Ummita Fizika és Metafizika
- a legfontosabb szövegek -

(Fordítás: Aranyi László - ©)

Angolul beszélő olvasókhoz :
Meglehetősen különös, viszont tény, a földönkívüliekkel kapcsolatos érdeklődés iránya országról-országra különböző. Angliában az ember gyakran hallhat gabonakörökről, míg
szerte az USA-ban az 51-es körzet általában a beszédtéma, valamint az egyéni tanúságtételek beültetésekről vagy eltérítésekről. Európában, különösen Spanyolországban az Ummita
levelek eredete, míg Franciaországban az Ummo-incidens széleskörűen ismert, ennek tudható be kétségtelenül a témában kiadott könyv is. A kérdéses levelek eredetileg spanyolul
íródtak, később fordították le őket franciára. Az olvasók tájékoztatása céljából megjegyezzük,
hogy az « alapvető fontosságú szövegek » első alkalommal kerülnek átültetésre angol nyelvre. Reméljük, a Kedves Olvasó megbocsájtja a szövegben előforduló esetleges kétértelműségeket, ezek egy része már a francia nyelvű szövegfordításokban is megjelent. Jó alapunk
van azt hinni, hogy számos levél angol nyelven eljutott már Kanadába, Amerikába és Ausztráliába, ottani kutatókhoz (miként Németországba és természetesen Japánba is)... Ha esetleg valakinél vannak e levelek közül, érdemes kapcsolatba lépni a honlap szerkesztővel,
hogy a meglévő információkat kiegészíthesse az azokban foglaltakkal, így is teljesebbé téve
az « Ummiták gondolkozásának » bemutatását, szigorúan dokumentált, filozófiai alapokon...
Természetesen alapból visszautasítunk mindenféle, a « titkosságra » vonatkozó kezdeményezés gondolatát is!
Jelen írásnak a célja az Ummiták elképzeléseinek bemutatása (látogatók az UMMO
bolygóról?) elsődlegesen az általunk ismert levelek segítségével, ezáltal mindenki számára
lehetővé válik, hogy eldöntse, miként viszonyul ezekhez a bonyolult dolgokhoz.
A könyv összeállítója némileg módosította a szövegeket, eltávolította azokat a bekezdéseket, melyeknek nem volt közvetlen kapcsolatuk a témához, és téma szerint osztályozta a leveleket, logikus sorrendbe illesztve azokat, a jobb megérthetőség kedvéért, ezáltal
is biztosítva a téma kibontását a szövegben.
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ÁLTALÁNOS ISMERETEK
Ummiták? Mi ez az egész?
Az Ummita levelek mögött lévő történet jobb megértése végett néhány háttér információ szükséges.
Az Ummiták – állításuk szerint – 1950. márciusában szálltak le a Földre Digne térségében. Három, legénységgel ellátott űrhajó érkezett az UMMO bolygóról, s állítottak fel bázist. (lásd az összefoglalót J-P PETIT könyvében, valószínűleg a Blanche csúcson, Digne és
La Javie között, Délkelet-Franciaországban. Bizonyos időt töltöttek szokásaink elemzésével,
sétálgattak Párizsban (és kétségtelenül másfelé is), elkerülvén a figyelem-felkeltést. 1965ben, Mr. Fernando. SESMA, az enyhén ezoterikus „szövetség” szervezője, mely csoportosulás tagjai állításuk szerint földönkívüliekkel állnak kapcsolatban, leveleket kezdett kapni. További címzettek is kaptak néhányat. A kapcsolat 1970-ben szűnt meg, aztán újra létrejött
1987-ben, és egészen 1993-ig folytatódott (legalábbis a megadott időtartományokon kívülről
nem rendelkezünk esetleges levelekkel), további címzettek kaptak levelet, főleg Franciaországban. Körülbelül 2-300 oldalnyi szöveg áll rendelkezésünkre az Ummiták által megírva,
ám lehetséges, ennél sokkal több levél létezik. Egyik 1998-as levélben, hivatkozás történik
3850 oldalnyi szöveg létezésére, másolatokra, melyeket számos címzettnek küldtek el, ezek
összmennyisége 160.000 könyvecskével ér fel!
Mindezt olvasván, kétségtelen, hogy legalább kétkedés ébred az Olvasóban. Várhatóan így történik. Amit még nehezebb elfogadni az a szóban forgó szövegek ismerettartalma, amikor valaki nekiáll és elolvassa őket. A kétkedés alátámasztása végett bárki kijelentheti, hogy a levelek egy tudóscsoport alkotásai, akik ily módon szeretnék egy új elmélet
alapjait közkinccsé tenni, azaz „csalásról” van szó. Ám egy évtizedeken átívelő csalás, ahol
egyetlen résztvevő sem bukkan fel, egyetlen alkalommal sem, kijelentvén, „Íme, megmondom mi történt itt, Nos, mi voltunk…” Mivel ez nem történt meg, és nem is valószínű, hogy
meg fog, el kell vetnünk ezt a lehetőséget. Akkor viszont milyen egyéb, megfontolásra érdemes feltételezés marad?
1975(?) óta egy francia tudós, J-PPETIT figyelmét felkeltették a szövegek létezése. A
bennük lévő információ révén lehetővé vált számára, hogy különböző elméleteket állítson fel
a magnetohidrodinamikus meghajtás (MHD), illetve a szuperszonikus sebességeknél jelentkező lökéshullám kiküszöbölése terén, lefektette az alapjait az új, „tetravalens” (négy vegyértékű) matematikának és modellezésnek az alapjait, számításokat végzett az iker Világegye3

temre vonatkozóan, mely elméletet ha elfogadja a tudományos közösség, akkor megvan rá a
lehetőség, hogy alapjaiban változzék meg világlátásunk a Világegyetemünkkel kapcsolatosan, különösképpen azért, mert a jelenlegi elmélet egyik legsúlyosabb problémájára, a „hiányzó tömegre” is magyarázattal szolgál.
Ám a szóban forgó levelek nemcsak asztrofizikával foglalkoznak. Ugyancsak fontos
ismeretet nyújtanak az Ummiták Világegyetem-felfogásáról (nekünk egyetlen világunk van,
nekik öt), ezek összetevőiről, továbbá az ummiták vallásáról, a fejlődésükről, a hálózati elméletükről, az információs technológiájukról, a járműveik működéséről és így tovább.
Ezekben a levelekben az Ummiták részéről 400-nál is több szót, matematikai algoritmust, algebrai relációt és igen nagy számú szimbólumot találhatunk, nagylelkűségüknek köszönhetően bizonyos terminusok fordítását ismerhetjük. Jelen összeállításban megtalálhatók
ezek az átírások. Sajnálatos módon, az Ummita nyelvtan, illetve igék ismeretének hiányában
(már amennyiben léteznek ilyesmik a nyelvükben), jelen állás szerint teljességgel lehetetlen
egyértelmű nyelvi analízissel szolgálni.
Miért készült el ez a fordítási és szerkesztői munka? Azt rögtön beláttuk, mennyire
nehéz az Ummiták gondolatait és világról való felfogásukat teljes egészében érthetővé tenni,
különböző levelekre hivatkozva, melyeket olykor igen nehéz volt fellelni, gyakran nehézkes
volt a megfogalmazásuk, olyan bekezdések is szerepeltek bennük, melyeknek semmi közük
sem volt az eredeti témához, az olvashatóság emiatt rendkívül nehézkessé vált. A megvalósítás során az olvashatóság érdekében logikai sorrendet állítottunk fel, mely a következő:
- Az IBOZOO UU
- A világegyetem, filozófia és vallás
- Elméletek fejlődése
Érdemes az egyes részeket egymást követően elolvasni, miután az adott rész „leülepedett” (már amilyen mértékben ez lehetséges) akkor lépni a következőre.
Ezen összeállítás szerkesztői az eredeti Ummita levelek kapcsán számos kérdést tettek fel önmaguknak abban az időben, amikor ezt a könyvecskét kiadták: Vajon joguk van-e
felhasználni olyan szövegeket és közzétenni (akár az Interneten is), melyek nem nekik szólnak? Vajon joguk van ezen anyagok terjesztésére? Vajon joguk van ezeket megváltoztatni a
könnyebb olvashatóság és megérthetőség érdekében?
További vádpontot szegezhetnek a munka összeállítóira, miszerint meg akarják az
embereket „téríteni”, vagy ami sokkal rosszabb, valamiféle szekta megalapítására törekednek, ami oly divatos jelenség manapság. Nos, ez az a pont, amit határozottan visszautasítanak, a szöveg egyetlen részén sem találhat senki erre utaló halvány jelet sem.
Továbbá, az Ummiták maguk, egyetlen egy levélben sem, soha egyetlen alkalommal
nem jelentetik ki saját hitvilágukról, hogy az valamiféle „rituálé” alapja lenne. Akárhogy is,
egyetlen fontos „szekta” létezik a földön már közel 2000 éve, mely hasonló elképzeléseket
tanít mint amiről az Ummiták beszélnek, legalábbis ami az erkölcsöt és a lélek továbbélését
jelenti. A különbség az, hogy eme utóbbi állítás alapozza meg tudományos ismereteikre vonatkozó elképzeléseiket és láthatóan háttérbe szorítja a rituálékat.
Idő kell számunkra, míg megértjük (igazából kétségbe nem vonhatók) ezeket az elképzeléseket, milyen gazdagsággal rendelkeznek ismereti szempontból, az állításokat természetesen elfogadjuk, ám megmaradunk kritikusnak. Vajon ezeket az ismereteket egy napot a tudósok is felfedezik? Nem tudhatjuk. Végtére is, legalább megfontolni érdemes őket.
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Minden itt leírt dolgot abszolút igazságnak kell tekinteni? A „tudósok által készített
hamisítvány” elmélet mellett álljon itt egy újabb: a titkosszolgálatok által készített teszt a társadalom tagjai hiszékenységének tanulmányozására, „lecsatornázva” egy feltételezett kísérletet, mi történne akkor, ha egy szekta hirtelen megjelenne, stb. Egy napon megcáfolhatatlan
bizonyítékaink lesznek ezen lények létezésére? Mindösszesen két útja van annak, hogy ez
megtörténhet: egyik szerint „ők” mutatják meg magukat és tudatják velünk ezen ismeretek
kétségbevonhatatlan mivoltát, illetve a másik, hogy az ismereteik közül (tudományos vagy
sem) a levelek írása és a könyv kiadása idején még ismeretlen (Ribeira Kiadó, J-P PETIT, az
Interneten elérhető) később igazolást nyer. Például:
- „Vörös eltolódás” változat (az elektromágneses színkép vörös irányba való eltolódása a sebesség nagysága és iránya szerint egy adott objektumra és a megfigyelőre
vonatkoztatva) nem konstans érték, ellenkezőleg, nem szinuszos periodikus függvény.
- A 86 pár kripton atom felfedezése a DNS spirál „végén” valamennyi élő teremtményben.
- Váratlan hőmérséklet ingadozás a gyűrűsködök központjában (-270°C-tól 273.14°C-ig) valamint a nátrium D vonala spektruma polarizációs emissziós síkjának eltolódása 0,8 radiánnal (anélkül, hogy más hullámhosszúságon, más polarizációs hatás jelentkezne).
- Az aktivációs impulzus feszültsége a hasi-oldalsó érfonat ideggócának 10368 Hz.
- A Marson egyszerű, növényi jellegű egysejtűek és többsejtű szervezetek felfedezése.
- A citoplazmában és a sejtmagban található víz képes „emlékezni” elektromágneses
sugárzásokra nagyjából a 21.106 cm-en (körülbelül 1.421 MHz).
Az Ummiták által bemutatott Világegyetem-modell hihetőnek tűnik a számunkra. Az
ontológiai következtetések szintén hihetőek és ezért fontosak is. Engedjük ezeket a dolgokat, hogy önmagukért beszéljenek.
Az írók:
NOTA BENE
- A levelek szerkesztése során a dőlt betűkkel szedett bekezdések azokat a megjegyzéseket tartalmazzák, melyeket a szerkesztők (szerk.) érdemesnek tartottak
hozzáfűzni, az olvasás közbeni jobb megértés érdekében.
- Egyes Ummita szavak átírása változik a szöveg egyes részein más részekhez képest. Nem áll rendelkezésünkre Ummita kiejtési átírás, a levelekben szereplő szavak írásmódja ezért fonetikusnak tűnik.. (Ummo – Oummo?)

Első rész

IBOZOO UU
- Az IBOZOO UU (a kifejezés vagy kivonat a D52 és D59 levelekből származik – lásd
az UEWA OEMMre vonatkozó négy dokumentumot)
- Kulcsfontosságú bekezdések az IBOZOO UU-val kapcsoaltban (különböző dokumentumokból)
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Kivonatok a D52-es levélből, M. Villagrassa kapta 1966. November 28-án
A TÉR FOGALMA
(Az összes vázlat hiányzik – Szerk.)
Amikor a tükörben nézed önmagad, a kép amit látsz NEM PONTOSAN UGYANAZ
melyet más emberek látnak amikor rád néznek. Egyszerűen csak tarts a tükör elé egy teleírt
lapot, hogy ellenőrizd, amit már régóta tudsz magadról, nem sok mindent jelent. A tükör
ugyanis felcseréli a bal és jobb oldalt.
Nem sokkal ezelőtt, egyik testvérünk az Egyesült Államokból, tudatta velünk, egy
észak-amerikai író tudományos könyvet írt, a következőt állítván: ha valaki a tükörben felcserélve látja a bal és jobb oldalt, akkor a kép vajon miért nem fordul a feje tetejére is, miért nem
kerülnek a lábak felülre?
Úgy tűnik, hogy az Egyesül Államok megkérdezett felnőtt lakossága csupán 2%-ban
tudott kielégítő választ adni. Egyetemi diákok, a fizikára, pszichiátriára és matematikára szakosodva, gyors választ csak 38%-ban voltak képesek adni.
Ez tökéletesen illusztrálja, hogy amennyiben a Föld lakosságának nagy része bizonyos alapvető fogalmak értelmezésére sem képes a tér szimmetriájával kapcsolatosan, az
agyban keletkező látvány és kép kialakulásával összefüggésben, akkor miként is tudna
megbirkózni a magasabb matematikai kapcsolatok bemutatásának felfogásával.
Ha két objektum szimmetrikus egy sík viszonylatában, akkor azt mondhatjuk el róluk,
hogy INNUO VIAXO (tükörszimmetrikusak). Könnyű belátni, hogy e két objektum nem helyezhető egymásra, habár külső azonosságuk kétségtelen: bárki itt a Földön ezernyi példát
találhat (jobb cipő és bal cipő, balmenetes és jobbmenetes csavar, a két fül, stb.). Kétségtelen, számos INNUO VIAAXOO (tükörszimmetrikus) test egymásra helyezhető, amennyiben
az alakjuk is tükörszimmetrikus.
Bármi, ami két pontosan azonos részre osztható [azaz INNUO VIAXO (tükörszimmetrikus)] egy tengelyhez viszonyítva, arról elmondható, hogy AA INNUO (szimmetrikus). Néhány példa az AA INNUO-ra (szimmetrikus) testekre, pl az OEMI (emberi test kivéve a másodlagos fiziológiás különbségeket) és a szabályos sokszögek, sok egyéb mellett.
Ha bármelyik fizikai tanulmányt vesszük is, csakis a Föld fizikai mezőjének viszonylatában ad meghatározást. Az erőtér szimmetrikus? Izotrópnak tekinti a teret. Ez tévedés.
Képzeljük el, hogy a világűr egyik „területére”, mely aszteroidáktól, kozmikus portól,
gázoktól, stb. mentes, odahelyezünk egy fém gömböt. Láthatóan semmi sem történik a
szomszédságában, ezután pedig bizonyos távolságra tőle, tegyünk oda egy kisebb gömböt,
mely azonnal el is indul a nagyobb gömb felé, egy erőhatás révén, amit gravitációnak nevezünk.
Nevezzük el a kísérletben szereplő kozmosz különböző pontjait A, B, és C betűkkel.
Minél közelebb helyezzük el a kisebb gömböt a nagyobbhoz, annál nagyobb erőhatás jelentkezik, s annál jelentősebb gyorsító erő mutatkozik.
Az erőtereket úgy definiáljátok, mint a gömböt görbevevő területet, ahol a jelenség
megtapasztalható. Olyan területet, melynek a sugara végtelen. A fizikusaitok számára megszokott, hogy grafikusan úgy ábrázolják a mezőket, mint pontok halmazát, ahol minden
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egyes ponthoz vektorszimbólumok rendelhetők (jelen esetben erővektorok). A központi
gömböt „M pontként”’ jelölitek, mint NYUGVÓ TÖMEGET, amely ezt a rejtélyes GRAVITÁCIÓS MEZŐT kelti. Kétségtelen, hogy igen súlyos kérdések merülnének fel eme igen szegényesen összeállított elképzeléssel kapcsolatban.
Mi a tömeg? Van egyetlen részecske is, vagy test, mely rendelkezik nyugalmi tömeggel? Mi az igazi természete ezeknek a rejtélyes erőknek? Amikor ránézünk egy tárgyra, tudjuk róla, hogy van térfogata és ugyanakkor van „súlya”, van „tömege”. Vajon a TÖMEG és a
TÉRFOGAT (vagy TÉR) ugyanazok a dolgok, vagy legalábbis ez a két fogalom nagymértékben közel áll egymáshoz, oly módon, hogy nem lehetséges tömegről beszélni térfogat nélkül
és viszont?... Óhatatlanul igen nagy zavar keletkezik, amikor hamis feltevéssel nyitunk,
miszerint a tér az valami önálló valóság, teljesen függetlenül létezik a saját lelki jelenségeinktől, mint amilyen az ÉRZÉS és az ÉRZÉKELÉS.
Létezik tér TUDATI ÉRZÉKELÉSÜNKTŐL FÜGGETLENÜL vagy csupán az egész
érzékcsalódás?
A határozott választ akár egyik, akár a másik módon adjuk meg, súlyos hibát követünk el. Mi az UMMO-n bizonyosak vagyunk benne, hogy a VALÓSÁG rajtunk kívül áll,
hatással van agyunkra, és az általunk BUAWEIGAI-nak nevezett tudati folyamatokat
indítja el (érzékelés).
Ám ez a bizonyos valóság különbözik a MENTÁLIS ÉRZÉKELÉSTŐL, miként egy
hegy attól a szótól, hogy „H-E-G-Y”, melyet a megnevezésére használunk.
Ez az elképzelés nem idegen a tudósaitok számára. Néhány példa: mi a közös a
SZÍNEK (ÉRZÉKELÉSÉBEN) és a retinát ingerlő elektromágneses hullámokban? A színek
pusztán pszichológiai jelenségek. Nem léteznek az egyénen kívül, és aztán ott az ellentmondás is a különböző hullámhosszúságok eltérő érzékelésével összefüggésben. Amikor a
inger 398 földi (nanométer), vörös színű foltot látunk, amikor azonban a bőrünket éri ennél
valamivel hosszabb hullámú sugárzás, akkor „hőt érzünk”, valami olyasmit, ami jelentősen
különbözik a SZÍNTŐL. Ugyanaz a külső valóság más-más érzetet kelt.
Pontosan ugyanígy van ez, a TÉR kapcsán is, más jellegű érzékcsalódás. Igen,
tényleg van külső „valami” mely ezt a pszichológiai érzékelést kiváltja, ám ez a „valami” lényegesen különbözik a mi a térre vonatkozó szemfényvesztő érzékelésünktől, miként a hullámhossz is különbözik attól, amit a tudatunkkal zöldnek vagy sárgának érzékelünk.
És még azt is elmondjuk nektek, hogy a szakembereitek ragaszkodnak ahhoz az
elképzeléshez, hogy megkülönböztessék az ERŐTEREKET és a TÉRET mint más-más
létezőket. Elfogadjátok, hogy az idegrendszer elfedi az ERŐHATÁSOK és a TÉR megtapasztalásának érzékét és kidolgoz egy matematikai egyenletrendszert, hogy ezt a külső „valamit” meghatározza, és elnevezi önmaga számára GRAVITÁCIÓNAK, MÁGNESES és
ELEKTROSZTATIKUS MEZŐNEK, és ezt a másik „háromdimenziós vagy N dimenziós valamit” pedig TÉRNEK.
Tudjátok, ERŐTÉREK nem létezhetnek azon a TÉREN kívül, amely ezekre a terekre hat.
Továbbá megerősítjük, hogy az ERŐTEREK és a TÉR beazonosítható. Nem létezhet viszont olyan, a miénken kívül elhelyezkedő világegyetem sem, mely – ha nem
tartalmaz részecskéket, nem lépnek fel benne deformációk sem (melyet mi TÉRNEK
nevezünk).
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Még pontosabban: a gravitációs tér működése az, mely ingerli idegvégződéseinket, azok pedig összetett jelek sorozatát küldik agyunkba, hogy aztán az, ezt a keletkezett szemfényvesztést TÉRNEK nevezze.
Ezért van az, hogy kiterjedésekről (dimenziók) beszélünk, amikor a teret meghatározzuk, miközben egyáltalán nem gondoljuk azt, hogy kiterjedések a WAAM-ban (kozmoszban)
ugyanazt jelentik, mint a tudatunkban. Mivel mindez folyamatos és szükséges szellemi erőfeszítést igényelne, ezekben a beszámolókban az egyszerűség kedvéért, az egyenes vonal
hosszúságát a kiterjedés fogalmával szinonímaként kezeljük, bizonyos szintig lényegében ez
helyes is.
A tér érzékeléséről is fogunk beszélni, arról, mi módon tudjuk elképzelni a tízdimenziós WAAM-ot, az aszimmetrikus WAAM (kozmosz) valós természetéről, arról, miként vált át
ENANTIOMORPHE-ává az U-WAAM-nak (antikozmoszává).
El fogjuk magyarázni, miként polarizáljuk a szubrészecskéket a világűri utazás
céljából a tér görbületét felhasználva és beszélünk a valódi távolságokról is, melyek ezeket az utakat lehetővé teszik.

DOKUMENTUMOK: D 59 / öt levél, Mr. Villagrassa kapta őket 1967. Május 1től kezdődően, továbbá részlet a Mr. Sesma által kapott D 45 levélből,
EGYESÍTETT TÉRELMÉLET. AZ IBOZOO UU. A FIZIKAI TÉR VALÓDI SZERKEZETE, TÖMEG, SZUBATOMI RÉSZECSKÉK ÉS A TÖMEGVONZÁS
A fivéremmel, akit ellátok, folytatott egyik beszélgetésed során: DEI98, DEI97 fia, kérted őt, adjon ismereteket a TÉR fogalmáról és a benne való utazásról. A téma meglehetősen
összetett, miként hamarosan látni fogod a számodra elküldendő dokumentumokból. Természetesen, mielőtt leírnánk, hogy milyen érzéseket tapasztalunk miközben utazunk a
OAWOOLEA UEWA OEMM-ben (lencse formájú jármű intergalaktikus utazásokra) jobb lesz,
ha pontosabban is megismered a TÉRRŐL alkotott elképzelésünket.
Látni fogod, hogy a mi elméletünk lényegesen különbözik attól, amit a földi matematikusok kidolgoztak, továbbá, a képetek a WAAM-ról (a mi világegyetemünk, a Világegyetem
része), annak ellenére, hogy úgy hivatkozunk rá, mint multidimenzionális UXGIIGIIAM (tér),
melynek szerkezetét számos görbület alkotja, ezeket tömegnek nevezzük, s egyáltalán nem
hasonlít az Euklidész-féle térfelfogáshoz, s nem tükrözik híven a modern kori RIEMAN, BOLYAI és lobacsevszkij MODELLEK sem, melyek feltételeznek egy N-teret (vagy
multidimenzionális teret), s mely elméletek arról szólnak, hogy a kozmosz pozitív vagy negatív hiperszférákhoz igazodik.
Ami számunkra létezik és TÉR-IDŐNEK nevezzük, az a MINKOVSZKI-féle értelmezés, ám egy dimenzióba sűrítve N dimenzióval.
Amikor bemutatjuk az IBOZOO UU fogalmát (melyet soha nem szabad összekeverni
a geometria vagy a matematika földi tudósai megközelítésében kidolgozott, fizikai valósággal
nem rendelkező absztrakcióival) jobban meg fogjátok érteni ezt az elméletet.

8

Észre fogjátok venni, hogy jelentős ellentét feszül a ti térrel kapcsolatos modelletek
és a miénk között, ez érinti a valóságot és a kiterjedés megközelítésének másként való értelmezését: annak a fogalomnak a tisztázását, melyet skalárként értelmezhettek.
A mi térelméletünk részletes kitárgyalásához sok-sok száz gépelt oldalnyi terjedelem
szükségeltetne. Be kell azonban korlátozni magunkat néhány oldalnyira, hogy a legfontosabb alapelemeit leírjuk ennek az elképzelésnek. Azok számára, akik nélkülözik az erős matematikai hátteret, ábrákat fogunk használni a jobb érthetőség kedvéért.
Mindez igen hasznos lesz számotokra azokban az időkben, amikor a földi fizikusok
felfedezik a Világegyetem valós természetét; akkoriban majd büszkék lehettek magatokra,
hogy nektek már van ismeretet ezekről a dolgokról (még ha csak kezdő szintjén is), sok-sok
évvel őket megelőzően.
Biztosak vagyunk benne, hogy miután figyelmesen elolvastátok feljegyzéseinket, úgy
találjátok majd, valós leírását tartalmazza a következő fogalmaknak: IDŐ, TÉR, ATOMTÖMEG, RÉSZECSKÉK, ENERGIA és GRAVITÁCIÓS MEZŐK, ELEKTROSZTATIKA és
MÁGNESESSÉG. Ezt követően mindenki ki tud alakítani a saját maga számára egy elképzelést arról, milyen körkép tárulhat az űrutazó elé, mielőtt további részletekkel szolgálnánk az
elkövetkezendő beszámolókban. Természetesen az utazó érzékelései nem rendkívüliek.
Nem lesznek a retinájukra soha nem érkezett színekről látomásaik, vagy fantasztikus tapintási érzéseik, de rendkívüli hangokat sem hallanak. Ellenkezőleg, az érzékszerveink folyamatosan értelmezik a külső üzeneteket, ugyanazokkal a pszichológiai és fiziológiai törvénykeretek között. Pusztán új fajta érzékletek, más anyagi- és energiaforrásoknak köszönhetően, érik őket, ezek pedig különböznek az általuk a mindennapokban megszokott érzetektől.
A forró bolygók és csillagok semmi mást nem jelentenek számunkra mint Tömegkoncentrációt, ami pedig a szervi érzékelésünket tekinti, ténylegesen eltűnnek.
Ne felejtsük el, hogy amikor megváltoztatjuk a viszonyítási tengelyt, azaz a léptéket, a
háromdimenziós tér, mely megnyílik számunkra, más lesz. Például, ha bizonyos objektumok,
a korábbi hivatkozási keret alapján úgy tűnnek, mint (folyamatos) fényenergia-koncentrációk,
most hatalmas szubatomi részecske felhők formáját öltik fel. Ütközés ezekkel a felhőkkel
természetesen végzetes a jármű számára.
Egészen mostanáig, az IBOZOO UU-ra vonatkozó sok-sok beszélgetésben és beszámolóban, magyarázat nélkül maradtak ezek az értelmezések, egyben bekorlátoztak bennünket a „FIZIKAI PONT jelenségébe. Ugyancsak ellenálltunk a kísértésnek, hogy közelebbi
matematikai leírását adjuk a mi WUUA WAAM (a fizikai tér matematikája) elgondolásunknak,
mert akkor egyúttal szükséges lenne beavatni titeket a UWUUA IEES (négyértékű matematikai logika) koncepciónkba; ez viszont kárára válna a számotokra közlendő szigorú tudományos fogalomrendszernek.
Továbbá, azt tanácsoljuk a földi embereknek, ne próbálkozzanak azzal a káros gyakorlattal, miszerint egy nekifutásra olvassák el ezt a szöveget. Minden egyes önálló bekezdés egy-egy fél oldalon szükségképpen megértendő ahhoz, hogy tovább lehessen haladni, a
nagyjából két oldalt kitevő egységben.

A valódi és az „illuzórikus” WAAM
Rendkívüli nehézségbe ütközik az OEMI (ember, emberi lény, más kiterjesztésben
„intelligens lény”) számára az őt körülvevő Fizikai Világ valós természetének hiteles érzékelése. Nyilvánvalóan, a tudati kép miatt, melyet kialakítunk a magunk számára a minket körülvevő közegről, hajlamosak vagyunk arra a hamis következtetésre jutni, hogy a Fizikai Világ
nem más, mint amit „látunk”, „megérintünk” vagy „érzünk”.
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Az UMMO tudósainak körültekintő elemzése, miként földi tudósoké is, valamint további (a kultúra egy bizonyos szintét elért) Galaktikus civilizációké, kiderítette, hogy a mi
WAAM-unk, nem az a valami, ahogyan normál esetben érzékeljük. Tehát: a kertünkben található virágok ragyogó színei, melyekben örömünk telik, csupán csodálatos pszichológiai
érzékelések. A környező, rajtunk kívülálló világunk nem tartalmaz színtényezőt. Pusztán különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok halmazát találhatjuk az érzékelésünk legmélyén.
Az OEMI a WAAM egyetlen lénye, mely továbblép a saját szervezeti felépítése által
jelentette korlátokon, hogy megértse a világot, ehhez a tudatát használja, és szellemi gondolkodását, miközben a testi érzékelésünk, az idegrendszerünk és agyműködésünk szintézise, pszichológiai érzékelésünk teljes mértékben eltorzítja a valóságot.
Nézzünk egy példát arra, miként „torzítja” el pszichológiai felépítésünk a valóságot,
miközben csodálatos öltözetekkel ruházza fel azt, amennyiben e nélkül tekintünk a WAAMunkra (Világegyetem), megértjük, hogy semmi másról nincs szó, mint az IBOZOO UU egymást követő közömbös fázisairól. (rövidesen megmagyarázzuk ezt az elképzelést).
Amikor például egy öngyújtót veszel az ujjaid közé, tudatában vagy annak, hogy OTT
van, hiszen hűvös és fényes.
OTT van tehát, a hüvelyk és a mutatóujjad között… nem képzelődsz: LÉTEZIK. Az
öngyújtó azonban semmi egyéb, mint egyszerű érzékelés.
OYAGAA (hivatkozásokban a Föld) fizikusai többet is el tudnak mondani erről az
egyszerű öngyújtóról. El tudják azt mesélni például, hogy ténylegesen nem érinted meg, annak ellenére, hogy idegrendszered érzékeli, ugyanis elég jelentékeny távolság van a fématomok és az bőröd külső részét képező atomok elektronfelhője között.
Talán egy laikus kérdőjelezné meg hogy valóban nem ér hozzá bőrével a kis fémtárgyhoz, valójában lehetetlen tehát megtartani és azután „leejteni a földre”. A földi tudósok
azonban Erőterekről, Tenzorokról, és a negatív töltésű részekék közötti taszításról beszélnek.
Azt mondják, hogy a fém alacsony hőmérséklete okozza a hűvösség érzetét, ez pedig annak következménye, hogy molekulái alacsonyabb amplitúdóval rezegnek a bőr molekuláival összehasonlítva.
És arra is rámutathatnak, hogy a krómszínű tárgy látványának egészét tekintve csak
illúzió, hiszen az atommagjai akkora távolságokban helyezkednek el egymástól, mint Galaxisunk csillagai.
A pszichológiai optika egyik földi szakértője még kiegészítheti ezt azzal, hogy a tárgy
valós fényessége körülbelül tízszerese a megjelenő fényességhez viszonyítva, ez pedig onnan adódik, hogy amikor a fény áthatol a szemünkön, a kristálylencse és az üvegtest majdnem az összes fotont elnyeli, emiatt csak jelentősen lecsökkent fényenergia-szint éri el a
retinánkat.
A földi fizikusok megmosolyognak, ha megkérdezed tőlük, miként érkezik (a láng) fénye az agykéregbe, s elkezdenek neked magyarázni arról, hogy a fény igazából soha nem ér
el az agyba, a fotonok pedig végképp nem, amikor azonban a retinába ütköznek, kódolt impulzusokat keltenek, ezeket a látóideg neuronjai továbbítják elektronikus üzenet formájában,
kódolt alakban, tehát a hasonlóság a gázláng és az elküldött majd felfogott üzenet között
körülbelül annyi, mint a legelésző tehén, s a nevét leíró betűk között.
És végül, egy neuropszichiáter azt fogja mondani neked, igen homályos megfogalmazásban (ami őt illeti, a folyamat számos lépését nem ismeri), hogy az agy miként kombinálja a kódolt üzenetek millióit egyetlen szintetizált érzékeléssé. Az egyetlen kép, mellyel
rendelkezünk eme rejtélyes öngyújtó és a lángja tekintetében, mely velünk együtt létezik,
nem más, mint érzékszervi illúzió.
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Igazából az öngyújtó ilyetén képe, akármennyire is ismerős számunkra, sokkal közelebb áll a nevét leíró betűkhöz, mint magához a tárgyhoz. Körülbelül annyi köze van a valósághoz, mint a n-á-r-c-i-s-z betűsornak ahhoz a növényhez, melyre vonatkoztatjuk.
Az OEMI-nek (embernek) meg kell tehát szabadulnia ezektől a gyermek korától beívódott mentális képektől, különböző dolgokról, színekről, hangokról, stb. Minden egyes társadalmi csoport tagjaival, melyekkel találkoztunk, különböző OYAA-hoz (bolygókhoz) kapcsolódóan, melyekkel kapcsolatba léptünk, és beleértve minket, ti a Föld OEMI-i és mi az
Ummo OEMI-i, szükségképpen megértettük mindezt, és fokozatosan, a különböző civilizációk tudósai hamarosan, fényt hoznak a mi WAAM (elméletünk) valós alapjai tekintetében. Hol
szerepelnek az emberek ezen a skálán? A földi tudósok által a Világegyetemről felállított
matematikai modell, a maga relativitás elméletével, kvantummechanikájával és statisztikai
mechanikájával pontos leírása az igazságnak? A WAAM elméletünket bemutatva számotokra, meg tudjátok majd ítélni a különbséget saját magatok. Megfigyeltük, hogy az OYAGAA (a
Föld) OEMI (ember), vagy amiként ti hivatkoztok rá „az utca embere”, nem igazán érdeklődik
a földi fizika iránt, rendkívül szegényes ismeretei vannak a térről és a Világegyetemről, avagy
amiként mi hivatkozunk rá, a WAAM-ról.
Mivel UUGEEYNE (gyermek) volt, úgy nevelték, hogy fogadja el valóságnak az érzékszerveink által közvetített, ám de a külvilág eltorzult képét. Ám ha a gyermeket bezárjuk
egy csupasz szobába és nem engedjük meg neki, hogy a szüleivel találkozhasson, akkor
vajon ki fogja megtanítani őt valamelyik földi nyelv betűire és kifejezéseire. A gyerek benyomásokhoz juthat, miközben nézegeti a betűk nyomdai megjelenését, melyekkel megnevezzük a bútorokat, állatokat, fákat és más dolgokat, nézi ezeket a neveket, és mint grafikus
szimbólumokat fogja fel az általuk megjelölt dolgok vonatkozásában.
A földi OEMI úgy gondolja, hogy a világűr „skalár folytonosság” valamennyi irányban.
A térről alkotott ezen felfogás alapján kidolgoztatok (euklidésszel kezdődően) egy komplett
geometriát, a következő absztrakciókra alapozva: pont, egyenes és sík. Befejeztétek azzal,
hogy a PONT, EGYENES és a SÍK valóban reprezentálják a WAAM igazi természetét, továbbra is mentális elvonatkoztatásra alapozva.
Ez az eredeti, és azóta sem korrigált elképzelés igen sokba kerül nektek és jelentős
késedelmet okoz a fizikai világ megértésében.
Valójában: amikor ártatlanul elfogadtátok az euklidész-féle háromdimenziós tér létezését, földi matematikusok, mint GAUSS, RIEMANN, BOLYAI és LOBACSEVSZKIJ briliáns
felvetést tett, korlátozott euklideszi kritériumok felhasználásával kidolgozták az N-tér új geometriáját.
És habár az ember nem képes vizuálisan maga elé képzelni egyetlen testet sem,
mely több mint háromdimenziós, a matematikusok át tudják hidalni ezt a mentális akadályt.
Nos, ezek az elliptikus és hiperbolikus, multidimenzionális geometriai modellek valóban pontosan leírják a WAAM igazi természetét, vagy csupán a matematikusok által alkotott
„megnyilvánulások”? (valaminek a létfontosságú elemei megvalósulása, a látás működésének teljessé tétele, Arisztotelésztől kölcsönözve. – Szerk.)
A relativitás elméletének kidolgozója, a német Einstein elsőkét fogadja el az orosz
Minkovszkij alapfeltételeit, aki az időt mint további dimenziót értelmezte, bevezetve négydimenziós világegyetem fogalmát. A földi OEMI óriási lépést tett előre azzal, hogy szakított a
kezdeti háromdimenziós kozmosz-felfogással.
Ám ez lenne az, hogy a mi TÉR – KOZMOSZ környezetünk megnyilvánul? Egyáltalán
nem: a mi WAAM (kozmosz), illetőleg tér fogalmunk már alapvető szinten különbözik az álta11

latok kidolgozottól. Különösen akkor igaz ez, amikor a dimenziókat vesszük elő, az eltérés
akkor a legnagyobb. Továbbá, ellentmondásokat vettetek észre a relativisztikus fizika és a
kvantummechanika állításai között, ezeket alapvető hibák okozzák. Olyan hibák, melyek már
az elméletek megalapozásakor megjelentek.
Ennél a pontnál fontos megvizsgálni néhány megjegyzést.
1. Mindenek előtt rá kell mutatnunk arra, hogy a földi értelmezéssel szemben álló térfelfogásunk, számos, a tiétektől eltérő matematikai alapon nyugszik. Nem feltétlen szükséges részletekbe menően ismertetni matematikai jelölés-rendszerünket, ilyen jellegű felszínes
probléma könnyedén áthidalható a megfelelő átírással (a 12-es alapról 10-esre konvertálással), ám nem lesz könnyű számotokra megérteni a WUUA WAAM-ra (a fizikai tér matematikája) vonatkozó algoritmusainkat anélkül, hogy teljes egészében végigvinnénk annak folyamatát, ami sok-sok hónapot igényelne még a földi matematikában igencsak jártasoknak is.
Van egy érv: amikor eljut odáig, hogy a tér tulajdonságait tanulmányozza, a matematikai logika normál posztulátumai, melyek ismeretesek számotokra és számunkra is, nem
hasznosíthatóak a számunkra. Mint tudjátok, a formális logika elfogadja azt a kritériumot,
melynek neve „a nem ellentmondásosság törvénye” (mely szerint bármely felvetés szükségképpen igaz vagy hamis). A mi WUUA WAAM (a fizikai tér matematikája) felfogásunkban ezt
a posztulátumot el kell utasítanunk. Ennek utána szükség van egyfajta többértékű logikára,
melyet szakértőink a következőképpen neveznek: UUWUUA IES (négyértékű matematikai
logika) összefüggésben azzal, hogy mindenféle felvetés négy, egymástól független érték
valamelyikét veheti fel:
- AIOOYAA (IGAZ - HAMIS)
- AIOOYEEDOO (TÉVES, KÉPTELENSÉG)
- AIOOYA AMMIE (lefordítható: a Waamon kívülről származó igazság (a hagyományos dimenzióinkon kívülről – Szerk.)
- AIOOYAU (lefordíthatatlan angolra).
Még akkor is, ha valaki nem gyűjtött össze semmiféle ismeretet a földi kétértékű logikáról, használjuk mindennapi életünkben, illetőleg a makroszkopikus jelenségek tanulmányozása során.
Felkínáljuk számotokra a WAAM teóriát. Mindez lehetséges, egyben pedig bekorlátozzuk önmagunkat egy olyan rendszerben, ahol az infinitezimális kalkulus alkalmazható,
miként az integrálszámítás, a topológia, a tenzor és vektor kalkulus, gráfelmélet és az operációkutatás – a földi ember számára ismerős dolgok.
A kényelem kedvéért, amikor a szükség úgy hozza és matematikai algoritmusokat
használunk, törekszünk arra, hogy a számotokra ismerős algebra és kifejezés-rendszert alkalmazzuk.
2. Egészen mostanáig nem hoztuk tudomására egyetlen földi tudósnak sem ezt a fajta ismeretet, hiszen a különböző matematikusoknak és fizikusoknak szánt elméleti magyarázatok más területek felé irányította őket, elsősorban a mikrofizika és a hálózatok matematikai
elmélete felé.
Néhány földi tudós legfrissebb felfedezése ezzel az elképzeléssel kapcsolatban éppenséggel hátralépést jelent a kívánt cél elérése kapcsán (mert a haladásnak ez az iránya
nem állna arányban a kívánt céllal), és rendkívül veszélyes technológiai folyamatok alkalmazására is le lehet fordítani, a Föld jelenlegi kiegyensúlyozatlan viszonyú társadalmi helyzetében.
Végül úgy döntöttünk, hogy igen bölcs körültekintéssel adjuk csak meg néhány vonatkozását az UXGIAM WAAM (Valós fizikai tér) leírásának. Amennyiben egy feltételezett
földi tudós olvassa ezeket a sorokat, az általa használt formális logika megtagadja számára,
12

hogy elfogadja ezt az érvelést, hiszen az, hogy hipp-hopp idejön egy földönkívüli OEMI, nem
jelentkezik másként előtte, mint puszta fantáziálás.
3. Amit eddig elmondtunk, azután bárki feltehet egy igen fontos kérdést: honnan tudhatjuk mi, az UMMO bolygóról származó OEMI, hogy a mi általunk felállított UXGIIGIAM
WAAM (a valódi fizikai tér) modellünk az igaz, és például a földi, RIEMANN modell nem az?
Biztosak vagyunk benne, hogy az IBOZOO UU felfogásra alapított modellünk (Később elmagyarázzuk ezt a megközelítést), valós, hiszen a kísérleti eredmények a legteljesebb mértékben megegyeznek az elmélet által jósoltakkal.
Az a tény, hogy utazásunk úgy történik, hogy megváltoztatjuk a háromdimenziós referencia-rendszert – azáltal képesek vagyunk Galaxisunk belsejébe utazni, az általatok
„szubatomi részecskéknek” nevezett elemek fázisainak változtatási lehetőségét felhasználva
(ami, mint látni fogjátok, nem semmivel sem több, mint az IBOZOO UU irányítása egy bizonyos módon) - ugyancsak igazolásként szolgál számunkra a WAAM elképzelésünk valóságosságát illetően.
Ami még ennél is több, az elméletünk egybeesik (több kevesebb árnyalatnyi eltérés
mellett), más OYAA (bolygókon) élő civilizációk által kidolgozott tézisekkel, akikkel már felvettük a kapcsolatot és a tudományos kutatási szintje igen fejlett állapotát érték el.

Elméletünk az UXGIIGIAM WAAMRÓL (TÉRRŐL)
Amikor testvéreink megérkeztek földi időszámítás szerint 1950-ben az OYAGAA-ra
(Föld), és miután megtanulták a francia nyelvet és első alkalommal elmentek Párizsban a
Richelieu 58. szám alá a könyvtárba, meglepetéssel tapasztalták - miközben a földi matematikai ismereteket olvasták a könyvtárban -, kiderült számukra, például a PONTRA, a EGYENESRE és a SÍKRA vonatkozó elképzelések kapcsán, hogy ezek folyamatosan, mint a VILÁGEGYETEM mögöttes valóságának elvonatkoztatásai szerepelnek.
Ezek alapján, amikor a földi matematikusok a pontot úgy definiálják, mint görbék metszéspontját, vagy rendezett sorozatát N számnak N térben, lényegében megérzik az N kiterjedésű skalár tér szerkezetének lényegét, melyben a pontot egy vonatkoztatási rendszer
keretében definiálják a megfelelő koordinátáikkal.
Ezen elképzelések szerint, Az egyenes nem más, mint a valós számok készletének
egy-egy arányú leképezését adó pontok halmaza, ebből következően, két pont közötti távolság Rn térben, alapként meghatározva, definiálhatónak marad meg.
Így, két pont, A és B távolsága N-térben D 59_1. ábra

D 59_1. ábra
két pont koordinátáit jelentik, A(X1,X2, X3…Xn), B(Y1, Y2, Y3… Yn), ezen a módon a
multidimenzionális skalártér rendszere definiált.
E tér matematikájáról felállított eme merev modell számos jelenkori fizikust egyáltalán
nem tölt el elégedettséggel: ez akkor is igaz, ha jó néhány kollégájuk viszont továbbra elfogadja a TÉR effajta létezését, teljesen függetlenül attól, hogy az mennyi anyagot vagy energiát tartalmaz. Ezt követően, további dolgot is felfedeztetek, ezek pedig a fázisterek. Számo-
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tokra a valós tér tartalmaz szubatomi részecskéket (újabb hiba, majd később látni fogjuk,
miért).
Posztuláljátok, hogy minden egyes részecske (NEUTRON, MEZON, stb.) minden
egyes pillanatban el kell foglaljon egy bizonyos helyet (PONTOT), azonban a részecskét
nemcsak a helye vonatkozásában kell definiálnotok, hanem annak impulzusa tekintetében is.
Ezután elképzelitek a hatdimenziós N-TERET, melyben minden részecskét hat kiterjedésben definiáltok D 59_2. ábra

D 59_2. ábra
Illethetitek mindezt „entéléchie” névvel, azaz a fázistér megnyilvánulásaként. Ezután
elképzelhettek egy zárt térből felépülő elemi térfogatot, a korlátot pedig a pont jelentheti. Az
elemi térfogat a következő lehet:
T = dx.dy.dz.dpx.dpy.dpz – a Heisenberg-féle bizonytalansági elv szerint: dx.dpx > H;
dy.dpy > H; dz.dpz > H, ebből következően az elemi térfogat T > H köb.
(A H a Planck-állandó.)
Ezt a H-köbbel jelölt elemi térfogatot nevezitek a fázistér egy pontjának, ahol az infinitezimális pont megjelenésekor ellentmondás keletkezik a megsejtés és a fizikai megjelenés
között, megsértve a bizonytalansági elvet és mivel az elemi rész (elektron, hiperon, neutrínó,
pzitron…) meghatározhatatlan helyén van az elemi térfogatnak, a felvetés alapján (fázis
pont), ám soha nem a középpontban.
A mi elképzelésünk az UXGIGIAM-ról (tér) radikálisan különböző. Had kezdjük a kiterjedés (dimenzió) fogalmával, ez ugyancsak különbözik attól, amit kidolgoztatok a magatok
számára. szimbólumokat és elveket fogalmazunk meg azon testvéreink számára, akik számára kevésbé ismerős a WUUA (matematika).
A VILÁGEGYETEMET - elképzelésetek szerint – SKALÁR TÉR alakította ki. Például:
a tér a mi elképzelésünk szerint, oly formában létezik, melyben a KITERJEDÉS (dimenzió)
képe magával vonja egy egyenes vonal vagy egy skalár képét. (D 59_3. Ábra, F.1)

D 59_3. Ábra,
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A tér ezek szerint hasonlatos a „VÉGTELEN TÉRFOGATHOZ”, és a KOZMOSZ
olyasmi mint az GÖMB, pozitív (D 59_3. Ábra, F.2) vagy negatív (D 59_3. Ábra, F.3) görbülettel.
A Föld leginteligensebbjei közül valók legalább egy görbületet tételeznek fel a negyedik dimenzión belül, és a WAAM-ot úgy azonosítják, mint RIEMANN multidimenzionális terét.
A MI VILÁGEGYETEMÜNK ez esetben pozitív vagy negatív görbületű
HIPERSZFÉRA lenne, a KITERJEDÉS (dimenzió) továbbra is csak mint egyenes vonal vagy
skalár jelentkezne számotokra.
A KOZMOSZ ilyetén modelljének belsejébe elhelyezhettek részecskéket, atomokat;
kialakíthattok galaxisokat, gravitációs mezőket, mágneses és elektroszatikus teret, egyszóval: Energiát. (D 59_4. ábra.

D59_4.ábra
Mi viszont, ezzel ellentétben, tudjuk, hogy a WAAM (kozmosz) IBIZOO UU hálózata. A TÉR felfogásunk szerint, nem más, mint szöget bezáró elemek kapcsolódó
halmaza (D 59_5. ábra)

D 59_5. ábra
Számunkra nem létezik egyenes vonal a térben, amint azt később megmagyarázzuk,
ezért az elképzelésünk az OAWOO-ról (kiterjedésről, dimenzióról) más jelentést hordoz
számunkra. Ezek a dimenziók nem kapcsolódnak össze skalár kiterjedéssel (miként azt a
földi emberek gondolják), éppen ellenkezőleg, szögbeli kiterjedéssel bírnak. (Érdekes lehet
megjegyezni, például, a földi fizikusok, vakságuknak köszönhetően, nem rendelnek hozzá
szögértéket a dimenzionális jellemzőkhöz.)
Ha iskolás gyerekek lennénk, talán egy elnagyolt példát használnánk a dolog érzékeltetésére. A Világegyetem olyan, mint egy „szitakötőraj”, mely tagjainak szárnyai a legkülönbözőbb irányokba mutat (D 59_6. ábra)
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D59_FIG6
A szitakötők között ebben az esetben egyetlen egy sincs, melynek szárnya pontosan
olyan irányítottságú lenne, mint a másiké. Más szavakkal, nem találhatunk egyetlen szitakötőpárt sem, egy adott pillanatban, hogy a szárnyaik és a testük pontosan egymásra helyezhető legyen. Azonban mint említettem, ez a kép nagyon is leegyszerűsített és csak igen távoli párhuzamnak tekinthető.
Először is, minden egyes szitakötő minden egyes pillanatban a tér egy helyét foglalja
el. Azaz a tehetetlensége és a gravitációs középpontja foglal el meghatározott zónát (a példának megfelelően).
Az IBOZOO UU nem foglal el semmiféle meghatározott helyzetet, nem mondhatjuk el róla, hogy rendelkezik egyfajta valószínűséggel, miszerint elfoglal bármiféle
pontot.
Továbbá, ennek a repülő rovarnak TÖMEGE és TÉRFOGATA van (legalábbis a mi
tudomásunk szerint) az IBOZOO UU egy részecske, TÖMEG vagy testiség nélküli. Első
megközelítésként azt mondhatjuk róla, hogy irányított szögek halmaza.
Ezen tengelyek által alkotott szögek fontosabbak egy ilyen halmazon belül, mint
a tengelyek maguk (matematikai feltevés). (D 59_7. ábra)

D 59_7. ábra
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A szitakötők a mi végtelen sokaságunkban időben léteznek, rövid időközönként mozognak, infinitezimális (elenyésző) távolságokat. Az IBOZOO UU nem időben létezik, maga AZ idő (egyik szögének kiterjedése az IDŐ miként azt egy másik beszámolóban meg
fogjuk magyarázni, további kiegészítésekkel.); hogy még tovább pontosítsunk: amit mi INFINITEZIMÁLIS IDŐKÜLÖNBSÉGNEK nevezünk (dt) csupán szögbeli irányultságbeli eltérés
két függő IBOZZO között. (D 59_8. ábra)

D 59_8. ábra
Ha valaki a fenti, a térről alkotott képünkről szóló összegző magyarázatot követően
még mindig úgy képzeli el a teret, mint „atomokhoz hasonló részecskék sűrű elegyét”, akkor
tévedésben él, hiszen a gázrészecskék, mint tudjátok, valószínűségi pozíciókat foglalnak el
zárt keretek között, miközben nem ez a helyzet az IBOZOO UU KAPCSÁN.
Nem szabad az ilyen jellegű teret a relativitás elmélet által elvetett ÉTERREL sem
azonosítani, hiszen az IBOZOO UU HÁLÓZAT nem valamiféle rugalmas közeg, melybe a
testek atomjai merülnek.
Ugyancsak megkérdezhetitek: ezzel összefüggésben milyen egyetemes vonatkoztatási tengely irányítja az IBOZOO UU szögeit? NINCS ILYEN. Nem létezik vonatkoztatási
tengely a WAAMBAN, mely a KOZMOSZBAN valódi egyenes vonalként szerepelne, ilyesfajta vonal, mint jeleztük, FIKCIÓ. Csak utalni tudunk a szögre, mint az IBOZOO UU egyik
másodlagos tengelyére, egy másikkal való összevetés során, azt önkényesen elfogadva referenciának. Tájékoztatunk benneteket, hogy ne képzeljétek el a szubatomi részecskéket, az IBOZOO UU ezen halmazába merülve. A dolog igen egyszerű, hiszen bármely
részecske (elektron, mezon vagy graviton) szükségképen egy bizonyos módon irányított IBOZOO UU, – a többiekkel való összehasonlítás esetén.
Következtetésképpen: a teret ugyancsak N DIMENZIÓSNAK képzeljük el. A TÖMEG
például szintén „a multidimenzionális tér görbülete”. Pontosan ugyanez a helyzet a TÁVOLSÁGGAL is a WAAMBAN. Csupán a kiterjedésről, a görbületről és a távolságról alkotott képünk különbözik radikálisan a földi emberek felfogásától. Ezért amikor a Teret grafikusan egy
egyenes Vonalként, Pontként ábrázoljuk, úgy teszünk, mint ti, merthogy bizonyos ábrázolások ismerősebbek számunkra. Mindeközben tudjuk, hogy mindez pusztán fikció.

Az IBOZOO UU elmélete
A WAAM, ahogy mi ismerjük, ZÁRT HALMAZ (AYUU), másként az IBOZOO UU HÁLÓZATA.
Fontos, hogy a lehető legtökéletesebb magyarázatot adjuk számotokra az IBOZOO
UU természetéről, melynek semmi köze a MATEMATIKAI PONTHOZ, sem valamely RÉ17

SZECSKÉHEZ, de az energia KVANTUMÁHOZ sem, ami a földi elméleteket illeti. Meg kell
szabadítani az elméteket az olyan ismerős képektől mint a PONT vagy az egyenes DIMENZIÓ.
Amennyiben matematikai háttérrel rendelkeztek, ismeritek a HIPERSZFÉRÁK az N
TÉRBEN megközelítést.
Be tudunk mutatni egy ilyen mértani testet analitikus módon. A megfelelő egyenlet
ismerős a diákok számára.
Amennyiben az N-ben definiált tengelyek kiterjedését kívánjuk érzékeltetni, ahol a1,
a2, a3… aN, a hiperszféra sugarát a következőképpen határozzuk meg:

D 59_9. ábra
Mivel nem tudunk bemutatni egy ilyen hiperszférát grafikusan, ezért háromdimenziós
GÖMBÖT veszünk alapul, ahol a tengelyek ortogonálisak (merőlegesek). Megpróbálunk kiválasztani egy (szimbolikus) matematikai modellt, mely az IBOZOO UU-t ábrázolja. Ne felejtsük el: amikor például egy sugárirányú vektorra utalunk, nem tételezzük fel, hogy a sugár
fizikailag materializálódik az IBOZOO UU-n belül.

D 59_10. ábra
Vegyük figyelembe, hogy a D 59_10. ábra gömbje egy OAWOO (ezzel a névvel hivatkozunk a földi szóhasználatban a gömbben alkalmazott TENGELY fogalomra, emellett,
mivel vektor, az együtthatói attribútumaival, kezdeti és szélső értékével.) Ebben az esetben
az OAWOO mint az U vektor sugara fordítható le, ahol az IOAWOO egy szög.
Ha úgy tekintünk a HIPERSZFÉRÁRA, mint N dimenziós, akkor számos további
OAWOO-T (SUGÁRVEKTORT) tudunk elképzelni, mivel léteznek dimenziók.
Azaz, U1, U2, U3,… Un, melyek viszonylagos irányítottsága ortogonális, azaz /2
szöget zárnak be egymással.
Imigyen tekintve, az IBOZOO UU úgy interpretálható, mint zárt multidimenzionális tér,
és ismét elkezdhetitek elképzelni, miként rendelkezik pontokkal, egyenesekkel, síkokkal,
hiperszférákkal, belemerülő értékekkel és hiperértékekkel. Semmi sem áll távolabb az
IBOZOO UU valódi természetétől. Amikor az IBOZOO UU-N belül egy OAWOO-RA (TENGELY) és annak irányítottságára hivatkozunk, akkor egyértelmű, hogy ilyesfajta irányítottság
nem létezik geometriai értelemben referencia keret nélkül.
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Így amikor valaki közületek egy egyenes vonalat ábrázol a térben, akkor valamilyen
tengelyek rendszerében kell, hogy ezt megtegye (melyet Karteziánus rendszernek hívtok),
ezért az egyenest az együtthatója definiálja (a tengelyek hat oldala által meghatározva), valamint a tengelyek cosinuszai: Cos(Alpha), Cos(Beta), Cos(Gamma)

D 59_11. Ábra
Ám azt láthatjátok, ezt a vonatkoztatási rendszert önkényesen választottuk a képzeletbeli euklideszi térben. Nagyon fontos, hogy értsétek a különbséget az IBOZOO UU-VAl
való összehasonlítás során.

Nem lehetséges vonatkoztatási rendszert kijelölni önmagában az IBOZOO UU-N belül. Ilyen vonatkoztatási rendszernek viszonyulásban kell lennie egy önkényesen választott,
másik IBOZOO UU-HOZ, (Így, a 11. ábra értelmében, ha veszünk két IBOZOO UU-T, (P) és
(H), semmi értelme nem lesz a cosinusokra való hivatkozásoknak, cos(Alpha), cos (Beta) és
cos (Gamma), mivel az OAWOO UU szabályos triédert formáz, mely rendszer origója a H
HIPERSZFÉRA KÖZPONTJA.
Ily módon csak az Théta IOAWOO-RA hivatkozhatunk, ahol Ur a H alakjai közül való,
vele az OAWOO (SUGÁRVEKTOR) Ua pedig a P alakjaiból.
Pontosan ez az IOAWO Theta (SZÖG – DIMENZIÓ) az a valami, ami valamennyi
kivételes képességével felruházza az IBOZOO UU-t.
Mostantól kezdve szükségessé válik, hogy mentális erőfeszítés árán pszichológiai
váltást hajtsatok végre, minden egyes pillanatban a fizikában, amikor MENNYISÉGRŐL beszélünk, egy SKALÁR képe szökken automatikusan a tudatotokba, az IOAWOO helyett (az
IBOZOO UU két hipotetikus sugárvektora által köztük bezárt SZÖG).

Értelmetlen dolog ELKÜLÖNÍTENI, a mentális elvonatkoztatás miatt, az IBOZOO UUt a tanulmányozás érdekében. KI TUDJUK FEJEZNI, a fizikusaink által ismert POSZTULÁTUM révén, ELKÜLÖNÍTETT IBOZOO UU NEM LÉTEZIK.

Ez a posztulátum azonban sérti a földi emberek hagyományos megközelítését, a
MATEMATIKAI HALMAZELMLETRŐL. Ha az I a W-hez tartozik, eleme I-nek (IBOZOO UU)
a W halmazhoz tartozik (WAAM) a különálló elem:

I=

(az IBOZOO UU TEKINTHETŐ ÜRES HALMAZNAK)
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El fogjuk magyarázni bizonyos mértékben az OEMI lényegét azok számára, akik a
matematikában nem annyira jártasak: természetesen az IBOZOO UU nem „látható”, még
akkor sem ha a legkifinomultabb laboratóriumi képalkotó berendezéseket használjuk.
Természetesen ellene hozhatjátok fel: az UMMO tudósai vajon honnan tudják, hogy
ez az entitás létezik, ha egyszer nem képesek detektálni azt? A szó „detektálni” ebben az
esetben nem megfelelő itt. Amikor megkíséreljük levezetni az IBOZOO UU létét, az történik,
hogy az általunk kidolgozott modell és a benne feltételezett létezése, minden egyes értelmezésre és problémára választ ad az Anyag és az Energia viselkedésével összefüggésben, és
ami még fontosabb: elfogadható magyarázatot kínál az érzéken túli érzékelésre és a telepatikus kommunikációra a BUUWEE BIAEEI (EMBERI KOLLEKTÍV SZELLEM) révén.

Habár ezek az entitások nem láthatók, a megértés céljából ábrázolhatjuk a WAAMot, mint kicsiny gömbök kiterjedt hálózatát (D 59_12. ábra), ahol valamennyien egy-egy
IBOZOO UU-t alkotnak.
Mindegyikük más színű, ám az adott színen belül bármelyiküket meg tudjuk különböztetni eltérő árnyalata alapján; például a zöld egy-egy árnyalatát vesszük.

D 59_12. ábra
A fenti metafora alapján (színes gömbök) azt mondhatjuk, hogy az IBOZOO UU halmaz elemei nem csak az IOAWOO szögben különböznek, hanem viszonylagos OAWOOjukban (sugárvektorukban) is melyet egy referenciaként vett IBOZOO UU ad, ám amelynek
forgatási síkja a H HIPERSÍK (hiszen nem tudunk rajzolni hipersíkot, amit felteszünk a D
59_13. ábrán, ez nem más, mint egy körülbelüli meridián P sík (az ábra hiányzik – Szerk.).
Az IBOZOO UU, melynek sugárvektora másik meridíán síkba fordul újabb színnel jellemezhető. Narancssárga például; D 59_13.ábra (hiányzó ábra)… (a spanyol fordítását ennek a szakasznak egyfajta prófétai szövegnek találtuk; igyekeztünk mégis reprodukálni azt. –
Szerk.).
Ha kiválasztjuk, miként azt elmondtuk nektek, a WAAM-ban létező összes IBOZOO
UU-t, melyeknek a zöld színt adtuk, akkor azt fedezzük fel, hogy matematikai sort alkotnak,
egy OXOOIAEE-t formálnak (IBOZOO UU láncot).
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D 59_14. ábra
Más szavakkal: tekintetbe véve a W-hez tartozó IU-t (a W részhalmaza), egy az egyhez igazodó leképezést tudunk létrehozni az OXOIAEE-hez tartozó ezen IBOZOO UU-k között (gyűrű alakú láncokat) és végtelen számú szöget, melyek mint sugárvektorok leírhatják a
síkot.
Nem az a helyzet, hogy az ilyesféle iBOZOO UU végtelen láncot formál a WAAMban és topológiailag rendezett sort alkot. NEM, ezek csupán a mi érzékeink, amint később meg fogjuk magyarázni, a dolog sorrendiséget szem előtt tartva. (Egy földi példa
segít a jobb megérthetőség érdekében: amikor kiértékeltek egy bankszámlán lévő összeget,
valamilyen címletet, dollárt, font sterlinget, pezót használtok annak érdekében, hogy meg
tudjátok számolni. Ám ez a fajta hozzárendelés, mint tudjátok, lényegében egy illúzió.)
A és lánc közvetlen összetevői különböznek egymástól, amennyire az infinitezimális dq szög (a D 59_14. ábrán, jelentősen megnöveltük a dq értékét az érthetőség kedvéért).

A GEOID ELMÉLETE: EGYENES VONAL
Amennyiben egy hipotetikus megfigyelő a rátekint a teljes OXOIAE-re (IBOZOO UU
lánc) az IBOZOO UU i-ból, akkor ezt a láncot EGYENES VONALNAK fogja látni.
Egy hipotetikus utazó „egyenes vonalat” hagy maga után az i-ben, miközben a
WAAM-on (KOZMOSZ) keresztülhalad, szükségképpen ugyanabba az IBOZOO UU-ba érkezik meg, melyből elindult.
Más szavakkal: amit érzékszerveink mint egyenes kiterjedést értelmeznek, egy vonalat, vagy ahogy ti mondanátok „lineáris skalárt”, semmi egyéb, mint egy OXOOIAEE
(IBOZOO UU LÁNC). Mindösszesen illuzórikus mentális kép, az agyunkból ered, minek
eredményeképpen úgy szintetizálja az IBOZZO UU ezen halmazát, hogy sorba rakja azt (miközben a WAAM-ban mindez valójában„rendezetlen”, és nincs meghatározott helye.)
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Az ismétlés kockázatát vállalva, kihangsúlyozzuk, téves az a gondolkozás, miszerint
a szóban forgó lánc IBOZOO UU-ja egyenes vonalba rendeződik az UNIVERZUMBAN.
Nincs így. Azt mondjuk, hogy az efféle IBOZOO UU AIOOYA - LÉTEZIK (függnek egymástól
a WAAM-on belül).
Ne következtessétek ki ebből azt, hogy PONTOKKAL rendelkeznek és ezek lokalizálhatók. Ne gondoljátok azt, hogy két IBOZOO OO, melyeket egymás mellé helyeztünk a dq
szögeik alapvető különbségei illusztrálására - D 59_13. ábra és D 59_14.ábra – a valóságban is léteznek.

D 59_15. ábra
(Az eredeti dokumentumban a fenti IU sorozat kvázi-horizontális, ahol az alsó sorozatnak
erősebben domborított az iránya. – Szerk.)
Ha megvizsgáljuk a D 59_15. ábrát, egy földi megfigyelőt véve, az IBOZOO UU (T)
valamint a mi UMMO bolygónkat (U), a kettő viszonyát, a megfigyelő észlelése alapján elmondhatjuk, hogy L távolság van a Föld és az UMMO között, egy tetszőleges vonatkoztatási
rendszer szerint. A valóságban csupán SZÖGBELI eltérés van a két IBOZOO UU között.
(Szögbeli különbség, ami azt jelenti, hogy végtelen számú IBOZOO UU létezik közöttük.)
Ha viszont ugyanezt a diagramot vesszük, más vonatkoztatási rendszer alapján, akkor egy újabb UBOZOO UU láncot fedezünk fel, azaz a szögbeli különbség változik. Ez
alapján azt mondhatnánk, hogy az UMMO és a FÖLD távolsága változik.
< L mivel (Q' U - Q' T) < (qu - Qt)
Következtetésképpen elmondhatjuk, definiáltuk az egyenes vonalat és a kiterjedését
[a szerkesztők emlékeztetője: „…minden egyes alkalommal, amikor a fizikusok TÉNYEZŐRŐL (MAGNITÚDÓ) beszélnek egy SKALÁR képe kapcsán, ne gondoljatok másra, mint az
IOAWWO-ra (SZÖG, melyet két IBOZOO UU hipotetikus sugárvektorai bezárnak egymással]
mint az IBOZOO UU láncolatát a WAAM-ba merülve, oly módon, hogy az OAWOO-ik (SUGÁRVEKTOROK) különböznek egymástól dq szögben, és a H hipersík által irányítottak.
Az egyenes vonal az OXOOIAEE WAAM határesete lenne (EGYETEMES GEOID kifejezéssel lehetne lefordítani) (D 59_14. ábra). Ne gondoljátok egy pillanatig sem, hogy egy
PONTOT EZEN AZ EGYENES VONALON ábrázolni lehetne egy IBOZOO UU által, hiszen
már elmondtuk, hogy egy IBOZOO UU önmagában semmiféle jelentéssel nem bír. Bármely
esetben, amikor egy elemi szegmenst definiálunk csak mint egymáshoz képest függő viszonyban levő IBOZOO UU párt tesszük, tehát egyszer és mindenkorra szeretnénk megcá22

folni a földi matematikusok által az agyatokba táplált geometriai pont fogalmát. Ha valaki
nem érti meg ezt, az azt jelenti, hogy nem sikerült magába szívni a fizikai valós jelentését,
vagyis a földi matematikai jelölések korlátai között ragadt.
Legyen E a RIEMANN-féle N-térben deklarált geometriai pontok halmaza (földi matematika), ahol minden egyes pontra igaz a következő: P(x1, x2, x3,…xn) (P). Legyen W a
WAAM-hoz tartozó teljes IBOZOO UU (i).
Azt mondhatjuk: ha P E (minden pont E-hez tartozik) és I W (minden IBOZOO UU Whez tartozik)
Azt fogjuk látni: W E =
azaz E és W metszete üres halmaz.

D 59_16. ábra
Ha D és D’ az IBOZOO UU két halmaza, mely magában foglalja a megfigyelő által mért távolságot különböző szögek mellett, akkor a megfigyelő azt fogja találni, hogy D D' =

IDŐ ÉS MÁGNESESSÉG, GRAVITÁCIÓS ÉS ELEKTROSZTATIKUS TEREK
Az IBOZOO UU sokkal több, mint egyetlen tényező a kozmikus távolságok pontos
bemutatása esetén. A mi WAAM-unk (Világegyetem) halmaz-szerű keret, melyből különböző tényezőket kapunk, ezek megjelennek érzékszerveink, műszereink számára az
erőhatások elektrosztatikus mezői formájában. Eszerint, közeli csillag jelenlétére gyanakodhatunk, a távoli tömegekre gyakorolt hatása eredményeképpen. A későbbiekben pedig
ezt a hatást mint gravitációs mezőt határozzuk meg, más esetben elektromágneses hullámok nyomait detektáljuk, ezek forrása lehet egy csillagköd, melynek plazmájában található
ionok periodikusan mozognak.
A Világegyetem különböző alapjelenségeket mutat be számunkra, mint például a jól
ismert sebesség, erő, vagy a lassú mozgás az időben.
Különösképpen az Idő tényező bír rendkívüli fontossággal számunkra. A következő,
számotokra átadott oldalakon, erről a különlegességről tájékoztatunk benneteket. Például
megmutatjuk nektek, hogy az Idő összevethető az IBOZOO UU egy sorozatával, ahol a szögek merőlegesen irányítottak, hasonlításképpen az OAWOO-val (sugárvektorok), melyek
távolságokat jelölnek, és még az is lehetséges, hogy amennyiben tengelyeik inverze megfelelő, az adott megfigyelő egy új vonatkoztatási-rendszer keretében mint távolságot fogja észlelni, mely a korábbi vonatkoztatási rendszerben mint időkülönbség jelentkezett.
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Akkor majd megértitek, hogy egy távolban történt esemény (mondjuk az UMMO távolságában) miért nem válthat ki egyidejűleg egy másik földi eseményt.
Azt is meg fogjátok érteni, hogy egy feltételezett objektum amennyiben határsebességgel halad (számotokra a fény sebességével) miért rövidíti le a távolságot az elmozdulás
tengelye mentén az IBOZOO UU párhoz viszonyítva (a távolság a nullához tart ám nem nulla
mivel LORENTZ /földi matematikus/ transzformációja hibás.)
Mindenesetre, definiálni fogjuk az IBOZOO UU függő párjának elemi szegmensét.
Amit ti szubatomi részecskéknek hívtok, mint például a neutrínók, a mezonok, az
antiprotonok, felruházva őket különböző attribútumokkal, mint tömeg, töltés, spin, nem mások, mint az IBOZOO UU többszörös irányítottságai. Amennyiben a földi fizikusok továbbra
is a detektálásukkal töltik az idejüket, az összes lehetséges részecske kiértékelésével és
osztályozásával, milliárd évekig el fog tartani, amíg ilyesféle osztályozással végeznek, ennek
ugyanis nagyjából annyi értelme van, mint nevet adni minden egyes infinitezimális szögnek,
mely alatt egy nap folyamán valamelyik csillagot láthatjuk.

AZ IBOZOO UU AXIÁLIS (TENGELYIRÁNYÚ) HÁLÓTAZA
Az IBOZOO UU végső definíciójának összegzett meghatározása, amit adni fogunk
végül nektek, az a következő:
Az IBOZOO UU alapfokú kozmikus létező, sugárirányú tengelyek által integrálva
MELYEK NEM KERESZTEZHETIK EGYMÁST, kötődnek egy teljes IBOZOO UU-hoz,
amely független a többitől, a benne lévő szögek irányítottságának tekintetében.
Láthatjátok, fokozatosan, minden egyes alkalommal egyre pontosabban definiáljuk az
IBOZOO UU, az UMMO-n élő specialistáink által kidolgozott eredeti koncepcióját. Arra gondoltunk, hogy ha a kezdetektől fogva pontos definícióval álltunk volna elő, az rendkívüli módon zavaró lett volna, különösen azt figyelembe véve, hogy nem áll rendelkezésetekre a miénkhez hasonló formalizmusú elméleti megközelítés a FÖLD bolygón.
Azt is figyelembe kell venni, hogy e definíció fordítása közben, kihangsúlyozzuk, az
IBOZOO UU magában foglal egy csoport egymást nem metsző, sugárirányú tengelyt.
Nagyon bonyolult mindez megérteni, ha valaki folyamatosan az euklideszi világképet
tartja szeme előtt a maga pontjaival és egyeneseivel. Természetesen, amennyiben az
IBOZOO UU gömbhöz vagy hiperszférához lenne hasonlatos (D 59_10. ábra), akkor a középpontjában levő tengelyek EGY PONTBAN KERESZTEZNÉK egymást. (például a sugárvektorok kereszteznék egymást a központban.) Ezért ez a matematikai modell nem írja le
pontosan az IBOZZO UU megjelenését.
Ha vennénk egy gömböt modellünk leírására, akkor már csak jó fordításra lenne
szükség az elképzelésekről, matematikai algoritmusok, jelölések és geometriai fogalmak
felhasználása mellett, s máris minden nagyon is ismerős lenne a földi emberek számára.
(kissé hasonlatos ez a dolog ahhoz, amikor az egyszerűség céljából a Földre, mint tökéletes
gömbre tekintetek, miközben tudjátok, hogy alakja torz ellipszoid. (Egyenlő szárú ellipszoid
három tengellyel/).
Vegyünk akkor egy gömböt (D 59_10. ábra) mely a végtelen hipersík egy
hiperszférájának egyik meridiánjait tartalmazza, ahol N=4.
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D59_FG10
Ha valaki számára ez az elképzelés nem ismerős, az képzelje el, hogy amikor a „meridián sík” nevet használjuk, akkor egy, a gömb központját metsző síkról beszélünk, ahol
N=3, ami pedig a négydimenziós hiperszférát illeti, annak metszete pontosan N-1 dimenziójú, például egy gömb. fontos, hogy emlékezzünk a SZÖG és a HIPERTÉR fogalmára.

=
Legyen P és Q két HIPERSÍK, az U = (U0, U1, U2, … Un) és V = (V+, V1, V2, … Vn)
koordináták által meghatározva.
E két HIPERSÍK meghatároz egy
Így ebben a

sugárban van két HIPERSÍK, P(¥) és Q(¥), melyek érintői (tan-

gensei) az alapjai a másodfokú
A szög =
módon van definiálva:

sugarat

ahol

nak.
Q<P) e között a két, P és Q HIPERSÍK között az alábbi

Q = Q(P,Q) = 1/2 Log R (P, Q, P ¥, Q ¥)
Ezt a szöget egyenletek határozzák meg: (nem tudjuk -t képileg ábrázolni. Mindöszszesen a
Qp projekcióját tudjuk előállítani. p-t két meridiánsík fogja kifejezni, abban az
esetben, ha az N rendű térben van és az N = 4 értékkel.

D 59_18. és 19 ábra
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D 59_20. ábra
Abban az esetben, ha E = +1, az általunk feltételezett hiperszféra pozitív görbületű.
Emlékezzünk vissza a fennálló különbségre egy GÖMB pozitív görbülete és egy negatív szférikus görbülettel rendelkező felület között, miáltal segítséget kapunk az E = +1 és E
= -1 görbületű HIPERSZFÉRA koncepciójának megértéséhez (D 59_19. ábra).
Ezért, amikor R (P Q, P¥, Q¥) = -1 úgy tekintjük, hogy a két HIPERSZFÉRA merőleges egymásra.
Ha felváltjátok az egyenes OOWAOO (sugárvektor) elképzelést a lineáris, az általunk korábban egyszerűsített modellre, a HIPERSÍKKAL kapcsolatosan, N rendű térben, ahol az N =4 és elképzelitek ezeket a HIPERSÍKOKAT referenciákat, nem az
IBOZOO UU-ban tanulmányozva, hanem másként, egy attól függő rendszerben, akkor
el tudunk képzelni három vezéregyenest, melyeket COSY, COSX és COSW-vel jelölünk, ezek további szögeket jelölnek számunkra (XYW), IOAWOO névvel hivatkozunk
rájuk (dimenzionális avagy kiterjedés-szögek). A szögek mindegyike egy-egy sajátos
értéket határoz meg a háromdimenziós térben, mármint ahogy azt érzékeljük. Feltételezhető, hogy ezen vezéregyenesek cosinus értékében egy infinitezimális változás az
IBOZOO UU-tól függő párt hoz létre.
Ennél a pontnál, azon földi testvéreink számára, akik nem kifejezetten jártasak a matematikában, adunk egy analógiát a WAAM-ról (Világegyetem), a már ismert, hatalmas raj
szitakötőt véve alapul. Tegyük fel, hogy ezek a rovarok különböző színűek, nincs közöttük
két egyforma színű vagy árnyalatú. Oly módon röpdösnek, hogy nem tudjuk melyikük hol van
bármely pillanatban, mivel ugyanabban az időben itt is, ott is, mindenfelé vannak. Zöldek,
pirosak, narancsszínűek, kékek, stb. tegyük fel, hogy a látásunk annyira mély, hogy egyetlen
pillantásra képesek vagyunk pontosan meghatározni a helyét a milliónyi, ám azonos színű
(mondjuk zöld) szitakötőnek, és még azzal a képességgel is rendelkezünk, hogy sorba tudjuk őket rakni árnyalat szerint, a világostól a sötét zöld felé haladva… Ám itt van az a pillanat,
amikor az agyunk becsap bennünket. Ahelyett, hogy a rovarok rendezett raját érzékelnénk,
gazdag árnyalati választékban, elképzelünk egy szigorú, és elvont egyenes vonalat: a legfényesebb, a legragyogóbb szitakötők a közelebbik végén, és a sötétebb, zöldes kék példányok pedig ennek a hosszú vonal másik végén D 59_21. ábra
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D 59_21. ábra
A WAAM-ra vonatkozó fizikai modellünk megértéséhez, a földi embereknek tökéletessé kell válniuk a gyermekkoruk óta tanítottaktól eltérő mentális képek használatában.
Tanulmányoznotok kell a többértékű (plurivalens) matematikai Logikai formákat. Ugyancsak
meg kell értenetek, hogy a Fizikai Világról alkotott ezen kép, atomi részecskékből, az atomok
pedig szubatomi részecskékből felépülve, s ezen részek minden pillanatban egy-egy valószínűségi helyet elfoglalva; elégtelen és sekélyes; vissza kell utasítanotok ezt az abszurd mentális képet, mely azt az állítást tartalmazza, hogy egy részecske egy pillanatnyi, V sebességgel mozog, képezi az anyag útját ugyanennek a részecskének egy P
pont és egy vele szomszédos infinitezimális távolságra lévő P’ pont között, az idő dt
elemi intervalluma alatt. Fontos a sebesség tényleges fogalmának elfogadása, ami
nem más, mint IBOZOO UU párok különböző elforgatása, forgatások, ahol az IBOZOO
UU pár első tagja a tengelyének megfordítása által megszűnik létezni egy szubatomi
részecske, míg a második irányítja az OAWOO-t (tengelyek sugarak, vektorok) átalakítja magát egy az elsővel pontosan megegyező szubrészecskére (miként nevezitek) (így
keletkezik az a szemfényvesztő hatást, amit úgy tudnánk kissé érzékeltetni, hogy veszünk
két földi varázslót, tíz méterre állnak egymástól a színpadon, egyikük elrejt a zsebében egy
nyulat, és azt a társa veszi elő néhány pillanattal később).
Bármely intelligens ember rögtön megérti, hogy a nyúl nem jutott át valamiféle rejtélyes módon a levegőn át, s azt, hogy két azonos nyúlról van szó.
Meglepetésünkre szolgál, hogy miután alaposan tanulmányozták a Hullámfizikát és megfigyelték, hogy valamennyi, az idővel összefüggő jelenség leegyszerűsíthető szinuszos jellegű
függvények sorozatára, vagyis ciklusokra, a Földi Fizikusok mégsem éreztek rá a szögekből
felépülő WAAM-ra (Világegyetem). Ám bármiféle korrekció ezen elméletben jelenleg, alig
valami előnnyel szolgál. Sokkal jobb lenne, ha a földi fizikusok, ha lassan is, de az igazság
felfedezésére törekednének, kellő időt hagyva hogy a szellemi értékek az agresszív ösztönök fölé kerekedjenek.
A D 59_21. ábrán jelképes ábrázolás látható arról, az agy miként végzi el a szintézist, az
IBOZOO UU-t rendezett sorba összeválogatva a szögek nagyságának mértékében, ezt az
értéket referenciának használva. Amikor az OEMI egy bizonyos irányba néz, a látómezője
magába foglalja a teljes IBOZOO UU-t, melynek OAWOO-ját különböző irányú szögek határozzák meg, egy Mezőben, ami matematikai értelemben egy HIPERSÍKOT jeleníthet meg.
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Ez a leegyszerűsített kép azon OEMI részére szolgál, akik nem rendelkeznek mély matematikai képzettséggel. A beavatottak meg fogják érteni, hogy az IBOZOO UU nem
rendelhető egyértelműen meghatározott pontokhoz, és az a kifejezés, hogy RENDEZETLENSÉG (vagy ENTRÓPIA) ugyancsak nem megfelelő ennek a modellnek a leírására.
Amennyiben a zöld szín jelent a látómezőben egy bizonyos irányt, a kék vagy a piros másik
lehetséges mezőket jelenthetnek, ahogy az emberi szem különböző irányokba tekint. Azt
mondani, hogy az IBOZOO UU olyan mint kicsiny gömbök, vagy hogy „közöttük vákuum
van”, vagy azt állítani „érintők egy IBOZOO UU-val sűrűn kitöltött térben”, értelmetlenségek.
Ilyen mentális képek jelennek meg egy UUGEEYIE (gyermek) fejében, amikor valaki először
beszél neki az UMMO-n az IBOZOO UU által alkotott tér szerkezetéről. Gyerekes mentalitás,
a megszokott érzékelésen alapszik, hajlamosítja arra, hogy az IBOZOO UU ezen elképzelését testesítse meg és hozzárendelje a kép tényleges létezését is.
A D 59_21. ábrán látható, hogy a kép egyes szegmenseiből egyenes vonal bontakozik ki a
tudat számára, az ideghártyát ért ingerület kódolt lefordítása eredményeként. Az ilyen inger
megváltoztatja a TÁVOLSÁG mentális képét amikor a megfigyelő szeme és a látott objektum
között nem létezik anyag.

AZ OAWOO KONCEPCIÓJA
Definiálván az IBOZOO UU-t, egymást nem metsző, egymásra merőleges (ortogonális) tengelyek kötegéből felépülő elemi entitást, szándékosan bevezettünk egy elképzelést
(oktatási célokkal), melyet el kell utasítani: s amit a Földön igen egyszerű szóval fejeznek ki:
TENGELY.
Amennyiben a mi OAWO (TENGELY vagy IRÁNYÍTOTTSÁG) kifejezésünket társítjátok egy egyenes vonallal, melynek irányítottsága van, akkor újra kell kezdenünk az egészet,
mert semmit nem értettetek meg az előző magyarázatok közül.
Nyilvánvalóan komoly akadálya van ennek, hiszen különböző matematikai nyelvezeteket használunk, nyelvezeteket, melyek belénk vésődtek a más-más pszichológiai érzetek
halmazaként, s ezek bizony eltérnek köztetek és köztünk.
Megkérjük tehát a matematikai laikusokat, képzeljék el az IBOZOO UU-t mint
tengelyek sorozatát (határozatlan, ideális egyenes vonalakat), melyek irányai nem hasonlíthatók össze tengelyekkel vagy valós vagy ideális egyenesekkel.

D 59_22. ábra
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Szeretnénk ragaszkodni ahhoz a tényhez, hogy elszigetelt IBOZOO UU-t logikátlan
elképzelni, már csak azért is, mert nincs valóság alapja. Azt mondjuk AIOIEDO (hamis elképzelés, abszurditás, nem valós).
Adunk egy példát a földi laikusok számára.
Képzeljük el, hogy szeretnénk zárt tárolót (konténert) előállítani, és ehhez van bizonyos számú hengeres vázánk. Nyilvánvaló, hogy egyetlen (elszigetelt) váza nem képes zárt
teret létrehozni, ám ha a nyílását bezárjuk egy másikkal (D 59_23. ábra).

D 59_23. Ábra
kicsiny, ZÁRT TÁROLÓT fogunk kapni. Ilyen vázák sorozata révén lezárt tárolók láncát kapjuk, miként a következő ábrán látható D 59_24. ábra.

D 59_24. ábra.
Mielőtt folytatnánk, hasznos lenne, ha még részletesebben belemennénk az EGYENES VONAL fogalmába. Egy pont távolságát a másiktól úgy kell értelmezni, mint egy
IBOZOO UU sorozatot, melynek EIDIIU (szögei) vagy még pontosabban, melyek esetén az
IOAWOO (1) megkülönbözteti őket d
szerint. (Lásd a D 59_17. ábrát). A különbség az
EIDIIU és az IOAWOO között nagyon fontos: EIDIIU a mi átiratunk a jó ismert szög fogalomra. Miközben az EIDIIO a derékszög, amit a függőleges fal képez a szoba padlójához képest.
IOAWOO lesz a kialakult ”szög” az IBOZOO UU két kapcsolódó OAWOO („tengelye”) között (D 59_11. ábra); habár mindkét esetben a „SZÖG” kifejezést használjuk,
mégis két jelentősen különböző elképzelésről van szó, mindez abból fakad, hogy a ti
nyelveteken nem létezik megfelelő kifejezés. (Az ismereteink szerint a „szög” koncepciója
a térben található két, egymást nem metsző tengelyen alapszik, nem létezik a mi geometriánk szerint, melyben ugyanis, ezen két tengely definiálása érdekében, síkra vetített állapotot
tekintünk, vagy pedig, a két szög megméréséhez egy triéderhez, mint referenciához, összehasonlítást végzünk. Melyik geometrikus lenne képes formulát adni az IOAWOO-ra? –
Szerk.)
Azt mondjuk tehát nektek, hogy két pont között (D 59_15.ábra) nem csupán egy, hanem végtelen számú különböző IBOZOO UU láncot vehetünk (különböző háromdimenziós
viszonyítási rendszerekhez). Más szavakkal, úgy tűnik, egyikük „geodézikus” (egy négy dimenziós keretek között létező hiperszférát véve, a felszínén két pont között a legrövidebb
vonal) D 59_25. Ábra A,
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D 59_25. ábra A,B
Ám ez nem elegendő. Bármely, ezen a szférán található ív (például látszólag nagyobb távolságot megjelenítve, miként azt a D 59_25. ábra B ábrán láthatjuk) pontosan
UGYANAZT az UBOZOO UU láncot jeleníti meg, ez esetben viszont nem lenne helyes
geodézikusnak minősíteni; inkább geoidnak mondjuk, még akkor is, ha a két szónak
hasonló az etimológiája a Földön.

AZ IDŐ KONCEPCIÓJA
Az idő múlása az OEMI számára pszichológiai jellegű érzékelés. Újabb illúzió. A
szervezetünkön belül számos összetett, periodikus jellegű működés van jelen a vérkeringéstől kezdve a zsírok metabolizmusáig. Ha becsukjuk a szemünket, továbbra is érzékeljük az
idő múlását köszönhetően ezen ritmikus, periodikus fiziológiás jelenségek ezreinek.
Ám a földi fizikusok időre vonatkozó elképzelése alapvetően különbözik a pszichobiológusokétól. Az időre úgy tekintetek mint dimenzióra, legalábbis azok, akik EINSTEIN
relativitás elméletét követik.
A mi elképzelésünk az időről kétségtelenül új és ismeretlen tudást hordoz számotokra. Mindenekelőtt, nem hivatkozunk az időre mint valami dimenzióra, vagy folytonosságra, miként ti teszitek. Ilyen vonásokkal nem lehet az időt jellemezni, miként nem határozható meg egyetlen pillanat sem, mint egy adott pont, az időtengelyen. A dt intervallum,
habár tarthat a nulla felé, ám soha nem érzékelhető annyira kicsinek, mint amennyire szeretnénk.
Van még egy szempontja a kérdésnek, amit szeretnénk kiemelni. Meggyőződésetek,
hogy a legnagyobb sebesség egy elemi részecske számára a WAAM-ban (Kozmosz)
299.780 km/s (a fény sebessége), továbbá, úgy hivatkoztok erre az értékre, mint „KONSTANS”.
Nem rossz mérés. Valójában pontosan ez az az érték, amit mi is feljegyeztünk…
mármint ugyanebben a háromdimenziós keretben.
Ám mindaz, amit meg kell tenni, az csupán annyi, hogy meg kell változtatni a keretet,
vagy másként a háromdimenziós rendszert, hogy az a bizonyos korlátozott Sebesség érték
látványosan megváltozzon, addig a pontig, ahol az egyetlen vonatkoztatás, mely a tengely változását jelzi, az ennek a sebességnek a mérése, illetőleg a konstans, C.
Ily módon az értékek egész családját kapjuk: C0, C1, C2, C3… Ci …. Cn, mely sorozatban C0 = 0 (zérus, miközben a Cn = x (végtelen), minden egyes érték meghatározott referenciarendszert képvisel.
Az első esetben (a fény sebessége zérus), jól leírt jelenség, a parapszichológiával
kapcsoljátok össze, például a telepatikus információcsere estében. A WAAM ezen, háromdimenziós viszonyítási rendszerben való elemzése abszolút egységességgel bír, azt mondhatnátok maximális Entrópiával. (még akkor is, ha ez a bizonyos MAXIMÁLIS ENTRÓPiA
30

vagy LEBOMLÁS állapota bármely viszonyítási rendszerben előfordulhat, ahol a fény sebessége "NEMNULLA"”.
A határesetet véve, amikor a fény sebessége végtelen, a WAAM-ra úgy lehet tekinteni, mint nemlétező, hiszen ez esetben minden egyes IBOZOO UU csak egyetlen azonosítóval rendelkezik, azt önmagával hasonlítanánk össze, viszont csak egyetlen IBOZOO UU-val,
ami, mint tudjátok, nem létezik fizikailag.
Fontos, hogy ezt megértsétek mielőtt tovább lépnénk, még akkor is, ha igen nehéz elfogadni, mivel a logikai érvelése eltér az általatok eddig megszokottól.
Ha el tudtok képzelni a térben végtelen sor kicsiny gömböt, vagy golyót, mindegyik
más-más színű, és árnyalatban is különbözik a többitől, akkor máris megvan a durva képetek
a WAAM-ról.
Képzeljük most el, hogy két, pontosan ugyanolyan színű gömbnek meghatározzuk a
helyét. A logikai következtetésetek azt mondja el nektek, hogy mivel a két golyó különböző
helyen van, ezért különböző entitásokat jelentenek. Röviden, két golyóról van szó, s a golyók
e sokszínűsége, kész szerencsétlenség.
Ám ha lefordítjuk ezt a gondolatmenetet a kozmoszra, és lokalizálunk két IBOZOO
UU-t, melyeket egészen mostanáig a szögeik különböztettek meg egymástól, hiszen a „tengelyeik” (OAWOO) más irányokba mutattak, és ha most őket abból a perspektívából vizsgáljuk, hogy a két IBOZOO UU egyenlő; abban az esetben másfajta logikát kell használni, a
kétértékű logikától eltérőt, és azt állítani, hogy ez a „két” IBOZOO UU „ugyanaz” az IBOZOO
UU.
Valójában, ha egy IBOZOO UU pár egy viszonyítási rendszer alapján különbözőnek
tűnik, például egy neutron és egy pion (pi-mezon), a viszonyítási tengelyt megváltoztatva, az
említett két elemi rész, mely az adott keretben a megfigyelő számára igen nagy távolságra
lehet egymástól, akár két különböző galaxishoz tartozhat, mégis, ugyanazon IBOZOO UUként hivatkozhatunk rájuk egy másik háromdimenziós rendszerben.
Ám annak valószínűsége, hogy ez egy pár IBOZOO UU esetében megvalósul, gyakorlatilag nulla, amikor az új viszonyítási rendszer „szögében” kissé különbözik a korábbitól.
Távolodjunk el egy kissé a központi kérdéstől: az idő egy intervallumát, dt, úgy definiáljuk, mint az IBOZOO UU egy sorozatát, ahol az IOAWOO egymás közötti különbsége
konstans mennyiséggel változik.(D 59_26. ábra).

D 59_26. ábra
Ez az amiként az IBOZOO UU-ban elképzeljük a négy „tengelyt” (OAWOO) (és ismételten
felhívnánk a figyelmet az OAWOO valódi természetére), melyeket OAWOO
UXGOGOO névvel illetünk, mivel ezek képviselik a háromdimenziós viszonyítási rendszert
(D 29_27. ábra)
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D 29_27. ábra
OAWOO UXGIGII, mely a valóságban nem léteznek, mert olyanok, mint hagyományos szimbólumok, ám eszközként szolgálnak a matematikusok számára, hogy rögzítsék az
OAWOO valós pozícióját.
Amennyiben az OAWOO (U) rezeg ezen belül az ideális kereten belül, most képzeljünk el egy új viszonyítási rendszert, mely KÉT OAWO UXGIGI-t tartalmaz, mindegyikük 90 os szöget zár be a négy korábbival (D 29_27. ábra).
Ez a valós T (OAWOO) új műveleti rendszere és a korábban definiáltak, egyenként
meghatározzák a TERET és az IDŐT (D 59_28.ábra).

D 59_28.ábra
Láthatjátok, hogy az OAWOO (vektortengely) V és T, melyek meghatározzák a TERET és az IDŐT,különböző szabadsági fokokkal rendelkeznek. Az első keresztezheti az
IOAXO-t (Szög-Teret) három különböző irányban, melyek megfelelnek a TÉR három tipikus
kiterjedésének, míg a második mozgása csupán egyetlen síkra korlátozott.

D 59_29.ábra
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Két IBOZOO UU melyeknek tengelye OAXOO T1 és T2 szögben különböznek egymástól, úgy, hogy ha a WAAM-ban nem létezik másik IBOZOO UU kettejük között, akkor a
legkisebb IDŐ különbséget definiálják. Ezt az időkülönbséget nevezzük UIWIIO-nak (PILLANAT). (D 59_29.ábra)
Miből áll akkor az idő folyása? Csupán illúzió? Vegyünk bármilyen dolgot: egy gyümölcsöt. Még ha nem is fejlesztettük ki a szubatomi részek elméletét még, más dokumentumok
azt mutatták számunkra, hogy minden atomi összetevő egy-egy IBOZOO UU. A gyümölcs a
következő dolgokból áll: víz, szénhidrát, fehérjék és más szerves kémiai összetevők. Ezek
pedig következő szinten NIIO A (atomokból) és ezek alrészecskéiből; mindegyikük egy-egy
IBOZOO UU a maga OAXOO (tengelyével) egy bizonyos irányítottsággal.

Amikor az óránkon egy mikromásodperc időkülönbséget mérünk: akkor ugyanaz a
narancs van a kezünkben, mint amelyiket egy pillanattal korábban fogtunk? Egy földi kémikus azt mondja, igazából nem ugyanaz, hiszen a sejtmagjaiban és a sejtjeiben a lebomlás
miatt megváltoztak a tulajdonságai.
A fizikus azt mondja: NEM, az elektronjai megváltoztatták a helyzetüket a pályáikon.
Ám ha megkérdezzük őt, hogy ezek az elektronok, melyek más helyzetben vannak ugyanazok-e, mint az egy pillanattal korábbiak, talán azt fogják válaszolni: IGEN.
És itt a hiba: volt egy ugrás az IBOZOO UU-ban, ami korábban jellemezte az
elektront E1 az mozgási pályáján O1, az atom A1 körül, már nem ugyanaz.
Egy laikus jobban megérti ezt a példát. Képzeljünk el egy keretet, melyet elektromos
égők szabályos rendszere tölt ki (D 59_30. ábra).

D 59_30. ábra
T1 időpontban az égők nagy A-betűt formáznak, világítanak. Ám egy pillanattal később, T2-ben, az idő elmozdult. Az A-betű ugyanaz, ám az alkotói megváltoztak. Valaki kikapcsolt egyes égőket, míg másokat be. A folyamatosság illúziója pontosan ugyanez, úgy
látszik, mintha a nagy A mozogna az égők mozaikján.

D 59_31. ábra
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Az egyik még nem kapcsol ki, amikor a következő már elkezd világítani (D 59_31. ábra) Az Eb elektron – a mi példánkat véve – amelyik egyetlen IBOZOO UU volt, egy pillanattal
később Ec elektronná válik.

D 59_32. ábra
Ha figyelembe vesszük, hogy a WAAM a lehetséges összes IBOZZO UU-t tartalmazza, (múlt, jelen és jövő). ahogy most nevezzük magunkat, (én, most), akkor lehetséges a
síkban történő ábrázolás, miként azt a D 59_32. ábrán láthatjuk.
Ha én egy P pont vagyok, az IBOZOO UU által reprezentálva, a maga Tp-jével
(OAXOO), függőleges irányítottsággal, akkor mi lesz holnap? „Én” a Tp-ben leszek (eg másik IBOZOO UU-ban), amit jövőnek nevezek (’).
Ám; mi történik az „ÉN, MOST” sík egy másik pontjában, tőlem távolabb, D távolságra, az IBOZOO UU láncon? Egész egyszerűen, az irányítottsága a (OAXOO) Tu (időtengely)
különböző lesz. Ezért nem mondható, hogy létezik EGYIDEJŰSÉG. Nem mondhatom azt
például, hogy „MOST”, valami történik a VÉNUSZ bolygón, merthogy az egyidejűség felvetésének nincs semmi értelme (ÉS PONTOSAN UGYANEZ IGAZ MINDENRE UGYANABBAN
A REFERENCIA-RENDSZERBEN).
(1) Azáltal, hogy azt mondom ÉN, nem utalok egy OEMI-re (személyre), akit IBOZOO
UU-k trilliói alkotnak, hanem csak egy elemi részecskéjére a szervezetemnek: egy protonra
például. láthatjátok, hogy a földi fizikus, Einstein által kidolgozott világegyetem néhány
szempont alapján nem is annyira lényegesen különbözik attól, melyet mi bemutatunk számotokra. Mindösszesen ki kell cserélnetek a „TÉRIDŐ KONTINUUMOT” egy „IBOZOO UU
HALMAZRA”. Einstein modellje más fontos pontokban is megegyezik a mienkkel. Ám azzal
Einstein nem volt tisztában, hogy amikor A FÉNYSEBESSÉG ÁLLANDÓSÁGÁRA hivatkozott, az csupán egyetlen lehetséges viszonyítási rendszerben érvényes (azonos háromdimenziós rendszerben a fény sebessége, illetve a sebesség értéke, állandó). Nem volt tudatában annak, hogy további háromdimenziós keretrendszerek is léteznek, nemcsak azok, melyek számunkra ismerősek. A WAAM-ra vonatkozó elképzelésünk megmagyaráz bizonyos
ellentmondásokat, melyek a földi fizikusok találtak a kvantummechanika és a relativitáselmélet által leírt modellek között.
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Nem könnyű érzékletes képet találni bizonyos elemekről vagy tényezőkről (nem tűnik
korrektnek számunkra ha ezeket a dolgokat részecskéknek nevezzük) melyeket igazából
csak analitikusan lehet leírni, matematikai algoritmusok segítségével.
Ám megismételjük, bizonyos szabadságjogokkal élve egyszerűsítünk, a könnyebb
megértés érdekében, ami viszont komoly kockázattal jár. Így amikor egy földi tanár, bemutatja a gyerekeknek az atomot, „mint miniatűr Naprendszert”, annak magját, mint egyfajta
„napot” és a körülötte mozgó elektronokat, mint „bolygókat”, a gyermek hibás elképzelést
rögzít, amelyet, ha nem igazítanak ki a magasabb szintű tanulmányi során, egész életében
megmarad, és megakadályozza őt abban, hogy megértse a Fizikai Kozmosz a valósághoz
sokkal közelebbi értelmezését.
Azért mondjuk el mindezeket, hogy figyelmeztessünk benneteket az egyszerű ám hibás előítéletekre. Nagyon fontos a számunkra, hogy ne azonosítsátok az OAWO-t (a
DIMENZIÓ TENGELYE vagy IRÁNYÍTOTTSÁGAI) egy egyenes vonallal. De még csak
egy forgó, vagy egy irányított érték axiális vektoraként se. Az OAWOO nem mérhető,
azaz nem tekinthető hosszúságnak, miként azt az OYAGAA (földi) fizikusok elképzelik.
Mindezen okok miatt azt kérjük tőletek, ne próbáljátok a dimenziót (kiterjedést) beazonosítani
a HOSSZÚSÁGGAL.
Kétségtelen, a matematikában járatlan megpróbál valami ÉRZÉKELHETŐT keresni
az ilyesféle „TENGELY” ábrázolásához, ám mi tudjuk, hogy ilyetén agyi leképezés számotokra jelenleg elképzelhetetlen. Emiatt az e dokumentumban szereplő szférikus és
axiális ábrázolások éppen olyan gyerekesek, mint amikor egy atom szerkezetének bemutatására a Naprendszert használjuk.
Ráadásul az OAWOO NEM EGY MEGÁLLAPODÁS, nem egy közönséges paraméter, s nem önkényes módon megválasztott megjelenítése az IBOZOO UU-nak. Az OAWOO
nem létezik anélkül, hogy elképzelnénk, vagy hivatkoznánk rá „kapcsolódva” egy másik
OAWO-hoz, mellyel ELEMI SZÖGET formál, amit IOAWO-nak hívunk.
Minden zavar ellenére, amit a Fizikai elképzeléseink bemutatásával keltettünk bennetek, abból a vágyunkból fakad, mely szerint szeretnénk, ha ezeket a gondolatokat megértenétek. A látszólagos ellentmondások elkerülhetetlenek, pontosan ugyanúgy, amikor a földi
gyerek megkérdezi miként képes egy tranzisztoros rádió venni a rádióközpont jeleit, és azt a
választ kapja, hogy „a szavak a levegőn át érkeznek”.
Másrészt, sokkal könnyebb elképzelni az IOAWO-t (úgy tudnánk lefordítani, hogy „A
SZÖG, MELYET KÉT OAWOO ALAKÍT”), ha visszaemlékszünk az előző dokumentumokra,
úgy azonosíthatjuk be ezt a bizonyos IOAWO-t, mint bizonyos, a számotokra is ismerős kiterjedéseket (AZ IDŐ HOSSZÁT).
Mindezek ellenére nem lesz könnyű számotokra annak elképzelése, hogy egy
SZÖGET nem egymást metsző egyenesek vagy tengelyek hoznak létre. A szög ilyes
forma meghatározása eltér a földi matematikai konvekcióktól.
Röviden: ha megpróbáljátok alkalmazni az ortodox formális logika következtében kialakított saját mentális képeteket, és még ha elhozzuk számotokra elméletünk valamennyi
tudományos szabályrendszerét, lehetetlen lesz számotokra befogadni ezeket az elképzeléseket. Ez az oka annak, hogy megkíséreljük számotokra az IBOZOO UU megértését, durva
megközelítések segítségével.
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Ráadásul nem is tűnik ésszerűnek. A járatlan OEMI hozzászokott ahhoz, hogy a tárgyakat vonalakkal körülhatároltaknak lássa, a mentálisan elképzelt szögek a számára vonalak és síkok metszéseként jönnek létre, a különböző objektumokat, például egy pontot, vagy
egy helyet, ilyen körülmények között határoznak meg.
Nehéz lesz ezért az OEMI számára elképzelni egy IBOZOO UU-t, hiszen nem tudja
azt háromdimenziós koordináta-rendszerben ábrázolni, mely az euklideszi térben meghatározza a pontot; nehézséget okoz számára elképzelni, hiszen ráadásul nincs tömege, és nem
tudja összehasonlítani változó mennyiséggel. Valamint energiát sem tartalmaz önmagában,
vagy elektromos töltést, hiszen ezek a fogalmak (TÖMEG, ENERGIA ÉS TÖLTÉS), csupán
az elme szüleményei ezen összetevők bizonyos irányítottságához kapcsolódóan. Talán az
OYAGAA logika szakértője lenne képes definiálni ezt, mint nem-A(*) a kétértékű logika
szerint (ami pedig NEM LÉTEZIK).
Ám az IBUZOO UU nem közönséges matematika posztulátum, hanem egy
„entéléchie” (fázistér), a „tengelyekről” alkotott furcsák elképzeléssel, mely segítségünkre
szolgál új fizikai és kozmológiai értelmezési modell körvonalazásához.
Éppen ellenkezőleg. Megerősítettük számotokra ennek a felépítésnek a tapasztalati
valóságosságát. Tudjuk, hogy az IBUZOO UU VALÓJÁBAN LÉTEZIK, azonban felismertük,
tudatában vagyunk más aspektusainak is az ilyen létezőknek, és következésképpen a KOZMOLÓGIAI IGAZSÁGNAK még a felét sem ismerjük és talán soha nem is érünk el oda, még
akkor sem, ha aszimptotikus úton közelítjük meg azt.
Következésképpen, nem törekszünk arra, hogy elfogadtassuk veletek az OYAGAA
(földi) fizikusok számára ismeretlen modellt. Egyébként szükséges lenne számunkra, hogy
előzetesen lefektessük logikai elveinket, és ne csak a matematikai formulákat mutassuk be,
hanem velük együtt a bizonyos számú tapasztalati bizonyítékot.
Gyerekes dolog lenne azt hinni, hogy egy földi fizikus elfogad bármelyik premisszát,
elsősorban részletes didaktikus szöveget, anélkül, hogy jelentős mennyiségű koherens érvelés vagy elhinni érdemes bizonyság állna rendelkezésre. Soha nem tenné az UMMO OEMI,
akik megmaradnak rejtve és diszkréten tevékenykednek, a már korábban elmagyarázott
okok miatt, azt a hitet követve, hogy a rejtélyes telefonhívások és az azonosításra alkalmas
aláírással nem ellátott gépelt dokumentumok segítségével adják át ezeket az ismereteket.
Röviden, megpróbálunk BEMUTATNI EGY ELMÉLETET, és nem DEMONSTRÁLNI
azt.

ALAPVETŐ ELEMI RÉSZECSKÉK
Amikor bemutatjuk a TÖMEGRŐL és az ENERGIÁRÓL alkotott modellünket, szükséges számunkra, hogy minden egyes pillanatban hivatkozzunk a különbségekre és emlékeztessünk az UMMO bolygó fizikusainak és más, OYAAGAA (Föld) jelenleg elfogadott elméletei között fennálló különbségekre.
Mindenek előtt, aláhúzzuk azt, hogy bizonyos különbségek ellenére bizonyos tényezők valóságos természetét illetően, melyek ismerősek számotokra, (mint például a SPIN),
valósnak ismerünk el számos földi felfedezést annak ellenére, hogy másképpen értelmezzük
azokat.
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Annak bemutatására, mit is értünk ez alatt, álljon itt néhány példa az egybeesésre.
Megmértétek a PROTON, az ELEKTRON, valamint számos MEZON és HIPERION
tömegét, és felismertétek a különbséget a NEUTRON és a foton TÖMEGÉBEN.
Alátámasztjuk azon dolgok létezését, amit RÉSZECSKÉKNEK hívtok, és megerősítjük a nyugalmi tömegeikre mért adataitok pontosságát. A különbség akkor jelenik meg,
amikor ezen állítólagos részecskék értelmezése kerül sorra (később megmagyarázzuk
ezt).
Nézzünk most egy példát az ELMÉLET különbözőségét illetően.
Van egy nagyon fontos paraméter, amit SPIN-nek, vagy BELSŐ NYOMATÉKNAK
neveztek, és „tudjátok”, hogy ötféle értéket vehet fel. (néhány fizikus úgy értelmezi a SPIN-t,
mint a RÉSZECSKE FORGÁSÁT, az értékhez egy nyomaték hozzárendelése mellett).
Mi azonban, másrészről, tudjuk, hogy olyasféle forgás nem létezik, a pontos értékének meghatározása hiba, hiszen ha egy háromdimenziós viszonyítási rendszeren elül vagyunk, az Értékek száma véges, az OAWOO lehetséges irányítottságai „négyzetesek”, amit
SPIN-nek értelmeztek, ám soha nem mérhető pontosan.
Végül, rámutatunk egy másik feltevésetekre, amit ugyancsak visszautasítunk, hiszen
tökéletes mértékben téves: Bizonyos földi fizikusok jelenleg úgy gondolják, hogy a PROTONOK-at MEZON-ok alkotják. Hogy kövessék ezt a téves utat, földi kutatók a fizika fejlődését
már sok-sok éve késleltetik. A kezdetleges gondolat, miszerint úgy tekintünk a Protonra, mint
oszthatatlan részecskére, közelebb áll a valósághoz.

ÖSSZEHASONLÍTÁS A FIZIKÁBAN KEVÉSBÉ JÁRTAS EMBEREK SZÁMÁRA
Az elmúlt jó néhány évben az OYAAGAA fizikusai mind mélyebbre ástak az anyag
belső természetében. Apránként egész katalógus gyűlt össze elemi részek sorozatából,
ezekhez seregnyi paraméter csatlakozott, melyek a jelenleg használt laboratóriumi eszközök
segítségével születtek.
Így képesek vagytok mérni a nyugalmi TÖMEG-et és a mindenkori energiáját, az
elektromos töltését, a SPIN-jét, és az pálya menti impulzusát. Lehet, hogy nem ismeritek egy
részecske valamennyi felsorolt tulajdonságát egy adott pillanatban, viszont képesek vagytok
meghatározni tartózkodási helyét.
Azonban számos fizikus feltételezi, hogy egy részecske valóban létezik (akár mintegy
korlátozott sugárral, mint környezettel meghatározott jelenség, vagy mint egy ENERGIA
kvantum valós mennyisége, anélkül, hogy pontos méretét és helyét ismernénk). Ezek szerint, KÖLCSÖNHATÁSOK nélkül, és egy másik részecskével való lehetséges ütközés előtt, a
részecske nyomvonalát láthatjátok (például egy NIELLO kamrában), mindeközben megőrzi a
kezdeti paramétereit TÖMEG, SPIN, PÁLYA, TÖLTÉS és ENERGIA tekintetében.
Mielőtt folytatnánk, két sematikus összehasonlítást adunk.
Népszerű ünnepeiteken folyamatos kanóccal összekapcsolt rakéták sorozatát alkalmazzátok (Spanyolországban úgy hívjátok (petárdák (Szerk.) LÁNC-a).
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Képzeljük el, hogy egy megfigyelő egy távoli utcát lát, ahol az előbb említett láncok
nyúlnak el. D 59_33. ábra (Az ábra kivehetetlen a fénymásolt dokumentumon – Szerk.) Amikor az első tűzijáték felrobban, egy OEMI elkezd futni, kezében csillagszóróval, a lánccal
párhuzamos irányba. A petárdák a láncon egyik a másik után nagy sebességgel felrobbannak, és azt az optikai illúziót keltik a megfigyelőnk számára, hogy a FÉNY a kábel mentén
fut. Azt gondolja, hogy két FÉNY mozog párhuzamos pályán.
- a futó a csillagszóróval
- a petárdák alkotta fénysorozat.
Talán nem látja a különbséget, és még esetleg azt is gondolhatja, hogy két ember
szalad csillagszóróval a kezében.
Így most már látjátok az eltérést a kétféle FELFOGÁS között. Az OYAAGAA FIZIKUSAI a csillagszórót a kezében tartó futó „változatát” fogadják el. A ti bolygótok fizikusai tudják, hogy a részecskék mozgása összehasonlítható a tűzijáték-láncolat metaforával.
Amikor egy radioaktív ásvány B (Béta) sugarakat bocsát ki, azt hiszitek, hogy az
elektron, mely az anyagból elindult, ugyanaz, amelyik néhány centiméterrel odébb ütközik,
teszem azt egy oxigén-molekulával.
A mi modellünk jelentősen különbözik ettől a képtől. ELEKTRON ÖNMAGÁBAN
NEM LÉTEZIK (hiszen senki sem mondhatja, hogy a villanás vagy a robbanás a tűzijátékon
belül létezik). IGEN, valóban létezik a szemünk számára láthatatlan és műszereitek
számára érzékelhetetlen IBUZOO UU lánc, az OAWO (tengelyek) sajátos irányítottsága
mellett. Továbbá, bizonyos OAWO-ja eme láncolat minden egyes összetevőjének, következetesen irányt változtat, csak hogy visszatérjen kezdeti irányítottságához.
Ez az ami a mozgás illúzióját adja, és ez érzékelhetetlen az érzékszervek számára és
jelen műszereitek sem képesek kimutatni.
Lehetetlen kimutatni egy ELSZIGETELT RÉSZECSKÉT a WAAM-on (kozmoszon)
kívül, pontosan úgy, miként egy óceáni HULLÁM is elképzelhetetlen anélkül, hogy a vízhez
köze ne lenne.
Nem csak az ENERGIA kvantált (és ebben a földi fizikusok nem tévednek), ugyanez
viszont a helyzet a „TÁVOLSÁG” ÉRTÉKÉVEL is.) Lehetetlenség megkülönböztetni egymástól, mint „valódi mennyiséget” a 12-13 cm-nél kisebb értéket, mely nem más, mint a szögek
viszonya két függő, vagy kapcsolódó IBOZOO UU esetén). Konkrétan, az ELEMI RÉSZECSKE alapja egy IBOZOO UU és egy másik, hozzá KAPCSOLÓDÓ. (Ezt a szót
használjuk, KAPCSOLÓDÓ, mivel nem találtunk jobbat mely alkalmasabb lenne a nyelveteken; mivel úgy gondoljuk, hogy az ILLESZKEDŐ (szomszédos) kifejezés egyfajta helyet jelöl
az IBOZOO UU-n belül, s már korábban említettük, az IBOZOO UU ugyan létezik, de nem
határozható meg a pontos helye.)
Megkíséreljük számotokra bemutatni az IBOZOO UU AUYU-t (hálózatot) ideális sík
esetében, ahol egyetlen IBOZOO UU egyetlen OAWOO (tengelye) sem irányul merőlegesen
a Fiktív Síkra melyet figyelemmel kísérünk. (D 59_34. ábra)
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D 59_34. ábra
Azt mondjuk, hogy A „kapcsolódik” VDU-hoz (DUU OII) és hogy VDU a DUU OUU
(kapcsolata) .
Egy OEMI határozottan azt fogja hinni, hogy a hálózat „ÜRES” lesz és hibásan azonosítja a SEMMIVEL. Ugyanis számára nincs jelen ANYAG, vagy GRAVITÁCIÓ, vagy
ELEKTROMÁGNESES MEZŐ, se a GYENGE KÖLCSÖNHATÁS, sem NUKLEÁRIS KÖLCSÖNHATÁS. Röviden, extrapolálni fogja ezt az AUYU-t (hálózatot) az általa ismert KOZMOSZ-ból.
Ám képzeljük el, hogy a NARANCSSZÍNŰ IBOZOO UU irányítja az egyik OAWO-ját,
melyet mi OAWOYWY-nek nevezünk, a D 59_35.ábrán látható szög alatt, azaz A =
6
radiáns. (Sajnos hiány van a megkapott dokumentumban, nem tudjuk bemutatni a D 59
dokumentom folytatását – Szerk.)

Kivonatok az D 52-es levélből
A részecskék vagy entitások valódi természetét tanulmányozva, melyeket Protonnak,
Mezonnak, Neutrínónak, Elektronnak, stb. neveztek, szakembereink felfedezték, hogy ezek
igazából a – helytelenül a tengelyek egyéb dimenziói mellett háromdimenziósnak nevezett –
tér kisebb deformitásai.
Képzeljetek el egy nagyon széles abroszt. Ez fog összehasonlítási alapul szolgálni a
Háromdimenziós Térhez, amit vákuumnak nevezhetünk. Ha most kis lyukat vagy deformitást
hozunk létre az abroszon, akkor így be tudjuk mutatni a proton, vagy akár egy mezon tömegét, akár a deformáció Tengelyétől függően, akár kiterjedésének mértéke vagy mélysége
révén.
Nos. Ha ránéztek az abroszra az egyik oldala felöl, bemélyedést (konkavitást) láttok
(proton), ám ha a hátulja felől nézitek, éppen ellenkezőleg, kiemelkedést (convexitást) vagy
kidudorodást (antiproton). Továbbá, a helyzetetektől függően, különböző nézőpontokat illetően, a szóban forgó deformitás többé vagy kevésbé ferde is lesz, például, különböző tengelyeket vagy kiterjedést ölt, azaz olykor neutron képét veszi magára, vagy más alkalmakkor
valamelyik másik atomi alkotórészét.
Egyszóval, egy ilyen részecske értelmezése a megfigyelő viszonyítási rendszerétől
fog függeni. Ez az amiért a földi fizikusok oly zavarodottak, amikor atomi részecskék százait
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fedezik fel, s úgy tűnik, ennek a folyamatnak nincs vége. Valójában árnyékképet kergetnek
(ez az utolsó megjegyzés nem a földi tudósok Kvantum és Nukleáris Fizika területén végzett
munkájának kritikája, mert folyamatosan elemzik ezen részecskék különböző tulajdonságait,
hanem mert úgy hivatkoznak rájuk, mint különböző entitásokra.

Ezúton a szerkesztők megjegyzést fűznek az UEWA OEMM (űrhajóra) vonatkozó
dokumentumhoz, mely egyben az IBOZOO UU négány sajátosságát is bemutatja:
Az OAWOENNIUU (nukleáris rezonancia) hatásának megértéséhez, el kellene magyaráznunk a tér és az anyag felépítésének alapvető elméletét. Megpróbálok megfogalmazni
egy összefoglalót számotokra ismerős elképzelések felhasználása által.
Vegyünk például egy számukban bekorlátozott molibdén atomcsoportot: például Mo1,
Mo2, Mo3…, Mo114, ahol az atommagokra jellemző, egy adott pillanatban, hogy pontosan
megegyező az energia-konfigurációjuk, a leosztás minden egyes nukleon esetében azonos.
Az a tény, hogy kvantumszinten az elektronhéjak különböznek, vagy hogy a pályák meg nem
határozott kémiai sorrendet formálnak, lényegtelen most, és így elmondhatjuk, hogy ezek az
atomok OAWOOENI-BEN (rezonanciában) vannak.
Azzal is tisztában vagyunk, hogy egy közelebbről meg nem határozott atomi részecske (neutron, proton, kaon, stb.) igazából egy eltérő kivetülés, ezen a háromdimenziós kereten belül, ugyanannak a matematikailag valós entitásnak, amit mi
IBOZOO UU-nak nevezünk (fel odáig, ahol engedélyezzük a WAAM-ban (Világegyetem) az
igazság vagy a létezés attribútumát az IBOZOO UU-t illetően.
Gondolhattok úgy az IBOZOO UU-ra, mondjuk egy oktatási kép kapcsán, mint akár
egy „sugárkéve”, vagy „ideális tengelyek kötege”, mely a különböző többszörös irányítottság
miatt, egy fizikus értelmezése szerint olyan mint egy „sugárkéve”, vagy „nyaláb” (vagy „sündisznó”), többszörösen irányított pontokkal, olykor mint kvantumokkal, más esetekben mint
tömegek, elektromos töltések, pályaimpulzus, stb. Ezek igazából az IBOZOO UU különböző irányítottságú tengelyeit képviselik, pontosan ugyanúgy, ahogy a különböző árnyalatok eltérnek alap-frekvenciájukban az elektromágneses spektrum tartományában.
Képzeljük el, hogy megpróbálunk rendezetlenséget kelteni az Mo1 atomban, csupán
egyetlen atommagban, (egy protonban például); megtörténhet, hogy az inverzió nem teljes,
ebben az esetben pedig megfigyelhetjük, hogy a proton tömege energiává alakul.
E = m C2 + K, ahol m a proton tömege és K konstans.
A nióbium izotópok éppen így állíthatók elő. Azonban az IBOZOO UU „tengelyeinek”
rendezetlenségét kikényszeríthetjük (teljes inverzió), bizonyos fokig, eredményként egy megfigyelő fizikus azt láthatná, legnagyobb meglepetésére, hogy a proton látszólag megsemmisül, energia felszabadulása nélkül. Ez a jelenség úgy tűnik ellentmondásban van az egyetemes törvénnyel, a tömeg és az energia átalakulására vonatkozóan, (ezt a bizonyos átalakulást néhány földi fizikus megkérdőjelezte; sőt, a feltételezéseket néhány tudós meg is fogalmazta, a Világegyetem anyagának valódi létrejötte kapcsán, mely igazából azon a tényen
alapszik, hogy az IBOZOO UU adott sorozata teljes egészében átfordul egy háromdimenziós
keretben, azok által felfedezhetően, akik ott élnek.)
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Ezek után egy negatív töltésű niobium atomot fogtok látni. Kétség nem férhet hozzá,
hogy a hátramaradt n-1 Molibdén atomok nukleáris energiaszintjében változás következett
be, következésképpen ezen atomok mindegyikének változását az alábbiak szerint követhetjük:

R1 = sugárirányú távolságai a nióbium atomoknak minden egyes Mo atomhoz képest.
: a rendszer „konstansa”, ahol az értékek nemcsak az N-től függenek, hanem az R1 atommagok szerkezetétől is.
Az energia átvivődik a megmaradt atommagokra ezen renonancia hatás révén,
számszerűsített, hogy képes legyen zéró értékként szerepelni egy atom vonatkozásában az
R távolságra levő csoporthoz képest; magasabb, mint egy meghatározott küszöbérték.
Így ha sikerül gerjeszteni egy molibdén atomot (Mo1) az átvivő tömegben,
(C kép)
tükrözvén egyik nukleonját, akkor megfigyelhetjük, hogy a fogadó tömeg
egy másik molibdén atomot fog tartalmazni, az Mo2-est, az utóbbiban egy kvantumcsökkenést, az összes
magasabb szinten, hiszen lesz néhány parazita atom, a szomszédságukkal rezonanciában.
Rá kell mutatnunk arra, hogy az energia átvitel nem egyfajta stimuláló tér által történik, tehát
az átvitel időtartama nulla (ezek után átviteli sebességről beszélünk illetve végtelen információs áramról).
Ez a fizikai alapelv nyilvánvalóan megkönnyíti a kialakítását egy azonnali (valós idejű)
kommunikációs rendszernek, akár hatalmas, bolygóközi távolságokat is tekintve, az üzenetnek tehát nincs szüksége fényévek leküzdéséhez, míg megérkezik a címzetthez.
Sajnálatos módon, a gyakorlatban még nem valósult meg, mivel léteznek szabad
„rendezetlen” vagy másként megnevezve „parazita” atomok, ezek rezonálnak az átvivővel,
és akár a rendszer teljes energiáját is elnyelhetik. Meghatározható részük így tehát soha
nem vihető át rezonancia révén egy nagy távolságban lévő atomra. Ebből az következik,
nem lehet más jellegű tömeg a hasonló kémiai elemek a Hálózat közelében, hogy felhígítsák
az átviteli jeleket.

C kép

Kulcsmondatok az IBOZOO UU-val kapcsolatban (Különböző dokumentumokból)
Az elkövetkezendő néhány oldalon a szerkesztő összefoglalja a különböző mondatokat és definíciókat, melyek nem bukkantak fel szükségképpen az eddig olvasott szövegekben. Az olvasók remélhetőleg megbocsájtják nekünk az előforduló ismétléseket.
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E munka kivitelezése során (illetve olvasás közben) bizonyos ellentmondások jelentkezhetnek. Ezek az ellentmondások magyarázhatók azzal, hogy számos különböző Ummita
szöveg szerepel ezen dokumentumok között, és valamennyien a saját értelmezésüket nyújtották. Teljesen normális ez a jelenség, amikor egy „technikai eszköz” bemutatásáról van
szó, az „IU fizika professzora” részéről, vagy egy „filozófus” esetében, nyilván, valamilyen
szinten, különböző leírásokat kapunk.
Számunkra azonban úgy tűnik, hogy az ellentmondások csak a felszínen jelentkeznek, nincs másról szó, mint „különböző megközelítésekről”…
- Az IBOZOO UU nem határozható meg az euklideszi tér egy pontjaként. Az IBOZOO
UU nem rendelkezik tömeggel. Az IBOZOO UU nem hasonlítható össze mozgó mennyiséggel. Az IBOZOO UU-nak nincs elektromos energiája, sem töltése. …az ilyen elképzelések
(tömeg/energia/töltés) ezen összetevők bizonyos irányítottságainak mentális érzékelésén
alapszanak.
- Két, egymáshoz viszonyított IBOZOO UU közötti szög különbsége nem lehet kisebb
mint 12-13 cm, és nem lehetséges ennél „kisebb mennyiséget” megkülönböztetni.
- Az IBOZOO UU-t elképzelhetitek (didaktikai képet használva), mint egy „sugárkévét”, vagy „kaszkádot”, vagy „ideális tengelyeket”, ahol a különböző irányok más-más fizikai
értelmezést adnak, egyik alkalommal egy (energia) kvantumot, más alkalommal tömeget,
elektromos töltést, impulzust… - egyébként pedig az IBOZOO UU különböző tengelyirányultságait képviselik.
Megváltoztathatjuk az IBUZOO UU „tengelyeinek” egyfajta „rendezetlen” állapotát
(teljes inverzió) íly módon, például az eseményt megfigyelő fizikus azt fogja látni legnagyobb
megdöbbenésére, hogy egy proton látszólag megsemmisül, anélkül, hogy energia szabadulna fel (ez a jelenség pedig ellentmond az egyetemes törvénynek, az energia és a tömeg
kapcsolatáról).
(az űrhajóról szóló dokumentum 4. bejegyzése)
- Az IBUZOO UU számotokra ismeretlen entitás. Nincs tömege, sem elektromos töltése, impulzusa, színe, stb….
Az IBUZOO UU a következő formákban jelenhet meg: neutrínó, elektron, proton
(vagy annak alkotói), a fény vagy az idő kvantuma – attól függően, milyen a „tengelyei” irányítottsága, ilyen vagy olyan.
Miként ti, mi is úgy gondoljuk, hogy a WAAM elemi részekből és energia kvantumokból épül fel, ám ezek összesített számát lecsökkentjük (illetve egyesítjük) egyetlen, szögszerkezettel bíró entitásra,
Az IBUZOO UU hálózata feszíti ki a számunkra érzékelhető világunkat, és az időt.
(kivonat a D 357-es levélből, Farriol, 1987. március 19.)
- IBUZOO UU entitásoknak hívjuk az egymáshoz kapcsolódó, különböző, elforduló
szögek sorozatát. Ezek az IBUZOO UU entitások mutathatnak energia, tömeg, tér – tulajdonságokat, a forgatásoktól függően, a sorozat elemeinek sorrendjéhez viszonyítva.
(levél, 1979-ből, RIBEIRA-nak kézbesítve, 257. oldal)
- Az idő tekinthető az IBUZOO UU sorozatának, ahol a tengelyek irányítottsága merőleges – összevetve a sugárvektorokkal, melyek távolságra utalnak.
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- Az IBUZOO UU elemi kozmikus entitás (egymást nem metsző, kévébe csoportosított tengelyek), kapcsolatban áll az IBUZOO UU egy sorozatával, függetlenül a szögbeli viszonyulástól.
- A sebesség valódi fogalma (valamint egy részecske elmozdulása) két, egy párt alkotó IBOZOO UU számos elfordulását jelenti, elfordulást, ahol az IBOZOO UU pár első tagja
felcseréli a tengelyeit, megszűnteti önmagát, mind szubatomi részecske testet öltését, miközben a pár második tagja úgy irányítja tengelyeit, hogy áttranszformálja magát egy
szubatomi részecskébe, az elsővel pontosan azonosba. Ez a „pont a ponthoz” transzformáció adja a részecske elmozdulásának illúzióját.
- Az agy az, ami szintézist hajt végre az IBUZOO UU rendezett skálát eredményező
osztályozásában.
- Amikor az ember egy adott irányba néz, a látómezője átfogja az IBUZOO UU halmazát, melynek „sugárirányú vektorai” különböző szögeket alkotnak, az eredmény tekintetében viszont ezek – matematikai értelemben – hipersíkot szimbolizálnak.
- Az BUZOO UU nem köthető bizonyos pontokhoz. Ne próbáljátok meg az IBUZOO
UU-t fizikai értelemben megkísérelni meglátni és valamiféle testként hivatkozni rá.
- Úgy képzeljétek el az IBUZOO UU-t, mint szögek sorozatát (egyenes vonalakat, határozatlan számban), melyek irányítottságát nem lehet összehasonlítani valódi egyenesekkel
vagy tengelyekkel.
- Egy adott elemi rész ugyancsak egy IBUZOO UU, bizonyos módon irányított tengelyekkel.
- Egy adott időintervallumban „dt”, az elektron látszólag elmozdul egy atomon belül,
holott lényegében egy másik elektronról van szó, amit az IBUZOO UU „ugrása” kelt.
- Az IBUZOO UU lényegében egy elemi rész, vagy „energia kvantum” és emellett valóban létező matematikai entitás.
- A tér (miként a térfogat) nem valami eltérő (idegen) entitás mentális jelenségünk,
mint az érzés és érzékelés. Az érzékszerveink által szolgáltatott illúzió, melyet a „valóság”
(„valami”) okoz, mely létrehozza ezt a pszichológiai érzékelést. Továbbá, a térre gondolhatunk úgy is, mint különböző „erőterek alkotta mezőre”. Ilyen a gravitációs mező, mely ingerli
idegvégződéseinket és kiváltja ezt az illúziót, amit térnek nevezünk – lelkiismeretünk megnyugtatása végett.
- Ugyanaz a külső valóság eltérő illúziót kelt (például, a látható piros szín és a láthatatlan infravörös pontosan ugyanazt az elektromágneses hullámot testesítik meg, csupán
hullámhosszukban térnek el.).
- Polarizáljuk az elemi részeket, hogy lehetségessé tegyük az űrutazást, a tér (világűr) görbületét felhasználva.
- A kozmosz tízdimenziós tér-idő kontinuum, inverz hiperszférát formáz.
- A kozmoszt IBUZOO UU hálózat alkotja. A tér lényegében egy halmaz, különböző
szögtényezőkkel jellemezve. Az IBUZOO UU nem foglal el semmiféle meghatározható pozíciót. Az IBUZOO UU nem tömeggel rendelkező fizikai test. Az IBUZOO UU irányított tengelyek kévéje. Bármely részecske (elektron, mezon, graviton) nem más, mint egy-egy IBUZOO
UU, bizonyos módon irányítva – a többiekkel való összevetésben.
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- Lehetetlen számunkra, hogy nagy pontossággal előre meghatározzuk az optimális
feltételeit ezeknek az utazásoknak (a Föld és az Ummo között). Ezek a feltételek a Fizikai
Tér bizonyos jellemvonásaitól függenek, ezeket korábban már tárgyaltuk, didaktikus módon.
A következő módon hívjuk őket: UUXAGIXOO (fordítani „izodinamika” megnevezéssel lehet).
Amikor a tér „GÖRBÜL” vagy, hogy sokkal pontosabban fejezzük ki, amikor az általunk
IBOZOO UU-nak nevezett téralkotók a „Szögeiket” más irányba állítják, mint az általunk
normálisnak tartott, a WAAM-nak (Világegyetemnek) nevezett környezetben, megfigyelhetitek, amint létrejön a görbület, habár a kifejezés: (irányítják a szögeiket” zavaró a földi tudósok számára, ám nem áll rendelkezésünkre ennél pontosabb terminus a jelenség leírására
nyelveteken. (D 60-as levél, SESMA részére, 1966. májusában.)
- Az IBOZOO UU hálózata nem valamiféle elasztikus közeg, melybe atomok merülnek.
- A világegyetem az IBOZOO UU kapcsolódó (összefüggő) halmaza (az IBOZOO UU
hálózata).
- Az IBOZOO UU valódi természetének semmi köze a matematikai ponthoz, sem valamiféle részecskéhez, sem az energiakvantumhoz. Az IBOZOO UU nem jeleníthető meg…
csupán „kikövetkeztettük” az IBOZOO UU létezését.
- A „szög – dimenzió” az, ami felruházza az IBOZOO UU-t „transzcendentális hatalommal”. Az IBOZZO UU több mint egyetlen tényező, mely pontos számmal szolgálna a
kozmikus távolságokat illetően.
- A tömeg ugyancsak egy görbülete a sokdimenziós térnek… csak a mi fogalmi rendszerünk része a nagyságáról beszélni, görbületről, vagy távolságról – ezek azonban különböznek a földi felfogástól.

Ummita Fizika és Metafizika
- alapvető fontosságú szövegek –
Második rész

-

Bevezetés a második részhez
Xxxxxxxx
Kivonatok a META-TUDOMÁNYOK honlapról (IBOZOO UU / WAAM-WAAM /
BUAWE BIAEI / a BAYODU / a BUAWE / az OEMBUAW / WOA / OEMI)
Sémák
Kivonatok is összeállítások a következő levelekből: D 41, 45,42,33,792
Kivonatok Ribeira könyvéből: „A Földönkívüliek köztünk vannak,”
Kivonatok és összeállítások a következő levelekből: D 41, 45, 42, 33, 792
Jézus földi története (a D 791-es és a D 491-es levél összegzése)
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BEVEZETÉS A MÁSODIK RÉSZHEZ
Megpróbálni összegyűjteni valamennyi, az Ummiták hitrendszerével foglalkozó levelet egyetlen fejezetben, nem könnyű feladat; túl sok fogalom kapcsolódik a fizikához, a Világegyetemhez, a biológiához, az evolúcióhoz, erkölcsökhöz, filozófiához és a valláshoz magához miközben leírják hitrendszerüket.
Az Ummita hitrendszer több, mint egy közönséges vallási filozófia, mint egy vallás – a
szó szigorú értelmezése alapján. Ha valaki összehasonlítaná egy földi „vallással”, akkor arra
a megállapításra jutna, hogy az lényegében a Buddhizmus (a reinkarnáció elgondolása nélkül)…
A legalapvetőbb különbség, összehasonlítva a mi hitrendszerünkkel, a különböző közös rituálék majdnem teljes hiánya, valamint a vallási hierarchia. Nincsenek közös rituálék,
ám a családi élet központjában látszólag a meditáció áll és a vágyakozás a közösségben
való cselekvésre, a közösség java érdekében. Nincs vallási hierarchia, ám ami a közelebbi
vizsgálatot illeti, a politikai rendszer erkölcsi törvényeken alapszik, a „TAU” nevű vallásból
eredeztetvén, természetesen mindenki biztos lehet benne, hogy a vezetők ezeknek a vallási
törvényeknek az őrzői, ha egyenesen nem a papjai. És úgy tűnik, hogy csak az új tudományos felfedezések képesek megváltoztatni ezeket a törvényeket.
Az Ummiták, ahogy azt elmondták nekünk, a tudományos felfedezéseiket beleintegrálták ebbe a vallási filozófiába. Következésképpen, képesek megválaszolni az alapvető kérdéseket, melyeket a mi filozófusaink az idők kezdete óta feltesznek: kik vagyunk, honnan
jövünk, hová megyünk, és miért? Meg fogjátok találni a válaszaikat az alábbi szövegekben.
Úgy tűnik, eljutottak egy ponthoz fejlődésükben, ahol már az ő hitvallásuk a tetteiket az emberségük jó oldala felé irányítja, és a két „a mi Világegyetemünkön kívül álló” világ jobbá tétele felé, a fejlődésüket az „omega pont” felé irányítva, mely, reményeik szerint, közel áll a
„WOA” szándékához.
Kísérlet történik arra is, hogy az általuk felvetett alapvető kérdéseket megválaszolják
(lásd az általános bevezetőt), melyeket, úgy tűnik, ugyancsak mélységeiben tanulmányoztak:
a katolikus vallás néhány igen fontos pontját. Meg fogjátok látni, a levelek másolataiban, miként tesztnek részükről kísérletet a történelmi igazság helyreállítására Jézus élete és az
apostolai kapcsán.
Találkozni fogtok a következő szóval: „WOA”, ismételten előfordul ezekben a szövegekben. A WOA különbözőféleképpen került általuk lefordításra, mint „Isten”, „szervező elv”,
vagy „transzcendentális információforrás”. Az ő Istenük nem lenne más, mint a Világegyetemet kormányzó fizikai törvények istenítése? Nem, ez nem ilyen egyszerű!
Készítsétek fel az elméteket… Mindazonáltal, hogy elkerüljétek ennek a fogalomnak
a „félre-fordítását”, a szövegekben általában a WOA kifejezést fogjuk használni.
Hasonlóképpen, ugyancsak mellőzzük a BUAWE lefordítását is, amikor csak előfordul, a leggyakrabban mint „lélek” jelentéssel fordul elő, ám arról se felejtkezzünk meg, hogy
igen gyakran ezt a kifejezést az Ummiták „lelkiismeret”, „lélek” vagy „szellem” fogalmakkal
fordítják. Ebben az esetben a fordítás ugyancsak pontatlannak tűnhet, ha valaki a szótár
szerinti értelmezésre utal: „Az ember szellemi alapelve, a testtől elválaszthatónak tekinthető,
hallhatatlan, és Isten által megítélésre kerül”, a meghatározás utolsó pontjára utalva, az
Ummiták behelyettesítik ezt a bizonyos ítéletet a szív „adaptációjának” a WOA alapelveihez,
miáltal lehetővé válik vagy éppenséggel megakadályozásra kerül a BUAWE BIAEI-be való
egységbe olvadás.
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Ez utóbbit tartalmazza számos, a filozófiával és a metafizikával foglalkozó szerkesztett levél, illetve kivonat (és különösképpen a Ribeira könyvből származó kivonatok, melyek
rendkívüli módon megbízhatónak tűnnek), az előbb említett D 791-es levél, mely Jézus történetét tárgyalja, s végül a D 491-es levél összegzése, leleplezvén, hogy 1928-ban a Szent
Leplet kicserélték egy másolatra.
A Szerkesztők
Magyarázat, a különböző Ummita Világegyetemeket illetően

WAAM

A mi látható Világegyetemünk

U-WAAM

A mi „iker” anti-Világegyetemünk (anti-kozmosz)

WAAM-U
WAAM-B
WAAM of the BUAWE

Az élőlények Világegyeteme

WAAM-OU
WAAM-BB
WAAM of BUAWE BIAEI

A kollektív szellemek világegyeteme, egyben a közös tudatosságé is: a formák Világegyeteme is

WAAM-WAAM

A létező Világegyetemek csoportja

Rövidítések magyarázata

A

AIUUBAHAYII

Élőlény, vagy élőlények hálózata

B.B.

BUAWE BIAEI (BUAUE
BIAEII)

Kollektív mentális struktúra BB (néha hasonlatosan írják mint az O U)

I.U

IBOZOO UU

Elemi szubrészecske, vagy ?

B.I

BAYODUHU

Egyesítő tényező a B.B. és a kromoszómák között
)--o--( szimbólum

O

OEMBUAW

Kripton kapcsolat a B.B. és az agy között

U

WAAM-U sejt, a (B) lélek (BUAWA) „otthona”
(olykor U-nak írják)

OR

Kollektív szellem a WAAM-OU-val egységbe olvadva
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Ummita Szimbólumok
A WAAM-WAAM-ot reprezentálja (multiverzum), másként a három
sík, vagy a mi saját WAAM-unk, a közepében az összes többi végtelen lehetséges számúnak
A WAAM-ot jelenti

A korlátozott WAAM (WAAM-OU) a végtelen tömegben, mely tartalmazza a B.B.-t.
BUAWE BIAEI, másként kollektív pszichikus agy, melyből OAUO
NIAUXO párok sokasága jelenik meg, miként az emberi lények társadalmi hálózatában történik.
Az információ „centrifugális” csatornája (1), másként az OAWOO
NIUASO, mely átviszi az információt a B.B.-ből az OEMI testébe.
„Centripetális” csatorna (1), mely átviszi az adatokat az OEMI-től a
szellemi entitásokba
Kripton atomok, melyek mint információ belépési és kilépés kapcsolók (vagy relék) működnek különböző WAAM-ok (Világegyetemek)
között
Az a WAAM, melyben mi élünk

Az idő nyila

Dimenzionális keret, mely az idővel, strukturálja a valódi WAAM-ot

Négydimenziós OEMMII, emberi téridő
A zéró tömeg WAAM-ja, mely tartalmazza az emberi lények különböző szellemeit (IBOZOO UU hálózat)
Ezek a csatornák nem léteznek fizikailag. A kripton kapcsolókra redukáltak, melyek összekötik az általunk érzékelt valós WAAM-ot a
WAAM-U-val.

47

Különböző emberi szellemek

KIVONATOK A „META-TUDOMÁNYOK” HONLAPORÓL

IBOZOO UU
Nehéz olyan elméletet megtárgyalni, melyről a mi tudományunknak továbbra is számos értelmezése létezik. Az IBOZOO UU elmélete az az egyesített teória, melyet a tudósaink régóta kutatnak. Azt szeretnénk, ha minél többet megértenétek ezen elmélet gazdagságából. Megvan az az előnye, hogy szép és harmonikus (Kepler kedves gondolata), habár
nem valami megbízható.
Utalva arra, amit az Ummiták mondanak, ebben a koncepcióban megtaláljuk az
ÉTER-t, melyet a relativitáselmélet kiszorított. Az étert azért találták ki, hogy megmagyarázzák a 19. századi kvantumelméleteket. Ezt a közeget használták arra, hogy értelmezzék,
más dolgok mellett, a részecskék közvetítését, az elektromágneses kölcsönhatásokat, stb.,
ám igen hamar a tudósok ellentmondásokat találtak egy ilyen rendszer és a valós megfigyelések között. Einstein nem vetette el teljes egészében az éter koncepcióját, ám nem volt ideje meghatározni annak formáját.
Az IBOZOO UU Éter, illetve hivatkozási keret nélküli egyfajta mátrix, mely meghatározza az egész Világegyetemnek a szerkezetét. A szubrészecskék (anyag, elemi
részek) nincsenek „belenyomva” ebbe a mátrixba, ellenkezőleg, a mátrix maga (a teljes IBOZOO UU) AZ anyag, a gravitációs mező, a fotonok, idő, elektromágnesesség,
távolság… Megérthető, hogy nem lehet bevezetni valamiféle IBOZOO UU sorozatot, vagy
rendezettséget ezen a hálózaton belül, hiszen magának a hálózatnak az elemei a forrásai a
rendezettségnek. Miként tudunk definiálni egy közönséges elektront ezen elmélet kereteiben? Az alábbi kis animáció segít a megértésben (Az animáció megtalálható a honlapon
[nekem nem sikerült ráakadnom – Aranyi]).
Mondhatjátok, hogy ezen dominók egymás mellé állítása IBOZZO UU hálózatot ad,
párosan kapcsolódó elemekkel („A” valóságban” a hálózat nem rendezett”. Az Umminák
részletezik a szövegeikben, hogy az IBOZOO UU önmagában nem hordoz semmiféle jelentést; ami kulcsfontosságú, az a szögek változatossága és az információ átvitele egyik
IBOZOO UU-ból a másikba. Az első dominó átvisz a szomszédjára egy energia-lökést, amitől az megremeg, s ez a fodrozódás továbbterjed a végtelen láncon. A remegés maga nem
létezik önmaga, mindentől függetlenül, csakis a dominók által. Pontosan ez az elektron lényege is, egy hullám/részecske mely a párba kapcsolódó IBOZOO UU hálózat információs
kommunikációjának eredményeként jön létre.
Hadd finomítsuk ezt az elképzelést egy kissé és képzeljétek el, hogy a dominók
(IBOZOO UU) lánca mentén terjedő kommunikációs információ a TÖMEG nagysága. A rezgés úgy tűnik számunkra, mint tömeg (egy elektron), tisztán látható, de azt mondani rá, hogy
elemi, vajmi kevés értelme van. az Ummiták tovább mennek, és azt mondják, hogy az
IBOZOO UU tíz különböző kiterjedéssel (magnitúdó) bír. Feltételezhetjük, hogy ezek határozzák meg a Világegyetemet.
Ez a teória úgy viselkedik, mintha egy matematikai halmazt definiálna, feltéve, hogy
azok az objektumok, amelyek alkotják, megfelelnek a stabilitás és az rendezettség törvényének. Ezek a matematikai törvények multidimenzionális objektumokon (IBOZOO UU) működ48

nek, melyeknek többszörös dimenziói (vektorok és nagyságuk) a mi Világegyetemünk alapvető dimenziói (hosszúság, erő, idő, tömeg, impulzus, energia, stb.). A rendezettség törvénye (a definíciójuk szükséges még, hiszen az Ummiták nem adták át nekünk), megadja
számunkra ezen objektumok dimenzionális paraméterei közötti összefüggéseket, lehetségessé téve számunkra, hogy megtaláljuk a fizikai non-variánst (a stabilitás törvényeit).
A modern fizikusok továbbra is megszállottak ezekkel az általuk megfigyelt, stabil törvényekkel kapcsolatban. A rendezettség törvénye, melyet kutatunk, lehetőséget ad, hogy
megtaláljuk ezeket az ismert törvényeket, és hogy felfedezzünk újakat, mint a híres gravitációs hullám. Így hát ismerjük a halmazt, nagyszámú objektumot, melyek alkotják, ezen objektumok nagy számának természetét, és bizonyos számú stabil törvényt. Annak bemutatására,
hogy az Ummiták mit is kezdeményeznek, semmi másra nincs szükség, mint a rendezettség
törvényének felfedezésére, mely által meg fogjuk találni a fizikai non-variánsokat és ezáltal
megvilágosodik az a jelenség, mely továbbra is menekül előlünk. De hát mit csináltak a tudósok Evariste Gallois óta!

WAAM-WAAM
A WAAM-WAAM fordítása: multiverzum. A Világegyetem ezen felfogása megértéséhez félre kell tennünk valamennyi sci-fi regényt, (annak ellenére, hogy a Világegyetem akta
összevethető a világ legnagyszerűbb szabály-játékával). Valójában nem képezi kérdés
tárgyát a párhuzamos Világegyetemek léte, sokkal inkább ezen Világegyetemek különböző fizikai tulajdonságai. Ezek a tulajdonságok szorosan illeszkednek az IBOZOO
UU többszörös vektor-irányítottságaihoz. Azt javasoljuk, hogy olvassátok el és értsétek
meg ezt az elképzelést, mielőtt tovább mennétek a kozmosz „felfedezésében”. Így bizonyos
mértékig a WAAM emlékeztet Hawking elméletére a „buborék-világegyetemekre” (lásd a
Chapms/Flammarion gyűjteményt egyszerűsített magyarázatért), ám ő nem épített fel logikai
rendszert az ilyesféle világegyetemek létezésének alátámasztására…
Visszatérve a WAAM-WAAM-hoz, az Ummiták azt mondják, hogy egy
multidimenzionális Világegyetembe merülünk, mely többszörös kombinációban létezik a saját
rendszerén belül. Ami azonban az Ummitákat illeti, a dimenzió számukra nem vektor,
vagy skalár; a dimenzió számukra egy háromdimenziós keret, melynek tulajdonságai
meghatározzák ennek a keretnek (viszonyítási rendszer) a LÉTEZÉSÉT, ezek a tulajdonságok az IBOZOO UU vektortengelyei szögeinek irányítottságától függ. Egy példa,
mivel valószínűleg már túlterhelődtetek, egy pozitron nem létezik természetes állapotban a
mi háromdimenziós keretünkben (ez egyfajta helyzet, nem pedig megjelenés), ám megtalálható a maga természetes állapotában egy másik háromdimenziós keretben, és ez utóbbi
tulajdonságai pontosan ugyanazok, mint az elektronnak a mi keretünkben.
A WAAM-WAAM végtelen számú háromdimenziós keretből áll, két jól behatárolható
korlátozás mellett, ezeket a későbbiekben fejtjük ki. A különbség a felfogásaink között a dimenzió meghatározásában rejlik. Láttuk az IBOZOO UU-ról szóló fejezetben, hogy minden
részecske vagy hullám két független IBOZOO UU vektor-tengely csoport szögvariációjával
határozható meg. Egy foton, egy elektron, egy „graviton” ily módon definiálható az IBOZOO
UU vektorainak bizonyos irányítottságával. A téridő bemerít bennünket egy 4-dimenziós keretbe, vagy az Ummita terminológiát használva, egy négydimenziós vektorba. Az IBOZOO
UU-nak 10 vektora van. a mi keretünk vagy dimenziónk a vektorai irányítottsága által
meghatározott, és mivel ezeknek a vektor-irányítottságoknak végtelen számú lehetséges szögbeli irányítottsága létezik, végtelen számú négydimenziós keret létezik.
Most már könnyű megérteni, hogy miért nem lehet igazából párhuzamos világegyetemekről beszélni, ám összehasonlíthatunk két világegyetem (WAAM-WAAM) a kereteik kü49

lönbözősége szempontjából és a víz lehetséges fizikai állapota (gáz, folyadék, szilárd) között; ezek az állapotok együtt léteznek, hiszen minden esetben van egy H2O molekulákból
felépülő közeg. Gázállapotú vízben élünk, miközben más lények csak szilárd halmazállapotú
vízben képesek élni… (párhuzam!) Másik példa: minden képi jel a képernyőn három alapvető jelből épül fel: piros, zöld és kék. Amennyiben a teljes képernyő zöld, nem vagy képes
megkülönböztetni egy bizonyos zöld pontot. Más szavakkal, amennyiben a teljes képernyő
sárga, akkor könnyen észre lehet venni egy bizonyos zöld pontot a háttér alapján… Minden
csak keret (viszonyítási rendszer) kérdése, melyet egy másik viszonyítási rendszer által határozunk meg, miként az RGB jeleket is. A téma tehát nem a különböző világegyetemek közötti távolságról, vagy az időről, vagy más dolgokról szól; a kérdés az IBOZOO UU sajátságos karakterisztikája, amely meghatározza ezeket a világegyetemeket.
Az Ummiták azt mondják, képesek „belemerülni” ebbe a tíz különböző keretbe az
IBOZOO UU egyszerű megváltoztatásával (melyikével?), ám igazából a keret az, ami sokkal
érdekesebb számunkra, az U-WAAM vagy másként az anti-világegyetem; csupán a vektorában különbözik, amely a tömegét karakterizálja, ily módon szimmetrikus hozzánk
képest – matematikai értelemben. Ennek egyik hatása lehet Galaxisunkat illetően, hogy
fékezi azt, egyfajta selyemgubóként, így ellene dolgozik a centrifugális erőnek, olyasmi, mint
a hivatkozások és megfigyelések tárgyát gyakran képező „hiányzó tömeg”. Pontosan ugyanígy, ez a világegyetem mintegy szegélyezi a miénket maga sokszoros-geometriájával, és
különlegessége abban a tényben rejtőzik, hogy a fény sebessége központi térségében akár
50-szerese is lehet a mi Világegyetemünkben megismerthez képest, megadván a lehetőséget a mi terünkben az egyik pontból a másikba való eljutásra igen nagy sebességgel. Nincs
szükségünk a továbbiakban évszázadokra a közeli csillagokhoz való eljutásra. (Ez az az
álláspont, melyet csillagászok, köztük Ribes megkérdőjelez, legalábbis hivatalos álláspontja
szerint.)
Beszéltünk nektek a világegyetemek határairól, ami nem más, mint az IBOZOO UUjaik helyzete. Ezek a világegyetemek a BUAWE és a BUAWUA BIAEI. Egy részről a Lelkek
(vagy szellemek) világegyeteme, másrészről, a Lelkek lelkeinek világegyeteme. Az őket
meghatározó jellemvonások az alábbiak:
BUAWE világegyetem: nulla tömeg, a foton sebessége nulla, az idő „befagyott”, és
folyamatosan növekvő sugár.
BUAWUA BIAEI világegyetem: végtelen tömeg, a foton sebessége végtelen, folyamatosan táguló sugár.
Meglepő dolog azt látni, hogy akik nyilvánosságra hozták ezeket a szövegeket építették be fizikailag, míg mások számára nem más, mint puszta spekuláció… Az Ummitáknak
nincs szükségük vallás megteremtésére, hiszen modellezték a mi elképzeléseinket. Ebből a
szempontból egy ilyen társadalom elképzelhetetlenül stabil. Ebből a szempontból legalábbis.
Emlékeztetőül, azt mondanánk, hogy a világegyetemet a fotelünkből vizsgáljuk…
PLATÓN! Ő az az ember, akire a tudósoknak figyelniük kellett volna, PLATÓN és az ő barlangja… Tiszta tárgyilagosság! Az Ummiták azt mondanák, hogy a négyértékűség átveszi a
helyét a Manicheizmusnak.

BUAWE BIAEI
A BUAWE BIAIEI, amit az Ummiták „közösségi vagy társadalmi szellemnek”
fordítanak, kapcsolódik a kollektív szellemhez. Ez a létező lényegében a mindenség Lelkei (vagy szellemei) átcsoportosítása, azoké akik benépesítenek egy csillagot. Az
Ummitáknak téves az a gondolatuk, miszerint a mi teológusaink soha nem látták előre egy
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ilyen Lény létezését. „Az ember jelensége” című munkájában Theillard de Chardin beszél a
„lelkek Lelkéről”, mely emlékeztet a BUAWE BIAEI-re, filozófiai értelemben. Talán az
Ummiták sem olvastak mindent…
Ennek az entitásnak egyik szerepe rendkívül „egyszerű”, hiszen ez a WOA elgondolása, beleintegrálja a viselkedési mintázatokba, vagy másként az „erkölcsi törvényekbe”.
Agyunk belső működése révén, kapcsolata során ezzel a Létezővel, a BUAWE BIAEI folyamatosan küldi számunkra a viselkedési modellek mintázatát, mivel tudatos emberek vagyunk. Létezik egy ezzel ellentétes folyamat is, mely tájékoztatja a BUAWE
BIAEI-t általunk (a testünk révén). Igazából, minden, amit az érzékszerveink által érzékelünk, miként az tudatos folyamataink is, ehhez az entitáshoz tartoznak, hogy végrehajtsa
egyfajta frissítését ennek a nagyszerű lelkek Lelkének. Az „adatfeldolgozást” követően információ érkezik ismét az agyunkba.
Ha csak a keresztény vallást vesszük példának, a kollektív Szellem gondolata nincs
kimondva a Bibliában, sokkal inkább egy ember-szempontú „helynek” az elképzelése, ahol a
Lelkek (vagy szellemek) együtt örvendeznek a test halálát követően: „paradicsom”. Az általunk megnyilvánuló erkölcsi kódot ha figyelembe vesszük, a keresztények a Szent Szellemet
hívják, hogy útmutatást adjon (in spiritus: a szellem bennünk van). BUAWE BIAEI nagyon
durva egyesítése lenne ennek a két keresztény elképzelésnek. A nyilvánvaló kérdés az,
mi az, ami lehetővé teszi ennek a kapcsolatnak a létezését a két entitás között, hiszen fizikai
valóságukban oly távol állnak egymástól? Lásd az OEMBUAW fejezetet.
A BUAWE BIAEI ugyancsak a teljes evolúciós folyamatot irányítja, egy másik,
az OEMBUAW-hoz közel álló folyamat által, annak kvantum-karakterisztikája révén,
melyet BAYIODU-nak nevezünk. Itt nem beszélünk az antrópikus folymatról, ahogyan
azt mi értjük az evolúciós elméletben, sokkal inkább az evolúciós törzset megindító
kapacitásról, amikor bizonyos feltételek (társadalmi, klimatikus, kozmológiai, geológia,
stb.) létrejönnek.

A BAYODU
Miként azt definiáltuk a BUAWE BIAEI szakaszban, ez az a világegyetem, ahol a különböző égitestek kollektív „emberi” szellemei tartózkodnak, kiemelt szerepet játszik az élőlények törzsi evolúciójában. Igazából, ez a kollektív lélek „tartalmazza az evolúciót szabályozó információkat”. Azt kellene az Ummináknak ez alapján gondolni, hogy az evolúciós
folyamatnak emberi jellegű alapelve van, és hogy valamennyi életforma isteni tervet
követ? IGEN vagy NEM, és beleértve a „vagyot” is. Igazából az elmélet bölcs kombinációja a darwinizmusnak, a teremtésnek, valamint a S. J. Gould fékeken és ellensúlyokon alapuló elméletnek. Ám sokkal fontosabb Theillard de Chardins elmélete, mely domináns az
Ummiták evolúcióról szóló magyarázatában. Ez a földön járó ember ránk hagyott egy elméletet, melyet a tudósok még manapság sem mernek megfontolás tárgyává tenni. Talán ezért,
mert ez a valamennyi tudós paleontológus és antropológus felett álló ember pap volt? Helyzetéből fakadóan visszautasítja a tudomány érvényességét az alapelveket illetően?... Nem?
Nos, akkor tartsuk nyitva elménket. Ne tévesszük szem elöl, hogy létezik számunkra egy
csoport tárgyilagos megfigyelő, egy földönkívüli közösség, akiket soha nem láttunk, és akik
hiszékennyé teszik az embereket!! Hasonlatos megközelítéssel. Mint a vallásos hit esetében.
Ezért tehát tanulmányoznunk kell kortársaink párhuzamos kezdeményezését az Azonosítatlan Repülő Ummiták elővezetését.
Felfedeztük a természetben az élet összetettségének jelenségét, valamennyi
elmélet felismerte ezt, ám abban a pillanatban eltérnek egymástól, mihelyt az alkalmazkodásról esik szó. Theillard és az Ummiták (milyen fantasztikus kombináció), úgy
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gondolják, hogy a szervezetek válaszolnak a környezetre, nem a természetes kiválasztódás hosszú (Darwin) folyamata révén, ellenkezőleg, egyfajta elő-szervezettség révén,
belső és/vagy külső genetikai tulajdonság által. Ez nem azt jelenti, hogy a biotóp (biológiai környezet) nem kerül kiválasztásra; arról van szó, hogy az élőlény (a törzs) egyfajta feljavított konfigurációt kap segítségül. Ez az árnyalatnyi eltérés zavaró lehet, hiszen a legtöbb
elmélet által ragaszkodott véletlenszerű változások a továbbiakban nem játszanak domináns
szerepet.
Lennie kell egyfajta „intelligens” folyamatnak, mely mindenfajta életet irányít, a
környezettel való összhangban. Theillard de Chardin, akárcsak Darwin, megfigyelésekkel
igyekezett elméletét alátámasztani, ám csak egyetlen mesés filozófiai tanulmányban tudta
összefoglalni, „Az ember jelensége”. Ha elolvassátok ezt a könyvet (1930) és az Ummita
szövegeket (1966), nagyszámú hasonlóságot fogtok találni. Ám más szövegekben az
Ummiták azt is állítják, hogy bizonyos földi tudósok számos, számukra is ismeretlen megállapítást tesznek.
Manapság Theillard újra felbukkan a tudományos tézisekben, és bizonyos paleontológusok (franciák) felfedezték, hogy logika van az ember complexifikációjában. Logika,
mely a folyamatot irányítja, s aminek pontos mibenléte még felfedezésre vár. Theillard öszszevetette ezt a logikát az Omega-ponttal, és elnevezte attraktornak (a szó matematikai értelmében), vagyis az emberiség evolúciója az optimális pont felé irányul. Az ummiták pontosan ugyanezt mondják (nyilvánvalóan) és ezt az irányító erőt BUAWE BIAEI-nek nevezik, a működését pedig a BAYODU érdekében fejti ki.
A BAYODU beleintegrálódik az élőlények DNS-ébe. Nem más, mint az IBOZOO UU
kettős hálózata, a mi fizikai valóságunkban játszik szerepet, a BUAWE BIAEI-vel rezonanciában (hasonló alapelv az OEMBUAW-ban). A törzs előlétezésének valamennyi lehetősége
olyan, mint definiálni a sakkjáték valamennyi lehetséges kombinációját. Ezek a lehetőségek
„kapcsolódnak” a BUAWE BIAEI-hez és integrálhatók a BAYODU-ba. Ha valaki a diagramot
előveszi, egyszerűsítettük a BAYODU-t.
A BAYODU által kapott információ határozza meg a környezetet, ez az információ összehasonlításra kerül a létező genetikai konfigurációval, s amennyiben szükséges, a BAYODU elkezdi végrehajtani a megfelelő genetikai mutációt. Továbbá, azt láttuk, létezik az ember számára végső cél (Theillard Omega pontja). Ennek a célja a logikai
irányítás, melyet az evolúció általánosságban követ, és amelyet a közelmúltban a tudósaink
kihangsúlyoztak az emberi evolúcióban. Következtetésképpen azt tudjuk mondani, hogy a
BUAWE BIAEI / BAYODU páros gödelián, vagy meta-gödelián elv. Mi lennénk az eredménye egy másik valóságnak, mely a mi evolúciónkat támogatja. Ám nem tudnánk fejlődni ennek az attraktornak a hiányában. Mindez közelít a fzikus Penrose munkásságához, vagy az
orvosi Nobel-díj elnyerőjének, Ecclesnek álláspontjához, amikor megpróbáltak egy hasonló
entitás matematikai leírását megadni a TUDATOSSÁGOT.

A BUAWA
A BUAWA (a Lélek vagy szellem) a lélek elképzelését a mi alapvető vallásainkból veszi. A BUAWE nem időben létezik, és térben sem hozzáférhető számunkra, az érzékszerveinket tekintetbe véve, ellenkezőleg, miként a BUAWE BIAEI-nek, fizikai valóságot jelentő
WAAM-WAAM-ja van. Feladata, hogy kódolja az összes eseményt, akár egy számítógépes memória; mindent integrál, amit érzékszerveinkkel rögzítünk és az életünk során
végrehajtott valamennyi tudati folyamatot is. A fordított esetben a BUAWE irányítja a
háromdimenziós testünk viselkedését, miként azt az Ummiták hívják, az OEMI-t. Más
szavakkal, fel kell adni a test imádását, mely az ummiták számára csupán egy
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érzékelőszerv, mely informálja a testet egyrészt a BUAWE-ról, másrészt pedig a BUAWE
BIAEI-ről, az OEMBUAW-nak nevezett folyamat segítségével.
Ezáltal jobban megérthetjük, az Ummiták miért vallják azt a meggyőződést, hogy
minden egyes élőlény végül is felelős a saját közössége előtt, mert ha az eltérők kicsiny hálózata formát öltene, a BUAWE BIAEI-re ez hatással bírna, és a BUAWE BIAIEI válaszaként,
valamennyi Ummita szenvedne. Ily módon képesek érzékelni a társadalmuk valamennyi
pszichopata és szkizofrén elhajlását és megelőzni azt, mielőtt a teljes közösségre ráterjedne
(nem fájdalmas módon, sebészeti beavatkozást igényelve). A társadalmuk ezért emlékeztet
minket egy hangyabolyra, mindegyik élőlény különálló egyed, ám valamennyien egységesnek számítanak a tudatuk fejlődésének folyamatában.

Az OEMBUAW
Az OEMBUAW az a dolog, amit az Ummiták az ember harmadik tényezőjének neveznek. Ez a folyamat kapcsolja össze az OEMI-t a Lelkével vagy szellemével (a
BUAWE-val), és teszi őt felelőssé a WOA előtt, ugyanis az emberi viselkedés nem előre elrendezett, mint az állati, mely utóbb (látszólag) nem rendelkezik ezzel a tényezővel. Az OEMBUAW-va lrendelkez őlény tehát szabadon eldöntheti, hogy követi-e vagy éppen áthágja a WOA érvényteleníthetetlen törvényeit, s így már érthető, hogy az Ummiták
miért olyan szigorúan „javítják ki”, azokat, akik merészelnek szembeszegülni az ő „Istenük”
törvényeivel.
El lehet tűnődni azon, vajon miként képes egy dimenzió nélküli entitás, a BUAWA irányítani kiterjedéssel rendelkező és állandó entitásokat, az OEMI-t. Itt van az, hogy az
OEMBUAW beavatkozik. Fontos megérteni az IUBOZOO UU elméletét, mivel egy kvantumfolyamatról van szó, a természet által nem meghatározottról, egyfajta kötésként szerepel a
test, a Lélek és a kollektív szellem között. Általánosan tudott dolog, hogy az atommag körül
mozgó elektron helyére nem lehet rámutatni, hiszen se nem hullám, se nem részecske, Heisenberg bizonytalansági elvének megfelelően, a szubatomi részecskék viselkedése véletlenszerű előfordulás eredménye, ezek utalnak a helyükre/sebességükre. Amennyiben két entitás, melyek különböznek a fizikai természetükben (a BUAWA és az OEMI) információt kell
cserélniük, s ezt nem tehetik meg másként, mint egy vegyes, kvantum-alapú elven keresztül.
Az OEMBUAW, mint az IBOZOO UU hálózata, nem hajlamos a Heisenberg-féle bizonytalansági elvre, mert rezonanciába lép ( a szó fizikai értelmében) megadván neki a
„hosszú távú információcsere” képességét. Ám semmi esetre sem hágják át a fizikai törvényeket, csupán használják a természet különleges vonásait. Hogy jobban érthető legyen a
dolog, használjunk egy igen egyszerű képet. Ha van egy gitárod a szobában ahol zene szól,
akkor a gitárhúrok esetenként rezgésbe jönnek, azaz rezonálnak. Az OEMBUAW a gitár húrja, a tested, a gitár teste, és a BUAWE tekinthető a muzsikának. A folyamat pontosan ugyanilyen a BUAWE BIAEI esetében és az OEMI / BUAWE BIAEI vagy a BUAWE BIAWEI / OEMI
értelmében is.
Az Ummiták az emberi agyban lokalizálják ezt a tényezőt, és a rezonancia-mozgást
egy ritka gáz, a kripton atomjai indítják el. Amint azt látjuk a BUAWA-nak és a BUAWE
BIAEI-nek szentelt fejezetből, minden, amit lelki folyamataink érzékelésünk során összegyűjtünk, az OEMBUAW-ban kerül kódolásra és eltárolásra, a BUAWE és a BUAWE BIAEI ezen
rezonanciája által. Ennek ellentétes esete ugyancsak létezik. Ezen módon magyarázzák az
Ummiták a telepátiát, melyet rendszeresen alkalmaznak „természetes” beszédbeni, hiányosságaik kiküszöbölésére. Az OEMBUAW-on át a BUAWE elküld egy gondolatot, mely aztán
átkerül egy az OEMBUAW egy másik IBOZOO UU hálózatába, hogy eljusson a BUAWE
BIAEI-BE. Ez utóbbi küldi el aztán az üzenet ismeret-tartalmát a szándékolt címzett felé (egy
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kód, egy sajátságos kulcs minden egyes Létezőnek sajátja), az ő OEMBUAW-ján át, és végül, a hálózat felel az átvitelért a címzett BUAWE-jába, küldi el az üzenetet a címzett
BUAWE-JABA (pfú!). Jobban meg fogjátok érteni csupán a főbb vonalakra hivatkozva. Láthatjátok, hogy az emberi harmadik tényező elsődleges fontosságú az emberi hálózatban, hiszen lehetővé teszi a kapcsolatot az érzékeken túl, egyesíti a kollektív szellem
kifejeződését, valamennyi létező számára, aki szeretne ebbe bekapcsolódni (ne felejtsük el, szabadok vagyunk).
A földi tudósok nézőpontjából tekintve mit is mondhatnánk? Kétségtelen, a kvantumfizika embrionális állapotban van, nem értjük, illetve nem tudjuk matematikailag modellezni
azt, amit látunk a valóságban. A részecskefizikából az derül ki, manapság képtelenek vagyunk a kvantumviselkedéseket helyesen leírni matematikai eszközökkel. Ez egészen oda
vezetett, hogy elvárják a matematikusoktól, dolgozzanak ki egy olyan nyelvet, mely segítségével a fizikusok képesek leírni felfedezéseiket. Az Ummiták rendre kihasználják tudományos gyengeségeinket hogy jelentős logikai áttörésekre ösztönözzenek bennünket. A Lélek
vagy szellem, a test, a psziché, a szóma, mindezek a dolgok, bonyolult tudományos
elemzést igényelnek, és nekünk csupán a vallás áll a rendelkezésünkre, hogy megerősítsük ezt, vagy megtagadjuk amazt… igen gyenge alap, hiszen bizonyíthatatlan. Mi
csak annyit tudunk mondani, hogy (világképünk) megmagyarázza mindezekeket a dolgokat,
melyekkel kölcsönhatásba kerülünk, vagy előre látunk. Ám miértléteznek vallások? Társadalmi jelenségek? Miért találkozunk azonos elképzelésekkel egymástól függetlenül fejlődő
emberek között? Bárki kidolgozhat elméleteket, ha azonban nem áll rendelkezésére leíró
nyelv, amely segítségével kifejezze, akkor azok megmaradnak puszta gondolatoknak.

WOA
Már a szó önmaga, hogy „vallás” felkavarja Ummita barátainkat, hiszen a vallás nem
tudományos jellegű fogalom. Egy vallás megalkotásához szükségképpen olyan értékek /
lények / felfogások szükségeltetnek, melyek racionális magyarázat nélkül maradnak. A főnév
„hit” vagy a „hívő” megjelölés ellentmondásosak az Ummiták számára, akik csak a tudomány
által kiértékelhető valós tények iránt elkötelezettek. Ám, legyünk óvatosak! Az Ummiták sokkal kifinomultabbak. Egyáltalán nem gondolják azt, hogy az ő tudományuk igaz lenne, csak
azt, hogy jelen ismereti és tudatossági állapotban az jól használható (a későbbiekben láthatjuk, hogy a tudatosság miért bír kiemelt jelentőséggel). Minden új, elfogadható modell, átterveztetheti az összes elméletet.
Ebben a helyzetben megfontolhatnánk, hogy ezen emberek számára nem létezik Isten. Az első téves következtetés; az Ummiták ugyanis hisznek Isten létezésében, WOA néven illetik. WOA eszmék megmintázója, létrehozó, a Kozmosz valamennyi törvénye tőle
származik. WOA nem lép be a mi fizikai valóságunkba, ám azt mondani róla,
adimenzionális, erősen leszűkítő értelmű. Az Ummiták jobban szeretnek rá úgy hivatkozni, mint olyan Létezőre, akit nem lehet gondolatilag felfogni, így fizikailag elérhetetlen számunkra, a legszigorúbb értelemben, és sehol sem találhatunk az Ummita szövegekben fizikai vagy matematikai meghatározást a WOA-ról, és „elméletileg” lehetetlen is ilyent megfogalmazni. Az Istenről vallott felfogásuk legjobb meghatározása: „WOA
elképzelések megteremtője, végtelen számú elképzelésé, amennyiben ezek az elképzelések nem összeegyeztethetetlenek a WAAM lényeges elemével.” Fontos tehát a
WAAM-ban LÉTEZŐ valamennyi elképzelés megértése a kvarkoktól kezdve a galaxisok
szerkezetéig, miként azt éppen most olvasott dokumentumét is.
Mindez továbbra is egyszerűnek tekinthető és erősen emlékeztet a mi teológiai elképzeléseinkre Istenről. Amiben az Ummiták eltérnek tőlünk az a WOA-val együtt Létezők
kérdése. Sajnos szükséges mindezt összefoglalni, hogy mindenki nyomon követhesse, ám
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hagy mondjuk el, vannak más folyamatosan adimenzionális lények és nem múlandó
(atemporális) entitások, melyek nem azonosak a WOA-val, ám akik válaszolnak a létezés
szükségességének kérdésére, mindig követvén a logikát, miszerint bármely lénynek létezése
– hallgatólagosan - nem lehet összeegyeztethetetlen a WOA létezésével. Ez a VUAWE
BIAEI.

OEMI
Az érzékszerv, a fizikai gondolkodó lény, felruházva értelemmel, bemerül
WAAM-WAAM-ba. Íme, ahogy az Ummiták meghatározzák az emberi lényt, közönséges,
érzékszervekkel ellátott vevő, aki képes jelentést közvetíteni a Kozmosz felé gondolatai által.
Az emberi lény alapvető fontosságú szerepet tölt be, hiszen az evolúció végső eredménye. Akár úgy is lehetne nevezni, mint törzsi evolúciós fejlődés lehető legstrukturáltabb szervezete. Az Ummiták úgy határozzák meg az OEMI-t, mint a „harmadik tényezővel” (az OEMBUAW) rendelkező antropoid lényt, ez összeköti a BUAWE Világegyetemével,
a Szellem vagy lélek ez esetben ismereteket gyűjt a test érzékszervei által és a gondolkozás
tudatos folyamatai révén. Minden fogalmat megtalálhatunk itt más cikkekbe kötve, hiszen az
emberi lény a teremtés ÉRTELME, annak a valamennyiünk által gyakran feltett alapvető kérdésre adja meg a választ: „Miért létezem?”. Soha nem tettétek fel ezt a kérdést?... Én, aki
ezeket a sorokat írom, természetesen feltettem, és csak a saját feleletemet tudtam rá megadni, ami sokkal inkább hitbeli meggyőződés volt, mintsem valós értelmezés, ezért aztán…,
hát itt vagyunk…
Azt látjuk a BAYODU-ban, hogy az emberi lényt az evolúció végső fázisának szánják,
ez a folyamat megválaszolja a környezet kényszerítő erejét (és nem vetik alá válogatásnak a
gyengébb lelkeket illetően), az agy olyan szerveződéséhez vezet, mely előbb vagy utóbb
megadja a gondolkodás képességét az embernek. Az én e gondolata vagy öntudatossága
az első szintje az emberi felelősség „huzalozásának” biológiai környezetét illetően. A lényt a
továbbiakban már nem motiválja az önfenntartás ösztöne, hanem az a szándék, hogy megtalálja a MINDENSÉG jelentését. Ezután következik a nagy probléma, mert az ember tudja
miként kell jót tenni és miként gonoszságot tenni, tudja, hogy meg fog halni, és nem tudja,
miért történik mindez, ha ugyanúgy fejezi be, mint a kaviár, vagy a földigiliszta!
„Ám a Ummiták mindezzel kapcsolatban”… Nos, pontosan ugyanazok a problémáik,
mint nekünk. Keresők. Habár az Ummiták nem is találtak végső értelmet a Világegyetem
létezésére, az OEMI létének értelmére legalább igen… Mivel minden, amire az adott lény
gondol és lát bekerül a BUAWE BIAIEI-be, felelősek vagyunk azzal kapcsolatban, mit
gondolunk a Kozmoszról, felelősek vagyunk azért a hatásért, amit a többi társas lényre gyakorlunk, hiszen ők is elküldik a maguk tudati folyamatait a BUAWE BIAIEI-be,
ebbe a hatalmas „érzések” és „jelentések” adatbankba, ahová az OEMI létezése óta valamennyi valaha élt és gondolt ismeret összegyűlik. Az Ummiták tudják, hogy aki él, éppen
annyira él önmagáért, mint testvéreinek és a jövő generációinak, kiket valamennyiüket
a BUAWE BIAEI adatbankja táplál. Ez az a híres, Petit által leírt hangyaboly. Ám minden
logikája ellenére, ami ebben a filozófiában rejlik, mi van azzal az esettel, amikor bizonyos
lények esetleg megzavarhatják az őket követőket?? Ez a kérdés azért is hangsúlyozottan
fontos, mert az OEMI fejlődése áll kockán.
Az OEMI következő szakaszát az agy számos átszerveződése követi, melynek következtében lehetővé válik a Kozmosz egyre pontosabb megértése, egy sokkal inkább „objektív”, vagy négypólusú módon (ezt az elképzelést csak matematikai úton lehet értelmezni).
Ezt követően bekapcsolódik a szabad entrópia, mely az anyag és a gondolat elkerülhetetlen bomlása ellenében hat. Az OEMI-nek ezért el kell érnie, miként az Ummitáknak, az
OEMI WOA-t, hogy aktualizálódjon humanitásuk. Az OEMI WOA lényegében Theillard de
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Chardin Omega pontja (ismét őt említjük), az egyetemes attraktor. Ám mivel ez elkerülhetetlen, az emberiségre hárul a feladat, hogy véghezvigye ezt az „agyi kapcsolatot”, a lehető
legegészségesebb módon, ezért, hogy ne zavarja meg a BUAWE BIAEI-jét (ami lehetővé
teszi számunkra, hogy ne felejtsünk, továbbá, a WOA erkölcsi törvényeit is tárolja), továbbá
azért is, hogy ne zavarja meg az Kozmosz más emberi lényeinek BUAWE BIAEI-jét. Micsoda felelősség!
Egy időszakban kíváncsiak voltunk rá, vajon az Ummiták miért akarják tudni, hogy lehetséges-e telepatikus kapcsolat közöttük és mi, földiek között. A válasz nyilvánvaló: amenynyiben a telepátia lehetséges, a kötés létezése számos, planetáris civilizáció BUAWE BIAEIhez, bizonyítottnak tekinthető (lásd az ábrát). Ez alapján, a mi ostoba, fiatalos bohóckodásunk, hatást gyakorol a közös szellemre, azaz még egy további ok, amikért kárhoztatnak
bennünket… Megtalálták volna mára ezt a kötődést? A szöveg, ahol ez a kérdés felmerül,
visszamegy egészen 1966-ig, azaz már közel 50 évvel ezelőttre.
Az OEMI WOA fordítás: ember-Isten. Nem rejthetjük el a mi planetáris Jézusunkat.
Az Ummiták OYAGAA WOA (OYAGAA = FÖLD) névvel illetik, minden szempontból hasonlatos az élete az ő UMMO WOA-jukhoz, aki az ő idejében ugyanazzal a karizmával rendelkezett az ő bolygójukon. Mit is mondjuk erre??? Meghagyjuk számotokra, úgy egyszerűbb.
Meghatározó jellemvonása ennek az embernek ott rejlik a gondolatában a Világegyetem tárgyiasításáról. Így, az OEMI WOA majdnem WOA, tehát képes a WAAM állapotát
megváltoztatni. Ne felejtkezzünk el arról, hogy a Kozmosz érzékszervei vagyunk és igazából az OEMI ismereteket ad a BUAWE BIAEI-nek a Világegyetem állapotáról, éber tudata
közreműködésével. Az OEMI WOA így tehát közvetlen fenyegetést jelent az egész
WAAM-ra, hiszen ISMERI annak TERMÉSZETÉT. Az Ummiták azt mondják, hogy egy
OEMI WOA a tudatosság egy bizonyos pontján paradoxszá válik a háromdimenziós valóság
körülményei között, ahol létezik, és ezért eltűnik… Csak így egyszerűen. Tündérmese? Vallás? Tükröződés? Többet nem tudunk erről mondani, különösen azért, mivel azt tartják róla,
akik ezt elmondták, hogy állítólag földönkívüli. Egyfajta természetes védelem arra késztet
minket, hogy ne mondjunk többet. Nincs jogunk lerombolni, vagy megalkotni ezt az elméletet. Ez az elmélet pontosan annyira logikus, mint a fekete lyukakra vonatkozó, melyek valakik
számára léteznek, míg mások számára nem. Mindenki döntse el saját maga és engedje meg
nekünk, hogy ne süllyedjünk le hittérítőnek.

SHEMAS
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Felajánlunk azonban egy hasznos tippet az Ummita felfogás megértése végett.
Legyünk négyértékűek! És ne utasítsunk vissza semmit, csak azért mert zavar bennünket a dolog
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(Kivonatok a D_52(?)-es levélből, 1966.11.28-án érkezett M. Villagrassa-hoz)
A TÉR ELMÉLETÉRŐL
(Valamennyi vázlat hiányzik – a szerkesztők)
Amikor a tükörben nézed magadat, az általad látott kép NEM AZONOS azzal, amit a
többi ember lát, amikor rád néz. Egész egyszerűen, emelj egy írott lapot a tükör elé, hogy
ellenőrizd, amit mindig is tudtál, ám nem szenteltél túl sok figyelmet neki. A tükör láthatóan
felcseréli a bal és a jobb oldalt.
Nem sokkal ezelőtt egyik testvéretek az Egyesült Államokból értesített bennünket,
hogy egy észak-amerikai író tudományos könyvet írt, a következőt állította benne: Ha valaki
egy tükörben látja, amint bal és jobb oldala testének felcserélődik, akkor vajon miért nem
fordul meg fejjel lefelé is, miért nem kerül a lábunk felülre?
Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban élő megkérdezett felnőtteknek csupán 2%-a
tudott kielégítő választ adni. Kizárólag szakértőkből, továbbá fizika-, pszichiátria és matematikai hallgatói csoportok tagjainak csupán 38%-adott gyors választ.
Mindez azt mutatja be, hogy amennyiben a földi emberek igen nagy aránya nincs
tisztában bizonyos alapvető elképzelésekkel a tér szimmetriáját illetően, a látás és az agyban keletkező érzetek szintjeivel, akkor még ennél is kevésbé lesznek képesek megérteni és
analizálni a Magasabb Matematika bizonyítékait és levezetéseit.
Amikor két dolog szimmetrikus egy sík viszonylatában, akkor azt mondjuk, hogy
INNUO VIAAXOO (tükörszimmetrikus). Könnyű belátni, hogy ilyen két dolog nem helyezhető
egymásra, habár alaki azonosságuk kétségtelen: ti magatok is a Földön ezernyi példát találhattok erre (jobb cipő és bal cipő, balmenetes csavar és jobbmenetes csavar, a két fül, stb.).
nyilvánvalóan, számos INNUO VIAAXOO (tükörszimmetrikus test egymásra helyezhető,
amennyiben formájuk szimmetrikus.
Bármi, ami két azonos részre osztható [vagy INNUO VIAAXOO (TÜKÖRSZIMMETRIKUS)] egy sík viszonylatában, akkor azt mondhatjuk róluk, hogy AA INNUO (szimmetrikus)
testek. Néhány példája az AA INNUO (szimmetrikus) testeknek az OEMI (emberi test, kivéve
a másodlagos fiziológiai különbségeket), a szabályos sokszögek és sok más egyéb.
Bármelyik fizikus hallgató képes a mező fogalmát definiálni a földi fizika értelmében.
Szimmetrikus az erőtér? A felfogásotok értelmében a mező izotróp. Ez nem igaz.
Képzeljünk el egy „térséget” a Kozmoszban, mely mentes aszteroidáktól, kozmikus
portól, gázoktól, stb. és tegyünk bele egy fémgömböt. Láthatóan semmi változás nem történt
a sebességében, ezért most tegyünk egy kisebb gömböt bizonyos távolságban tőle, melyet
azonnal elkezd magához vonzani a nagyobb gömb, az általatok gravitációs erőnek nevezett
hatás révén.
Ismételjük meg a kísérletet különböző A, B, C, stb. pontokban a Kozmosz ezen térségében. Minél közelebb helyezzük el a kisebb testet a nagyobbhoz viszonyítva, annál erősebb vonzóerő ébred, és a sebessége is annál nagyobb lesz a központi tömeg felé.
Úgy definiáljátok az erőteret, mint a gömböt körülvevő mezőt, ahol a jelenség megfigyelhető. Területként, melynek sugara végtelen. Fizikusaitoknak szokása, hogy grafikusan
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ábrázoljanak mezőket pontok segítségével, melyek mindegyikéhez hozzárendelnek egy-egy
szimbólumot, nevezetesen vektorokat (jelen esetben kényszer-vektorokat). A központi tömeget képviselő gömböt meg lehet jelölni M betűvel, tulajdonságai között pedig hivatkozni a
TEHETETLEN TÖMEGRE, mely létrehozza ezt a rejtélyes GRAVITÁCIÓS MEZŐT. Kétségtelen, súlyos kérdéseket hoz felszínre egy ilyen szegényesen összeállított elképzelés.
Mi a tömeg? Van bármelyik részecskének, bármelyik testnek tehetetlen tömege? Mi a
valódi természete ezen rejtélyes erőknek? Amikor egy tárgyra tekintünk, tudjuk, hogy térfogattal rendelkezik, s ugyanekkor „súlya” is van, „tömege”. Vajon a TÖMEG és a TÉRFOGAT
(vagy TÉR) ugyanazok a dolgok, vagy legalábbis ez a kétféle megnevezés közel áll egymáshoz, olyannyira, hogy senki sem beszélhet térfogatról tömeg nélkül és megfordítva?
Óhatatlanul igen súlyos ellentmondás merül fel amikor abból a téves feltételezésből
indulunk ki hogy a tér egy önmagában létező entitás, teljes mértékben elkülönülve a
lelki jelenségektől, mint például az ÉRZÉS és az ÉRZÉKELÉS.
A tér valójában KÍVÜL LÉTEZIK A TUDATI érzékelésünkön, vagy csupán az érzékszerveink alkotta szemfényvesztés?
Akár így válaszolunk a kérdésre, akár úgy, hibát követünk el. Mi az UMMO-n tudjuk,
hogy bizonyosan létezik rajtunk kívül álló VALÓSÁG, mely stimulálja az agyunkat és
lelki folyamatokat indít el, amit mit BUAWEIGAAI (érzékelésnek) nevezünk.
Ám ez a valóság különbözik a TUDATI FOLYAMATTÓL, miként a hegy is különbözik
a „h-e-gy” betűsortól, mely által hivatkozunk rá.
Ez az elképzelés nem idegen a tudósaitok számára. néhány példa: mi a közös a
SZÍN (ÉRZÉKELÉSÉBEN) a retinát stimuláló elektromágneses hullámokkal? A színek tisztán pszichológiai jelenségek. Ha nem léteznek az egyénen kívül, akkor adódik az újabb paradoxon, a különböző hullámhosszúságok különböző színek érzékelését hozzák magukkal.
Amikor az inger 398 földi (millimikron) pirosnak érzelmezzük ezt a színt, ám amennyiben a
bőrünket éri, kicsit megnövelt hullámhosszal, „meleget érzékelünk”, valami teljesen eltérőt a
SZÍNTŐL. Ugyanaz a külső valóság eltérő illúziót kelt.
A TÉR további (ugyancsak) érzékszerveink szolgáltatta illúzió. Igen, van kívül
„valami”, ami létrehozza ezeket a pszichológiai érzékeléseket, ám ez a „valami” valójában
különbözik a mi illuzórikus elképzeléseinktől a térrel kapcsolatosan, miként az egy adott, a
sárga vagy a zöld színnek megfelelő hullámhossz a mi tényleges lelki érzékelésünktől.
És még azt is elmondjuk nektek: a szakembereitek fenntartják az elképzelést az
ERŐTÉR és a TÉR fogalmának tekintetében, mint különálló entitásokról beszélnek. Azt
elismeritek, hogy az idegrendszer maszkolja az erőterek érzékelését és a tér érzékelését,
kidolgoztatok hát egy matematikai egyenlet-rendszert, hogy definiáljátok azt a „valami” külső
dolgot önmagatok számára, és elneveztétek GRAVITÁCIÓNAK, MÁGNESES és ELEKTROSZTATIKUS MEZŐNEK, és ezt a másik „háromdimenziós vagy N dimenziós valamit”
TÉRNEK hívjátok.
Tudjátok, hogy egy adott ERŐTÉR nem létezhet a TÉREN kívül, amelyre ezek a
mezők hatnak. Továbbá, azt állítjuk, hogy az ERŐTERET és a TERET be lehet azonosítani. Nem létezhet egy másik Világegyetem a miénken kívül, amelyben, mivel nem léteznek részecskék, ne lennének deformációk sem, ebben a bizonyos térben (amit MEZŐNEK is hívunk).
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Még pontosabban: a gravitációs mező hatása az, amely stimulálja idegvégződéseinket, kódolt jelek sorozatát küldve az agyunkba, mely azután úgy jeleníti meg
mindezt, mint a TÉR illúziója.
Ezért, amikor kiterjedésről beszélünk a tér definíciója kapcsán, nem hisszük azt, hogy
a távolság kiterjedése a WAAM-ban (Kozmoszban) pontosan ugyanaz, miként azt mi a tudatunkban elképzeljük. Ez ugyanis folyamatos és jelentős mentális erőfeszítést igényelne, miközben végighaladunk ezeken a beszámolókon, ezért az egyszerűség kedvéért, egy adott
egyenes vonal hossza szinonimaként használható a kiterjedés fogalmával, ami egy bizonyos
fokig valóban így is van.
Ugyancsak beszélni fogunk nektek a tér érzékeléséről, arról a módról, ahogyan mi elképzeljük a tízdimenzionális WAAM-ot, a WAAM (Kozmosz) valóságos aszimmetriájára vonatkozó elméletünkről, mely arról szól, miként fordul át az az U-WAAM-ba (anti-Kozmoszba),
az ENANTIOMORPH (tükörszimmetrikus) párjába.
El fogjuk magyarázni nektek, hogyan polarizálunk szubatomi részecskéket világűri utazások megtételéhez a tér görbületének felhasználásával, és beszélünk nektek a
valós távolságokról is, melyek lehetővé teszik az ilyen utazások végrehajtását.

Kivonatok a D_58-as levélből (1967)
Tudjátok, az elektron egyik tulajdonsága annak tömege. Amikor az elektron tömege
harmonikus vibrációt kelt, akkor, bizonyos körülmények között, gravitációs hullámokat hoz
létre, s ez, a neki megfelelő energiaveszteséggel jár. Ezen feltételek mellett az elektron eltűnik, átalakul egy másik névvel illetett szubatomi részecskévé, ám ilyen részecskét nem ismertek.
Tehát: egyik részecske átcserélődése egy másikká, amit ti már felfedeztetek, ám még
nem tudjátok irányítani, csupán a tengely irányváltásának kérdése, amit úgy is lehet mondani, dimenzió-váltás. Amikor példának okáért a proton tömege, a szemetek láttára tűnik el és
változtatja önmagát energiává, ami valójában történik az nem más, mint a Tengely 90 fokos
elfordulása, a tengelyé, a hagyományos tér dimenziójában. Ám ez csupán rátok és a ti vonatkoztatási rendszeretekre érvényes, egy másik megfigyelőt véve, mondjuk a negyedik, az
ötödik vagy a hatodik dimenzióban, az ezzel éppen ellentétes jelenséget figyel meg: energiakoncentrációt egy részecske létrejövetelét, amit protonnak lehet nevezni.
Igazából, a fizikai laboratóriumaitokban éltek, melyeket legalább annyi tudományosfantasztikus regény szerzője álmodott meg, mint ahány fizikus: Abban a pillanatban, amikor
sikerül átvennetek az irányítást, miként azt mi tettük, előbbre juttok. Az emberi test, vagy egy
tetszőleges objektum valamennyi homogén megfordított (inverz) szubatomi részecskéje úgy
értelmezhető, mint egy átjáró az egyik háromdimenziós viszonyítási rendszerből a másikba,
pont ugyanolyan háromdimenziósba, ám az előbbitől különbözőbe. Valójában ez a dolog
kevésbé fantasztikus, miként azt elképzelitek és mindentől különbözik, amit bolygótok futurisztikus írói elképzeltek.
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Kivonatok a D_45-ös levélből
LÁTSZÓLAGOS TÁVOLSÁG A WAAM CSILLAGAI ÉS GALAXISAI KÖZÖTT. A Kozmosz
tízdimenziós tér-idő kontinuum, teljes egészében görbült és ellentétes hiperszférát formál
(például, a két sugara azonos hosszúságú, ám inverz). Ráadásul, ez a hatalmas Világegyetem-görbület, további két görbületnek van kitéve:
Lehetetlen azonban ezeket a görbületeket grafikusan ábrázolni (hiszen egy felületen
csupán háromdimenziós képeket lehet rajzolni). Ám megkíséreljük színes ceruzák használatát.
A rajzok nyújtotta látvány csupán didaktikai célokkal szolgál, erre vannak fenntartva.

D_45 1. ábra
Az A ábra azt mutatja, hogy mi emberek, miként látjuk, érzékeljük a TÉR egy „töredékét”, két csillagközi test esetében (például a Föld és az Ummo). A pontozott vonal mutatja a
látszólagos legrövidebb távolságot, melyet a fénysugár követne (pl. egy IBOAAAYA vagy
FOTON nyaláb) vagy egy rádió-irányítású eszköz.
A B ábra azt mutatja, miként görbíthető meg ez a hatalmas tér a negyedik dimenzión
át. A térnek ezek a hatalmas „ráncai” folyamatosan változnak, miként a szél ráncolja a földre
kiterített ruhákat, és ezek miatt kereszt-hatások alakulnak ki az U-WAAM-ban (az iker Világegyetemünkben, miként utaltunk tá egy másik szövegben).
Azonban léteznek sokkal kisebb görbületek is: kis ráncok, vagy redők, melyeket be
lehet azonosítani az érzékszerveitek tapasztalatai alapján „TÖMEGEKNEK”.
A galaxisok, és bennük, az égitestek, az emberi test, egy kődarab, csupán kicsiny
„üregek” vagy térgörbületei a negyedik-dimenziós tengelynek (lásd a B ábrát).
Láthatjátok, a földi tudósok a TÉR fő görbületét beazonosították, valamint ezeket a
további, kisebbeket is, ám nincsenek tudatában a nagyméretű, kiterjedt redőknek, melyeket
korábban említettünk.

61

Miként az látható, a folytonos vonal a B és a C ábrán és a bemutatott módon jellemzi
a VALÓDI LEGRÖVIDEBB TÁVOLSÁGOT (az űrrepülések számára az ideálist) ebben a
négydimenziós térben.
Amikor ennek a görbületnek a sugara nagy (B ábra), a két vonal majdnem azonos
hosszúságú és az űrutazás igen hosszú időt igényel, még a fény sebességét megközelítve
is.
Ám ha a görbület jelentős (C ábra), az egyenes vonal sokkal rövidebb, mint a pontozott (a fény sebességével megtehető út vonala).

D_45 2. ábra
A D és az E ábrán két különböző típusú ideális vonalcsoport figyelhető meg.
IISUIW: Izokronosz (egyidejű) Vonalak (és folytonos vonalak – Szerk.) melyek a valóban legrövidebb vonalakat jelölik, a fény útját, és már közvetítőkét. Az IISUIW (izokronosz
vonalak) a következőképpen jellemezhetők: két megfigyelő 1 és 2 ellenőrzi, hogy az IDŐ
szinkronban van. másrészről, ami az 1 -est (vagy a 2 -es) és a 3 -ast illeti, különböző
IISUIW-ban vannak, azaz IDŐ különbözőképpen telik a számukra.
USDOUOO: Izodinamikus Vonalak (A D-ben hiperbola egy függőleges síkon és gyakorlatilag párhuzamos a függőleges síkkal az E-n – Szerk.), látható, hogy a D ábrán széttartóak, míg az E ábrán párhuzamosak.
Csak abban az esetben, amikor az USDOUOO vagy Izodinamikus vonalak nem konvergálnak vagy divergálnak, vagyis párhuzamosak (E ábra), tudósaink tisztában vannak azzal, hogy a távolság egy másik csillagig csekély, és keresztül utazhatnak ezen az IISUIW-en
(Izokronoszokon) a mi OAWOOLEA UEWA OEMM-jeikkel (űrhajóikkal).
[Szerk. – Ezek a rajzok eredetileg színesek és nem könnyen értelmezhetőek. Ez a
szöveg a rajzok által bemutatott jelenségek mögött álló elképzelésekre utal, amikor a tér erősen gyűrődött, bizonyos módon, hogy az izodinamikus vonalak párhuzamossá vagy divergenssé válnak (a D ábrán a konvergencia van feltüntetve), a két csillag ilyenkor valójában
közelebb van egymáshoz (vékony vonal mutatja ezt az E ábrán), mint amilyen utat a fény
befut, azaz a „harangforma” vastag vonallal jelezve.]
Ám ez a térgörbület periodikus változásokon megy át, az U-WAAM hatása generáló
következtében. Manapság lehetséges, hogy a mi bolygónk, az UMMO közelebb van a Földhöz, mint a legközelebbi csillag, az ALFA CENTAURI, és ez valójában már számos alkalommal bekövetkezett.
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D_45 3. ábra
Az F ábra segít ennek megértésében. Normális körülmények között az F ábra jelzi a
távolságot az Alfa Centauri és a Föld között, mely nagyjából 4.4 fényév. Más részről pedig az
IUMMA és az UMMO (A MI CSILLAGRENDSZERÜNK A WOLF 424-es) közötti tér nagyobb
14 fényévnél is (a Földről nézve – Szerk.)
Azonban (miként azt a G ábra jelzi) a tér görbült, megtörténhet az, hogy a valódi távolságok mellett változnak a tényleges távolságok, melyek minket elválasztanak az UMMÓtól. amennyiben a fény által megtett út nem változna, a csillagászok és az UMMÓ-hoz tartó
lehetséges űrutazók azt gondolhatnák, hogy az utazás időtartama hosszabbnak tűnik, mint a
legközelebbi csillaghoz, az Alfa Centaurihoz.

Kivonatok a D_29-es levélből
A dokumentumban, melyet átadtunk nektek a WAAM és az U-WAAM (két Kozmosz)
létrehozásával kapcsolatban, hivatkoztunk a két Világegyetem kölcsönhatásáról, a nyilvánvaló kölcsönhatásukkal kapcsolatosan, ami az erőket és az interferenciákat illeti, melyeket még
nem fedeztetek fel.
A földi asztrofizikusok éppen mostanában detektálták (A levél 1966-ban érkezett –
Szerk.) ismeretlen erők jelenlétét, melyeket egészen mostanáig alábecsültek és elhanyagoltak. Azt kívánjuk, hogy ez az első lépés az U-WAAM felfedezése irányában legyen gyümölcsöző.
Ma már tudjuk, hogy nem egy Kozmosz van (a mienk), hanem végtelen számú (Az
Ummiták olykor a „végtelen” szót „sok” jelentéssel használják… vigyázat! – Szerk.) KOZMOSZ PÁR. Így tehát a kettősség kozmológiai eredetben is létezik. A különbséget minden A
és B pár elemei között abban a tényben rejtőzik, hogy saját atomi struktúrájuk a jelekben
különböznek (pozitív vagy negatív) elektromos töltésüket illetően. (helytelenül használjátok
az anyag-antianyag meghatározásokat.)
Például, a mi iker Kozmoszunk ugyancsak létezik, ám:
1. ennek atomjaiban pozitív elektronok (pozitronok) mozognak antiprotonokat tartalmazó mag körül.
2. ez a két Kozmosz soha nem kerülhet egymással érintkezésbe, és azt gondolni,
hogy egymásra helyezhetők, nincs semmi értelme, hiszen nem különülnek el
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dimenzionális értelemben (például azt állítani, hogy X fényév választja el őket,
vagy azt, hogy egyidejűleg léteznek – nincs sok értelme.)
3. a két iker Kozmosznak ugyanakkora a tömege és a sugara, a hiperszféra negatív
görbületét tekintve.
4. Ám a két iker Világegyetem eltér szingularitásában (más szavakkal: a mi Kozmoszunkban nem ugyanakkora számú galaxis található, és azok, melyek ott vannak,
nem ugyanolyan szerkezetűek.) Nem létezik tehát másik iker UMMO és másik
iker Föld sem, ahogy azt valaki gondolhatná. E legutóbbi felvetés nem hipotetikus
és meg is adjuk ennek az igazolását.
5. a két Kozmoszt egy időben „hozták létre” ám az idejük folyásának iránya nem
pontosan egyező irányba mutat. Ezért nem logikus azt kijelenteni, hogy ez a
Kozmosz egyidejűségben létezik a miénkkel, vagy azt, hogy az megelőzte létezésében a miénket, netán követi. Azt lehet mondani, hogy létezik: de azt nem, hogy
most, korábban, vagy később. Másrészről, a belső fejlődése lehet párhuzamos,
vagy megegyező a miénkkel.
Elmondhatnánk ugyanezt a Kozmosz végtelen számú párjára, melyek e pluriKozmoszban léteznek. Azt is elmondhatnánk, hogy a pluri-Kozmosz elmélete nem emlékeztethet a Világegyetemre (a Kozmosz értelmében). Ez utóbbiban a galaxisok úgy mozognak
mint szigetek a végtelen tengeren. Csakhogy ebben az esetben a „tenger” egy gömb, többszörös dimenziókkal, másrészről, intergalaktikus távolságokról lehet beszélni, s gázokról,
melyek kitöltik az intergalaktikus teret.
Azonban sokkal bonyolultabb elképzelni az U-WAAM – WAAM (pluri-Kozmoszt), a
Kozmosz párok esetében, hogy SEMMIBE se merülnek bele. Haszontalan elképzelni a távolságokat, vagy azt állítani, hogy a távolság nulla. Ilyen képek egyaránt hamisak lennének.
Ám van itt valami, ami igencsak megrázta a tudósainkat, amikor felfedezték: az iker
Kozmoszunk „hatást” fejt ki a miénkre, habár nem kapcsolódnak össze tér-idő vonatkozásban. Ezen hatás elemzésének tudható be, hogy kikövetkeztethettük ennek a másik Világegyetemnek a létezését. Az interferencia révén a mi Kozmoszunk ugyancsak hatással kell
hogy bírjon a másikra ugyanilyen feltételek mellett.
A hatás aszimmetriája miatt kiderült számunkra, hogy ez a Kozmosz másfajta galaxis-eloszlással rendelkezik. A mi Világegyetemünk jelen fázisának elemzése felfedte, hogy
miként hozta azt létre a WOA.
A mi Kozmoszunkat az, melyet ti tér-idő kontinuumnak neveztek (10 dimenzió szükséges matematikai leírásához). Elméletileg adhatunk neki végtelen számú dimenziót, ám
képtelenek vagyunk ennek bizonyítására.
Ezen tíz dimenzió közül három észlelhető érzékszerveink számára és a negyedik –
az idő – pszichológiailag egyenletes „folyású”, egyetlen iránya van, melyet mi UIWIUTAAnak nevezünk (nyilazott vagy irányított idő-iránynak).
Kezdetben a mi két iker Kozmoszunkat a WAAM-ot (a mienket) és az U-WAAM-ot (az
iker Kozmoszunkat) a WAAMIAAYO határozta meg (nehéz lefordítani: pont vagy egyetlen
koordináta eredete, ami az idő). WOA alkotta meg a dimenziók maradékát egymás után, ám
ne értelmezzétek ezt „egymás után” mint valami időbeli vagy térbeli egymásutánisággal bíró
dolgot, ellenkezőleg, csak mint egy sorrendiséget, időnélküli viszonyt, időn kívüli „rendezettséget”.
Elképzelhetitek, hogy a kezdetleges bi-Kozmoszunk kicsiny, üres gömbre emlékeztetett. Parányi Világegyetemre, galaxisok nélkül, intergalaktikus gázok nélkül, csupán időben
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létező térrel, és WOA meghajlította és meggörbítette ezt a teret. Minden egyes „új” görbület
meghatározott egy dimenziót, s végül WOA „összehajtogatta” ezt. Összehasonlításként
szimbólumokat használunk, hogy el lehessen helyesen képzelni az eseményeket, csupán a
matematikát használva. például a kifejezés: „összehajtogatni a teret”, egyszerűnek tűnik, ám
meglehetősen didaktikus.
Ha meggörbítünk egy háromdimenziós teret, ha összehajtogatjuk, vagy ha létrehozunk valamiféle üreget a negyedik dimenzión keresztül (ez a negyedik dimenzió nem az idő
– Szerk.), akkor ez a görbület azt képviseli majd, amit a mi érzékszerveink tömegként értelmeznek (a kődarab, bolygó, galaxis).
WOA megsértvén ezt a mikrokozmoszt létrehozta a tömeget; nem kevesebbet, a mi
két iker Világegyetemünk majdnem teljes tömege ugyanis nagyon kis térrészre koncentrálódik. Anyag és antianyag (miként ti hívjátok) rendkívüli módon koncentrált.
Történt akkor egy KETTŐS ROBBANÁS-ÖSSZEOMLÁS. Az összeomlásban, az
anyag és az antianyag (pl. a pozitív és a negatív atomok) hevesen vonzzák egymást anélkül,
hogy valaha is találkoznának. Két teljesség, két Világegyetem, WAAM és U-WAAM melyek
soha nem képesek találkozni hiszen nem különülnek el térbelileg. Ezért azt mondhatjuk,
vonzzák egymást, az ige „vonzani” azonban „kölcsönös egymásra hatás” jelentésben értendő.
Továbbá, robbanás történt. Igazából: az egyes Kozmoszok hatalmas tömege részecskékbe oszlott le, és ezek a töredékek brutálisan kiterjedtek millió évekkel ezelőtt (Fordítási hiba??? Milliárdokra gondolt? – Szerk.) felépítve a manapság megfigyelhető ködöket,
vagy galaxisokat, melyek mostanság már MAJDNEM ÁLLANDÓ SEBESSÉGGEL mozognak.
Aláhúzzuk ezt a „majdnem” kifejezést, amikor a csillagászaitok úgy ítélik meg, hogy a
sebességnek állandó értéknek kell lennie és egységesnek, két teljesen hamis következtetésre vezetvén őket:
-

a színkép sávjainak vöröseltolódása, a felfedezett galaxisok vonatkozásában ÁLLANDÓ és a VÖRÖS tartomány felé irányul
logikusnak tűnik az gondolni, hogy ha egy ködöt nem erőterek mozgatnak, akkor a Világegyetem kezdeti robbanásának eredményeképpen mozgási sebességük egyenletes lesz.
Ezek a premisszák azonban hamisak.
1. A ti berendezéseitek nem eléggé pontosak; amennyiben azok volnának, felfedezhettétek volna, hogy a sávok eltolódása a vörös felé NEM KONSTANS, egy
nonszinuszoid periodikus függvény, majdnem érzékelhetetlen, ám mégis ÉSZLELHETŐ nagyságú.
2. Nem vettétek számításba, hogy a mi iker Kozmoszunk „hatással bír” a mi galaxisainkra. Pontosabban az UMMO-ra, miként azt jeleztük számotokra, felfedeztük
az IWAAL-t (A szövegben nem szerepel fordítási javaslat. A gyűrődést jelentené?
– Szerk.) ezen interferenciák alapján. Ez a kölcsönhatás akadályozza meg csillagködjeinket az egyenletes sebességgel való mozgásban. (sebesség – gyorsulás)

Ezért az érték, amit a Világegyetem korával kapcsolatban mértek, nem pontos, hiszen a ti paramétereiteket használjátok, ezt az ál-konstans értéket a galaxisok sebességére
és távolságára vonatkozóan, a FÖLD-höz viszonyítva, továbbá pedig, amennyiben a sebes65

ség MOST majdnem konstans lenne, a teremtést követő első pillanatokban a gyorsulás
(szinuszoid függvény) rendkívül nagy értékkel bírt volna.
Mi lesz a vége ezeknek az iker Kozmoszoknak? Figyelembe véve, hogy WOA folytatja az anyag teremtését mindkét Kozmoszban, a tömeg energiává való bomlása sokkal gyorsabb.
Eljön majd az idő, amikor a két Világegyetem visszaszorul egy hiperszferikus tér-idő
kontinuummá negatív sugárral, ám MOST (manapság – Szerk.) végtelen kiterjedéssel bír,
hiányzik a tömegek koncentrációja, kivéve a galaxisokat, görbületeket és „gyűrődéseket”.
Csak folyamatos és izotróp, azonos frekvencián terjedő sugárzás az ami MOST észlelhető, és amikor a WOA által megalkotott többszörös szinuszoid, azonos fázisú függvények
és ezek az állóhullámok megszűnnek, akkor tapasztalunk olyasmit, amit „VÁKUUM-nak és
TÖMEGNEK észlelünk. Nem marad más mint a hullámok óceánja, nagyságukban csökkenőek, egészen a kozmikus pár végső haláláig.”
Az UMMO-n azonban tisztában vagyunk ezzel a teremtéssel. Miként tud az ATEIZMUS fejlődni? Amennyiben a Világegyetem végtelen lenne, már régen megszűnt volna.

Francia levél, érkezett 1993-ban, szerzője XXX
Arra kérünk benneteket, hogy nézzétek meg az 1993. Szeptemberi kiadású „Ciel
et Espace” 61. Oldalát, keressétek meg a köd fényképét, melyet a szakembereitek
„PROPLYD” névvel illetnek.
Valójában ez a HUBBLE űrteleszkóp első felvétele egy gyűrűs ködről - nem pedig
protoplanetáris korongról.
A fizikai jellemzői e típusú ködnek a következők:
- Nagyon alacsony hőmérsékletű hidrogén
- Kikristályosodott részecskék
- Gyenge mágneses mező merőleges síkban a gyűrűs részre
- A nátrium polarizációs szöge a színkép D vonalában 0.8 radián
- A gravitációs hullámok rezgésszáma 8.833 kc/s
- Jelentős hőmérsékleti változások -270 és -273.14 között
- Erős rezgések időszakosan megzavarják a mágneses mező síkját.
További ismeretért nézzétek meg az UMMOAELEWEE levelet, 1967.07.25-i dátummal
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D_357 jelű levél, Mr. Farriols kapta, 1987. Március 19-én, Barcelónában

BUAWE BIAEI
Szeretnénk bemutatni egy, a földi emberek számára ismeretlen emberi tényezőt,
habár egyes szerzők, mint Jung is, feltételezték, jelentősen eltérő értelmezés mellett, egy
jelentéstanilag hasonló entitást.
Utalunk rá, hogy fonetikusan BUAWE BIAEII névvel illetjük, melynek semmi köze
a nyugati nyelvekben alkalmazott fogalomhoz, ám a kollektív szellem kifejezéssel fordítható.
Kezdetként bemutatjuk az OEMBUAW-t.
Hosszú évek alatt a földi lakosok közötti tartózkodás során észrevettük, hogy létezik egy köztes entitás a Test és a Lélek között. Így a teozófia teoretikusai beszélnek
sprituálisról (vagy spiritualisztikusról), vagy Elő-Lélekről, és a keleti tanok pedig egy feltételezett asztrális testre utalnak, mely köztes szerepet tölt be a tudati szerkezet, testhez és
szellemhez való kapcsolódásában. És az jó, hiszen egy adimenzionális és idő nélküli
entitás nem képes életet önteni a téridőbe és anyagi létezőkbe, anato-pszichológiai szerkezetként pedig nem képes tevékenykedni más létsíkon.

0. jegyzet
Az OEMBUAW-ra úgy lehet tekinteni, mint egy határelemre a mi WAAM-unk és további számos „távoli Világegyetem” között, mely lehet a legközelebbi vagy a legtávolabbi a
sugaraink vagy a mi Világegyetem készletünk tekintetében, attól függően, miként tekintünk
rá.
Hajszálpontosan ezen kripton atomok elektronikus „koronájának” viselkedése, megszökvén az valószínűségi indetermináns alól, különösen ugyanennek a kémiai elemnek azon
atomjait érintvén, melyek létrehozzák ezt a „hidat” ezen Kozmosz és a BUAWE BIAEEII között (kollektív szellem vagy korlátozott WAAM).
Majdnem véletlen volt, hogy felfedeztuk az OEMBUAW-ot. Egyik kutatónk lokalizálta
az agyban a jelenlétét a kripton atomok sorozatának az agy kéreg alatti struktúrájában. Ez a
gáz, mint tudjátok, meglehetősen stabil. Csak igen ritkán vegyül más elemekkel.
Mindez önmagában azonban nem volt meglepetés. Olykor nyomelemek ágyazzák be
önmagukat a szöveti hálózatunkba, anélkül, hogy a szövet funkciójában ennek bármi jele
lenne, vagy a szövettani szerkezetben jelentőséggel bírna.
A meglepetés annak a felismerése volt, hogy a
atomok ezen sorozata, mindezeken túl, rendelkezik egy bizonyos sztereó-térbeli rendezettséggel (meglehetősen különös
dolog egy atomi felhőt illetően anélkül, hogy vegyértékeiket tekintve bármilyen kapcsolat létezne közöttük), a külső elektronjaik egy folyamat során elvesztik mikrofizikai indetermináns
jellemzőiket.
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1. jegyzet
Az IBOZOO UU entitása ismeretlen számotokra. Nincs önmagában sem tömege,
sem elektromos töltése, sem impulzusa, sem színe, stb. Nincs értelme elszigetelni egy I.U.-t,
hiszen fizikai valósága legalább egy pár I.U.-t igényel. Feltárjuk számotokra, hogy az I.U.
manifesztálódhat pl. neutrínó, elektron, a proton alkotórészei, proton, fénykvantum, időkvantum formájában, attól függően, vajon „tengelyei” ilyen vagy olyan módon irányítottak.
Másként kifejtve a dolgot: meggyőződésünk, hogy a mi WAAM-unk szubatomi részecskékből
áll és energiakvantumokból (eddig a pontig meg is egyezünk a földi fizikusokkal). Kivéve,
hogy csökkentjük, illetve egyesítjük valamennyi fizikai jellemzőt, mint tömeg, energia, töltés...
és hullám, csupán egyetlen féle entitásba, egy szögekkel rendelkező szerkezetbe. Az I.U.
hálózat alapozza meg a világot, melyet érzékelünk három dimenzióban, plusz az Idő (ugyancsak kvantált).

Ezek az IBOZOO UU ugrál egyik pályáról a másikra, anélkül, hogy erre valami is
késztetné, amit ti kvantumnak neveznétek, az egyik pályáról a következő magasabbra, vagy
alacsonyabbra, összhangban a periodicitás törvényével.
Olykor, amikor nincsen funkcionális tevékenység, más időkben, intenzív
pszichofiziológiai aktivitás idején, amikor neurotikus tevékenység zajlott, nem volt vegetatív,
hanem önkéntes. Így, a kóma állapotában, a nyúltagy bénulásában, vagy az általatok
Reikuláris rendszernek nevezett hálózat deafferenciája (az érzőidegek részleges vagy teljes
pusztulása esetén – Szerk.) esetén; elektronikus tevékenység követi a szigorú szinuszoid
függvényt a nagyfrekvenciás felharmonikusok nélkül.
Önkéntes tevékenység megjelenésekor a motoros kortexben, amely, álláspontotok
szerint, a prerolandikus területen található (ám a mi agyunkban nem), szimultán, igen összetett frekvencia-sorozat jelenik meg (nem szükségképpen harmonikus) időben különböző intenzitással.
Más OYIAA (bolygók) lakosai az emberré válás folyamata során hasonló strukturális
jelenségeket mutatnak. Az emberekben sikerült izolálnunk a kripton hálózatot, annak ellenére, hogy térbeli eloszlása eltér.

BUAWE
Csak másféle gondolkozás segítségével lehet megközelíteni a BUAWE-ra vonatkozó
elképzelést, ezért eltérő logikai és fogalmi alapokat használunk, mint a földi gondolkodók és
teológusok.
Az első, egyszerűsített értelmezés szerint, a földi nyelvek a lélek, a psziché, a szellem kapcsán lételméleti értéket adnak, melyek alapján dimenzió nélküli entitásokról van szó,
időn kívüliekről, következésképpen oszthatatlanok és transzcendensek.
A mi elképzelésünk (anélkül, hogy belemennénk mély filozófiai és tudományos elemzésbe) ettől némileg különböző.
Valójában nem osztjuk, hogy a lélek az idő dimenziója, miként azt sem, hogy valami
olyasmi, mint a tömeg, az elektromos töltés, vagy a tér kiterjedése.
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1. jegyzet
A tudomány ti általatok elfogadott változatában egyetlen Világegyetem létezését fogadjátok el, habár földi tudományos-fantasztikus regények szerzői számára megszokott dolog a „fantasztikus” elképzelés más világokról és világegyetemekről. Ami minket illet, a többfelületű kozmosz, vagy a multi-univerzum létezése nem egyszerű spekuláció csupán, hanem
éppen ellenkezőleg, kétséget kizáróan bizonyított tény, olyan mértékben, hogy galaxison
belüli utazások végrehajtására is képesek vagyunk a kozmosz hozzánk legközelebb eső
térségeiben.
Engedjétek meg nekünk, hogy kifejtsük ezt a pontot. Mi WAAM-WAAM-nak nevezzük
a világegyetemek nyalábját, vagy halmazát, melyek száma, feltételezésünk szerint, végtelen
(habár nem tudjuk ezt ténylegesen bebizonyítani, mindösszesen néhányukat érzékeltük eddig). Az elsődleges tulajdonság, mely megkülönbözteti egyiket a másiktól, a kvantum, vagy a
közepében található elektromágneses energia diszkrét egysége, sebessége.
Igazából a kozmosz párok családja a WAAM.
Mindegyik pár túlnyomórészt anyagból vagy antianyagból áll, anélkül, hogy értelmeznénk; a WAAM-ban létezhet továbbá pozitív tömeg és negatív tömeg, egyik a kettő közül
a párok tagjaiban: mint imaginárius tömeg ahol a sebesség-határ az E.M. kvantumok sebességének határa.
Ily módon, a két kozmikus WAAM-ban a háromdimenziós rendszer (hosszúság, szélesség, magasság) és a tömeg négy típusának fennállása állandó:
+ m, - m, (+ - 1) m, (-

- 1) m.

Azonban vegyük észre, hogy miközben a dimenziók hosszúsága és az idő mindkettőben megjelenik, és a két típusa a valódi tömegnek elszigetelődhet a két WAAM-ba, eközben megbízható jelek mutatnak a nem-valódi tömeg M domináns jelenlétére mindkettőben.
(A kifejezést, nem-valódi, ki kell terjeszteni szemantikailag a földi matematikai nyelvezetre,
például, senki sem értelmezheti ezt úgy, mint nem-létezőt, ellenkezőleg, csak mint egy más
keretek között létezőt.)
Egyértelmű, hogy nagyon sok kozmosz-pár létezhet, az elektromágneses kvantum
sebességének függvényében (iker kozmosz és antikozmosz).
Az Iker Antikozmosz (U-WAAM) nem jelenti azt, hogy a galaxisainak eloszlása hasonlít a mienkéhez. A mi antikozmoszunkban nincs egy anti-UMMO vagy egy iker, antiFöld.
A gyakorlatban az UMMO tudósai és részben a felfedező utazók (én magam már
utaztam másik WAAM-ban) nagyjából húsz WAAM-ot ismerünk. Néhányukat pusztán érzékelésük által, míg másokat azért, mert meglátogattuk őket utazásaink során, és további kettőt tudományos következtetés révén.
Meggyőződésünk, hogy sokkal több van és semmi ok nincsen arra, hogy a számuk
ne legyen (végtelen).
A WAAM (Világegyetem) síkjai közül kettő nem hozzáférhető fizikailag. Ez azt jelenti,
hogy egyetlen civilizáció, legyen az akármilyen fejlett, sem képes meglátogatni őket az
UUAUUA-val (űrhajóval). Egyikük: (különleges a háromdimenziós kévék esetében) nem ren69

delkezik antikozmosszal valójában a saját antikozmosza), és nem tartalmaz tömeget (sem
képzeteset sem valósat). Valamennyi részecskéje törlődik, ugyanis az IBOZOO UU hálózata
statikus hálózat, mely nem rendelkezik sem idővel, sem hosszúsággal, sem tömeggel, sem
impulzussal, stb., ennél a pontnál sebességről beszélni a középpontjában, értelmetlen. Filozófiai oldalról hangsúlyozva, a WAAM amelyről beszélünk LÉTEZIK és NEM LÉTEZIK.
Dimenzionális és adimenzionális. Ez a WAAM helyet ad a mi Világegyetemünk valamenynyi emberi lénye BUAWE-jának (lelkének vagy szellemének).
A multidimenzionális Világegyetemben, a BUAWE nem rendelkezik sem szélességgel, szem hosszúsággal, természetesen nincs tömege, és megmenekül a gravitációs hatás
alól. Ez azt jelenti, hogy paramétereinek semmi köze a másik IBOZOO UU-hoz. A Lélek
azonban kiterjedéssel bír (dimenzionális) és másik síkja is lehet a Világegyetemben,
ezért az anyagi síkon bekövetkező zavarok összefüggésben vannak a psziché kiterjedéssel
bíró (dimenzionális) síkjával.

2. Jegyzet
Itt meg fogjátok érteni, hogy a LÉLEK NEM RENDELKEZIK SEM KITERJEDÉSSEL,
SEM IDŐVEL, miközben más alkalmakkor a LÉLEK KITERJEDÉSEIRŐL beszélünk. (Az
ellentmondás a szegényes földi szókészletből származik, mely szükségessé teszi a „dimenzió” szó használatát, miközben a mi nyelvünk sokkal gazdagabb.)
A földi teológiai elképzelés a lélekről vagy szellemről nagyon szegényes és ellentmondásos. Ha kiterjedéssel bír, miként azt számos szerző posztulálja, akkor meg kell találnunk ITT a WAAM-ban, és meg lehetne mérni a súlyát, kiterjedését vagy lefényképezni.
Amikor intelligensebb teológusok adimenzionális tulajdonsággal ruházzák fel és időtlenséget
rendelnek hozzá, akkor közelítik az igazságot, bár: miként képes adatokat feldolgozni, ha
csupán szellemi és meg van fosztva az energiától?
Amennyiben a lélek képes, teszem azt, felfogni Isten fogalmát, ezt egy tükrözés által
kell végrehajtania, mely tudati folyamatot igényel, és ebből következően, adatok áramlását.
Ám miként működhetne egy adatrendszer energia csatorna nélkül?
A mi elképzelésünk, miként már kifejtettük, ettől eltérő. Az OEMI agya és a B.B.
(BUAUE BIAEII) az, amely FELDOLGOZZA az ADATOKAT, pl. a négy emberi tényező
közül, csupán az enkefalosz (a kérgen belüli és a limbikus rendszer) továbbá ez a gigantikus agy, melyről bizonyos szempontú megjegyzéseket teszünk, és ami a B.B., az adatok
FELDOLGOZÁSÁRÓL (kidolgozásuk, kombinálásuk és létrehozásuk tekintetében).
Mind a B.B. mind az agy tartalmaz olyan struktúrákat, melyek TOVÁBBÍTJÁK ÉS
FELDOLGOZZÁK AZ ADATOKAT. Továbbá, az agy: teljesebb, habár kevésbé komplex,
mint a gigantikus B.B., képes összegyűjteni idegsejtjei által a WAAM valóságát.
A kripton atomok láncolata (OEEMBUUAW) az egyetlen szállítója az adatoknak (a
csatorna).
A BUAWA (Lélek) nem képes az adatok feldolgozására, gondolkozásra, ismeretek
kidolgozására, hanem csak MEGŐRIZNI, (a WAAM-ban „kiterjedés” nélkül). Az IBOZOO UU
egy hálózata „megfagyasztja” az értelmi és az érzelmi ismereteket, melyek az agyból és a
B.B.-ből származnak.
Összefoglalva mindezt:
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TEST (OEMI)
Összegyűjti az információt a környezeti feltételekről érzékszervek által, azaz lefordítja
a láthatóan FOLYAMATOS ismeretek moduljait, ám diszkrétté téve, vagy számszerűsítve,
biokémiai modulokká az idegsejtek közreműködésével, és innentől kezdve, lefordítja ezeket
bioelektromos modulokká, és továbbítja az agykéregbe (ezek az információk) a WAAM-ból
érkeznek, (egy bokor látványa, a kámfor illata, a kő keménysége). Ott (az érzékszervek által
szállított információ – Szerk.) feldolgozásra kerül, s ugyanebben az időben, tükröződik a limbikus rendszer szubkortikális magjaiban, mely kapcsolódik minden egyes érzékeléshez, hozzájuk érzelmi töltést rendel. Ez az összegyűjtött és modulált információ szintén átmeneti tárolásra kerül az agyban.

OEMBUAWBUU (a harmadik tényező)
Kripton atomok hálózata alkotja. Adatszállítást végző közönséges csatorna. Ám szinguláris „csatorna”, hiszen a szállítója nem energiakvantumok sorozata. Az adatokhoz való
közreműködés különböző pályák közötti elektronikus ugrások révén történik, nemvéletlenszerű sorrendben.
Továbbá, az O. szingularitása olyasmi, ami nem kapcsol össze kommunikációba két
pontot ugyanazon a WAAM-on belül, éppen ellenkezőleg, egyfajta határmenti átadást jelent
két ellentétes WAAM között (WAAM B.B. ÉS WAAM B. – Szerk.) és a mi WAAM-unk között.
Egy részről. Az O. kapcsolatot hoz létre a BIAMOSEAA (agy) és a B.B. között. Továbbá,
összeköti ezt az élő és tárgyilagos szervet, amit mi OEMI-nek (embernek) nevezünk a nulla
tömeg WAAM-jával, azaz a WAAM-WAAM síkját, mely tartalmazza a Lelket vagy Szellemet
(BUAWUA). Ez utóbbi esetben, ez az egyetlen „csatorna”, habár ti jobban szeretitek ajtónak
vagy szelepnek hívni.

BUAWA (Psziché vagy Lélek) )
Az Ember pszichéje „távoli” WAAM (világegyetem)
. (B) Azt mondjuk távoli, nem
azért, mert van értelme távolságról beszélni, két különböző világegyetem esetén, hanem
mert ez az egyik korlátozott WAAM. (A B.B. a másik).
A világegyetem, mely szállást ad a Léleknek (ti talán inkább neveznétek „síknak”),
szinguláris. Tömege nulla, elemei: statikusak. Itt a fénynek nincs sebessége. (Csupán csak
IBOZOO UU van.
Egy adat-darab (bitek sorozata) rögzíthető ott, ám ez az adat nem kering a középpontjában, ugyanazon a módon, miként ki tudjátok nyomtatni egy papírlapra és a ti ismeretetek statikussá tekető.
A psziché koncepciójának kezdeti elemzése arra a következtetésre juthat, hogy egy
ilyesféle entitás hideg, vagy „halott”. A Lélek tehát olyan, mint egy földi könyv, porral fedve
egy régi polcon.
Bizonyos szempontból ez így van. A B. (BUAWE) egy sejt, önmagába zárva, a milliárd (1012) hasonló sejt között, ebben a WAAM-ban. Nincs közöttük kapcsolat, és mindegyikük felhalmozza az emberiség valamennyi tapasztalatát a teljes létezésétől fogva.
71

Ám, paradox módon, a B. igen dinamikus, ellentétben azzal, ahogy tűnik. Talán egy
összehasonlítás segít nektek a megértésében.
Bármelyik élő sejt magjában DNS-lánc található. Purin és pirimidin bázisok, egyik a
másik után, tartalmazván a genom információját. Ugyancsak hideg, és statikusnak tűnő ismerettel van dolgunk, miként az OYAGAA egy régi pergamenjén, a sejtben lévő kromoszómák azonban összetett biokémiai működéseket képesek beindítani.
A nulla tömegű WAAM síkjában ugyanez történik. Az OEMBUAWBUU lázas tevékenységet hajt végre, feltárja a B. tartalmát, összehasonlítja azt azokat a B.B.-val és azokkal, melyek az agy neuronhálózatát alkotják. Így találkozván a B. és a B.B. létrehoz egy kölcsönhatások rendszerét, mely befolyásolja az emberek viselkedését.
BUAWE BIAEII (Kollektív szellem)
Habár már utaltunk rá ebben a beszámolóban, szintézist hajtunk végre a struktúráját
és a szerepét illetően. B.B. egy további határa a WAAM-nak (Világegyetem). Ez a kozmikus
sík a következő tulajdonságokkal rendelkezik: a kvantumok vagy fotonok végtelen sebességgel haladnak.
Az antikozmosza azonos önmagával. Vagyis, a pozitív és a negatív tömeg mennyisége a központjában (egyenlő?), habár alkalmanként anyagi és antianyag részecskék
annihilálnak egymással energiát keltve. Amikor ezt teszik, létrehozzák a legjelentősebb forrást e gigantikus multiagy részére. Nincs képzetes tömeg a központjában, mely (± -1) m.
Ezt a WAAM-ot nevezzük
(B.B.-nek).
Miként az első WAAM-ban, a szemlélő észrevehet egy „sejtes” vagy „zárvány-jellegű”
felosztást (pontosan ugyanúgy, mint a mi WAAM-unkban, így jönnek létre a galaxisok).
Ennek a WAAM-nak a tömege végtelen. Minden egyes zárvány egy szuper agy, csatlakozván egy bolygószintű emberiség Társadalmi Hálózatához.
A WAAM B.-ben (psziché), bizonyosak vagyunk, hogy a különböző pszichék nem
tudnak társalogni egymás között, kivéve az O.-n és a B.B.-n keresztül.
Hogy megtudjuk, vajon a különböző bolygószintű tudatok között a kölcsönös kapcsolat vajon lehetséges-e vagy nem, rejtélyt képez számunkra. A mai napig nem találtunk rá
bizonyítékot, hogy ez lehetséges lenne.
A B.B. megmagyarázza:
- A kollektív tudatot az OEMI és a vele azonos emberiség között
- A társadalmi hálózat közös érzékelését
- A halál utáni életet, ahogyan azt elmagyarázzuk a 10. Jegyzetben
.
- a kollektív tudat tartalmazza az információt mely modulálja az evolúciót a biológiai
törzsek esetében minden egyes hűvös bolygón (OYAA).
- Ugyancsak megmagyarázza az általatok érzékeken túlinak nevezett kommunikációját élő szervezetek között.
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Ez azt jelenti, hogy a fizikánkban a Világegyetem multidimenzionális és hogy bármilyen változás a dimenziók kévéjében iker zavart eredményez egy másik dimenzió-kévében.
Ebben az esetben: az olyan struktúrák, mint a kripton atomok, kapcsolatokként szolgálnak a Világegyetem különböző síkjai között. (ne következtessetek ebből arra, hogy a kripton atomoknak sajátos konfigurációjuk van ette a feladatra. A nátrium atomok azonos szerepet tölthettek volna be).
Az ember kozmológiai modelljei azonban nem érnek véget ezzel a három alapvető
elemmel. Hátra van még a negyedik, anyagtalan elem. (Ne felejtsétek el, hogy az
OEMBUAW csak mint kripton atomok szubsztrátja testesíti anyagilag meg önmagát.)
Ez a negyedik tényező a BUAWE BIAEI.
Milyen valóságtartalom áll a földi emberek számára ismeretlen entitás mögött?
A BUAWE BIAEI (B.B.) egy entitás, amely képes összekapcsolni az emberi vagy az
állati társadalmi hálózat különböző elemeit.
Habár azt hiszitek, hogy az egyetlen kötelék az azonos típusú vagy fajú állatok között
a hangi, a tapintás-jellegű vagy kémiai természetű, illetve feromonok általi, a látható megjelenésen túl – ez nem egészen van így.
Mi a természete a Kollektív tudatnak: a B.B.-nek? Természetesen nem szagolható,
látható, tapintható vagy elektromágneses eredetű, se nem mérhető az ismert fizikai-kémiai
paraméterek útján.
A Kollektív Tudat nem befejezett, genetikai szinten, miként azt a földi szerző Jung
zseniálisan feltételezte, Nem lehetséges emlékeket rögzíteni a nukleinsavak, a DNS biokémiai alapjain, ezek továbbadására, hiszen ezek csak pszichológiai és anatómiai szerkezeti
jellemzőket tárolnak, egyszerű aminosav láncokat (proteineket és polipeptideket), melyek a
sejtek sajátságos konfigurációját adják meg, különböző alaki és eloszlási adatokat. Ám nem
kódolják a MI KULTURÁNKRA vonatkozó emlékeket és az ismereteket.
Tehát, ha valaki az őseink közül tanulmányozta az Ummo történetét, vagy ha az atyáitok közül valaki megtanult egy szakaszt az Iliászból, ez a fajta memória nem került átvitelre
a petesejt vagy a spermasejt által hátrahagyva a leszármazottaiknak.
Ti magatok is megfigyeltétek a megérzésekhez, illetőleg a tömeg-hatáshoz kapcsolódó gazdag fenomenológiát. Ezáltal, azonos módon, a ti saját kultúrátok feltöltődött egyetemes mítoszokkal, paradigmatikus elképzelésekkel, melyeket nem lehet magyarázni egyszerű
audió-információs átvitellel, egyszerűen mondva, szóbeli átvitellel.
Annak megkockáztatásával, hogy ismételjük önmagunkat, használjuk a spanyol
EGYSZERŰ szót elképzelésünk megmagyarázására. Az EGYSZERŰ, illetve KÖNNYED
áttekintés nem teszi lehetővé annak megmagyarázását, miként lehetséges egy teljes sík
ötletekből, elképzelésekből, metaforákból, emlékekből, fogalmakból, egymásra helyezve,
mint az egyes tételek, könyvekből, agyi ismeretekből, hangkazettákból vagy lemezekből.
Ki fogjuk fejteni ezt a gondolatot bővebben is. Igazából az információt sokféle módon
lehet rögzíteni. Egy szöveg, vagy egy kép, egy dallam, vagy egy hangszekvencia, egy szimbólum vagy egy impulzus kódolható, miként azt mostanában felfedeztétek, információs egységekben (nem szükségképpen bináris módon) bevéshetők, vagy papírra vethetők karakterek formájában, melyeket kinyomtathattok, vagy átvihetők egy csatornán, energia formájában
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vagy atomi hálózatok képében. (Az első esetben például az akusztikus csatorna vagy a hullámnyomás gáz közegbe, és a második esetben betűk vagy kazetták postai úton továbbítva.)
Teljességgel nyilvánvaló, hogy ti is és mi is bevéssük az agyunkba valamennyi,
neuroreceptorok irányából minket ért ingert.

3. jegyzet
A háromdimenziós WAAM-ben melyben élünk, fizikai „dolgok” tartalmazzák az
IBOZOO UU-t (I.U.). A földi szeder, vagy egy IXIISII (repülő állat az Ummon) nem más, csupán I.U. hálózatok. Azonban, azt hihetnénk, hogy az ilyesféle I.U. az ő külső valóságuk és
pontosan ugyanabban a sorrendben szerepelnek, miként az agyunk által felfogott képpontok.
Nem ez a helyzet. Érzékeljük a szögeket a kiegészítő I.U. által definiálva. Ez a („rendezetlen”) adatáramlás megérkezik a mi neuron hálózatunkba és ez utóbbi az, mely rendezetté
teszi őket a kép mintázatának megfelelően a B.B.-ben. Ebben az esetben, a WAAM-WAAM
létrehozása óta, úgy működik, mint egy egyetemes testforma- és képgeneráló, amint moderálva van a
-ban (10.jegyzet).
Ezen a módon megérthetitek, hogy a formák, melyeket látunk, egy négyzet konfigurációja, vagy egy bokor NOOSOEE (zöld) színe a Földön, nem létezik úgy a külső világban,
miként azt mi érzékeljük, csupán a B.B.-ben, másrészről, van egyfajta összefüggés vagy
ahogy mondanátok egy-egy arányú leképezés a szín (egy kép a B.B.-ben és az agyban) és
a mi WAAM-unk fotonikus elektromágneses kvantuma között.
Az idegi agyi hálózatban a bioelektromos impulzusok szekvenciájának mintázata nem
hasonlít semmiféle háromszöghöz, vagy a narancs színhez.
Ha a B.B. nem létezne, lenne ugyan ismeretünk a formákról és a színekről ám csupán zavaros és diffúz módon, pusztán „érzelmi” benyomások formájában.
Röviden: Az OEMI energia-mintázatokat érzékel a WAAM-WAAM-ban VALAMINEK
megfelelően. A B.B. használja a megfelelő mintázatot, hogy kitaláljuk, mit érzékeltünk, mint
formát, színt, hangot, érintést, illatot, stb. és a BUAWA (B.) (Lélek), miként a B.B. tárolja ezt
az információt, mellyel az OEMI magatartásának irányítására használatos. De megjegyzem,
hogy a B. csupán az AGY tapasztalatait tárolja, míg a B.B. beolvasztja ezeket a tapasztalatokat egy egészbe, mely integrálja trilliónyi különböző emberi lény tapasztalatait.

Mi, ummoi emberek, az agyunkban lévő információ kódolására két jelentést használunk. Először, a biokémiai úton moderált szinaptikus egységek létrejöttét, és másodszor, a
polipeptid-láncolatok létrehozása révén, azaz az aminosavak kisebb sorozata által, mely,
amikor szükségessé válik dekódolásuk (mnemonik felidézés), akkor aktiválják a neuromembránt. (A Neurális emberben /l’Homme neuronal/ Changeux kizárja a protein engramok
létezését a memóriában. – Szerk.)
Eddig semmi olyasmit sem mondtunk, amit már ne tudtatok volna, kivéve az információ polipeptid-rendszerre vonatkozó részét. Ami titeket illet, Pascal vagy Marx egy gondolata,
vagy a költő, Rike, leírása a szövőszékről, egy Bruckner szimfónia, vagy egy középkori alkímiai szimbólum, valamennyije megtalálható egy lexikonban, vagy szalagra rögzítve, vagy a
tudósok agyába kódolva. És ez a teljes bizonyosság – csak hogy nem eléggé hatékony!
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Mi történne, ha a földi társadalom teljes egészében elpusztulna, akár plazmafegyverekkel, hasadásos-fúziós bombákkal, vagy kémiai megsemmisülés következtében?
Talán a lézerlemezek, könyvek, szalagos orsók, a régi kéziratok, az emlékművek és
az agy eltűnnének! (Metaforikus módon beszélünk, hiszen egy katasztrófa, mely elpusztítaná
az életet az OYIAA-n olyan mértékben, hogy kultúrátok teljes egészében megsemmisülne,
lehetetlenség). Ám, tegyük fel.
Azt jelenti ez, hogy az információ elpusztítása magával vonná azoknak a nyomoknak
is az egyidejű megsemmisülését, melyeket a kultúrák századok alatt gyűjtöttek össze a Társadalmi Hálózatuk révén? A válasz: NEM.
A celluloid szalagok eltűnnének a tűzben, az acetát a mágnesszalagokon elolvadna,
a Parthenon karcsú szerkezete, az egyiptomi piramisok és a Notre-Dame Székesegyház, a
termésköveikig terjedően szilikátos anyaggá olvadnának össze, a földi OEMI agyak százmillióinak idegsejtjei elpárolognának… a szimbólumok azonban, Picasso képei, vagy George
Grosz vízfestményei, a régi zulu harci dalok, az ősi hindu mantrák, és az apokalipszis költői
képei, Naszreddin Hodzsa tréfás meséi, Maxwell egyenletei, vagy Vecchio karcsú tornyának
felépítése, beleértve azt a 160402 fénymásolt lapot, melyeket az ummói testvéreim szétosztottak essig a napig a földi OEMI között, és akik ebben az esetben hamuvá válnának: csupán
formai és anyagi viszonylatukban tűnnének el. Energia és anyag csökkenthető az entrópia szintjére, de NEM az információ.

4. jegyzet
Elküldtünk 3851 oldalt, beleértbe táblázatokat, diagramokat és színes grafikonokat, különböző nemzetiségű testvéreiteknek. Másolatok százai készültek, ez magyarázza az említett oldalszámot.
Számos esetben gyűjtöttünk képeket a mi ULUEWUA-inkkal (repülő vagy lebegő
„fényképezőgép). Más esetekben, képesek voltunk szénlap másolatokat gyűjteni melyeket
az írógépekben használtok, vagy fénymásolásra az OYAAGAA folyamata során. Sajnálatos
módon azonban nem másoltuk le ezen szövegek egy részét, diktáltuk a földi gépíróknak,
akik két társadalmi rendszer az UMMO és a FÖLD közötti történelmi kapcsolat értéktelen
részének ítélték meg.

Hogyan lehetséges mindez? Ha az információ-hordozó eltűnik, megsemmisül az információ.
Igen. Ám ez csak akkor igaz, ha ezt az információt soha nem építette be egy agy.
képzeljünk el egy távoli galaxist, egy kozmikus porfelhőt. Egy ilyen hideg molekulák alkotta
agglomeráció rendelkezik egy bizonyos formával x pillanatban. És ez pedig egy információsorozatot jelent. Képzeljünk el két megkülönböztethető helyzetet. Egyik esetben, egy OYIA
(hideg csillag) lakói, képet készít a szemcsés ködről, csillagászati műszerek segítségével, és
memóriába teszik. A másik esetben, ami sokkal valószínűbb, nincs emberi lény, aki elkészítse ezt a képet (azaz, a látható, az ibolyántúli, az infravörös, stb. tartományban a szóban forgó porfelhőről.
Nekünk embereknek itt a Földön, két teljesen eltérő helyzet áll elő. A második esetet
nézve, amikor a belső gravitációs erők torzítják a struktúrát az x pillanatban, az információ
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örökre eltűnik, a Világegyetem minden síkja számára (mi síkoknak hívjuk a dimenziók kévéjét).
Az első esetben a vizsgálatot végző agya továbbítja a konfigurációt (nem úgy, ahogy
ez a való világban van, hanem kódolva) a BUAWE BIAEI-be (B.B.), a saját emberi konstellációjába, azaz a társadalmi hálózatába.

5. jegyzet
Nem mondhatjuk, hogy csupán egy cserjével kapcsolatos mintázat érzékelése,
mely eljut hozzánk, a neuroreceptorok révén (retina), pontosan egy időben történik a KÉP
érzékelésével a B.B. által, hiszen az idő nem szimultán a WAAM két rendszerében. Így
tehát van kommunikáció, de nincs egyidejűség. Az OEMI tér-idő kontinuum, és ez az EGÉSZ
(mely a születésétől a haláláig terjed) kapcsolatban áll a B.-vel és a B.B.vel, ám nem az idő
teljes hosszában, habár a kripton atomok kvantumugrásai ezt a téves látszatot keltik
bennünk (lásd a következő jegyzetet). Az eukaliptusz fának eme érzékelése abban a bizonyos pillanatban, dt, amikor a szellő megrázza (töredék-pillanatként definiálva – Szerk.)
azaz, egy pár I.U.
Még pontosabban: mi HAYIULLISAA névvel illetjük azt az egymáshoz kapcsolódó
emberi lények által formált struktúrát (társadalmi Hálózat). A társadalmi hálózat nemcsak
„csomópontok” halmaza, az emberek képviseletében, akik kapcsolatai csupán egyszerű
tranzakciós vagy személyes viszonyokban bekövetkező változások iránti igényét, információt, vagy akár pénzt, a munkaviszonnyal kapcsolatos értelemben és a földinek megfelelő
ekonómiai rendszerek díjazását tartalmazzák. Az ágak a Hálózat csomópontjai között sokkal
többet jelentenek; nemcsak információ-áramlás, vagy anyag-áramlás, mint amikor mi egy
objektumnak, mint pl. egy szantálfának odaadunk egy másik OEMI-nek (embernek), vagy
energia-áramlást, mint amikor a könyökünkkel megérintjük egy másik ember hátát. Az
agyunk információs csatornákkal összekötött, melyek összekapcsolják a mnemonikus struktúrákat (a memóriának) egy síkkal vagy dimenziónyalábokkal, melyek különböznek a pszichétől és nyilvánvalóan különböznek a dimenziók nyalábjától, mely megalapozza az erőtereket, ezek viszont az alapjai a Világegyetemnek, közvetlen hozzáférhető az érzékszerveink
számára (az anyagi dolgok síkja, melyeket látunk, érintünk vagy érzünk). A földi ember, miként az Ummo lényei, egy szeletét képezik egy sokkal összetettebb multidimenzionális struktúrának. Olyan ez, mint egy gyümölcsnek a részlete. (Lehetséges számunkra, hogy érzékeljük szelet sík felszínét, ám sztereó térszerkezetét nem). Lásd a színes ábrát: N0 jelzéssel.
(Ám emlékezzünk rá, ez nem más, mint egy grafikai szimbólum, hiszen lehetetlen, hogy ábrázoljuk az információs csatornákat, melyek összekötnek minket a BUAWE BIAEI-vel, csövesek vagy hengeresek, képen lehetne ábrázolni). (Ez a rajz hiányzik a számunkra elérhető
fordításból - Szerk.)
Kétféle információ-áramlás kapcsol minket a BUAWE BIAEII Kollektív Szelleméhez.
Az egyikük centrifugális, ebben a egyetemes pszichébe szállít információt. Amikor
valaki megaláz bennünket, nemcsak a szóbeli hatást érezzük, különböző hangsorozatok,
melyeket az adott nyelv képvisel, szintaktikus és szemantikus formában, mint sérelmet. Ezt a
szóláncot érzelmi halo övezi, mely az OEMI limbikus rendszerére hat, vagy „az érzelmek
székhelyére” az agyban. Az agyunk ezután elindít egy fájdalom „kiáltást”, mely közvetítődik a
Kollektív Szellemhez felé. Valójában, egy adatsorról van szó, melyet továbbításra kerül. Ez
az entitás összegyűjti valamennyi információt, az ezermilliárd érzelmi megtapasztalást, kapcsolódóan a sok-sok emberi lényhez.
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Durva összehasonlítást tehetünk egy tóval, melynek vize áll, holott több millió patak
folyik bele, a valóságos modell azonban sokkal összetettebb.
És ugyanez a helyzet, hiszen más csatornák is vannak, melyek Társadalmi Hálózat
agyait összekötik ezzel a Kollektív Szellemmel. Le kell szögeznünk, ez centripetális áramlat.
Köldökzsinór-vezetékek, melyek összekötnek bennünket a mi „anyánkkal”, a BUAWE BIAEIIvel, és átszállítanak számunkra egy részt ebből a felgyülemlett ismeretből, habár, valamiféleképpen modulálva. Hogy e legutóbbi pontot tisztázzuk, fontos, hogy meghatározzuk az
információ típusát, mely kiáramlik az OEMI-ből (emberi test)Ö a Kollektív Szellem (B.B.)
Nyilvánvaló, hogy nemcsak érzelmi és traumatikus tapasztalatok érkeznek ehhez az egyetemes entitáshoz. Nemcsak a fájdalmaink és örömeink, hanem mindenféle adatsor, a külső
világból begyűjtve vagy pedig a tudati folyamataink által.

6. jegyzet
Az éber tudatot a B. kezeli. Igazából, a fa, oly mértékben, mint az OEMI egy téridő EGÉSZ, mely önmagában létezik. A tudat olyan, mint egy vetítő, megvilágítja a hatalmas galériát, részről-részre, (azaz, pillanatról-pillanatra). Képzeljétek el, hogy ez a
hosszú folyosó tele van bútorokkal, más tárgyakkal, és ahogy közelítetek a sötétségben egy gyenge lámpával, mely csak egy keskeny ideális átjárót mutat, azaz fokozatosan csak egy részét ennek a hatalmas folyosónak. Ám innentől kezdve, következtetni
tudunk – amennyiben ezt a hasonlatot vagy képet használjuk szó szerint – hogy a jövő adott,
és hogy ennek következményeként meg vagyunk fosztva a szabadságtól.
Nem ez a helyzet. Ennek a folyosónak az alakja, azaz OEMI csatornáinak az összessége egy komplex függvény, mely saját tér-idő szerkezetet alakítja.
Milyen tényező hat rá? Elsődlegesen a környezete a WAAM-ban, azaz az energiamintázat mely a testtel kölcsönhatásba lép, beleértve az ivarsejtek DNS genomjának információját.
Azonban, különösképpen a B. vagy a Lélek, köszönhetően a B.-ben ugyanebben
az időben felgyülemlett információnak (a teljes létezését illetően). És a B.B. ugyancsak
rendkívüli hatással bír, azaz a tevékenység, mely a B.B.-t, valamennyi valaha élt emberi lény által kitöltötte.

Az érzékelése az eukaliptusz fának, vagy néhány etil-merkaptán molekula illata továbbítódik a B.B.-be, ugyanolyan módon, mint a tudati folyamat, mely akkor keletkezik,
amikor az eutanáziával kapcsolatos etikai problémára reagálunk.
A B.B. akkor nem tehát egy közönséges adatbank? Ami a leírásunkat illeti, úgy
tűnik, hogy egy hatalmas memória, ahol gigabitek milliói érkeznek milliónyi perifériális
érzékelő felhalmozódott adataiból. A B.B. azonban nem egyfajta makrokefalikus adatbázis. Először is, mivel az információ szállítása nem korlátozott a neurális adatok konfigurációjához, ami lehetővé teszi, példának okáért, hogy Leonardo da Vinci munkáját, a földi művészét, akit az Ummo OEMI-i csodálnak, reprodukálják a B,B,-ben. Amikor a ti számítógépeitekben diódák mátrixát, például, vagy mágneses memóriát használtok az információ kódolására, ti ugyancsak, feltéve, hogy a kapacitás kellőképpen nagy, képesek vagytok eltárolni a
Mona Lisára vonatkozó információt, amennyiben a felszínét megfelelő felbontáson kódoljátok, pontól-pontra, minden egyes festékmolekula kémiai természetét hangsúlyozván, nem77

csak a vászon durva szintjén tartalmazott ismereteket, hanem a mélyebb síkokban lévőket
is, melyeket csak kvázi-szilárd vagy félig áttetsző olajos közegben lehet látni.
Nem! Fontos megértenetek, hogy ez az információ mindig mérhető érzelmi töltéssel
kapcsolódik.
Habár bonyolult, elmondhatjuk nektek, hogy – pontosan ugyanúgy, mint egy fénykép
továbbítása esetén, ahol minden egyes pontot számok jellemeznek, a kétdimenziós vonatkoztatási rendszernek megfelelően, és további hat, nemcsak a három színösszetevő ábrázolására, hanem az intenzitásuk jellemzésére is, a B.B. nem csak, hogy nagyobb számú
adatot kap minden egyes pontról, hanem további információkat is kapcsolódóan az
érzelmi töltésekhez a kérdéses adatok viszonylatában.

CSATORNÁK A BUAWE BIAEI FELÉ
Ezek a csatornák, melyek összekapcsolnak minket a kollektív szellemi síkhoz,
nem energia jellegűek, azaz: az átvivő nem energia-áramlás, abban az értelemben,
ahogyan használjátok, például az elektromágneses átvitelt a televíziós jel esetében.
Nem is meghatározott csatorna. Amit FOLYAMATOS CSATORNÁNAK hívtok, nem,
hiszen az Idő diszkrét, kvantált. Így amikor telefont használtok, azt hiszitek, hogy egy folyamatos függvényt visztek át, holott igazából egy nagyfelbontású mintázatot. Az Ummon a mi
csatornáink igen magas frekvenciájúak (a gigahertz tartományban). Ám továbbra is diszkrét
csatornák, melyből nem lehet teljes mértékben eltüntetni a háttérzajt. Az OAWOO
NIUASSOO csatornák két különböző síkot kapcsolnak össze a Világegyetemben.
Az egyikük egy tér-idő sugárkévéből áll, IBOZOO UU által elrendezve (szubatomi részecskék); az állatokat, melyeket látunk, fénysugarakat, elektromágneses mezőket, gravitációs vagy nukleáris részecskék közötti kölcsönhatásokat, ebből öltenek formát.

7. Jegyzet
A csatornák, melyekre utaltunk, tartalmaznak egy belépési „szelepet” (kripton atomok) és egy információ-áramlást a B.B.-n belül. Ez az áramlás játssza el a neuron szerepét a gigantikus agyban, mely a B.B.. Mi, az Ummo OEMI-jei számos csatornatípust használunk. Általában a nagyon nagy frekvenciájú elektromágneses természetűeket, két okból:
hogy elkerüljük a zavarokat az Ummo mágneses terében, mely az OYAGA-n nem haladja
meg a nagyjából 0.5 Gausst, ám az Ummon elérheti, sőt meghaladhatja a 213 Gausst. Ám
lehetővé teszik, hogy szimultán módon nagyszámú üzenet kerüljön kisugárzásra. A másik
átvivők a gravitációs kvantumok és neutrínó-nyalábok. Továbbá általatok, HOOYIESCOA
még ismeretlen részecskék. Ám mindezeknek semmi köze az interkozmikus csatornákhoz.

Az igaz, hogy a dolgok nem pontosan olyanok, ahogy mi látjuk őket. Egy valódi objektum, mint egy virágzó cserje, háromdimenziósnak tűnik, sötétzöldnek és talán mályvaszínűnek, virágtól függően, az atomjai által elnyelt színsugaraknak megfelelően.
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8. jegyzet
A bioelektromos mintázat, a FÁNAK-AHOGY-LÁTJUK átadódik a BUAWEN IESEE
OA (TUDATALATTINAK) és onnan pedig az O-nak, azaz a kripton gáz konfigurációjának,
mely átviszi az információt a B.-be és a B.B.-be.
Ám, a FÁNAK-AHOGYAN-LÁTJUK vagy, amiként érzékeljük, semmi köze az
„IBOZOO UU” teljes strukturáltságához (részecskék), mely RAJTUNK-KÍVÜL-LÉTEZIK. Az
energiamintázat, melyet kisugároz, lefordításra kerül a neuroreceptorok által, mikrovolt tartományú elektromos mintázattá, mely integrálja az összes adatot. Mindeddig semmit sem
mondtunk még nektek, amit a ti földi Gelstat szakembereitek nem értenének.
Ám ki integrálja a mintázatokat és adja ki a „BOKOR” egyetemes képét? A válasz: A
KOLLEKTÍV TUDAT.
Ez másik síkja a multidimenzionáls Világegyetemnek. S ugyancsak dimenziók kévéjét
alakítja ki. Nem olyan Világegyetem, mint amilyent érzékelünk, gáz- és porfelhőkből kialakult
galaxisokkal kitöltve, csillagformációkkal, nóvákkal és hideg csillagokkal, szilárdra fagyott
felszínű bolygókkal, mint az Ummo vagy a Föld, forró, csillagszerű bolygókkal, kvázi izzó
kéreggel, ahol manapság az élet nem tud virágzani. NEM. Ez a sík, vagy
PSZICHOSZOCIÁLIS Világegyetem ugyancsak szingularitások, illetőleg anyagi és energiasűrűsödések által formálódott. Olyan anizotróp, mint a miénk. Nem kristályszerű, abban az
értelemben, hogy a konfigurációja a saját környezetében geometriailag nem szabályos, azonban a bonyolultsági foka magas. Azt mondhatjuk, hogy az entrópia-szintje
nagyon alacsony. A sűrűsége köb WAALI-ként körülbelül 8.345 x 1071 bit. (1 WAALI
körülbelül 43 700 fényév) Ez az átlagos sűrűség igen közel áll a négyzetcentiméterenkénti
bitsűrűséghez egy fénymásoló papír esetében.

9. jegyzet
Nem lehetséges oda utazni. A teljes tömege végtelen. A különböző jelek tömegeinek
ritka ütközéseiből származó kvázi végtelen energia, a kölcsönös gravitációs vonzások nélkül,
ebben az ugyancsak táguló WAAM-ban, folyamatos összehúzódás jönne létre az IBOZOO
UU sűrű magjába.
A WAAM a WAAM-WAAM

mintázata

Amikor WOA (Isten) megalkotta a WAAM-WAAM-ot, valójában ő generálta az első
formákat a WAAM
-ban.
Az isteni behatás nélkül, a WAAM izotropikus lenne,
egy „kristály”, folyamatos
tágulásban és összehúzódásban (két IBOZOO UU által meghatározott elemi időben), azaz
kitágulna, hogy azután elkezdjen összehúzódni, hiszen az izotropiája megakadályozná az
ütközésekből származó különböző jelek tömegét, hogy helyi, új kiterjedést keltsenek, így
fenntartva az anizotropiát. Azonban a tömeg végtelen kiterjedése újra megakadályozná az
örökké tartó izotrop tágulást.
Mi hozta létre a szingularitások alakzatait a mi Világegyetemünkben, galaxisokat,
intergalaktikus- vagy galaktikus por és gázfelhőket, hideg csillagokat és csillagokat?
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Egész egyszerűen a szomszédos Világegyetemből eredő zavarok, melyek aztán hatást gyakorolnak egy másikra, és így tovább, amíg meg nem érkezünk a végtelen tömegű,
WAAM-nak
nevezett Világegyetembe.
Itt most érthetővé válik, miért mondjuk, hogy a WAAM szolgál mintaként valamennyi
Kozmosz számára, mintaként, melynek kiinduló információját WOA keltette (Létrehozó, vagy
Isten)
.
Ezután a WAAM átkonvertálódik egy „kozmikus aggyá”, sejtek vagy zárványok sokaságává felosztva, melyet B.B.-nek nevezünk.
A BUAWE BIAEI akár olyan hatalmas struktúra is lehet, mint a mi Világegyetemünk,
habár nem mérhető fényévekben, hiszen nincs értelme, hogy kiértékeljük a kiterjedését a
WAALI méretének, vagy a méter nagyságának figyelembe vételével. Továbbá, rendkívüli
szerves összetettséggel bír. Az viszont igaz, hogy ha meg akarnánk mérni, akkor mesterségesen felhasználhatnánk egyik kiterjedését, mely egyenlő lenne a mi tradicionális Kozmoszunk nagyságrendjével, habár az információsűrűsége kisebb lenne (a mi agyunk információsűrűsége 1019 cm3), miközben a B.B. nem rendelkezik többel, mint 104 (10.000) bit/cm.
A B.B. a (központi?) kozmikus sík, mely képes adatfeldolgozásra. GUU DOEE
(körvonalakból vagy sejtekből) áll. Egy kép segít a jobb megértésben, a galaxisok a mi
Világegyetemünkben, eltekintve attól, hogy a B.B.-ben nincsenek porból és csillagokból álló
ködszerű képződmények, hanem zárványok, ötdimenziós részek. Más szavakkal: ez a kozmikus sík, vagy B.B. más B.B.-kre oszlik fel, vagy egyetemes pszichékre, s mindegyik megfelel egy bolygó emberiségének (zavart eredményezhet, az, amit B.B.-nek (BUAWE BIAEI)
hívunk, nemcsak az Ummo vagy a Föld közös szelleme, hanem valamennyi kozmikus
síké (a multiverzumból) mely tartalmazza az összes a különböző szociális hálózatok
valamennyi B.B.-jét, melyek benépesítik a mi négydimenziós világegyetemünket. Ebben a szemléletben hivatkozunk rá, hiszen ez a négy a leginkább érzékelhető dimenzió.

10. jegyzet
A WAAM nemcsak elraktározza és feldolgozza a multikozmosz élőlényeinek intellektuális és érzelmi mintázatait, hanem emellett szabályozza a WAAM-WAAM
valamennyi
formáját és szingularitását.
Ekképpen irányítja az élőlények evolúcióját, pl. a szabad entrópia lényeit (lényekét,
melyek környező Kozmosz környezeti entrópiája ellen fejlődnek). Ezt az evolúciót a mutáció
és a környezeti kiválasztás irányítja, miként azt a földi tudósok felfedezték, ám nem vad és
vak módon; a WAAM, mely kölcsönhatásban van az élőlényekkel a BAYODU
(kripton
atomok láncolata, az Ummo egyik laboratóriumában fedezte fel INNAEI 3) evolúciója útján,
modulálja és irányítja.
Mi történik, amikor az OEMI (ember) meghal? Természetesen az OEMI elbomlik, miként azt tudjátok, a saját alkotó atomjaira, miközben elkeveredik a környező kémiai közeggel.
A halál pillanatában, O., azaz a kripton atomok megszűnnek működni. Ám ellenkezőleg, a B. (a lélek) teljes mértékben hozzákapcsolja önmagát, a szelepek segítségével, melyek összekapcsolják a két WAAM-ot (WAAM & WAAM
), ez pedig egyen-
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lő a lélek egy kvázi-teljes integrációval a kollektív tudatba, ahol részese lesz az emberiség
által felhalmozott valamennyi információmennyiségnek.
Ez jelenti a tudományos ismereteink szintjét az OEMI halálát követő transzcendenciáról.
Az IBUZOO UU egy hálózata úgy működik, mint egy szelep a a WAAM-ban tartózkodó B. (a lélek) és a
a WAAM-ban lévő B.B. között, majdnem tökéletes integrációt
lehetővé téve a két entitás között. Ez HOZZA LÉTRE WOA-t (vagy Istent), aki meghatározza
ennek az I.U. láncnak a karakterisztikáját (információs szelepét) meghatározott „időben”.
Amennyiben azokon a területeken ahol felelős és lehetőségében áll, az OEMI megsértette az UUA (ETIKA) törvényeit, az életvezetése által, szükségessé válik a WAAM-ban
kódolt adatai szerkezetének átalakítására. Emlékezzünk rá, hogy a LÉLEK nem gondolkozik,
csupán egyszerű, rideg adatmátrix. A saját információ halmazát csak a B.B. segítségével
képes kezelni.
A psziché saját magát úgy ítélheti meg, hogy aláveti a saját EGO-ját (adatok a középpontjában)
egy lassú használatnak és nem vesz rész a B.B. sűrű összetettségében.
Ám WOA képes arra, hogy ha az ember tiszteletben tartja az erkölcsi normákat a létezés
folyamán, vagy pedig ennek a szerkezetnek „korrekcióját” követően, amikor meghal
(rekonformáció), lehetővé teszi számára, hogy az I.U. hálózat megnyissa önmagát számára,
felkínálván a kommunikáció sokkal sűrűbb áramlását, mint amilyen a létezésünk során
tapasztaltunk, mint élő lények a mi WAAM-unkban. Ebben az esetben a (Lélek) integrációja a B.B.-be annyira intenzív, hogy megtapasztalja a KOLLEKTÍV SZELLEM hatalmas
mennyiségű adattömegét. E tudati meglátása WOA-nak (Isten) növekszik. Eléri a Kozmosz
mély ismeretét, a lényeg fejlődését, a hatalmas „tudást”, a B.B.-ben lévő (tudati és érzelmi
ismereteket). Érdemes megjegyezni, hogy ez az eszkatológikus koncepció egybeesik egy
bizonyos pontig a keresztény YOGA teológiai üdvösség elképzelésével.
Amit Tisztítótűznek neveztek, az nem más, mint a REKONFORMÁCIÓS folyamat,
ami lehet WOA gondolata, egy bizonyos szintig korlátozva a B. részvételét a B.B.-ben, különböző szintekre lekorlátozva a Csatorna vagy a szellem elválasztó erejét a két
WAAM között. (
).
Amit „MEGDICSŐÜLÉS” vagy MEGVÁLTÁS” néven említetek, az a Lélek tökéletes
integrációja, nem pontosan az Istenbe, hanem WOA valamelyik impozáns alkotásába, mint a
B.B. (KOLLEKTÍV SZELLEM). El tudjuk képzelni a csodálatos „eksztázist” vagy „örvendezést” amit a szellemünknek meg kell tapasztalni, nemcsak azért, mert valamenynyi „rögzített” adat benne folyékonyan áramlik (a szellem önmaga nem képes ezt beteljesíteni), hanem mert tudomással bír és élvezi az előnyeit VALAMENNYI, a WAAMWAAM-ban tárolt információnak.
A segítségével képes kommunikálni más
WAAM-mal, annak elhunyt testvéreivel, és ahogy az egyes
(BUAWA) része a WAAM-ba
nyomott hagyott információs
mátrixnak, hiszen létrejötte vagy megalkotása óta (emlékezzünk rá, mi a WAAM
célja,
hogy egységesítse a szingularitásait a teljes WAAM-WAAM-nak), a szellem tudatában multiplanetáris Kozmosz
(Világegyetem) a legtöbb bensőséges titkának. El tud valaki is
ennél – egyszerűen fogalmazva – nagyszerűbb örömet képzelni?
Továbbá, a WAAM
örök. Bizonyos világegyetemek, melyeknek tömege nagyobb a kritikus tömegnél, összeomlanak, aztán ismét tágulni kezdenek, örök időkön át. Mások, melyek szubkritikus tömeggel rendelkeznek, folytatják tágulásukat mindörökké. Ami a
WAAM-ot
illeti, mely kompenzálja a gravitációs vonzását, a központjában lévő végte81

len tömeg ellenére, a +m és s –m tömegek ütközése által keltett energiával, és az energia
későbbi, tömeggé való rekonverziója révén, meghatározott keretek között, ahol C= (végtelen), az ilyen struktúra integritása végtelen időkön át biztosított. (A sugara konstans).
A Lélek örvendezése így „integrált” (összekapcsolt), egyáltalán nem statikus.

.

A földi teológusok úgy tűnik elfelejtik, hogy ha a Arészt vesz a végtelen tudásban, a
helyzet statikus természete eltávolítja minden lehetőségét az új tudás felfedezése feletti
örvendezésnek. A valódi szellem ezzel ellentétben, előnyhöz jut e „csere” révén. Mivel a
B.B. nem statikus entitás.
Nemcsak, hogy az emberiség szüntelenül növeli az ismeret-mennyiségét az élete folyamán, hanem amint a WAAM-WAAM fejlődik az örökkévalósága alatt (ennek a Világegyetemnek egy része örökké tágul, elveszti teljes
rendkívüliségét és az entrópiája maximális lesz, ám, másokban, az entrópia fluktuál), a
teljes WAAM információs hálózatát tekintve, növekszik. (Ne keverjétek össze a WAAMot a
. A levél sejtszintű alkotója ennek a Világegyetemnek.
Mindez feltételezi a legrosszabb forgatókönyvet, ahol nincs kommunikáció a két különböző, más égitestek összekapcsolódó emberiségei között, rejtélyes helyzet, mely lenyűgöz minket és továbbra is gyötör bennünket.
Képzeljétek el annak a Lékeknek örvendezési szintjét, amely amellett, hogy osztozik
egy teljes civilizáció (a sajátja) információmennyiségében és a kozmológiai titkokban, ezer és
ezer Kozmoszt illetően (bizonyára végtelen nagy ez a szám), képes részt venni a más planetáris civilizációkhoz sajátságosan tartozó egyéb szingularitásokban. Talán így történik, ám
mindeddig a tudósaink és a teológusaink még nem jutottak végleges válaszra.
Nem szabad alábecsülnötök a B.B. hatalmas transzcendenciáját. E nélkül az egyedi
szellem olyan, mint egy régi kézirat, elzárva valahol egy elfelejtett pincében. A gondolkodás,
az érzés és önmaga megértése nélkül, dolgozza fel a könyvekben tárolt információmennyiséget és a lapjain tárolt művészi rajzokat.
Ez az oka annak, hogy amikor elvesztitek eszméletetek egy trauma, altatás, vagy bizonyos alvásfázis során, a Lélek látszólag „nem létezik”. Elgondolkoztak már azon a földi
teológusok, hogy miért?
Ezek az elképzelések idegenszerűnek tűnnek és távolinak a saját elméleteitekhez
képest. Ám egy napon, a ti tudósaitok megfontolják ezeket, miként a mieink tették.
Ezalatt pedig, fogadjátok az információ ezen részét úgy, mint az OYAUMMO kultúrát.

A B.B. kozmikus síkja ezermilliónyi B.B.-t tartalmaz, ugyanennyi emberiséghez
kapcsolódva. A földi emberiség B.B.-je az, amely a ti agyatokhoz kapcsolódik, feldolgoz és kap adatokat, a dolgok érzékelését okozva. Ez holisztikus folyamat. A cserje, amit
észleltek, nemcsak kellemes emlékeket ébreszt számotokra (egy jázminbokor felidézheti a
csodálatos emlékeket, melyek egy görögországi nagyszerű utazásra emlékeztetnek a gyermekkorotokból), a jázmin önmagában is eufórikus.
Miért van ez így? Annál az egyszerű oknál fogva, mert jázminok milliói keltenek más
emberekben kellemes élményeket, miközben más milliók tapasztalatai a kígyókkal kapcsolatban összegződnek a B.B.-ben, kellemetlen tapasztalati érzések, még akkor is, ha soha
sem érintettetek kígyót.
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A B.B. felhalmozza évezredek társadalmi viszályait, emlékeit, kínzásait, háborúk kitöréseit, és egyetemes szimbólumokat, mint az ünnepek kellemes emléke, a metaforák és a
dallamok visszaidézése. Amikor számos OEMI táncol a népszerű brazil ünnepségen, az
egyének között rendkívüli harmóniában; lehetővé válik számukra, hogy koordinálják mozgásukat, még úgy is, hogy a táncosok szeme esetleg csukva van.
Tűz esetén, a kollektív reakció olyan, mint egy élő organizmusé, melynek sejtjei közös tropizmusban mozognak. Milyen pszichológiai tényező az, amely koordinálja az emberek
csoportos mozgását? Egy politikai tüntetéstől (melyet annyira szerettek) a sokkal fegyelmezettebb társadalmi rendig, az Ummo Általános Kormányzatáig, A római katolikus közösségtől
a guayanai öngyilkos szektáig (1978).
Az istenre, a Lélekre, a szeretetre, a gyűlöletre vonatkozó egyetemes elképzelések
nem lennének olyan erősek a ti kultúrátokban és a miénkben, ha nem érkeztek volna a mi
saját B.B.-nkből. Az antropológusaitokat számos alkalommal megdöbbentette az a
tény, hogy különböző kultúrák azonos mitológiai elemekkel rendelkeznek, mint például az Özönvíz. Első ránézésre, az ember azt hihetné, hogy utazók vitték el a legendát az
egyik civilizációtól a másikhoz. Ez a feltételezés azonban összeomlik, amikor igen fontos
mitológiai események egyszerre jelennek meg a különböző kontinenseken, nem kapcsolódva azon időszakokhoz, amikor a közlekedési útvonalak megnyíltak, merthogy szinte nem is
léteztek.
Az OAWOO NIUASOOO csatornák NEM ELKÜLÖNÜLŐK!!! Az információ mintázatok révén terjed, valódi folyamatos függvényekként, és a jel-zaj arány végtelen, ami lehetővé
teszi, hogy ne legyen redundáns. A zaj nem létező, olyasmi tehát, amit mi soha nem fogunk
elérni, még a legkifinomultabb technológiával sem. Az átviteli sebesség kvázi végtelen, olyan
mértékben, hogy csak abban az esetben szükséges figyelembe venni, a nem-nagyon-gyors
átviteli időt, amikor az agy neuronikus hálózatáról van szó, ám amikor egyszer az
OEMBUAUU (a kripton atomok láncolata) lekódolta az üzenetet, a BUAWA, a lélek és a B.B.
egyszerre kapja meg az információ két darabját, a LAIYA (érzelmi) és a ESE vagy (értelmi) rész. Ez utóbbi döntés nyomán terjed (kvantum-determináció) míg az előző „globális”,
vagy ahogy ti mondanátok holiszikus, integratív, vagy gelstatikus.
EZ AZ AMIÉRT a B.B. által feldolgozott információ összegződik a ti emberi társadalmatokról (ti már tudjátok, hogy nekünk, az Ummón, megvan a saját B.B.-nk, mint társadalmi hálózatunk) és a végső fejlődési formát illetően a hatalmas egyetemes paradigmák kapcsán, a földi emberek felé fordul.
Megmarad azonban az én specialista fivéreimnek itt az Ummon a kínzó rejtély megoldása, hogy vajon a különböző B.B.-k, melyek megfelelnek számos planetáris civilizációnak, képesek-e információt cserélni, vagy sem. A mai napig nem tudjuk meggyőzően
bizonyítani, hogy ez bekövetkezik.
Habár nem jelennek meg a grafikonon, érthető dolog, hogy a három WAAM között
végtelen számú világegyetem létezik - feltehetően ezek elérhetőek -, tömeg szingularitásokat
és energiát tartalmaznak.
Rejtélyesnek találhatjátok, hogy A KÉPZETES TÖMEG NEM KÉPES INTERAKCIÓBA LÉPNI A WAAM TÖMEGÉVEL, MELYBEN LÉTEZIK, azonban képes arra hatást gyakorolni a „határ-effektus” révén, a „szomszédos” WAAM-ból.
Bizonyára szeretnétek többet is megtudni erről az élő organizmusról, mely a WAAMWAAM-ban található, vagy az U-WAAM-ról, a mi iker Kozmoszunkról, mely szomszédos ve-
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lünk és negatív tömege van. kétség kívül, ezekben a kozmológiai elképzelésekben, egy tanulmány az UMMOWOA-ról és Jézusról érdekelni fog benneteket.
Csak ritkán említettük meg, hogy számos WAAM-ban láthatóan semmiféle OEMI
nincs jelen, legfeljebb primitív szintű élet.
És még csak éppen megkarcoltuk a GENOM és a DNS hálózat eredetét.
Amennyiben összehasonlítjátok ezt a beszámolót azzal, mely Kanadában került átadásra, és a Német Szövetségi Köztársaságban, ki fogják egészíteni tudományos tanainkat
ezen a ponton.
(VÉGE AZ ELSŐ RÉSZNEK)

D371, A beszámoló 2. Része (Isten, Kozmosz, ember)
R. Farriols kapta, 1987. Március 22-én)
A WAAM-WAAM áttekintése
Uram, arra kérjük, enged meg nekünk, hogy áttekintést adjunk a [B.B.-re] vonatkozó
beszámolóval kapcsolatban, mivel két testvéretek értelmezése, akik rátaláltak az előző magyarázatra a KOLLEKTÍV SZELLEMET illetően, zavaró lehet.
A valódi Világegyetem Kozmosz párok családjából áll. Minden egyes VILÁGEGYETEM-ANTIVILÁGEGYETEM egy bizonyos típusú +M vagy –M uralkodik (a hagyományos jelzéseket követve). Továbbá, minden egyes párosra jellemző az elektromágneses
energia kvantumjának sebessége, ahogyan az a vákuumban halad.
WAAM-WAAM-nak nevezzük ezt a világegyetem kévét. Arra gyanakszunk, hogy
végtelen számú Kozmoszpár létezik (csupán néhányat ismerünk közülük, ennyi érhető el
számunkra a Galaxisunkban végrehajtott két pont közötti utazásainkon. Tudjuk, hogy a különböző Világegyetemek egymásra hatást gyakorolnak. A szingularitások mindegyikükben (a
koncentrált tömegek ± -m) hatással bírnak a szomszédos Világegyetemekre (tömeg nélkül
± -m).
EZEK KÖZÜL A VILÁGEGYETEMEK KÖZÜL NÉGY ÉRDEKEL BENNÜNKET KÜLÖNÖSKÉPPEN, a tiétek, a mienk, azaz az OYAGAA (Föld) és az OYAUMMO (Ummo).
ELŐSZÖR IS A SAJÁT ANTIKOZMOSZUNK. Ebben jeleni meg, amit Antianyagnak
hívtok (tömeg: -M) Iker kozmoszunk zavarokat kelt, ennek eredményeként gyűrődések
jönnek létre a mi téridő „kontinuumunkban”. Ezek a gyűrődések teszik lehetővé számunkra, hogy utazzunk két OYAA (bolygó) között, rövidebb idő alatt, mintha a fény pályáját
követnénk.
A két Kozmosz között létrejött zavarok egyik okozója az általatok leírt és matematikailag IMAGINÁRIUSNAK nevezhető tömeg (másik utalás pedig a háromdimenziós
sugárzás). Ez az imaginárius tömeg (± -m) rendelkezik egy maradvány sebességgel (maximális energiával) ez egyenlő mértékű egy elektromágneses energiacsomaggal (foton). En84

nek a tömegnek a létezése lehetővé teszi az interakciót, vagy másként kölcsönhatást,
két Világegyetem között, habár az említett képzetes tömeg csupán a páros egyik tagjában van jelen. Az interakció nem lenne lehetséges, ha az anyagban keletkezett zavar
izotróp (homogén) lenne, ami nyilvánvalóan nem következik be (kivéve, a Kozmosz keletkezésének első pillanatában).
Végtelen számú Világegyetem páros van. Számos közülük végső fázisban,
szubkritikus tömeggel. Ezek a Világegyetemek (miként a többi is), végtelen sugárral jöttek
létre, és izotróp tömegeloszlással (kozmikus kristály): („Kozmikus kristálynak” nevezzük azt a
Világegyetemet, melyben a tömegsűrűség állandó, bármely pontban, és amely ugyanazokat
a tulajdonságokat mutatja bármilyen tengely irányában). A sugár csökkent (az idő iránya negatív volt, összehasonlítva a mosttal). Ám a szomszédos Világegyetem által keltett zavar a
tömegben szingularitásokat keltett (például a kezdeti por- és gáz a későbbiekben galaxisokká formálódott, többé tehát nem volt izotrópikus kozmikus kristály).
Ezen Világegyetemek első fázisában (negatív idő) az entrópia csökken (kezdetben
végtelen volt), a sűrűség növekszik, a lakosai spektroszkópikus műszereikkel eltolódást figyelhetnek meg a spektrum ultraibolya tartománya végének irányába (egy szín, melyet bizonyára más módon érzékelnek), galaxisok halmozódnak egymás hegyén-hátán: ami ennek a
Kozmosznak a halálához vezet. A mi szemszögünkből három halálról beszélhetünk: a végtelen sugár esete, mely végtelen Időig növekszik (ez esetben nem lehet beszélni a születésről,
mint páros IBOZOO UU kialakulásról (azonnali). Azt mondjuk, a második halál akkor következik be, amikor a sugár nullává válik. A tömeg folyamatosan konstans, a sűrűség végtelen
és instabil.
Ebben a pillanatban az egész Világegyetem lecsökkent egy IBOZOO UU hálózatra,
valamennyi komponense nulla fokos (zéró sugár) irányítottságú szögértéket vett fel, mely, ha
„képesek lennénk érzékelni”, úgy tűnne számunkra, mint egy pont, végtelen nagyságú tömeggel. (Ezt a ti földi kozmológusaitok jól értik, és ez már teljesen biztos.)
Ami nem biztos, az az úgynevezett „ős-Világegyetem”, (primordiális Világegyetem),
instabil és következésképpen robbanó jellegű. Ha nem lennének szomszédos Világegyetemek (és ha csak két típusú tömeg lenne, és nem négy), hogy megzavarja ezt a
hipertömeget kiegyenlítetlensége révén, ez lenne a leírt Kozmosz végső állapota. Ezután
gyorsuló tágulás következik a zavar kezdeti energiájának hozzájárulása által (mely fordítottan arányos a sugárral).
Ha figyelembe vesszük az S és Q konstansokat, melyek értéke attól függ, mit használ
a rendszer (az S egy függvény az adott Világegyetem számára érvényes vákuumbeli foton
sebessége, és következésképpen kapcsolódik a tömeghez. A Q egy konstansa a WAAMWAAM-nak (Világegyetem kéve).
Az M a vizsgált Kozmosz teljes tömege. Az R a sugara a téridő-beli Világegyetemnek
(Az R-et nem szabad lineárisnak gondolni, hanem csak mint egy hiperszféra sugarát), (-)E
az energia, a kezdeti pillanatban kapja a Világegyetem (a képlet eltérést szenved, nagy sugarak esetén elveszíti pontosságát), azaz a tágulás előrehaladott állapotában.

(1. ábra)
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Az E az energiát jelenti minden egyes pillanatban. A teljes energia az integral R=0 és
R=1 között lesz, 0,680 UIW (azaz 126 másodperc) [Az UIW ősi időmértékegység az
OYAUMMO-n (Ummo bolygón), és egyenlő körülbelül 185,5 földi másodperccel.)
A Világegyetem Idejének ettől a pillanatától kezdve, majdnem „azonnal” a robbanást
követően, az idézett függvény jelentős korrekcióra szorul.

(2. ábra)
A szubkritikus tömegű Világegyetemben, a sugár igazából folyamatosan növekszik
[Ez lényegében hipertér, két, negatív görbületű sugárral (hiperszféra (-)]: a harmadik halála
a zéró sűrűségű izotrópikus kristály hipertere. Az idő két fázisában (kezdetben csökkenő
entrópia, és utána növekvő entrópia, végtelen entrópiát eredményezve), e Világegyetem
negentrópikus galaxisokat és „sejteket” (intelligens emberiségek és OYAA (bolygók) nem
intelligens biológiai fajokkal; amikor ez utóbbira hivatkozunk, NEM EMBERI lényekre gondolunk, mert szövegösszefüggésben ez az INTELLIGENS jelentése).
Mi történik a világegyetemmel szubkritikus tömeg esetén? A fejlődés igen különböző:

(3. ábra)
A tömeg koncentrációja egy bizonyos pontban megfordul és csökkenni kezd, a sugár
pedig növekszik, ám soha sem éri él a végtelen értéket, mikként az előző Világegyetemek
esetében, viszont elér egy maximális értéket, annál a pontnál a jel megfordul, az entrópia
pedig elkezd csökkenni, amikor pedig az átlagos sűrűség eljut egy határértékig, akkor az
egész belezuhan egy végtelen sűrűségű pontba.
Amit elmondtunk a WAAM-ról (Világegyetem) az előző bekezdésben, ugyancsak alkalmazható ezekre a WAAM-okra (világegyetemek). Ezekben a WAAM-okban, a robbanás
szintén az energia hozzájárulása miatt jön létre, mely ugyanazt a függvényt követi, és, következésképpen, galaxisok és bolygók, biológiai hálózatokkal együtt – jelennek meg. Mi magunk ezt a négyféle típust ismerjük.
A mi anti-kozmoszunkat meglehetősen jól ismerjük. Antianyagot tartalmaz.
Amennyiben a mi UEWUA-ánk (űrhajóink) nem fordítanák át az IBOZOO UU-jukat (-M),
széthullanának a gáznak vagy kozmikus pornak a hatására, hatalmas mennyiségű energia
felszabadulása mellett. A kölcsönhatás a mi két kozmoszunk között igen jelentős, hatalmas gyűrődések figyelhetők meg a négydimenziós felületén mindkét Világegyetemnek, ezen kölcsönhatások eredményeképpen.
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Nem vagyunk képesek érzékelni műszereinkkel a képzetes Tömeget melynek
két típusa van: + -M és - -M. Érzékelünk egy másodlagos sugárzást is az IBOZOO UU
párok keltésében, mely ezt a fajta tömeget alkotja. Egyfajta sugárzást, vagy energiát,
melyet össze tudtok hasonlítani egy repülőgép lökéshullámával, amikor a Földön eléri a
hangsebességnél nagyobb sebességet.
Az ilyen típusú képzetes tömegek nélkül, a WAAM-WAAM Világegyetemei (Világegyetem nyalábok) léteznének, ám izotrópikusak lennének; zéró sugárral és végtelen tömeggel. A WAAM-WAAM le lenne szorítva szupersűrű „hiperatomok” időbeni létezésére, így
lehetetlenné válnának a kölcsönhatások. WOA (Teremtő, Isten) nem lehetne „intelligens”,
létrehozván egy közönséges „kirstályt”. A teljes WAAM-WAAM információmennyisége nulla
lenne. Nem lenne értelme beszélni ilyen hibás elképzelésről.
A WAAM teljességében létezik (multisíkú Világegyetem) (Az angol nyelvű fordításban a „multisíkú” kifejezést használtuk. Valószínűleg tévedés, és minden bizonnyal sokan
„multiplanetárisnak” olvasnák) két „határ” Világegyetem, melyek azonban „szomszédosak” (a „szomszédost” nem a szokásos geometriai jelentésben kell a szó jelentése szerint
értelmezni, hanem „SZOMSZÉDOS” jelentése = MAXIMÁLIS EGYMÁSRA HATÁS.
Ezek: (egy pillanaton belül definiáljuk őket) a WAAM-B ÉS A WAAM-BB.
A WAAM-B (a létező világegyetemek családjába tartozik) az IBOZOO UU hálózata, mentes a szingularitásoktól és a gyűrődésektől.
Nem lehetséges, hogy kölcsönhatásba lépjen bármiféle energia-áramlással. Ez olyan
világegyetem, melynek sugara konstans (nem megy át sem táguláson, sem összehúzódáson). Nincs értelme az esetében kozmikus porról, gázokról, atomokról vagy szubatomi részecskékről beszélni ebben a világegyetemben.
Nincsenek sem galaxisok, sem csillagok, sem más égitestek. Ha megmérnénk a teljes tömegét, meglepetésre azt találnánk, hogy zérus (ezért lehetetlen energiát adni hozzá).
Ebben a világegyetemben, nincsenek fotonok, és más jellegű mező-kvantumok sem, ami
ugyanaz a dolog, mintha azt mondanánk, hogy a mezők létezését emlegetni, értelmetlen
dolog; más szavakkal, a fény kvantumjának sebessége zérus lenne (ha létezne foton benne). Úgy tűnhet, jelen esetben leírjuk a „SEMMI” elméletét. Földi fizikus számára egy ilyen
világegyetemnek semmi értelme sincs, hiszen egyet jelent az AMI-NINCS-csel.
Ám igazából a WAAM-B „LÉTEZIK”. A sugara konstans és az ideje „befagyott” (nincs
értelme azt mondani, hogy az idő múlik, hiszen az entrópia a tömegek és az energia eloszlására utal, miközben ezek az értékek végtelenek, és ezzel egyidőben úgy hivatkozni rájuk,
mint valamiféle értékre, annak semmi értelme). Azonban (paradoxnak tűnik) IBOZOO UU
hálózata képes információrögzítésre.
Amennyiben szeretnénk didaktikusan bemutatni, azt mondhatnánk a gyerekeknek,
hogy a WAAM-B emlékeztet egy „szivacsra”, alveoláris hab konglomerátummal, expandált
poliuretán molekulákkal, és mondjuk sejtek kvintillióival. Legnagyobb meglepetésünkre,
ezen sejtek mindegyike (az IBOZOO UU tiszta hálózata) egy SZELLEM vagy LÉLEK,
miként azt mondanátok (jelöljük őket a [B] szimbólummal).
Mindegyik [B] létrehoz egy egy-az-egy megfeleltetésű térképet egy IBOZOO UU
hálózattal. A WAAM-WAAM (világegyetemek kévéje) bármely pontjához köthetően, kivéve a
két határ Világegyetemet) mely az alábbi jellemvonásokkal rendelkezik:
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Élő lények: „Anyagi részecskék hálózata, amely képes kiegészíteni a belső információit biokémiai szinten, a külső információk (élőlény) rovására, melyet AIUUBAHAYII-nek
hívunk.
Alacsonyabb rendű lények nem csatlakoznak a [B]-hez: Ez nem feltétlenül jelenti
azt, hogy az alacsonyabb rendű lény közvetlenül képes kapcsolatba lépni a [B]-jével. Van
egy komplexitási küszöb, amely alatt a [B]-hez való kötődés nem létezik. Ebben a fázisban a
szellem információmentes (egy „fonalas” hálózata az IBOZOO UU-nak, melynek elemei
konstans szögek és ezért zéró információval rendelkeznek).
Az OEMI lény („ember” egy meghatározatlan bolygón) kapcsolódik a [B]-hez. Amikor a biológiai lény meghaladja ezt a küszöbértéket, kripton atomok hálózata jelenik meg,
mely kapcsolatot hoz létre ezzel a WAAM-B-vel; konkrétabban a saját [B]-jével. (a hálózat elkezd információkat küldeni az ő B-jéhez.) Ettől a pillanattól kezdve, a lénynek a főigazgatója irányítja (HOMINID, OEMI) a saját [B]-jét.
Úgy definiáljuk az AIUUBAHAYII-t, mint az IBOZOO UU olyan hálózatát, mely képes
létrehozni és gazdagítani belső információját biokémiai szinten, a külső információ rovására.
Ez a mi definíciónk az ÉLŐ ORGANIZMUSRA.
Az AIUUBAHAYII (élő organizmus) jellemezhető az entrópiájával, mely negatív
(negentropikus, mondhatnátok). Növeli a belső információs szintjét, kivéve azt különböző
adatáramlásokból, külső médium közvetítése révén (ez maga a WAAM, abban a Világegyetemben, ahol élünk).
Normális esetben az AIUUBAHAYII (az élő szervezet) hideg csillagokon veti meg a
lábát, azaz hűvös planétákon, melyek felszíne megfelelően alacsony, hogy a víz folyékony
halmazállapotban legyen, azaz a T > -23 C és t < 116 C - a légköri nyomástól függően.
Ilyen feltételek mellett, az említett szélső határok között találhatjuk meg az
OYAUMMO (Ummot) és az OYAGA (Földet). Amikor egy égitestnek extrém „átlagos” hőmérséklete van, lásd a fentebb idézett értékeket, a élőlények fejlődése még kezdetleges, és képtelenek elérni az OEMI (ember) szintjét. Ebben az esetben az egyszerű lények lehűtik belső
közegüket a biokémiai energia rovására, azért, hogy a központi vizük megmaradjon folyékony állapotban (forró csillagok), vagy pedig hőenergiával látják el, amikor a közeg túlságosan hideg, hogy a kívánt folyadék állapotot megtartsa.
Habár néhány világegyetemben detektáltunk az élőlényekhez hasonló formákat,
negentrópiával, és bizonyos szaporodási képességekkel, nem szénalapú szerkezetekre alapulva (például germánium vagy szilícium, mint központi elem), a valódi élő szervezetek a
biokémiájukat szénhidrogén összetevőkre alapozzák. A látszólagos élőlények karbonfluoridokra és karbon kloridokra, ezek ritkák, és képtelenek összetettebb formákat ölteni.
Az egész WAAM-ra érvényes a biológiai törvények ismétlődése. Az információ molekuláris bázisa mindenki számára aminosavak nukleotid szekvenciáján alapulnak. Ez egyetemes jelenség. Másrészről, nem genetikus kód, azaz forma, mely alapján a nukleinsavak
lemásolják önmagukat polipeptid szekvenciákba (aminosav-szekvenciák).
A helikoidális fehérjeláncok irányítottsága és más sztereokarbon formáké ugyancsak
nem egyetemes a Világegyetemben (újabb törölt ummita szó). Bizonyos planetáris biológiai
hálózatokban a jobbra forgató (dextrogyre) formák érvényesülnek, míg más esetekben a
balra forgatóak (laevogyrous).
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Normális esetben az élőlények evolúciója a hideg, asztrális testeken végigmegy
a törzs vagy az egyes fajok sokszorozódásának folyamatán, ahol ez a folyamat fajellegű hálózatot mutat.

4. ábra.
Az első példányok, vagyis a legegyszerűbb [A]-k (AIUUBAHAYII: élő organizmusok),
nagyon hasonlatosak, bármelyik bolygót is vesszük. Így egy fehérjeburokba zárt vírus nem
sokban különbözik az UMMO-n, egy másikhoz képest a FÖLDÖN. Az RNS vagy DNS láncok
kódolják a példány által használt replikációs jellemzőket.
Elméletileg, egy sor ágens (olykor biokémiai, máskor energia-sugárzás, például) képes módosítani ezeket a kódolt üzeneteket. Ismeritek ezt a jelenséget a „mutáció” fogalma
alatt. a fehérjék replikációja feltételez egy konfigurációt, téridő struktúrával együtt, mely lehetővé teszi számára, hogy szembesüljön a fizikai környezettel.
A környezeti feltételek azonban ellenségesek. A külső IBOZOO UU hálózat információkat hoz számára, melyek lehetővé teszik a belső információ gazdagodását (ha megfelelő
komplexitással rendelkezik).
Ez a környezet azonban megtámadja az organizmust, idegen a számára, megpróbálja elpusztítani, amennyiben az nem rendelkezik elegendő védekező mechanizmussal. Ez az,
amit KÖRNYEZETI AGRESSZIÓNAK neveztek. Ha az élő szervezetet nem teszik alkalmazkodóvá, akkor az elpusztul. Ha a fiziológiai szerkezete ellenáll, életben marad (úgy hívjátok
ezt, hogy TERMÉSZETES KIVÁLASZTÓDÁS.
A XAXADO-ban (nukleinsav láncok), mutációra nem kerül sor, miként az megtörténhet a hűvös asztrális testeken, mivel a tokba zárt biológiai védelem nagyon ellenálló, a fajok
millió évekig képesek fennmaradni, ám evolúció nélkül. Az alacsonyabb szintű fajok „befagynak”, és soha nem képesek kifejlődni az OEMI (emberi) gén szintjére.
Mi, a nukleotidok sorrendjét, mely lemásolni képes egy fehérjét IGOAA (génnek) nevezzük.
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Mostanra már ezek a törvények jól ismertek a genetikusaitok számára és a mi részünkről megerősítjük érvényességüket más OYAA (hűvös csillagok, asztrális testek = bolygók) esetében.
A BAYODU (egyesítő faktor a BB és a kromoszómák között) kripton atomok hálózata. A szerepe és az információ gyűjtő folyamata hasonlatos az OEMBUAW-éhoz [O.] (a
kripton faktor, mely összekapcsolja a B.B.-t az aggyal), nagyon stabil gáz atomjai, melyek
elektronikus viselkedése nem hasonlatos egyik másik atoméhoz sem (pl. a valószínűség
kvantummechanikai törvényét ha vesszük).
A BAYODU [B.I.] (egyesítő faktor a BB és a kromoszómák között) sokkal bonyolultabb, mint egy közönséges kripton felhő.
BAYODU [B.I.] (egyesítő faktor a BB és a kromoszómák között) összegyűjti a WAAMból az információt, például a fizikai környezetre vonatkozót. Ezeket az adatokat összehasonlítja az információval, melyet a genom tartalmaz, és összhangban azzal, amire az organizmusnak „szüksége van”, vagy megvédi az organizmust a mutagén faktoroktól (kvantum sugárzás, gyors proton, romboló ion, neutron, stb.) vagy pedig saját, ellenőrzött mutációját hajtja végre.
Hogyan működik a B.I.? Kripton atomok mikrofizikai hálózata úgy működik, mint egy
információs szelep, vagy –csatorna, mely összekapcsolja az organizmust a WAAM-BB-vel;
ez utóbbiról hamarosan beszélni fogunk. Ez a WAAM kódolja az összes, az élőlény által
összegyűjtött információt, ez az, amit KOLLEKTÍV SZELLEMNEK nevezünk.
A „kollektív szellem” azonban, amint azt a későbbi bekezdésben látni fogjuk,
formák és viselkedések mátrixa. Ez szabályozza az élőlények (AIUUBAAYD) hálózatainak teljes működését.
A WAAM-BB-t akár hívhatjuk a VILÁGEGYETEM FORMÁINAK IS, irányítja a civilizációs modelleket az élőlények törzsének (főágak vagy fajok) fás szerkezetében.
Nyolcvanhat kripton atom képes kódolni az élőlények minden lehetséges és
megvalósítható formáját, annak megértése mellett, hogy valamennyi ezen információ nem
ténylegesen „rögzített” a kripton atomok elektron-felhőjében, hanem az egyes, szükséges
kromoszómák (nukleotid sorrend, mely képes lemásolni számos fehérjét) modelljét kapják
meg, a [BB]-től.
A modellek nem végtelen számúak. A B.B.O.I. csak azokat tárolja, melyek életképesek planetáris körülmények között, megfelelvén az alábbi jellemzőknek:
- A bolygó tömege
- Mágneses mezeje
- Hőmérsékleti különbségek
- A légkör összetétele
- A kémiai elemek forrása (geológiai közeg)
- (Elegendő mennyiségű) víz jelenléte
- A fő csillag sugárzási szintje
- A geológiai sugárzás szintje
- Meteortbecsapódások gyakorisága
- A légköri ionizáció szintje
- Különböző lehetséges biológiai modelleket tesznek lehetővé
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Mindösszesen néhány milliárd forma lehetséges az egyes OYAA (bolygók) közegének tekintetében.
Normális esetben a törzsfa egy csomópontja (fa szerkezet) durván 220.000 új ágat
vagy törzset tud létrehozni köszönhetően az irányított, ellenőrzés alatt álló mutációnak. Néhány csomópontnál (durván) 18.376.000 lehetséges, a [B.B.] által tolerált változást észleltünk. (A B.I. ellenőrzése ellenére, azaz a fehérje-védelem ellenére, mely a DNS láncon dolgozik, egy neutron például tiltott változást tud okozni, ez a szervezet menthetetlenül meg fog
halni és a B.I. fogja okozni a halálát.)
Minden egyes elektron-ugrás az elektron pályán egy lehetséges törzset (kódol). További kripton atomok ennek a fajnak az anatómiai szerkezetét kódolják. Ezért a B.I. (azaz a
kripton atomok felhője és a [B.B.] tartalmazza az összes lehetséges törzsfejlődést az OYAAn. [Kiterjeszthetjük ezt az egész WAAM-WAAM-ra, azt mondván, hogy minden egyes élőlény
B.I.–je a többszörös egyetemes kozmoszban rejti az AIUUBAAYII (élő szervezetek) szerves
(szén-alapú) élet összes lehetőségét].
Tanulmányozhatnánk a lehetséges törzseket különböző OYAA-kon (hideg csillagokon) a WAAM-WAAM-ban? Nyilvánvalóan nem. Megtörténhetne, hogy a potenciális élőlények száma eléri a trilliót vagy a kvadrilliót. Számításaink szerint a WAAM-BB képes kódolni
akár 5.2 x 1018 modellt, a számítások pontatlansága arra utal, hogy ez a szám akár sokkal
nagyobb is lehet. Ezekből az elsődleges mintákból ezermilliárdokkal több (egyed vagy példány) származhat le, így tehát a teljes szám nagyságrendje a WAAM-WAAM-ban elérheti a
„lehetséges” 10526 értéket a különböző fajok számára (vagy nagyságrendjére) vonatkozóan,
ám tekintetbe kell vennünk a különböző OYAA-k, sajátságos és korlátozott adottságait, miként a genom láncok behatároltságát az egyes fajokkal kapcsolatban, a megismerhető élő
fajok számát az is érzékelhetően csökkenti, hogy közülük hánnyal tudunk találkozni a legtávolabbi galaxisokban vagy extra-kozmikus utazásaink során.
Arra a kétes következtetésre juthatnánk, hogy az egyes OYAA-kon, az élő és intelligens lények (OEMI-k), akikkel kapcsolatba léphetünk, valamennyien különböznek anatómiai
formájukat és szervi-fiziológiai szerkezetüket illetően.
Ez csak féligazság. Amint azt egy korábbi bekezdésben elmondtuk, a kezdetleges
fajok (viroidok, vírusok, egysejtűek – hogy a ti szavaitokat említsük) és a kicsiny, soksejtű
állatok, erősen hasonlatosak. Mindezek alapján megtaláltuk az OYAUMMO-n azokat a sejteket, melyeket ti eukariótáknak és protokariótáknak neveztek, s ezek igencsak hasonlatosak
azokhoz, melyeket az OYAGA-n (Földön) láthattok. A [B.I.] az evolúció első szakaszában
majdnem azonos modelleket hoz létre a hideg csillagokon (kvázi hideg bolygókon vagy csillagokon), hasonlatos fizikai tulajdonságokkal.
Vagyis képzeljetek el egy forró csillagot, mely áthalad az általatok „fő sorozatnak”
nevezett állapoton, eljut a vörös óriás formába, azután egy magas hőmérsékletű, ám kisebb
sugarú állapotba, s végül nem-planetáris hideg csillaggá fejlődik. Tegyük fel, hogy a területen
nincs elsődleges csillag, mely nagy erejű fényt bocsátana ki, ám ennek ellenére, a felszíni
hőmérséklete, köszönhetően a felszín alatti magmának és a geológiai sugárzásnak, átlagosan 30 Celsius fok.
Még ilyen körülmények közepette is lehetséges élet. Hideg csillagok tömegét detektáltuk az említett jellemzőkkel. A hideg csillagok egyetlen fénye azokból a csillagokból származik, melyek kellően nagy fényerővel rendelkeznek, ám mindezek mellett nem találhatunk
rajtuk évszakokat, állandó és folyamatos meleg téli éjszaka van.
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A fajok nagyon kezdetlegesek lesznek. Hasonlatosak a sejt-szerű szervezetekhez,
olyan a felépítésük, mint a földi algáké. Amikor nincsenek az óceánokban, képesek vastag,
szilikátokban és más fémekben gazdag membránt vagy „vázat” megjeleníteni, védelmi célokból.
Ezek alapján a flóra és a fauna, melyeket a hideg csillagokon tanulmányoztunk,
ugyanolyan jellemzőkkel rendelkeznek, sőt, majdnem azonosak az Oyaummon tapasztaltakhoz. Nyilvánvaló, hogy az említett csillagokon az evolúció „hideg”, az OEMI (humán) formák
kialakulása nem lehetséges.
Ám a minták e lehetséges hiánya teszi lehetővé, hogy a [B.I.] csak az evolúció első
szakaszait engedi végbemenni. Képzeljetek el minket a saját OYA-nkon (a FÖLD és az
UMMO). A tömegük hasonló (és így a felszíni gravitációjuk is). Mindkét bolygó egy nap körül
kering (a mi esetünkben ez az IUMMA), s a légkörük is nagyon hasonlatos. Csupán a napjaink felszíni hőmérséklete különbözik jelentősen. Miként említettük, növényi szervezetek,
többsejtű állatok, továbbá baktériumok, gombák, algák, mindkét bolygón igen hasonlatosak.
Ha ellátogatnátok az UMMO-ra, eltekintve a látványos északi fényétől, köszönhetően az intenzív mágneses terének és a szokatlan vulkanikus tevékenységnek, a vidék feltárása nem
jelentene rendkívüli meglepetést azon fivéreinknek, akik valamennyire ismerik a botanikát és
a zoológiát. Mindenesetre, az OVIANA-k (fák) meglepetéssel szolgálnának nektek, mert a
méretük hasonlatosak a földi, gigászi méretű szekoiákhoz. Továbbá, a klorofill-tevékenység
a növényekben pontosan úgy megy végbe, mint a Földön.
A moszatok, a nyálkagombák, a száras növények, továbbá az ostorosok, férgek, laposférgek, stb. melyek számotokra ismerősek, rendelkeznek a maguk ikerfajaikkal az
OYAUMMO-n, eltekintve néhány morfológiai különbségtől, melyeket egy földi elemző csak
mint alfajt, vagy variációt említene; mindez oly mértékű, hogy ha összehasonlítanánk a két
taxonómiát, meglepődnénk milyen sok szinten és milyen gazdag a hasonlóság mértéke.
Ám ahogy előre lépünk a komplexitás terén, a morfológiai különbségek egyre hangsúlyosabbak lesznek. Osztályok, mint például a rákoké, az UMMO-n nem léteznek, habár
vannak állatok, melyeket nem tudnátok hirtelen osztályba sorolni, ám, hasonlítanak rájuk.
Másrészről, megvan a halak, kétéltűek, madarak, hüllők és emlősök osztálya, melyeket kétséget kizáróan és rögtön be tudnátok sorolni, ám nem találhatjátok meg fajaikat a földi állatkertekben, vagy akváriumokban. Még egyszerűbben, az UMMO-ról egyetlen állat, vagy öszszetett növény (kivéve az embert) sem találhatna egymásra a Földön és vica vcersa.
A WAAM-WAAM lehetséges „törzsfejlődését” a következőképpen mutathatjuk be:

5. ábra
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Az IBOZOO UU csomópontok képviselik azokat a helyeket, ahol mutációk miatt eltérések következhetnek be. A törzsek, melyek alakilag különbözőek az OEMI-től, végül eltűnnek, hiszen a „végső sorsa” a fának az OEMI törzsének szerkezete.
Most pedig felfedjük számotokra a biogenetika egyik aspektusát, amely, amennyiben
egy OYAGAA szakértő olvassa, megengedhetetlen hibának értékelné, elképzelhetetlen eretnekségnek, a földi genetikával összefüggésben.
A fajok genetikus megőrzője, a törzs, változások tárgya, miként tudjátok, időről-időre
mutációk, vándorlások, a környezet átalakulása miatt természetes kiválasztódás alanyai…
Úgy tűnhet, hogy különböző osztályokba sorolt állatok alakulhatnak ki, miközben persze fejlődhetnek, ám minden egyes alkalommal távolodnak az emberszabású formától. Nem
tűnik meglepőnek biológusaitok számára, hogy a lófélék is változnak, s az egymást követő
mutációk során mind karcsúbb és szellemileg fejlettebb állatok jönnek létre, ám jelentősen
különböznek az ember anatómiájától.
Nem ez a helyzet: a különböző fajok, az evolúció során, szükségképpen közelítenek
az emberszabású szerkezethez. Mindezt láthatjátok az ábrán is. Ha az OYAGAAN egy csoport előemlős szétválik egymást követő emlős ágakra, és ha ezek közül egy törzs átalakul
főemlőssé, és ha ezekből különböző emberszabásúak jönnek létre, egészen a Homo
habilisig, és magasabb ágakhoz, ez pedig a kiválasztódási mechanizmus és a B.B. mintázatai miatt van, ezek gyorsítják fel a genotípus átalakulását ebbe az irányba. Előbb
vagy utóbb más állatok is átalakulnának a Homo sapienshez erősen hasonlatos lényekké.
Más szavakkal: amennyiben a földi OEMI eltűnne, abban a pillanatban az emberszabásúak, a cerkófok, az újvilági majmok és a többi emlős, a fennmaradó osztályok új OEMI-vé
kristályosodnának ki (köszönhetően a kezdetekkor rendelkezésre álló többféle ágnak a fajok
között).
Ez nem jelenti azt, hogy minden OEMI hasonló. Ellenkezőleg, olykor markáns anatómiai különbségek vannak. Például, mi az UMMO EMBEREI jelentős genotípusos és következésképpen, fenotípusos különbségekkel rendelkezünk. Ha egy földi orvos megvizsgálna
minket, meglepő tulajdonságokkal szembesülne. Pontosan ugyanígy, a hominidák a puhatestűektől ágaztak volna el sok-sok millió évvel ezelőtt, egészen más anatómiai jellemzőkkel
rendelkeznének.
Két, különböző planetáris társadalmi hálózatból származó OEMI nem párosítható,
egész egyszerűen az eltérő szaporítószerveik miatt, hiába a közel azonos morfológia. Ezért
tehát egy nő az UMMO-ról és egy férfi a Földről képtelenek lennének gyermekeket nemzeni
teratogén jellemzők nélkül. Csupán a két bolygó genomjának kezelése adhatna stabil és
gyümölcsöző fajokat (a mi UA-nk (erkölcsi törvények) ma tiltják ennek a lehetőségét).
Az OEMI tehát az evolúció végső terméke. Ám az ember képes a saját evolúciójára a
saját agyának és természetesen a fennmaradó fenotípus fejlesztésével (ti magatok éppen a
korai szakaszában vagytok ennek a Homo törzsnek a fejlődésében). Ami történik a
kortikalizáció (az agykéreg és ennek következtében az intelligencia) folyamata beindulásának kezdőpontjánál, az az, hogy az embernek sikerül megértenie a kozmosz biogenetikai
alapjait, és eljutni mind elméleti, mind gyakorlati szinten a saját genomja megváltoztatásának képességére, anélkül, hogy ki kellene várni az ehhez szükséges normális időtartamot, mutációkat és szelekciókat, megváltoztatva és megjavítva azt.
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AYUBAYI-nek nevezzük az entitások azon hálózatát, melyek entrópiája negatív, akik
önreprodukcióra képesek, és akik a biomolekuláris szinten az adatokat a központjukban tartalmazzák. Ide tartoznak például a magasabb rendű állatok, mint az OEMI, de a víruskolóniák, egy csoport hangya (a faja), az élősködők és a gazdatestük, egy csoport ember, vagy
egy bolygót benépesítő valamennyi élőlény. Azaz az AYUBAYI MATEMATIKAILAG „az egység”, de bármelyik „részhalmaz” is.
Ám ami valójában jellemzi az AYUBAYI-t, az nem egyszerűen élőlények összessége, hanem ennek a hálózatnak az irányítottsága, modulációja, a WAAM_BB vezérlése alatt
(végtelen tömegű és állandó sugarú világegyetem).
Az élőlények hálózatának evolúciója egy hűvös bolygón vagy egy hideg csillagon nem áll csupán a sors törvényeinek irányítása alatt. a szervezetek információt
küldenek a környezetükről a WAAM-BB-nek, mely feldolgozza az adatokat és válaszol
rájuk, jeleket küldvén (viselkedési mintákat) az evolúcióhoz. Találni fogunk egy földi
szót erre a folyamatra, és úgy fogjuk nevezni, ORTOGENEZIS. Eszerint, az AYUBAYI,
miként az ember is, sejtek összessége szövettani egységekben, melyek szerveket és egyéb
támogató szerkezeteket építenek fel, a HÁLÓZAT azonban irányított szerkezetében a [B.B.]
által, amiről mélyebben fogunk beszélni.
WAAM-BB: kétségtelenül a legfontosabb világegyetem WOA teremtésében (ALKOTÓ vagy ISTEN). A WAAM-BB különleges világegyetem, a WAAM-WAAM egyik világegyeteme (szomszédos azonban a WAAM-B-vel és kapcsolódik más WAAM-okhoz, köszönhetően a bennük való létezésének, képzetes tömegként ± -1 m.
A WAAM-BB végtelen tömeggel rendelkezik, amely egyenletesen oszlik el ANYAG és
ANTIANYAG között (+m és –m). A sugara állandó és nem tartalmaz képzetes tömeget. A
központjában a foton sebessége végtelen. (a végtelen tömeg koncepciója ennek a világegyetemnek az összességére utal; nem jelenti azt, hogy ennek a világegyetemnek a tömeg
szingularitásai hipersűrűek). Ez az egyetlen világegyetem, a WAAM-B-n kívül, ahol az
AYUBAYI-ra vonatkozó elképzelésnek (élő hálózat) nincs semmi értelme, (Egyszerűen kifejezve: nincsenek galaxisok, bolygók, állatok és növények, sziklák és por.)
Megpróbáljuk leírni a WAAM-BB-t
Ha meg tudnánk „nézni”, vagy be tudnánk hatolni ebbe a nagyon különleges Világegyetembe, úgy tűnne számunkra, mint szálak zavaros konglomerátuma, és lebegő csomók
az űrben. Ezen szálak egy része tömeg (+M) míg másik része (-M). meglepő lehet, hogy
„robbanás következik” be, amikor ezek a szálak érintkezésbe lépnek egymással. (Valójában,
ez igazából a szálak és a csomók szóródása, és energia felszabadulás, melyhez hozzájárul
az a tény, hogy a közeli szálak és csomók eltávolodjanak egymástó, kompenzálva a gravitációs vonzást.) Különös lehet számunkra látni, hogy szálak nyalábjai magas energiájú mozgásokat végeznek végtelen sebességgel. [Lényeges meghatározni a VÉGTELEN matematikai koncepcióját, itt – a fizikai világban – kicsit más jelentéssel bír. Például, vegyünk egy értéket, legyen ez 12n, ahol „N” tetszőleges érték, nagyobb mint egy kvintillió /1030/ - durván –
az UMMO fizikusai számára AIGIOXA, azaz „végtelen”, eltér az AIGIOXUOC (matematikai
végtelen) fogalmától, vagyis az „N” nagyobb érték, mint amit el tudtok képzelni.
A GOOINUU UXGIIGII, ezen tömegek szálai háromdimenziós keretben találhatók. Ha
láthatnánk őket, a formájuk durván a következő lenne:
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6. ábra
A csomók sűrűségének el kell érnie (földi egységben kifejezve) a 1018.3 gramm/cm3
értéket [Szerk. ~ 2 x 1018] (egyenlő sűrűség a mi háromdimenziós WAAM-unkéval), olyan
érték, amely a mi Világegyetemünkben a neutroncsillagokra jellemző. A szálak sűrűsége a
következő értékek közé eshet: 107.2 és 105.8 gramm/cm3 [Szerk. 1.6 x 107 <--> 0.63 x 106].
A szálak két csomó között periodikus longitudinális rezgéseket végezhetnek (axiális
terjedés), állóhullámokként rezegnek. Ez a rezgés INFORMÁCIÓS tartalmat hordoz. Másképpen kifejezve: GOOINUU UXGIIGII (tömeglánc) kódol és dekódol információkat, eltárolja
a szálai területén, és kiveszi vagy felhasználja minden egyes csomópáros révén.
Azt mondjuk, hogy egy megfigyelő érzékelné ezeket a teret keresztező, egymással
nem érintkező – kivéve bizonyos körülményeket - hatalmas láncokat és megmérhetjük a hőmérsékletüket a tömegükben, azaz lehetőségükben áll energiakvantumokat (fotonokat) kisugározni. (megjegyezzük, hogy ezekben a láncokban az anyag, kivéve a szálas részeket,
nem alkot atomokat, hanem, erősen összenyomott, elektromos töltés nélküli részecskéket.
Nincsenek elektronhéjak, sem elektronpályák, melyek elektronjai energiavantumokat bocsátanak ki pályaváltásukkal.) A termikus energiaforrás a (+) tömeg és a (-) tömeg ütközéséből
keletkezik.
A nagyléptékű kialakítása ennek a szerkezetnek bonyolultabb. A valós keret ötdimenziós. Az IBOZOO UU hálózatot lehet érzékelni a háromdimenziós, plusz idő, plusz
OAWOO (az I.U. orientációjának irányultsága) hipertérben, mint valós „membránokat”
(XOODII), melyek egymáshoz kapcsolják a csomókat.
Ez a komplex hipertéri hálózat az alábbi funkciókat látja el:
- INFORMÁCIÓ RÖGZÍTÉS (tárolás céljából)
- ADATFELDOLGOZÁS (hiszen valódi fotonerősítőkből épül fel).
Ilyen XOODII igazából I.U. hálózatok rendszere, amelyek rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy hatalmas mennyiségű energiát szolgáltassanak!!! NEM KVANTÁLTAT!!!
Amikor a hálózat csupán egyetlen foton (kvantum) által gerjesztett.
Úgy nevezzük LEIYO WAAM (határ effektus), egy jelenségcsoport, melye a XODI
WAAM-ban jelentkezik (határmembrán két „szomszédos” kozmosz között, melyek képesek
kommunikálni egymással).
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A „megfigyelhető” határeffektusok nagy számúak, ám sokkal több van melyeket még
nem figyeltek meg a tudósaink. Például:
* A WAAM képzetes tömege ± -1 m effektusokat kelthet a LEIYO WAAM-ban (gyűrődést és nyomást) egy mások WAAM-on.
* A kritikus nyomás nagyobb, mint tizenöt millió atmoszféra, intenzív mágneses mező
mellett, az OXAIUYU okoz LEIYO-t (változást az I.U. tengelyekben), ami magyarázza az
OAUOLE IBOZOO (részecskék inverziója, mely lehetővé teszi a hajóink számára az utazást,
közvetítő révén, egy másik WAAM-ba.
* A legtranszcendensebb LEIYO WAAM (határ effektus) láthatóan két faktor jelenlétének köszönhetően bukkan fel az élőlényeket illetően (a kripton atomok felhője).
- BAYODU (egyesítő tényező két B.B. és a kromoszómák között) összekapcsolja
egy élőlény genomját a [B.B.]-vel
- OEMBUAW: (kripton atomok faktora, mely összekapcsolja a B.B.-t az aggyal)
összekapcsolja az agyat a [B.B.]-vel és a [B.]-vel.
A BAYODU és az OEMBUAW egyaránt, a kódolt kvantumugrásaik révén, gerjesztik a
WAAM-BB területét. Valójában, gerjesztik vagy stimulálják a XODI-ját (membránját) ennek a
környezetnek, információ-hozzájárulásuk révén. Az átvitel egy fotonba kódolt (a mi WAAMunkban) kvantumugrás inverziója révén megy végbe, a másik WAAM-BB központjában.
Ez a foton „megfordul” a XODI (membrán) révén, és makroszkópikus energiaárammá
transzformálódik (egy kicsit olyan, ami a mi WAAM-unkban történik, amikor egy foton egy
kristályra hull, elektronnyalábot keltve).
Az első fázisa ennek a folyamatnak az ADATOK rögzítése. Az információ a GOINU
UGIGI-jein (a WAAM-BB csomópontjai) kerül rögzítésre, állóhullámok formájában, a szálas
szekciók területén. Ezt komplex információfeldolgozási folyamat követi, melyet egy későbbi
jelentésben fejtünk ki részletesen.
Összegezve: Amikor látunk, érzünk vagy megérintünk egy objektumot, mint például
egy tárgyat, az információ eljut a receptorainktól az agyunkba, amely feldolgozza az információt és eltárolja, ám ugyanebben az időben eljuttatja a kripton atomok láncához is, melyek
külső elektronburka megkapja ezt és továbbítja egy másik világegyetembe, a WAAM-BB-be,
a kollektív lélek helyére és a WAAM-B-be, az egyéni lélek helyére.
A WAAM-BB ötdimenziós kontinuum, tömegszingularitásokkal, szálak és csomók
alakját öltve, „sejtekre” osztva (Nem ismerjük e látványt részleteiben, s azt, vajon áramlik-e
információ közöttük.). Minden egyes sejt a BUAWE BIAEI (B.B.) nevet viseli „szellem” vagy
„kollektív szellem” [B.B.].
Annyi B.B. létezik, ahány AYUBAYI (planetáris élőlények hálózata), valamennyien
a WAAM-WAAM-ban. Egy az egyhez arányú leképezés van minden egyes, a hideg csillagokon található élőlényhalmaz és a megfelelő B.B. között.
Hagy fejtsük ki ezt az elképzelést még didaktikusabb módon. Ti, földi emberek integrálódtok egy élő Hálózatba (a földi bioszférába, amely tartalmazza a legkisebb víroidtól a
legmagasabb szintű emlősökig a fajok tömegét, beleértve a Homo sapienst is). Nos, a
WAAM-BB-ben az ember képes térben és időben lokalizálni egy „sejtet”(„gigászt”, egy
igazi „galaxist”), amit mi az OYAGA (B.B.O.U.) [O.U.]-jának nevezünk.
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Valamennyi élőlény információt küld ebbe a hatalmas KOZMIKUS AGYBA. A [B.B.]
vagy KOLLEKTÍV SZELLEM sokkal inkább olyan, mint egy kozmikus agy - ez az elképzelés idegen számotokra -, mely tárol, kódol, dekódol és feldolgozza az összes, hideg
bolygón lévő élőlénytől érkező adatot.
A kötelék, mely összekapcsolja ezt egy élő baktériummal, egy rákkal, vagy egy gazellával, csupán a BAYODU UHU (egyesítő tényező a B.B. és a kromoszómák között) (az
információ kódolására nem lehet egyszerűen csak úgy gondolni, mint kripton atomok felhőjére, hanem annak integrációjára a B.B.-be is hozzátartozik). Egy hal információt küld a
génjeiről és a környezetéről, és csak forma-mintázatokat vagy genotípusokat kap,
hogy modulálja a saját mutációját. Ez az egyetlen kötelék, mely egy alacsonyabb rendű állatot a B.B.-hez kapcsol.
Az OEMI és a {B.B.O.U.]. Ám az ember (OEMI) a többiektől különböző lény, emellett
a BAYODU UHU (egyesítő tényező a B.B. és a kromoszómák között) mellett az ember
rendelkezik egy további kripton atom felhővel: az OEMBUAW-val [O.] (kripton tényező,
mely összekapcsolja a B.B.-t az aggyal), mely sokkal összetettebb információt szállít a
[B.B.]-hez és a lélekhez [B.].
Nemcsak azt, amit érzékel, de azt is, amit elképzel, visszatükröz, gondol és érez. Az
ötletek, vizualizációk, érzések, intellektuális folyamatok, azaz a teljes agyi folyamat szimultán
kódolt az Agy memóriájában, a Lélekben [B.], és a Kollektív Tudatban [B.B.].
Az első kettő (az agy memóriája és a lélek – Szerk.) csupán az egyén intellektuális érzéseit rögzíti. A [B.B.O.U.] integrálja ezt az információt azzal, amely a bolygón élő
milliónyi élőlénytől származik.

7. ábra
Továbbá, az agy fogad:
-

UTASÍTÁSOKAT (irányító utasításokat a Lélektől [B.]
Intellektuális és érzelmi INFORMÁCIÓKAT, a végeredményét és a szintézisét
a hatalmas mennyiségű, a Bolygó élőlényeitől származó adat feldolgozásának.

Lásd alább:
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8. ábra
Miként jött létre a WAAM-WAAM? Kezdetben volt a WAAM-BB, együtt létezett
WOA-val (Isten). A WAAM-BB tartalmazta világegyetemének összes anyagát, kezdeti magjában, végtelen tömeggel (fizikai végtelen). Ez a mag azonban ellentétben a másik WAAMmal, anyagból és antianyagból állt. Instabil kozmion volt, és következésképpen felrobbant (E
= végtelen energia).
A kozmosz tágulása olyan, mint egy buborék növekedése. Egy hiperszférikus membrán, melynek sugara fokozatosan növekszik. Úgy képzelhető el, mint egy hipernyomáshullám frontja, melyet egy hasadásos-fúziós bomba felrobbanásakor láthatunk (a
belső nyomása ennek a buboréknak a kezdeti pillanatban végtelen, ez az érték azonban
fokozatosan csökken).
Ha WOA nem avatkozott volna be, a tágulást a „végtelen” tömeg gravitációja kompenzálta volna. A kezdeti „kozmikus kristály” izotrópikus konstans tömeggel (+m és –m) abban a pillanatban összeomlana amikor az izotrópikus tágulás megkezdődik.
Ekkor történt, hogy WOA „intelligensen” beavatkozott indukált anizotrópiát
keltve. TEREMTÉS.
Woa mindösszesen aszimmetriát keltett. Meg fogjuk látni, egy hurokban, melyet
nevezhetünk kibernetikának, hogyan tükröződik vissza a KOZMOSZ saját magára, azaz információt kap saját struktúrájáról és korrigálja önmagát ehhez a belső tükröződéshez.
A WOA által kezdeményezett zavar miatt, ez a világegyetem többé már nem kristályos-kozmosz, a különböző jelek tömegei ütköznek, és az ebből származó energia ellensúlyozza a gravitációs összeomlást (miközben hozzájárul a rendszer tágulásához).
A WAAM-BB aszimmetriája, vagy anizotrópiája hatást fejt ki a szomszédos WAAMra. A robbanás idején ugyancsak hajlamos izotrópikus kozmikus kristállyá alakulni.
A WAAM zavara, illetve gyűrődése a robbanás idején keletkezik, amikor, a kezdeti
robbanás utáni töredékidőben, a Membrán, vagy „buborék” kritikus nyomás alatt áll, ez az
érték körülbelül 15.445.000 földi atmoszféra nyomás, s az elnevezése is „kritikus nyomás”,
azaz ADAGIOUU (mely lényegesen alacsonyabb, mint a nulla pillanatban, amikor a WAAM
teljes tömege hipermasszív pontban koncentrálódik).
A WAAM (a mi Világegyetemünk) születése kapcsán meg kell fontolnunk két kritikus
mozzanatot a WAAM-BB-vel való interakcióval kapcsolatban:
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-

A kezdeti Pillanat: különleges hipertömeg (a WAAM-BB hatása alatt robban
fel),
A kezdeti anizotrópia Pillanata (tizenöt-millió kilogramm/négyzetcentiméteres
nyomás fölött /Földi egységben/ keletkezett, mely eltörölte a kezdeti izotrópiát)

Ez a pillanat kritikus. Szubatomi részek jelennek meg, mint energiakvantumok, melyek később port hoznak létre és galaxisokat a gázfelhők akkréciója révén, amikor a gáz csillagokba kondenzálódik (ez a fázis jól ismert az OYAGAA (Föld) asztrofizikusai számára.
A WAAM-BB funkciója transzcendens. Nemcsak hogy az élőlényekkel kapcsolatban tevékenykedik a [B.B.O.U.] révén, hanem mint látni fogjuk, lehetővé teszi a
multiverzum létrejöttét is.
Most már összegezhetjük valamennyi (ismert) funkcióját a WAAM-O-U-nak. Didaktikai nyelvezetet fogunk használni: a WAAM-O-U hozza létre a lehetséges multiverzum
ökológiai gazdagságát. E nélkül a WAAM-WAAM hipermasszív pontok hálózata lenne, és
nem lennének sem galaxisok, sem csillagok, sem élőlények, röviden semmiféle „dolog”. A
WAAM-BB modulálja a multi-planetáris kozmosz konfigurációját, melyben a WOA VALÓSÁGGÁ válik, a „LEIYO WAAM” („határeffektus”) révén.
A WAAM-WAAM-BB, sokfelé van osztva [B.B.], rendkívül változatos INFORMÁCIÓKAT kap az élőlényektől, melyek benépesítik a többszörös Világegyetemet. Jegyezzük meg, hogy ezektől a lényektől INFORMÁCIÓKAT KAPVÁN, igazából a WAAMWAAM az önmaga, melyet ezek a lények megfigyelnek.
Mindenekelőtt, minden egyes B.B.-hez nagyon fontos információk áramlanak,
az egyik az OEMI-től, vagy WAAM-WAAM-ban élő, más racionális lényektől sugárzódik, az ő intellektuális tevékenységükről, a környező világukkal kapcsolatos érzékeikről, érzéseikről, stb.
A WAAM-BB dolgozza fel ezeket az adatokat, elválasztja őket különböző
[B.B.O.U.]-jaibe, morfológiai mintázatokat hoz létre, univerzális érzéseket és szimbólumokat, mester terveket…
Minden egyes [B-B.] elküldi a biológiai mintázatait az élőlényekhez, hogy irányítsa (ORTOGENEZIS) az egyes hideg Csillagok evolúcióját. Az egyes [B.B.O.U.]-k
ugyancsak elküldik a maguk egyetemes gondolatait, kollektív érzéseit, indukcióit, legfőbb erkölcsi eszméiket, stb. az összes OEMI-nek. IGEN, az erkölcsi törvények „írva
vannak”, mielőtt WOA hatást gyakorolna az egyes bolygók intelligens bioszférájára.
Ez megmagyarázza a telepatikus kommunikációt, melyet ti ugyancsak telepátiának
hívtok, ugyanazon hideg csillag két intelligens lakója között. A következő rajt szintetizálja
ezeket a funkciókat didaktikus módon.
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9. ábra
Beszéljünk most a TUDATOSSÁG-ról (számos szavunk van rá, általában EEXEE
OA).
Az OEMI, mint bármely más élőlény, tér-időbeli és negentropikus hálózata az
IBOZOO UU-nak. Másképpen fogalmazva, evolúciója az időben olyan, mint a belső
entrópia (információvesztés) csökkenése, növekedés helyett, miként az egy kristályban, egy szikladarabban, vagy egy galaxisban történik. Ez azt jelenti, hogy az idő folyását érzékeljük az entrópia két, E1 és E2 állapota között, ahol a második alacsonyabb az elsőnél. A kettő között az entrópia csökken (növekedés következik be az INFORMÁCIÓBAN, dl). Mi valójában nem érzékeljük az időt, helyette, az információ növekedését.
Ezért van az, hogy amikor unatkoztok, az idő lassan múlik (az információ-növekedés
lassú). Az idő érzékelése „nem-létező” két állapot között, teljes anasztézia van, ahol E1 # e”.
Éppen ellenkezőleg, amikor intenzíven élünk, (információ-növekedés) az idő látszólag
sokkal gyorsabban telik. Bizonyos neurotikus degenerációval rendelkező betegek számára
(például azok, akik elérték az általatok szenilis őrületnek nevezett állapotot), az idő visszafelé
telik (pozitív entrópia), gyakorlatilag csak testek, hiszen átalakultak entrópikus lénnyé.
A szellemünkben lévő információ ugyancsak továbbítódik a pszichébe [B.]. Ott az információ tárolásra kerül az IBOZOO UU hálózatának szálaiban, azaz az IBOZOO UU láncaiban. pontosan ugyanígy, ez a „szálas szerkezet” megjelenik az I.U. szekvenciájaként, amely
közvetlen kapcsolatba lép velünk, vagy irányít minket. Az I.U. minden egyes lánca végtelen
számú (fizikai értelemben) szögből épül fel, melyek információt kódolnak.

10. ábra
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Amint az az ábrán látható, egy-egy arányú megfeleltetés van az időtengelyen az
egyes pillanatok között és a psziché [B.] IBOZOO UU-ja között. Az idő a Világegyetemben
diszkrét, egymást követő IDŐBELI KVANTUMOKBÓL dt áll, mindegyik egy pár I.U.-hoz viszonyul, mely kódolja a lélek által küldött utasításokat.

11. ábra
Az ábrán, didaktikus módon láthatjuk, miként sorakoznak az utasítások, pillanatrólpillanatra (IBOZOO UU az IBOZOO UU-hoz, dt.) így tehát, figyelembe véve az „ént”, mint
egy hosszú tér-idő alagutat, a tudat „világítja” meg az alagút egyes szekcióit. El tudjuk képzelni, hogy ez az alagút számos ajtót tartalmaz, mindegyik egy-egy neuroreceptort képvisel,
az egymást követő pillanatokban.
Az egymást követő képek belépnek az ajtón (az idő folyamán ugye: ajtókon. Pl. a látás). Az agyunk folyamatosan gyűjti a vizuális érzeteket. Ahogy az egyes napok eltelnek,
látok egy új arcot, egy tárgyat, melyet sohasem láttam korábban. A galéria egyre gazdagabb
lesz „objektumokkal”, „bútordarabokkal”.

12. ábra
Amikor az ember megvilágítja a hatalmas folyosó (OEMI OEVUMAEI: tér-időbeli ember) egy szakaszát, nemcsak a „bútordarabnak” a látványát fogja megtapasztalni, mely ép101

pen belépett ezen az ajtón (új képet érzékel), hanem egy „tükör” segítségével, EMLÉKEZIK,
a „bútordarabokra, melyek MÖGÖTTE vannak (soha sem azokra, melyek előtte, mert az a
jövő).
A tudat tehát szekvenciális, időben halad, köszönhetően a szálas szerkezetnek a
pszichénk [B.] IBOZOO UU-jának (lánca vagy huzala), (olyan, mint egy katolikus rózsafüzér,
vagy a hindu „japa”, ahol az imádkozó magokat fejt egyesével).

HALÁL (UMMO ESZKATOLÓGIA)
Amikor a kripton hálózat utolsó elemei elpusztulnak (nem az atomok széthullása, hanem a hálózat csomópontjai), bekövetkezik a halál. Ez a pusztulás egybeesik bizonyos agyi neuronhálózatok széthullásával (a szívelégtelenség a vér áramlásának hiánya
miatt következik be, az oxigén és a glukóz hiánya miatt vezet a neuronhálózat szöveti károsodásához, szervi degenerációhoz, majd halálhoz).

13. ábra
Az OEMI halála így egybeesik az OEMBUAW (kripton Tényező, mely összekapcsolja a B.B-t az aggyal) )---o---( (a kripton atomok visszatérnek kvantumos viselkedésükhöz), egy HATÁR EFFEKTUSSAL, így ELTŰNIK, és a negyedik határ effektus jelenik meg, a
„LEEIYO WAAM”.
Az I.U. egyik hálózata behelyezi magát a két, szomszédos WAAM-WAAM közé: a
WAAM-BB és a WAAM-B közé. A lélek és a B.B. ezen a hálózaton keresztül kapcsolódik
egymáshoz. Ez azt jelenti, miként azt egy másik jelentésben elmagyarázzuk, hogy a lelkünk
célja elérni a kollektív pszichébe való integráció maximális állapotát.
Ez az értelme az Ummon való transzcendenciának. Tudjuk, hogy a mi halálunkkal egyesülés fog bekövetkezni, egy integráció, a psziché szoros kapcsolata, a mi
szellemünknek (sem anyagi, sem anyagtalan, hanem egyféle mátrixa az összes információnak és élettapasztalatunknak) az „univerzális” kollektív pszichével.
Képesek leszünk sokkal erősebben összekapcsolni magunkat azokkal, akik kedvesek
számunkra, kommunikálni olyan testvéreink szellemével, akik meghaltak, hogy részese legyünk az egész bioszféra planetáris ismereteinek, nemcsak annak az OEMI-nek, aki éppen
meghalt, hanem az összes emberének, aki valaha az OYAUMMO-n született (és természetesen, a ti esetetekben, a Homo habilistól a jelenig). A valódi világ ismerete, beleértve az
élőlényeket is, szintúgy lehetséges, hiszen a B.B. információkat kap valamennyi élőlény folyamatairól. Ez azt jelenti, hogy az elhunyt OEMI, a pszichén keresztül, kiterjesztett mértékben képes hatni azokra, akik kedvesek számára, köszönhetően a tudattalannak, és,
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egy bizonyos fokig, a körülötte lévő dolgoknak, mivel a bioszféra módosítja a közeli
fizikai környezetet az élőlények által.
A B.B. a kollektív psziché. Nevezhetjük tudatalattinak, vagy közös tudattalannak, hiszen működéseket tartalmaz, ám ezek nem válnak tudatossá a mi, azaz az ÉLŐLÉNYEK számára. Az elhunyt testvér pszichéje képes, és valójában olykor meg is teszi,
hogy segít minket, megvéd, és olykor, egyes tevékenységek közben NAGYON AKTÍV módon, ám az idő nagy részében, óvatosan modulálja a tudatalattinkat, azon információk által,
melyeket a B.B.O.U. révén kapunk.
A psziché, vagy másképpen a lélek, kiszabadul az [O] kötelékéből (a
kriptontényező, mely összekapcsolja a B.B.-t az aggyal) )—o—( és az OEMI (azaz a fizikai test) - már lebomlott -, elkezdi a B.B. örömteli ismeretének örök állapotát; nemcsak hogy
fokozatosan magába olvasztja az emberi lények századokon és generációkon át felhalmozódott ezeréves kultúráját, de magába olvasztja a tudományt, a művészetet, a planetáris
emberiség kultúrájának összességében. Kétségtelenül érezni fogja a szenvedést, ám ellensúlyozva lesz az UA mély ismeretével, és az erkölcsi és zenei életet (melyek összetétele
harmonikus az) élőlényekkel.
Továbbá, mint a WAAM-BB résztvevője, képes lesz elérni a WAAM-WAAM teljes és
örök titkait, tanúja révén a galaxisai, csillagai és különböző tömegű alakzatai folyamatos fejlődésének.
Mi fog történni, amikor a földi emberiség eltűnik? Nem tudjuk, tudományos nézőpontból megfogalmazni, azonban az UMMOWOA kinyilatkoztatása értelmében, az [O.U.] integrálva lesz egy másik [B.B.O.U.]-ba, összhangban számos további eltűnő planetáris bioszférával együtt. Emlékezhetünk mindenre a következő UA-ban (az UA-k olyan magasztos erkölcsi maximák, amelyeket az isteni Ummowoa diktált).
UA TAU 1854 „És a planetáris tudattalan távoli területekről megvilágít minket meghökkentő erkölcsiségével, amelyet bonyolult lesz számunkra vállalni. Mivel bele van vésve
az összes, WOA által valamennyi OEMI számára lediktált törvény. Ebben feljegyzésre kerültek az OEMI tettei, azok, melyek megfelelnek az erkölcsi törvényeknek, és azok, amelyek
sértik a megkerülhetetlen társadalmi elveket, hiszen mindazok, akik saját akaratukból megszegik az én isteni TAU-mat, a személy regressziós antrópiáját okozzák, a saját WAAM-uk
degradálódik" (kozmosz?? = lefordítható mint TÁRSADALMI KERET, FIZIKAI KÖRNYEZET).
TAU 1860 „Ám az OEMI szétesése egy napon be fog következni, amint azt mindanynyian tudjátok. Honnan tudjátok, mikor fog ez a perc (UIW) elkövetkezni? A lelketek bele fog
olvadni a kollektív Tudattalanba, részese lesz a planetáris örömöknek, és sajnos, a szomorúságoknak is, ám ugyancsak örömmel vesz részt a hatalmas tömegű szellemi ismeret osztozásában, és a tükröző ezüst-titánium felszín keresésében (tükrökben használt ötvözet), a
polinukleáris Világegyetem, melyben léteztek, teljes UA (erkölcsi) törvényeiben.”
TAU 1868 „Továbbá, egy napon, az Ummo teljes életszférája áldozatává válik egy
szörnyű katasztrófának, amely elpusztítja az alapokat, nemcsak a ti civilizációtokat, hanem
az élőlények esetében magát a genetikai esszenciát magát is. Jég fogja beborítani a kontinenseket, sok-sok ENMOO (hosszúság mérték az Ummon [a mi megjegyzésünk]) vastagságban, számos helyen, és az élet széthullása valósággá válik. Ez lesz az inflexiós pont,
ahonnan kezdve a közös tudattalan, amely kezdetben egyedül lebegett kozmoszának óceánjában (a WAAM-BB-re történik ez az utalás), beleolvad más közös, emberi tudattalanokba,
és kihalt állatok hálózatába, melyek távoli OYA-n éltek, és egyben az az időpont lesz, amikor
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a lelketek részvétele WOA mesterművében további tökéletesedési fokot fog elérni, az örökkévalóság felé tartó lassú haladás során.”
Amikor ezeket a TAU-kat lediktálták, a mi tudósainknak csak halvány elképzelései
voltak a Kozmológiáról. Nem tudták, hogy egynél több Világegyetem van. Hallani beszédet
más kozmoszról, metaforának tűnt, amely a lakatlan világokat szimbolizálja. Ám a Tudományunk fokozatosan megerősítette az istenit, és a kissé metaforikus képeit a mi isteni
UMMOWOA-nknak.
Manapság azonban, tekintettel a jövőben bekövetkező, az elkülönült [B.B.O.U.] fúziójára, csak azt tudjuk, amit az OEMI számára ez a jóságos és szent a szentek között, kissé
kétértelmű módon kinyilatkoztatva.
Ti földi OEMI-k, számára ismerősek az OYAAGAA gondolkodók által vizsgált kérdések. Századokon át, a ti filozófusaitok elgondolkoztak a leginkább transzcendens kérdésekről, amit egy ember egyáltalán csak feltehet. Kik vagyunk? Hová tartunk? Honnan jöttünk?
Miért vagyunk ebben a világban?
Szeretnénk most felkínálni fél-válaszokat a mi tudósaink (a tudomány és a filozófia
együtt létezik az OYAUMMO-n) révén az emberiségnek.

Filozófiai válasz a modellünk első fázisára:
MI HISSZÜK: (habár tudományosan nem tudjuk bizonyítani, annak ellenére sem,
hogy Ummowoa TAU-i megadják számunkra a választ), hogy WOA megvalósítja önmagát a
WAAM-WAAM létrehozásával (Ummowoa azt mondja: „Kozmosz és Antikozmosz). WOA és
a WAAM-WAAM együtt létezik az örökkévalóság óta, nem gondoljuk, hogy Isten (alkotó)
„előtte” vagy „utána” lenne a polinukleáris VILÁGYETEMNEK, miként az Ummowoa kritikusan megjegyzi. (Olykor, bizonyos TAU-kban az isteni ember Világegyetemről/Antivilágegyetemről beszél, másokban pedig IBOZOOCAOWAAM-ról, azaz POLITEMPORÁLIS
vagy másként POLINUKLEÁRIS VILÁGEGYETEM-ről: ez utóbbi definíció rejtélyes meghatározás maradt, amíg a tudósaink fel nem fedezték a WAAM-WAAM-ot). WOA nem létezhetett
„előtte”, mindenekelőtt az idő koncepciója miatt, hiszen az nem alkalmas egy adimenzionális
lény számára, és azért sem, mert „WOA nem képes változáson átmenni”. Elképzelhetjük,
amint egy első fázisú Isten még nem hozott létre mindent, és később fogja ezt megtenni,
miként a gondolkozás révén változó lény: kezdetben kevésbé tökéletes.
WOA tehát együtt létezik a WAAM-WAAM-mal, melyet ő hozott létre.
WOA létezik. Nem időben. Létezik, és ez minden! A multiplanetáris Világegyetem tízdimenziós egészben létezik, magában foglalva az időt is. (Nem tűnik értelmes dolognak azt
hinni, hogy a kozmosz fejlődik és WOA generálja ezt. Az idő érzékelésének illúziója sajátságosan az élőlényekre jellemző.)
WOA egy multikozmoszt gondol ki, amelyben idővel az isteni bölcsesség növeli az
ismereteket:
Miként érthetne meg valaki egy rendszert, mely képes önmaga információt generálni,
önmagát intelligensé téve? A filozófiai válaszunk az, hogy az információ „AZ INFORMÁCIÓ”
amit WOA feldolgoz saját végtelenséggel rendelkezik, az intelligens WOA visszatükröződése.
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A különbség abban rejlik, hogy WAAM-WAAM nem lehet a WOA, és szüksége van
előrelépésre „tudásban”, miközben az információ (teljes mértékben) integrálódik az
atemporális WOA-ba.
WOA ekképpen sok-sok ÖNTUDATOS univerzumot generál, képessé téve őket önmaguk korrigálására kibernetikus hurok révén. Ám miként lehet a galaxisok tömege és a
kozmikus por öntudatos?
Nyilvánvaló módon, entrópikus folyamatot nem lehet „tudatossá” tenni. A tudatosság
az összetettséget és a magas szintű információt és ismeretet jelenti (az entrópia rendezetlenség). Entrópikus rendszer, miként egy csillag vagy egy gázfelhő, centrifugális folyamatban
legyőzi az információt, az leromlik. Soha nem tehető tudatossá.
Szükséges dolog „létrehozni” negentrópikus rendszereket (rendszereket, amelyek
gazdagon növekednek információban, CENTRIPETÁLIS INFORMÁCIÓKBAN, a közeg rovására). A fejlett intelligenciával bíró WOA megköveteli ezen rendszerek fejlődését minimális
intellektuális erőfeszítés révén.
Ennek megvalósításaképpen LÉTREHOZ egy ANIZOTRÓPIKUS, szabálytalan
KOZMOSZ-t. Például, felkavarja a port a szobában. Milliónyi részecske-parány felkavarodik.
Bizonyos területeken a por szétszóródik, kiterjed (entrópia), míg másokon – ebből kevesebb
van – a por koncentrálódhat, arabeszkeket formálhat, különböző alakzatokba csoportosulhat
(információ koncentrálódás = negentrópia).
MIT MOND A TUDOMÁNYUNK: Valójában a WAAM-BB a létrehozott, amely, mint
tudjátok, torzítja a többi Világegyetem tömeg-szingularitásokat, keltve, galaxisokat és csillagokat, amelyek gázfelhőkből keletkeznek.
Néhány helyen azonban negentrópikus lények jelennek meg VÉLETLENÜL.
Az entrópia vad folyásában, a Világegyetem kis részei haladnak az ellenkező irányba,
információt gyűjtvén, ahelyett hogy elveszítenék azt, és ezek a csomópontok (élőlények az
OYAA-n /hideg csillagok/) képesek fejlődni, olykor egészen a TUDATOSSÁG állapotáig.
Ám miért áll a TUDATOSSÁG az első helyen? Úgy hisszük, tévesen, hogy ez a mi
személyes hasznunkat szolgálja. Érezzük, látjuk, megérintjük a jázmint – úgy véljük, a saját
örömünkre (az elégedettség érzése jelen esetben része a fényvisszaverő tükörnek, s ösztönöz minket, hogy ízleljünk és érezzünk), ám igazából amit érzékelünk, azt a WAAMWAAM szolgálatában tesszük.
Az élőlények, a neuroreceptoraik révén, információs modelleket érzékelnek
(szervi érzékelés), eljutván a világegyetem szerkezetének érzékeléséhez.
-

Ez az információ elküldésre kerül a B.B. O.U. –ba
Ez az információ integrálódik és feldolgozásra kerül a WAAM-BB-ben
A WAAM-BB a következőkben, tevékenységi modelleket generál a
WAAM-WAAM kapcsán.

Íme a szerkezete a zárt kibernetikus huroknak
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14.ábra
Most már meg tudjátok érteni WOA Teremtésének kiterjedését. Ő alkotta az öntudatos Világegyetemet, amely korrigálja saját magát, miközben fejlődik. A multikozmosz olyan,
mint egy gigantikus organizmus, aggyal felszerelve, a WAAM-BB-vel; érzékszervekkel:
élőlényekkel, formaszabályzókkal (effektorokkal – motorikus szervekkel); zavaró tényezővel (képzetes tömeg), képes módosítani a Világegyetem szerkezetét tér-idő gyűrődések révén dimenzionális folytonosságában, és végül, a saját teste, az egész, vagy
másképpen a Kozmosz hálózata, mely a szerkezetéből fakad.
Ennek a makroorganizmusnak lelke van, a WAAM-B, melynek egyedi pszichéjei
modulálják a WAAM-BB szerkezetét
Most már értitek, miért mondtuk nektek más beszámolókban, hogy az OEMI képes
megváltoztatni a saját Világegyetemét, csupán azáltal, hogy megfigyeli azt.
Csupán eszközök vagyunk, impozáns lények, akik azért születnek, hogy visszatükrözzék WOA végtelen kapacitását, és a halálban integrálódjunk WOA végtelen tudásába,
amely a tízdimenziós multiplanetáris Világegyetemben tükröződik. Ha nem látnánk, nem
éreznénk és érintenénk, a Kozmosz végtelen káoszba degenerálódna, semmiféle forma és energiaáramlás nem létezne. Ez lenne a legsúlyosabb bizonyíték az Isten
oligofrénizmusára (Intelligencia hiányára – Szerk.)
A WAAM-WAAM WOA alkotása, az OEMI teremtése, bizonyos módon, hiszen a
mi gondolatunk, amellyel hozzájárulunk a többi, kvintilliónyi (1030) emberi lényével a
Kozmosz pluralitásában, annak átszervezésében. A mi szerepünk az, mint tudatos entitásoknak, hogy legyen szemünk, fülünk, szaglószervünk… ehhez az impozáns agyhoz, amely a WAAM-BB, benne, a nem kevésbé impozáns ÉLŐ ORGANIZMUSBAN,
mely WOA alkotása, a WAAM-WAAM.
Kicsit mélyebben bele kell mennünk a képzetes tömeg ±√-1 témába a többszörös
Kozmosz kapcsán.
Ugyanezen a módon kap egy állat információt és azután dolgozza fel, hogy aztán végül kifejtse tevékenységét mozgó teste révén: lábaival, karjaival, álcsontjaival – a környezetére (kibernetikus hurok), azt is láttuk, hogy az élőlények úgy cselekednek, hogy ismereteket
érzékelnek, és aztán visszaküldenek a [B.B.O.U.] WAAM-BB-be.
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Mostanra nyilvánvaló számunkra, hogy a transzcendens funkciói a [B.B.O.U-nak]
nem pontosan azok, amelyek koordinálják egy élőlényekből álló hálózatot ezen információ
fejlődésében, amit pszichének, vagy kollektív tudattalannak nevezünk.
A WAAM-BB valódi szerepe hogy AGY legyen a WAAM-WAAM SZÁMÁRA, ám
minden élőlény információt kap, feldolgozza azt és úgy TEVÉKENYKEDIK a környezetével kapcsolatban, hogy az, átalakítása révén informálja.
A WAAM-WAAM ugyanígy működik, és egy olyan entitást késztet megnyilvánulásra, mely a földi fizikusok számára képzetes, a képzetes tömeget. „Képzetes tömeg”
±√-1 m, nem azt jelenti (miként a ti matematikusaitok vélik), hogy „misztikus” vagy „elképzelt”, „TÖMEG”. ellenkezőleg, létezése NAGYON is „valóságos”, csupán az a helyzet, hogy
nem érinthetitek, vagy érezhetitek, mivel nem a ti érzékelésetek háromdimenziós keretei között létezik. Egyik tulajdonsága ennek a tömegnek, hogy gyorsabban képes haladni, mint egy
foton. A képzetes tömeg az I.U. egyszerű hálózata. (Csak az IBOZOO UU elmélete segítségével ismerhető meg, ezáltal érhetitek meg az összefüggéseket a Világegyetemek között.)
Egy ilyen részecske „negatív” időben létezik, és a minimális energiahelyzete stabil,
végtelen sebességen. Nem léteznek élőlények negatív tömeggel, ám ha léteznének,
paradoxiális vonásuk lenne a végtelen sebesség (matematikai végtelen).
Az IBOZOO UU hálózata köti össze a Kozmoszt, és mint energia-áramlási öv
nyilvánul meg közöttük. (Amikor V-1 „alacsony sebességgel” mozog, a képzetes tömeg
megjelenik az egyik ikerkozmoszban, ám valójában mindig a két kozmosz között működik.
Esetenként, eltűnődhettek, vajon miként képes egy világegyetem belegyűrődni egy másikba?
A képzetes tömeg az, amely létrehozza ezt a határeffektust.
Vagy, elkezdhettek csodálkozni, miként lehetséges, hogy egy kripton atom elektronjai
ilyen különös módon viselkedjenek a B.I.-ben és az [O.P.]-ban? Ezek a képzetes tömeg elemi részecskéi, melyek a határ „másik oldalán” kifejtik ezt a hatást.
Ez csak akkor következik be, amikor ez a tömeg nincs a minimális energia
(V=végtelen) „állapotában”, hogy az interkozmikus esemény megnyilvánul (amikor √-1 m,
pontosan eléri a fény sebességét a kozmoszban, amelybe beilleszkedik, a kapcsolódó energia elérné a végtelen értéket, valamit olyasmit, ami igazából soha nem történik meg.)
A határeffektus IYODUHU (B.I.) még összetettebb, mint az interkozmikus kölcsönhatás. Az Ókorban, a BAYODU-ról (egyesítő tényező a BB és a kromoszómák között) úgy gondolták, hogy a kripton atomok hálózata, amely képes információt fogadni és rögzíteni az élőlények filogenetikai mintázatát.
Nyilvánvalóan, a [B.I.] nem egy kis kripton atomok alkotta felhő (86 db minden egyes
géncsoport esetében), hanem egy szimbiózis is, ezen I.U. hálózat és a B.B. O.U. között.
Minden egyes kripton atom-pár sajátságos funkcióval rendelkezik. Egyikük kódolja
azokat az információkat, melyek a WAAM-BB-ben találhatók az élőlények ortogeneziséről.
Más szavakkal, kódolja a növények, állatok és elementáris élőlények lehetséges mintázatait.
A páros másik atomja a környezetről gyűjt információt. Ez az információ továbbításra
kerül kicsiny intracelluláris vagy citoplazmatikus módon, és ezáltal intranukleáris víztömeget
érint. Más szavakkal, vízmolekulák felfogják a hullámhosszúságot nemcsak azon a
frekvencián, mely a molekulák dimenziójának megfelel, hanem a metrikus hullámhoszszon is. Az információ második forrása a kémiai biomolekulák és a nyomelemek, amelyek áthaladnak a sejtmembránon.
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Ugyanennek az atomnak van egy másik funkciója is. Ezen az atomon belüli kvantumugrások lerontják a mag metabolizmusát, a magban található ionizált víz révén, ezáltal módosítva a genom kódját (miközben ellenőrzött változásokat kezdődnek a nukleotid szekvenciában, amely a DNS láncot alkotja).
Látjuk, hogy egy faj példányának genomja különböző hatásoknak van kitéve:
Először is, véletlenszerű mutációkat okoznak külső ionizációs sugárzások, egy vírus, vagy mutagén vegyületek sora révén.
Ezekben az esetekben, az új fenotípus általában elnyomó, és az egyén meghal, képtelen ellenállni az ökológiai környezet agresszív elnyomásának (ezek természetesen
teratológiai egyedek).
Ezen kívül az ortogenetikusan irányított változások, a B.I. által diktálva, mely felemeli a progresszív fenotípusok egy korlátozott körét, sokkal rezisztensebbé téve őket a környezettel szemben, hiszen jóval fejlettebb lényekről van szó (a negentrópia pozitív indexű).
Természetesen habár ritkák, az elsőrendű változások: a véletlenszerűek, ugyancsak
lehetnek pozitívak, ám ha nem lenne a [B.B. O.U.] modulációja az élőlények fejlődésében a
bioszférában, sok-sok ezer évig tartana a fejlődés, amennyiben csupán a változás törvényein
alapulna, miként azt néhány OYAGAA (földi) genetikus feltételezi.
Miközben „ÉLÜNK”, halottak vagyunk. Ez az a következtetés, amire jutottunk. Az
„élet” állapotában, habár szabadok vagyunk, részt veszünk a Világegyetemben, habár
igen korlátozott módon. Csupán töredékét fogjuk fel azon ismereteknek, melyeket közvetlen környezetünk felkínál számunkra. Úgy hisszük magunkról, hogy független lények vagyunk, habár csupán a WAAM-WAAM hétköznapi eszközei. A mi szerepünk az, hogy a
megfigyelő SZEME-ként használnak minket, hogy megnézzük a Világegyetem töredékét.
Ám amikor meghalunk, megszabadulunk ettől a feladattól. Beintegrálódunk a
WAAM-BB-be, teljes egészében részt veszünk a KOZMOSZ AGYÁBAN. WOA teljes intelligenciájában élünk. Amikor a földi Jézus örök életet ígért nektek, ez a jelentőse az ő isteni
szavainak. Most már megérthetitek az Isten által diktált UA (Erkölcsi Törvények) valamennyi
mélységét.
Amikor megsértünk egy szent törvényt, mi az entrópia attitűdjéből tesszük. Minden
társadalmi bűn, minden bűn, amit karitásznak (szeretet) neveztek, ellen való, feloldja a
társadalmi hálózat koordinációját, bizonyos fokig. Amennyiben a bűn az én fivérem
ellen irányul, mely a funkcióiban megfigyelhető zavart okoz, és az így hozzájárul ahhoz, hogy lelassítsa a WAAM-BB információgyűjtését, pl. ENTRÓPIÁT, RENDEZETLENSÉGET tudok teremteni, a multiverzum fejlődésének lelassításával. Létezik egy
kozmikus elv, a minimális energiáról. A kozmoszban két hatalmas tendencia harcol
egymással, a NEGENTRÓPIA és az ENTRÓPIA.
Az energia univerzális áramlata „a multiverzumot a totális halál felé rántja”, amíg a
tömeg szingularitások nem alakulnak át sugárzó energiává. A negentrópia azonban harcol
ez ellen a tendencia ellen. Láthatóan ez utóbbi a gyengébb (a Világegyetem negentrópikus
környezete kis szigetekhez hasonló, az entrópia hatalmas tengerén.). Ám úgy látjuk ezt,
hogy egyfajta illúzió, hiszen a WAAM-BB-ben számtalan hatás jelentkezik. Kis információáramlások a képzetes tömeg jelentős áramlatait modulálják, hatalmas energiákat, ugyanazon a módon, ahogyan egy gyenge áram a tranzisztorban nagy intenzitású elektronokat
vezérel.
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A bűn, amit a társadalom ellen elkövettek; a társadalmi jog megsértése, súlyos zavarokat okozhat a WAAM-WAAM-ban, ez az amiért az isteni UMMOWOA hozzánk szól az Isten (WOA) „haragjáról”:
TAU 357: „Ah! Az, aki nem szeret és megsérti az erkölcsi törvényt! (UA), mivel WOA
dühe az elhagyását hozza maga után, amikor ez az OEMI (test) meghal. Ha felidegesíted a
fivéredet, mérhetetlen kárt okozol a Világegyetemben. WOA teremtési munkáját kézzelfogható módon rombolod.”
Az ökonómia elve (entrópia) önzővé tesz bennünket, hanyaggá a szeretettel kapcsolatban, azzal az emberi közösséggel, ahová tartozunk.
Egykor Jézus nektek a Gonoszról beszélt, aki „létezik”. Annak ellenére, hogy ti ezt a
képet metaforikusan vagy költőien értelmezitek. A gonosz igazából a „kísértés”. Ő képviseli
az entrópiát. Ő abszolút gonosz, a megsemmisülés. A pokol semmi más, mint az alacsony
energia-sugárzás formája szerinti halál, mely a WAAM-ban jelentkezik, ami elpusztul, amikor
az entrópia legyőzi a képzetes tömeg hatásait, a WAAM-BB által. E Kozmosz (amennyiben
hipokratikus tömegből áll) feloldódik a kozmikus kristályba; a felelős lelkek megmaradnak
örökké vagyott állapotban a végső szolipszizmusban, képtelenül arra, hogy integrálódjanak a
WAAM-BB-be. Ritkán fordul elő, hogy ilyesmi történik, ám elméletileg lehetséges.
Most már értitek, miért tartjuk a Szeretet fogalmát, mely transzcendens tisztán etikai
és humanisztikus értéknek, hiszen képes átalakítani és integrálni önmagát a Tudományba.
Az Ördög, a pokol és a gonosz… misztikusak számotokra, vagy legalábbis megszöktek a
Teológiai kontextusból.
Helytelen módon használtátok őket, megszemélyesítve őket, egy bizonyos naiv módon, mely láthatóan semmiféle jelentőséggel nem bír sok-sok OEMI számára. Habár mi nem
adtuk nekik ugyanezeket a neveket, tudjuk, transzcendens értéke van a WAAM TOA-ban
(Kozmológia Történet).

BÁRKI KÖZÜLETEK, AKI MEGSÉRTI AZ UUA-T, MEGÉRDEMLI, HOGY ELÍTÉLTESSÉK A WAAM-WAAM VALAMENNYI OEMI-JE ÁLTAL, HISZEN SÚLYOSAN SÉRT
MINKET.
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KIVONATOK A RIBEIRA KÖNYVBŐL
„A FÖLDÖNKÍVÜLIEK KÖZTÜNK VANNAK?”
Az elképzelésünk az AIOYAIODI-ról
A Földön bármely gondolkozó felismerheti a leküzdhetetlen nehézséget, mely akkor
jelentkezik, ha elképzeléseket akar bemutatni, s azokhoz nem társul elvont elméleti háttér,
mely a különböző filozófiai iskolák elméleti gazdagságával szolgál.
Miközben ezeket az elképzeléseket felkínáljuk számotokra, számos bekezdésbe sűrítve, már az elején elveszik a koncepciók egységesítésének lehetősége, habár abban az
adekvát formában közöljük, ahogy mi ismerjük őket. Ugyanakkor képesek lesztek arra, hogy
durva elképzeléseket kapjatok gondolkozásunk szerkezetéről.
A kozmológia területén a fejlődés rendkívül fontos az ingatag talajon nyugvó ideológiai elképzeléseink tekintetében, utat engedve a tiszta és mindenható empirizmusnak, lehetővé számunkra, hogy sokkal jelentőségteljesebb hipotéziseket fogalmazzunk meg, mint korábban.
Elmondhatjuk, hogy az első „sokk” akkor ért bennünket a régi, mechanisztikus Kozmosz kapcsán, amikor asztrofizikusaink elkezdték megérteni a fizikai tér valódi természetét.
A Kozmoszról alkotott modellünk több-kevésbé kielégítően megválaszol különböző
kérdéseket, nemcsak a fizikához kapcsolódóan, de a biológia és a pszichofizika területén is.
Behálózva gazdagon fenomenológiával, ahol mi vagyunk a másodlagos megfigyelők.
Ám ez nem a végső és tökéletes modell – egy valós – habár a mi saját formalizmusunkat válaszolja meg: mi a lét? Mi a nem-lét? Miért vagyunk itt… Mi a szükséges „valóság”?
(Ne felejtsük el, hogy átvettem a legismertebb formalizmusokat) Ezek pedig harmonikusan
kielégítik a tudományos megértési törekvéseinket, hamis szofista meggyőződéseket mindazonáltal találhatunk.
Mintha azt mondanánk, hogy rendelkezésünkre áll egy objektív modell. Miként az, aki
leírja (a saját feltételezéseiből kialakított mentális diagram kielégítésére), a valamiféle „az
elmémen kívül” létezőt, mint elképzelést, megragadni igyekezvén a teljes egészet, az figyelmen kívül hagy egy egészen másik gondolkozási entitást, a mienkétől eltérő struktúrával,
a saját formalizmusával ugyancsak konzisztensen, olyan eredményt hozva, ami nem egyeztethető össze a „strukturális énnel”, ám mégis tökéletesen érvényes rá.
Ám ez a következménye a kezdetben feltett kellemetlen kérdésnek. Létezik a „Kozmosz” objektív modellje? Amennyiben a válasz nem, a keletkezett zavar reményt ad a bizonyossággal lehetetlenhez. Ám mielőtt kifejeznénk magunkat az ő létezésükön, az
AIOYAIODI-n (dimenziós lény) fontoljuk meg az információ azon problémáját, melynek romlása megakadályozza a megértés lehetőségét.
Nyelv és logika
Első dolgunk a gondolkozás során egyfajta didaktikus bázist kidolgozni, egy
nyelvfüggetlen logikát. Életfontosságú dolog volt, hogy figyelembe tudjátok venni, a mi kifeje110

zési formánk biszinkronicitását, és a verbális gondolatok kódolását két fonetikailag szimultán
folyamatban (egyik egy nyelvi „zsargon” mechanizmus, hasonlatos a földi nyelvekhez, és a
másik egy kód, ismétlődő fonémákkal, szekvenciák formájában) könnyen félreérthető, s
ugyancsak megtévesztés forrása az egyes terminusok kétértelműsége, és az érzelmi árnyalatok megjelenése a használatuk idején. Ezért esett a választás az OIYOYOIDA-ra (metódus, mely bizonyos szavak kódolt ismétlése által fejez ki gondolatokat verbális kommunikációs szövegkörnyezetben, a mi ADO-AUGOA /logikai koncepcióink/ szerint). Így a transzcendentális gondolatok matematikai-alapú nyelvezeten vannak kifejezve.
Ez az ahogy mi, az OEMI-k az UMMO-ról tudjuk használni a három verbális eszközt,
minden pillanatban, az egyén szükségleteinek megfelelően.
Az első, a DO-OI-OIYO („kapcsolati nyelvnek” fordítható) ideogramokat használ a
grafikus kifejező eszköztárában, és függő vagy kapcsolódó szavakat, melyek konkrét elképzeléseket, értékeket és objektumokat képviselnek, amikor nem összetett elképzeléseket fogalmazunk meg. Arra használatosak beszélgetés szintjén (hazai nyelv, technikai, makroszkopikus, népszerű) használatosak (lásd 8. jegyzet).
8. jegyzet: További részletekbe megyünk bele az OANNEAOIYOYO-val kapcsolatban
(azt mondanátok: „TELEPÁTIA”), a kommunikáció egy formájáról, mely lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk a társadalmi hálózatunk szerves elemeivel, nagy távolságokon át. Azonban van két nehézség velejárójaként a kommunikáció ezen formájának. Kapcsolatot létrehozni két OEMI között némi időt igényel. Transzcendens logikai természetű
komplex elméletek nem tárgyalhatók ezen a módon, csupán egyszerűbb tények és elképzelések átvitelére alkalmas.
A tanítási folyamat során, a transzcendens természettel való találkozáskor, a párbeszéd azok között, akiket ti intellektusoknak neveznétek, amikor a társadalmunk hierarchiája
számára (a legfelsőbb hatóságaink három síkon találhatók: UMMOAELEWE,
UMMOAELEVEANI és UMMO-OEMI) a társadalmi hálózat tagjait kell megszólítani, transzcendens okokból és egyéb közös ügyek kapcsán, amikor az eset sürgőssége nagysebességű információ-átvitelt igényel, az elképzelések két rendje fejezhető ki szimultán módon a
megcímzett személy részére. A két közlendő tétel közül a legfontosabb, legösszetettebb,
vagy amelyik nagyfokú precizitást igényel, numerikus kódolt formában kerül kifejezésre, mely
esetben minden egyes szám „N esetben” kerül ismétlésre ugyanazzal a fonémával, mindegyik bizonyos módon modulálva (lásd. 4. Jegyzet).
4. Jegyzet: A verbális kommunikációnak ezen metódusát megmutatjuk nektek egy
példával.
A nyelvnek ebben a típusában nem használunk „kifejezéseket vagy szavakat: állításokat kodifikálunk, a mondat egyes komponenseit összefűzve (alany, tárgy és ige – ahogy ti
mondanátok) kodifikált közlés formájában. Az eredmény esztétikai minősége kevéssé fontosnak hangzik, mint az átvitel pontossága a jelentés vonatkozásában.
Így az az állítás, miszerint „ez a zöldes bolygó úgy tűnik, hogy lebeg a térben”, a szokásos nyelvi rendszerünkben (OI OIYII) a következőképpen lenne kifejezve: AYIIO
NOXOEOYA DOE USGIGIAM;
Ám ha ezt a gondolatot szeretnénk kifejezni az OIYOYOIDA által, csupán három kódolt szimbólumra van szükségünk.
Közlés: ez a bolygó lebeg a térben.
Korrekció: zöldes; úgy tűnik; úgy hiszik, hogy.
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Három szám (tizenkettes számrendszerben) használatos, a közlés hét egyszerű
számot igényel és a korrekciók öt és négy egyszerű számot, egyenként. Ily módon, a „nemtranszcendens” beszédben, mint az UAEXOE IANNO IAUAMI IE OEMI + UAMI XOA ALOA,
beillesztjük az előző információ-darabot: AEXOE IANNO IANNO IAVAMI IE IE IE UAMI XOA
ALOA ALOA ALOA, amelyben az egyszerű számok kétféleképpen kerülnek kifejezésre: bizonyos fonémák ismétlése által, és néhány szóra jellemzően a kiejtés modulálásával.
Ez az utolsó metódus használatos a harmadik típusú nyelv alapjaként, amely miközben a bonyolultabb gondolatok alapvető kódolási metodikáját használja (numerikus kódolás),
rugalmas szabályokat alkot, amikor összetettebb és pontos információkat kíván kommunikálni.
Ezért amikor kommunikálnunk kell, vagy kifejeznünk normál típusú transzcendentális
elképzeléseket; matematika, „metafizika” vagy a fizika területéről, mi sajátos kódrendszert
használunk a gondolatok kódolására, olyan módon formalizálva, hogy a dialektika nyelvileg
nem akadályozott (fonetikusan vagy érzelmileg). A jelentős nyereség az információs kapacitásban messze felülmúlja a lassúságot, illetve a verbális kommunikáció ritka áramlását.
Jelentős különbséget tapasztaltunk a mi és a ti logikai alapjaink között.
Tagadjuk a földi ellentmondás-mentesség elvét (miként azt Arisztotelész állította)
aszerint, hogy egy állítás csupán igaz vagy hamis lehet.
Egy ilyen érvelés megköveteli, hogy ugyancsak visszautasítsuk a ti ellentmondás elveteket (például azon a területen, melyet BIEWIGU-nak nevezünk (pszichofiziológiának fordíthatjuk).
Minden esetben tiszteletben tartva, amit úgy neveztek, identitás elve.
Az éppen most elmondottak további magyarázatot igényelnek. A normális, mindennapi életünkben, a dialektikánk erős hasonlatosságot mutat a tiétekkel. Amikor azt mondom,
hogy „igen”, 26 UWA-kor ébredtem fel, ez az állítás igaz, egyébként pedig hazudtam; ez
esetben más típusú állítás, más mint igaz vagy hamis, nem lehetséges (és ebben a háromdimenziós keretén belül a WAAM-omnak /Világegyetem/).
A mindennapi élet hétköznapi tevékenységeire ez a mesterséges, bipoláris vagy kétértékű alapok érvényesek és hasznosak (nem szükséges relativisztikus korrekciókat végrehajtani a javak tömegét illetően közönséges vásárlás esetén). Ám amikor transzcendens
értékekről elmélkedünk, vagy amikor megkísérlünk olyan dolgokat tanulmányozni, melyet ti
gnosztikusnak, ontológiainak, fizikainak, biológiainak és teológiainak neveztek…, ez az elv
teljességgel alkalmatlan.
Pontosan erre az akadályra utaltunk az előző bekezdésekben. Miként tudjuk a metafizikai alapjainkat kifejezni a mi nyelvünkön számotokra, ha a mi „saját” nyelvünk ellentmondásos logikai alapokon nyugszik? A probléma nem oldható meg a fonémák jelentésének
átírásával, ahogy azt esetleg feltételezitek.
Ez az oka annak, amiért (eltekintve a rövidség kedvéért használt, aggodalomra okot
adó képektől), földi összehasonlításokat kell adnunk a beszámolóinkban, megcsonkított és
redukált „közléseket”, amelyek „eltávolítják” a mi dialektikus állításaink valamennyi gazdagságát. Már az igék használata is korlátozza a lehetőségeinket. A földi gondolkodók teljes
ontológiája telítődik olyan kifejezésekkel, mint „LÉT”, „NEM LÉT”, „ÉN LÉTEZEM”, anélkül,
hogy másik, meghatározó formát lehetne választani. Amikor ez bekövetkezik, a földi
neopozitivista gondolkozók, mint például Russel, figyelemre méltóan tisztán látók, nem any112

nyira a metafizika teljes elutasításában, hanem annak felismerésében, hogy a nyelvet felül
kell vizsgálni. Mindaddig, amíg az információs kommunikációs metódusaitok nem tiszták, az
igazság keresésének folyamata lassú és bonyolult lesz.
A mi EAYODI GOO (ontológiai) alapunk
Mivel nem vagy Mr. Jordá Ribera, földi szakirányú filozófus, megkíséreljük az ismerősebb és ezért érthetőbb terminológiát használni, s hozzá, hasonló szókincset. A probléma a
„létezés”, ahogyan a földi gondolkodók látják ezt, teljes egészében más a felfogás az
UMMO-n. Őseink egy pillanatig sem vonták kétségbe a külső valóság létezésének valóságosságát. A „dolgok” léteztek számukra „kívül az egyénen”, ám lényege rejtve volt az érzékeink kódolása által. (lásd 7. jegyzet.)
7. jegyzet: ennél a pontnál a FÖLDI gondolkodók szintén elfogadják a külső valóság
elérésének bonyolultságát, a mentális képeink asszimilálják önmagukat bele, egy folyamat
révén, külső és belső receptorainknak köszönhetően.
Ez az elv változatlan maradt mindaddig, amíg a dialektika új formáit nem adták hozzá
ezekhez a primitív elképzelésekhez. A jelen EAYODIGO (ontológia) szintézisét a következő
módon lehet formalizálni:
Lehetetlen alapvető meghatározást adni a LÉTEZÉS elvéről. „Számomra” aki teljes
egészében tudatában vagyok az én IGIO UALEXI-mel (énemmel) és a „dolgokkal” amelyek
AIOYA (dimenzionálisan léteznek) körülöttem, belemerülök a körülöttem lévő WAAM-ba (Világegyetembe).
„Dolgok”, az én mentális folyamataim tárgyai valószínűleg nem olyan formában „léteznek”, amiként én érzékelem őket, s nem úgy, amiként én egy folyamatban helyezem őket,
egy komplex ésszerűsítési mechanizmus során. Ok-okozati kapcsolatok olyan kapcsolatok
„énbennem” melyek ugyancsak ilyen mechanizmusok által lefektetett rend szerint vannak
lefektetve. Egy növényt meg lehet fogni „általam”, olyan jellemzőkkel, melyek valós „tulajdonságait” reprezentálják. Az „én” érzékszervi benyomásaim, melyek a tudatosság szintjéről
érkeznek, kétségtelenül illúziók, külső tényezőknek köszönhetően. A színek így lesznek
pszichológiai benyomások az elektromágneses hullámokról azok stimulációja miatt, a tömegről szóló elképzelés az én tudatomban nagyon messze van attól, annak a fizikai funkció azonosításának képességétől, mely létrehozza. Mostanáig, Mr. Ribéra, ilyen elképzelések követték a földi teoretikusok elgondolásait.
Ám annak ellenére, hogy a „létezők” (dolgok” maszkolják önmagukat, amikor hozzánk eljutnak, annak ellenére, hogy nem tudjuk, valójában milyenek, a lényegük „hozzám
képest külső” állandó lenne? Tisztában lehetek azzal, hogy a kámfor molekulája miként stimulálja az szagló érzékelőmet, pontosan tudatva azt, hogy „van”, ám minden egyes alkalommal, amikor ilyen illatot érzek, biztos lehetek abban, hogy ez csupán a kámfor jellemzője,
és nem csak illúzió, vagy hallucináció? Másképpen kifejezve:
Annak ellenére, hogy nem tudom pontosan, miként „létezik” a WAAM, „ott” van, dinamikus vagy statikus, változó vagy állandó, ötleteket generál, melyek tükröződnek az én
tudatomban, anélkül, hogy az „ÉN” képes lenne megváltoztatni a lényegét, vagy saját „LÉTEZÉSSEL” bír? A mi válaszunk: nem.
Mi, az OEMI-k, meghatározott neurotikai és mentális struktúrával) ti földi emberek és
mi az UMMO-ról, és az összes hasonló lény a WAAM-ban), soha nem tudjuk elérni az igazságot, a WAAM lényegével kapcsolatosan, és nem azért, mert a WAAM „nem létezik”, vagy
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azért, mert egy sorompó megakadályoz bennünket ebben, hanem azért, mert egy lény
gondolkozása megváltoztatja a lényegét (durva összehasonlítás be fogja mutatni, mire is
gondoltunk), amikor a mi bolygónkról egy bolygófizikus azt állítja, hogy megvizsgál egy
mikrometallisztikus csövet, hogy lejegyezze annak optikai tulajdonságait, romlási folyamatot
fog okozni a folyamat során, melyhez fényt használ fel. Ez leküzdhetetlen akadály, hiszen a
vizsgálat önmaga megváltoztatja a valódi, éppen vizsgált természetet. Valami hasonló történik, amikor egy lény, amely „létezik”, attól a pillanattól kezdve, amelytől nem gondolok rá,
és a létezésének gondolata nincs a tudatomban.
Ameddig mi, gondolkodó lények közelítünk a dolog felé, az többé már nem [LÉTEZIK], és [TÖBBÉ MÁR NEM LÉTEZIK] (ahol is a ti logikátok már nem teszi lehetővé számunkra, hogy pontosan kifejtsük ezt az elméletet.
Mi OEMI-k „alkotjuk” WAAM-ot, amiként arról gondolkodunk, a Kozmosz, úgy tűnik számunkra, mint az IBOZOO UU konfigurációja (lásd még a WAAM fizikai modelljét). Ez
az IBOZOO UU kétségtelenül létezik, mint egy spekulatív tükröződése „valaminek, ami nem
az IBOZOO” mielőtt rágondoltunk volna, és mivel [hogy gondolták volna] előttünk, OEMI-k
előtt, létezett.
Létezik egyfajta „szimbiózis” a külső Valóság és miköztünk. A külső valóság létrehozza a mentális folyamatainkat, attól a pillanattól kezdve módosul, ahonnan kezdte a tudatosságunk középpontjába helyeztük. Ez az, ahogyan az IBOZOO UU alkotórészekből felépülő bináris WAAM fejlődését okozzuk, fizikai tényezők, melyek a mi „teremtésünk”, és ugyanebben az időben, ez a valóság alakítja az „ÉN-t”, formálja és létrehozza.
Ennél a pontnál lehet azt gondolni, hogy a mi rendszerünk egyfajta panteizmus,
amely elméletben kizárja a „szükséges Lény”, avagy WOA (Isten) létezését, aki „meghaladja
a kozmoszt”. Nos, nem ez a helyzet, miként az a továbbiakban látható lesz.
Képzeljünk el más gondolkozó „lényeket” különbözőeket tőlünk (ESEOEMI). (Nem
utalunk másként ezekre a lényekre fiziológiailag, mint önmagunkra, ám „öntudatuk” különböző mentális szerkezetet mutat.) kétségtelen, „ők” megkísérlik majd „a kozmoszról való gondolkodást” (természetesen a „gondolkozásuk” folyamata nem értelmezhető antropomorf értelemben), ám „ezt cselekedvén” módosítani fogják a LÉTEZÉS-ÉT”. Ezért az ő WAAM-juk
nem lesz a mi WAAM-unk (ezt fontos megjegyezni: nem azt mondjuk, hogy WAAM nem
megfigyelhető, avagy érzékelhető, vagy látható eltérő módon – hiszen ez nyilvánvaló –
mivel ennek a Kozmosznak a modellje különböző kell, hogy legyen, pontosan úgy, miként
egy kétszárnyú rovar képalkotása különbözni fog az emberi retina által érzékelt képtől).
Ennek a WAAM-nak az érzékelése nemcsak a mi eltérő mentális folyamataink következményeként lesz betudható, hanem a WAAM-nak a puszta létezése, a puszta lényege
lesz megzavarva.
Ez a létezés relativitása, ez a létezés sokoldalúsága, látható a mi logikánkban, melynek neve AIODI AYU (a létezési forma hálózata vagy tartománya). Feltéve, hogy szimbolikusan rendezzük az összes ontológiai lehetőséget (tegyük fel egy pillanatra az ellentmondásmentesség törvényét), meghaladván az „ént”.
(EZ egy LÉNY) (1), (EZ NEM egy LÉNY) (2), (Az „x” szimbólum AZ egy LÉNY) (3),
(Az „y” szimbólum AZ egy LÉNY) (4), (A „z” szimbólum AZ egy LÉNY) (5),
Nem-tautologikus sorozatok halmaza, melyet szintetikusan kodifikálni tudunk:
S1; S2; S3; S4; S5; …..; Sn
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Megérkeztünk az AIOYA jelentéséhez, melynek földi nyelvre fordítása lehetetlen. Az
AIODI „az”, ami valószínűleg elfogadja a beépített (integrált) lehetőségeket: S1; S2;…Sk. A ti
számotokra például egy IBOYA OU (energiakvantum, foton) létezhet (S1) vagy nem létezhet
(S2) (amikor tömeggé alakul), a két lehetőség azonban az AIOYA deformációja, amit ÉN
okozok (gondolkodó lény).
Mi. OEMI-k, így látjuk a WAAM-ot és az önmagába integrált lehetséges tényezőket:
S1; S2; …..; Sk. Ti, FÖLDI emberek, csak az S1 és S2 lehetőséget fogadjátok el.
Ám egy másik lehetséges gondolkozó lény az AIODI-t ettől eltőrő lehetőségekkel kapja meg: Sk+1; Sk+2…. Sm. Az OEMI sorsa, vagy egy mások ESEOEMI-é, az igazság utáni
keresés, az AIODI kutatása, terméketlen lesz, hiszen az mindig S1; S2; S3; ….Sm jellemzőkkel manifesztálódik.
Az én ítéleteim, a tevékenységeim, az elérendő célok által rendezettek, azok eléréséhez minősítik „magukat”, megalkotásuk mint sok S1, S2,… Sk, mint a saját gondolkodási
folyamat által „önmagát formáló” tényezők.
WOA-ra vonatkozó elmélet
Van egy csodálatos mítoszotok. Tantalosz, Lídia király elítélte, hogy képtelen volt kielégíteni étvágyát az előtte lévő tányérokból. Bármely ESEOEMI IGIO (gondolkozó lény)
ugyancsak szenvedne a saját lényének konzekvenciáitól. A WAAM nem elérhető. A WAAM,
ahogy ő látja, megérinti, érzékeli a hőjét…, ahogy ő elgondolja, általa, a gondolkodási folyamataiban átalakított. Ám az AIODI a maga többszörös formáival a „létezésnek” itt van, az én
WAAM-omban. El tudja valami vagy valaki érni? Gondolni rá, anélkül, hogy megváltoztatná?
Képes valaki vagy valami elérni az AIOYA-t, anélkül, hogy permutálná azt S1; S2; S3; … Sn
sorozatba? Ez a valami, vagy valaki WOA, vagy másként, az, aki létrehoz, akit a Földön Istennek hívtok; amennyiben az „Isten” a ti teológiai iskoláitokban kevésbé antropomorf lenne,
mint a mi „szükséges Lény” elképzelésünkben. Mi azt mondjuk, hogy WOA hozza létre a
WAAM-WAAM-ot (multi-Kozmosz). A „létrehoz” kifejezést használjuk, nem szigorúan a „TEREMTÉS” értelemben, hanem csupán átirataként a mi IWOAE fonémánknak. Azt mondtam,
WOA az egyetlen „gondolkodó lény”, aki nem deformálja az AIODI-t. FOLDI szavakat használva, bizonnyal „antropomorfizáljuk” az elméletet, ennek ki vagyunk téve, ám azt mondjuk,
hogy WOA együtt létezik az AIODI-val, az AIODI nem transzcendens a számára. Az AIODI
WOA „CSELEKVÉSE”, anélkül, hogy WOA megadta volna számára a hatalmat korábban,
hogy így tegyen. Ily módon „WOA GONDOLATA” semmilyen kapcsolatban sincs a mi – mint
dimenzionlis lények – folyamataival.
Így hát megerősítjük, hogy a létezés nem immanens, nem cél, a mi egyéni tudatosságunk számára, még akkor sem, ha ez a tudatosság az egyike a valóság ( AIODI) formáló
tényezőknek, annak elkoptatása révén, mely mögött a mi VALÓSÁG-unk intellektuális torzító
hatása rejtőzik. WOA ugyancsak létrehozza az összes lehetséges formáját az S1; S2; S3…
Sn sorozatnak és alcsoportjainak, ezek ugyanennyi WAAM-nak minősülnek. Más szavakkal,
WOA végtelen számú kozmoszt hoz létre, végtelen számú gondolkozó lény generálása révén, ám az állítás, miszerint „végtelen számú WAAM létezik”, csak a mi számunkra bír igazságtartammal, ESEOEMI-k számára (gondolkozó lények), akik deformálják az AIOYA-t,
akárhány alkalommal csak egyfajta „gondolkodó személyiségek”, akik mi is vagyunk, létrehozzuk az ontológiai lehetőségek igen gazdag skáláját.
Még egyszerűbben kifejezve, „WOA szemszögéből tekintve” a WAAM (Világegyetem)
nem rendelkezik a formák olyan széles választékával, melyek számunkra ismeretesek, és
WOA még csak nem is látja, hogy valami létezik vagy nem létezik, vagy hogy melyik („y”
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szimbólum) LÉTEZIK, merthogy WOA egyszerűen csak AIODI, mint örök és változhatatlan,
miként ő (itt az „örök” nem a végtelen idő szinonímájaként szerepel).
WOA-ról alkotott képünk
Meglehetősen bonyolult dolog WOA-ról beszélni, akinek lényegét nem ismerjük, miközben idegen nyelvet használunk, melynek logikai bázisa kétértékű. Az UMMO-n, amikor az
AIOYA AMIE (a szó szerinti fordítás NEM LÉTEZŐ lenne) fonetikai kifejezést használjuk, mi
elvont gondolatokra, illetve WOA-ra utalunk. Mi ettől valami eltérőt szeretnénk kifejezni az
AIODI (megközelíthetetlen lény) megjelöléssel, hiszen az AIODI „dimenzionálisan) nyilvánítja
ki önmagát, miközben WOA adimenzionális, azaz nem tartozik a mi gondolataink által okozott deformitások hatálya alá. Így elmondhatjuk, hogy AIOYA IBONE (a kozmikus sugárzás
létezik) vagy A-INNUO-AIOYA-AMIE (a szimmetria nem létezik).
WOA adimenzionális. Ezen a ponton egyetértünk a FÖLDI teológusokkal. Nincs értelme olyan dolgokról beszélni, mint „örökkévalóság”, idő, gondolat, vagy szellem, WOA lényegét tekintve.
Ám ennek AIOYA AMIE-je az oka pontosan az AIODI-ra vonatkozó elképzelés fejlődésének. Azt mondjuk, hogy az AIODI a Realitás, amely nem transzcendens hozzánk képest, mivelhogy töredezett, szétosztott számos formába (WAAM-WAAM).
Ebben az értelemben, képesek vagyunk (eme ismerős szempontból) elképzelni, hogy
„létezik az elképzelések alkotó szelleme, végtelen számú elképzelés létezik, amennyiben
ezek az elképzelések nem kompatibilisek a WAAM lényegével.” Továbbá, nem tulajdonítunk
minőségeket WOA-nak, és nem kapcsoljuk össze az ő AIODI-ját (lásd 10. jegyzet) emberi
funkciókkal, ami miatt a róla alkotott képünk antropomorfikus lenne, sajnálatos módon azonban miként a FÖLDI teológusok, mi is így cselekedtünk a múltban. A megjelölések, mint JÓSÁGOS, TEREMTŐ, IGAZSÁGOS, KEGYETLEN, stb. semmi értelemmel sem bírnak, „ahhoz, amihez AIODI kapcsolódik (jelen esetben: WOA)”.
Amikor az IWOAE fonémát a „létrehoz” szóval fordítjuk le, az eredeti jelentés elveszik, hiszen a mi elképzelésünk az IWOAE-ről, NEM jelenti azt, hogy „létrehoz”, vagy „alkot”,
abban az értelemben, ahogy ti értitek, azaz, „a funkció, mely lehetővé teszi egy entitás számára, hogy kezdeti létezéssel ellásson egy eseménytől függő megjelenést, melynek alkotó
elemei korábban nem léteztek” (lásd 11. Jegyzet).
Teljes egészében érzékeljük a zavart, ami akkor keletkezik, amikor ezeket a szakaszokat megkísérli valaki megérteni. Nem a mi hibánk.
Egy képet fogunk használni hogy tisztábbá tegyük, egy általatok ismert logika szerint.
Az ember nézőpontjából, WOA (Isten) „teremtette” meg az alapjait bizonyos
atomoknak, alkotta meg a Kozmoszt irányító törvényeket, ám WOA szemszögéből, az
„alkotás” funkciója „a teremtés”, és az „EGYÜTTES LÉTEZÉS-nek” nincs semmi értelme.
Ragaszkodnunk kell a hatalmas különbséghez, mely a mi elképzelésünk WOA geneziséről (ahogy azt egy OEMI látja) és ugyanezen elképzelés között van, miként az megjelenik (mint abszurd lehetőség) WOA „szempontjából”.
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A mi szempontunkból WOA végtelen számú elképzelést hoz létre, melyek egyfajta
kiterjesztései a „legfelsőbb Lénynek”, melyeket végre kell hajtani, s rajtunk kívülállón léteznek. Így annyi kozmoszt képes létrehozni, ahány gondolkodó lény van.
Ám WOA hipotetikus nézőpontjából, minden különböző. Ő (együtt létezik, létrehoz)
Ővele, avagy az (mennyiségi meghatározást nincs értelme használni) AIODI-val, ám egy
gondolkodó lény egyidejűleg AIODI is, hiszen „rá” gondol, ezért deformálja ezernyi ontológiai
fazettába, megalkotván a saját WAAM-ját, a saját KOZMOSZ-át. Így jelenik meg mindahány
WAAM, ahány ESEOEMI összeegyeztethető „WOA szellemével”.
Hiszen WOA számára a pluri-kozmosznak (WAAM-WAAM) nincs értelme, ám nem
ugyanez a helyzet a gondolkodó lények esetében.
Ám hadd folytassuk azzal a folyamattal, miként azt mi „látjuk” (maga a gondolkodó).
A végtelen számú elképzeléssel, mely együttesen létezik az ő lényegével, WOA „elképzel” egy adimenziinális lényt, mely képes elgondolni a saját AIODO-ját (azaz elképzeléseket alkotni”. Az ilyen „lény” (lény a mi számunkra, AIODI WOA számára) szabadsággal kell
rendelkezzen. [Vegyük észre, ha nem lenne az, akkor az elképzelések teremtése semmi
értelemmel sem bírna, hiszen azok WOA-nak lennének tulajdoníthatók, és így azok nem
lennének elképzelések (a ti fogalmi felfogásotok értelmében), hanem AIODI.]
Szintén illogikus elképzelni, hogy ez a „LÉNY” szabad és létrehoz egy másik AIODI-t,
mely lényegében WOA ikertestvére lenne (WOA ezért nem képes létrehozni egy ilyen lényt).
Így a BUAWE BIAEI (úgy fordítható, hogy „közösségi, avagy társadalmi szellem”) „létre lett hozva”, mely megtestesíti, ahogy azt mi magyarázzuk, az ESEOEMI közösségét azaz
(gondolkodó lények) képtelenek hozzáférni az AIODI lényegéhez, hiszen egy ilyen kísérlet
„mutációt” hozna létre benne, miként azt korábban magyaráztuk.
Hány darab BUAWE BIAEI „létezik”? Azaz hány kategóriája van a gondolkodó csoportoknak? Valamennyi BUAWE BIAEI azonos önmaga lényegével? A FÖLDI BUAWE BIAEI
azonos az UMMO-éval?
Megpróbáljuk valamennyi kérdést sorra venni, ám mielőtt megtesszük, szükséges
tisztázni a kettős értelmezés lehetőségét a BUAWE BIAEI fonémát illetően: az első jelentés
(a régi) ESEOEMI közösség”. A második képviseli jelen elképzelésünket a „kollektív szellemről”. E nélkül a tisztázás nélkül, ezen bekezdések bizonyos részei nem lennének egyértelműek, az elgondolásaink megértését még bonyolultabbá téve.
Ha megragadnánk az első jelentésnél, nyilvánvalóan nem lennénk empirikusak a tekintetben, milyen sok kategóriája van a tudatnak és a gondolkozó lények kategóriáinak, melyek a WAAM-WAAM-ban létezhetnek (WOA-val együtt létező Világegyetemek halmaza).
Amennyiben elfogadjuk a WAAM-WAAM definícióját szigorú értelemben, akkor
ugyanannyi WAAM-nak is léteznie kell, ahány gondolkodó lény kategória, akik képesek deformálni az AIODI-t.
Ugyancsak elfogadván a BUAWE BIAEI terminusát, homogén társadalom jelentésben, ti, földi emberek, mi az UMMO OEMI-jei, és valamennyi humán lény neurokortikális
szerkezettel, és akik mentális folyamatai hasonlatos vonal mentén működnek, mi valamenynyien ehhez tartozunk, ám elfogadván a másik jelentést (kollektív szellem), azt valljuk, hogy
még nem sikerült megoldanunk ezt a rejtélyt. (Ennek egyik oka, sok más között, a megérkezésünk a ti OYA-tokra, hogy megkezdjük nagyszabású tanulmányunkat a problémát illetően.)
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Gnózisunk
Alaposan kidolgoztuk az ismeret-elméletet, elkülönítve a mi WOALA OLEASS-unktól
(Fikozófia-Teológia), saját identitással.
A tudásunk természetesen empirikus. Meggyőződvén arról, hogy az AIODI (a valóságos lény) ismeretlen a számunkra, és ugyancsak meggyőződve arról, hogy az érzékszerveink által érzékelt WAAM és az intellektuális folyamatok a saját gondolkozásunk által teremtett
„illúziók”, azt választottuk, hogy „beleásunk” az általunk deformált AIODI-ra vonatkozó eme
elméletbe. (Az UMMO-n él egy régi legenda amely ezt az álláspontot szemlélteti.)
Az IGONOI (hurrikán erejű szél, roncsoló és veszélyes homokkal, mely elpusztítja a
növényzetet és erősen erodálja a sziklákat) el akarja az egyik nap olvasni az OEMI
OUDEXIENDO-ját (lásd 6. Jegyzet) „a tavakról” mivel „gyengének és betegnek” érzi magát
(a sebessége folyamatosan csökken – az eredeti szöveg szerint).
6. Jegyzet: Az OUDEXIONO-k porózus és nagyon lány szikla monolitok, oszlop formájúak, és a mezőkön állították fel őket, ahol az őseink belevésték a „gyógyító és hasznos
tanácsaikat”. Ily módon akarták állandósítani a tapasztalati alapú, mágikus jellegű gyógyászatot. Ezek közül a hosszú oszlopok közül még ma is fennmaradt néhány.
Azon az éjszakán a „sivatagból” érkezett és olyan erősen fújt, hogy rettegéssel töltötte el az OEMI-t, elpusztítván a BAYIODOVI-t (a növényzetet és az állatokat) és pusztítván a
sziklákat és a talajt. Ám ha egyszer nem sikerül elolvasnia azokat a feliratokat, melyeket a
homokviharok koptattak (átalakítván a szövegeket) az IGONOI meghal (megáll „fújása” a
szegényesen értelmezett piktogrammokra nézve, melyeket már félig lerombolt).
Ez a mitológiai történet illusztrálja az UMMO-n élő OEMI drámáját. Tudatában kell
lenni annak a ténynek, hogy a WAAM, amiként mi „szemléljük”, melyről azt „gondoljuk”, nem
a WOA által létrehozott valódi WAM, hiszen a „gondolkozási” folyamat deformálja annak valóságát, az emberi lény és bármely kiterjesztése az ESEOEMI-nek (gondolkodó entitás), arra
van ítélve, hogy károsítsa az igazi „gyógyító” feliratot, mely megnyugtatná a gnosztikus gyötrelmeit.
Őseink fokozatosan fejlődtek, felfedezték, hogy bizonyos premisszák és a legegyszerűbb logikán alapuló következtetések alapján kidolgozott tudományos képletek közel sem
olyan kétségbevonhatatlanok, miként azt gondolták. A WAAM bizonyos dinamikus jellemzőiről képtelenek voltak szigorú értelemben kimondani, hogy „hamisak” vagy „igazak”. Ez a terminusok újfajta alapon nyugvó elméletéhez vezetett, mely nemcsak, hogy meghaladja a
kommunikáció bizonyos kezdetleges formáit, hanem képes gazdagítani is a lehetséges
AIGAEGA (felvetések) körét. Mivel mással lehetne összeegyeztetni a tudományos fenomenológiát a konkrét valósággal, mint például az AMMIOXO (erkölcsi tévedés), az IUAMMIO DI
(kegyetlenség), YI ISA-I (boldogság, erkölcsileg helyes, belső boldogság), OANEAOIYOYO
(telepatikus átvitel), OENBUAW (a test és a lélek közötti kötés) estében? Ezen valóságok
egyike sem számszerűsíthető, vagy mérhető analitikus módon, és az objektív valóság keretein belül való leírásuk elméletekkel - mint amilyen a GODA (az anyag folyékony állapota),
IBOZO UU (lásd a fenti bekezdést a WAAM szerkezetéről), vagy az IBONE (nagyon nagy
frekvenciájú sugárzás) – nem megoldható.
Szükségessé vált, hogy az OEMI, köszönhetően a tudománynak, megszabaduljon a
tudattalan tendenciájától, hogy érzelmi tartalommal lássa el a következtetéseit, így zavarván
össze a tudatot az objektív valóság érzékelése kapcsán.
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A jelenségek tanulmányozására alkalmazott új technikákat úgy írnátok le, mint „spirituális”, a szigorúan vett tudományos metodológia értelmében (abban az értelemben, ahogy ti
értelmezitek ezt a szót, azaz ellenőrizni a tényeket és analitikusan formalizálni a törvényeket). Csupán egy különbség van a földi tudósok között: elfogadtok egy-egy hipotézist a racionális alkalmazás szintjére emelve, amikor posztuláljátok (az arisztotelészi formula alapján),
hogy nem cáfolja a matematikailag kifejezett törvényeket – általában statisztikailag tekintve –
egészen addig, amíg az új tények felfedezése nem okoz ellentmondást a régi formulákkal
összevetve.
A mi „agnoszticizmusunk” (miként ti neveznétek ezt), nemcsak megakadályoz minket
a transzcendens dolgok, mint WOA vagy az AIODI definiálásában és vizsgálatában, hanem
a rájuk vonatkozó elméletek kidolgozásában és ellenőrzésében is. Ám végül is nem fogadjuk el az autentikusságát.
Az elméletek, magyarázatok és hipotézisek árama mentális gyakorlat számunkra,
mely folyamatosan tisztítja az elképzeléseket. Például, amikor egy gondolkodó az UMMO-ról
új hipotézist fogalmaz meg, az U-WAAM (iker kozmosz) hatásával kapcsolatosan, a tények
és analitikus formalizálásának ellenőrzése mellett, ő maga sem hiszi és fogadja ezt el. A
gondolkozási folyamat dinamikája sokkal fontosabb, mint a „lapos” állapota egy stagnáló
elméletnek, mely iskolát hoz létre, miként az köztetek megtörténik. Egy példa illusztrálni fogja, miről is beszélek, határ abszurd. Ha Freud elfogadta volna az UMMOOEMI mentalitást,
sohasem tette volna dogmává saját elméletét az „Oedipus komplexusról”.
Ez a számotokra meglepő pragmatikus viselkedés a mi számunkra hasznos, hiszen
elkerüli a gondolkozási iskolák töréseit, ami megosztja a Társadalmi Hálózatot, konfliktust
okozva, mint például a nárcisztikus és nem tárgyilagos álláspontok, azok által befogadva, aki
a saját mentális folyamataikra úgy tekintenek, mint univerzális igazságokra, megfeledkezvén
arról, hogy néhány sokkal intelligensebb OEMI a jövőben tökéletesíteni fogja az ő hipotézisüket, anélkül, hogy elutasítaná azt.
Ez az, amiért az OEMI gondolkozók nem kísérelnek meg spekulációkat a megközelíthetetlen lényegéről (például WOA és az AIODI).

A mi „Ua”-nk (Erkölcs)
A mi WOA-nk nem Isten, az emberi felfogás szerint (jó, bölcs, erős), legalábbis nem a
szó szoros értelmében, amiként ti értelmezitek ezeket a terminusokat. A „gonosz problémája” létezik számunkra, amit WOA-nak kell tulajdonítanunk. Az OEMI az UMMO-ról „megtapasztal” erkölcsi és fizikai „gonoszt”, ám különbözőképpen, mint ti a Földön. Ám ezt a „gonoszt” a mi „szabadon gondolkodó lényünk” generálja, mely kiterjedve, egy transzcendens
(AIOYA) kisugárzás révén, ami így igen gazdag változatú fizikai formákat és létezési formákat ölt a tudatalattinkba, olykor többé vagy kevésbé „jónak”, néha többé-kevésbé „rossznak”
érzékeljük, amikor felkavarja érzelmi világunkat.
Nem osztozunk a ti gyakorlatotokban az Isten közelségének keresésében, a Földön
jelenleg létező társadalmi és vallásos törekvés keretében, saját szorongásának és nyomott
állapotának ellensúlyozására, a végtelenség létezése miatti bizonytalanságból. Nem „kérjük”
WOA-t, csupán hálánkat „küldjük” neki. Szeretjük a Teremtőt, ám mivel ő nem elérhető, hiszen túlmutat a tudatunk számára; a WAAM-ról kialakított képünk és a pszichikai vagy ideológiai értékrendünk nem képes megközelíteni az AIODI-t, mi kivetítjük ezt a szeretetet más
ESSEOEMI-k felé (a testvéreink) és ez a szeretet eredményezi a társadalom morális meg-
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tisztulását és erős kompromisszumok kötését az AYUYISA (Társadalmi Hálózat) felé. (lásd.
5. Jegyzet. )
5. jegyzet: Összehasonlítást végzünk valamennyi OEMI és a hálózat között, melynek
„csomópontjai”, avagy kereszteződései képviselik a fiziológiai szervezeteket, az „ágak” pedig
a fizikai, pszichológiai, morális természet kötődéseit, mérhető információ-áramlást két IBOO
(csomópontok, avagy kereszteződések) analitikusan leírja ezt a viszonyt a hálózat fejlettségi
állapota, illetve annak szintje szempontjából.
Ezt a moralitást két forrásból dolgozták ki: az első örök, változtathatatlan és statikus,
miként az a mi UMMOWOA kinyilatkoztatásunkban szerepel; a második, köszönhetően a
fivéreink aktív részvételének, az új értelmezések és formák fejlődésének folytatása, óvatosan
hozzáigazítva az időhöz és a térhez, fejlődés, feltétele a kultúra, a maga teljes folyamatában,
az „idegi-kortikalizáció” lassú folyamata, az életformánkra alkalmazott technológia. Így a morális kód örökké változik, alkalmazkodik minden pillanatban az OEMI környezetéhez és társadalmi környezetéhez. Az UMMO-n, a WOALAOLO (vallási pszichológia szakértői) folyamodott visszalépéshez a mi ősi civilizációnkhoz képest. A földi mítosz a „nemes vademberről” semmi értelemmel sem bír az UMMO-n.
Etikai kódexünk nem kötött a történelmi szempontból egy ősi társadalomhoz, mely
elfojtásokkal telített, s üres tartalmát irracionális gyakorlattal és „tabukkal” töltötte meg, standardizált egyezményekkel, melyek annyira megfojtják az OEMI-t, hogy megakadályozzák a
szabadságában.
Fel tudjuk kínálni neked Mr. Ribera, az erkölcsi törvényünk meghatározásának szintézisét.
Az UA jogszabályok gyűjteménye, az ESEOEMI-re kivetett bírságok, mentális vagy
fizikai kényszer nélkül, olyan elképzelések konstellációjára alapozva, melyek a jelenlegi ismereteken alapulnak. Törvények, melyek specifikus standardok mentén vannak kifejtve, az
erkölcsi helyzetnek és az OEMI fejlettségének megfelelően; az ő helyzetük és fejlődésük
mindig előrehaladásuk függvénye. Változó Etikánk hitelességét értékelik a szerint az egyensúly szerint, ami az egyéni erkölcsi kívánalmak és az AYUYISA (társadalmiak) között van.
Megjegyzés: Ami a jegyzeteket illeti, csak az első kilenc érhető el számunkra.
9. jegyzet: Habár igazságtalanok vagytok, amikor a vallásokat vagy a filozófiát okoljátok az igazság prostituálásáért, a római katolicizmus a bűnös, merthogy nem volt képes pontosan értelmezni a Mester gondolatait, és intézményesítette azt, komplikálva annak szerkezetét, látván önmagát drámai módon „belebonyolódni” a saját hálójába, súlyos válságot és
belső feszültségeket keltve?
Az evangéliumi gyülekezetek bűnösek, mert önmagukat pusztították el, a bibliai szövegek szó szerinti értelmezése által, ami szükségképpen kaotikus polimorfizmushoz vezetett?
A dialektikus marxizmus a bűnös, mert megtagadta az antropomorf Isten elképzelését, aki sohasem tudta elfogadni a tudomány emberét, egy isten, aki láthatóan védi a hatalmát, és a gazdag embert a közös OEMI nyomorúságtól?
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Kivonat a D41 levélből
Alapjaiban szeretjük a természetet. Az UMMO férfiai és női életvezetésüket és életüket felajánlják a mi teremtőnknek, WOA-nak; a teremtővel, illetőleg a nemzedékkel [a vidék,
a mi IUMMA-nk (a nap, mely megvilágítja az UMMO-t), csillagászati terek], való belsőséges
kapcsolat érdekében: mindig a szellemünket jelenítik meg.
Emiatt úgy tűnik számunkra, hogy a földi civilizáció elhatárol benneteket ettől a természettől, amelynek integráns részei vagytok. A technológiánkat és a civilizációnkat úgy
irányítjuk, hogy ennek jobb megértése felé irányuljon.

Kivonat a D??? levélből
Ne felejtsétek el, hogy mi a kozmoszra mint tízdimenzionális rendszerre tekintünk, WOA létrehozta a hullámhosszak végtelen sorozatát, (szinuszoid hullámok), különböző
frekvenciák, amplítudó és fázis szerint.
Kezdetben a mi két ikerkozmoszunk, a WAAM (a miénk) és az U-WAAM (a mi ikertestvérünk) a WAAMIAYO (nehéz lefordítani: pontja, avagy kezdete az egyetlen koordinátának, mely az idő lett), által volt meghatározva. WOA létrehozta a fennmaradó dimenziókat,
egymás után, ám ezt az „egymás utánt” nem mint időbeli, vagy térbeli viszonyt kell tekinteni,
hanem ordinális, akronisztikus összefüggés szerinti, időn kívüli „sorrendnek”.
Elképzelhetitek, hogy a mi primitív bi-kozmoszunk inkább hasonlított egy kicsiny üres
gömbre. Egy kis világegyetem, galaxisok nélkül, intergalaktikus gázok nélkül, ahol csupán a
tér létezik az időben, és WOA hajlította és görbítette ezt a teret. Minden egyes „új” görbület
determinál egy dimenziót, és végül WOA „összehajtotta”. Jelen esetben összehasonlítást
végzünk, egy szimbólumot, mivel a helyes kifejezésére csupán matematikát használhatunk.
Például az a kifejezés, hogy „összehajtotta a teret”, nagyon egyszerűnek tűnik, ám nagyon is
didaktikus.
Ha meggörbítünk egy háromdimenziós teret, ha összehajtjuk, vagy ha egyfajta üreget
hozunk benne létre a negyedik dimenzión át (Ez a negyedik dimenzió az idő – Szerk.), ez a
görbület azt jellemzi, amit az az érzékszerveink közvetítenek a tömegről (egy kő, egy bolygó,
egy galaxis).
Így WOA rombolja ezt a mikrokozmoszt, a tömeg megalkotásával, ez pedig nem kevesebb, mint majdnem az összes tömeg-görbület a mi két iker-világegyetemünkben, koncentrálódva van egy erősen redukált térre. Anyag és antianyag (ahogy ti hívjátok), szuperkoncentrált.
Ezután történt egy KETTŐS ROBBANÁS-ÖSSZEOMLÁS. Az összeomlás során az
anyag és antianyag (pozitív és negatív atomok) erőteljesen vonzódtak egymáshoz, anélkül,
hogy valaha is találkoztak volna. Két teljességet, két világegyetemet képviselnek, a WAAM
és az U-WAAM soha nem képes találkozni egymással, habár térbeli viszonyok nem választják el őket. Így amikor azt mondjuk, hogy vonzzák egymást, az ige „vonzani” „befolyásolás”
értelemben használandó.
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Továbbá, ott volt a robbanás. Igazából: az egyes Kozmoszok mérhetetlen tömege részecskékre szakadt, és ezek töredékeire, brutálisan kitágulva millió évekkel ezelőtt (Fordítási
hiba??? milliárdokra gondolt? - Szerk.), létrehozva a ma ismert Csillagködöket, avagy Galaxisokat, melyek manapság MANJDNEM ÁLLANDÓ SEBESSÉGGEL MOZOGNAK.
Kihangsúlyozzuk ezt a „majdnem” kifejezést, időben, abban az esetben, amikor a csillagászaitok a sebesség kapcsán azt állítják, hogy annak konstansnak, avagy állandónak kell
lennie, s eközben két alapvetően hibás következtetésre jutnak:
- A színképben való elmozdulások, a megvizsgált galaxisok esetében, ÁLLANDÓAK,
és a vörös felé irányulnak.
- Logikus annak feltételezése, hogy a Csillagködökre nem hat valamiféle Gyorsító
erő, - merthogy a Világegyetem kezdeti robbanása miatt jött létre ez az eredmény –
akkor egyenletes sebességgel mozognak.
E két premissza azonban téves és naiv.

A WAAM és az U-WAAM Vége, a két kozmosz halála
Mi lesz a vége a két ikerkozmosznak?
Tekintettel arra, hogy WOA folyamatosan végzi az anyag teremtését minden egyes
Kozmoszban, az anyag átalakulása energiává sokkal gyorsabb.
Elérkezik majd az idő, amikor a két világegyetem korlátozva lesz egy hiperszférikus
téridő kontinuummá, negatív sugárral, ám, abban az időben, a kiterjedése végtelen lesz.
Mentes a tömegkoncentrációktól, például Galaxisoktól, utalván a korábbi példára, görbület
nélküli „HAJTOGATÁSOK”.
Csupán egy folyamatos és izotróp azonos frekvenciájú, terjedő sugárzás, ám, addig
az időpontig, a WOA által létrehozott, többszörös szinuszoid függvények, fázisban lévők, és többé nem állítják elő ezeket az állóhullámokat, a csomópontokat és csúcsokat, miként az érzékszerveink közvetítik, mint „VÁKUUM és TÖMEG”. Csupán a hullámok óceánja marad, melyek kitérése fokozatosan csökken, a „kozmikus pár” haláláig.
Az UMMO-n azonban tudatában vagyunk ennek a teremtésnek. Azt kérdezzük: miként fejlődik az ATEIZMUS? Ha a világegyetem örök lenne, már halott lenne.

Kivonat a D42-es levélből
WOA tudományos koncepciójának megjelenése
Veletek ellentétben, a mi történelmünk folyamán, WOA-val kapcsolatosan nem jöttek
létre különböző gondolati áramlatok, vajon létezik-e vagy sem. Ellenkezőleg. Az egész kultúránk mindig is WOASSE (kreacionista, vagy ahogy ti mondanátok, Deista) volt. Habár amíg
nem tönrtént meg UMMOWOA (az UMMO JÉZUSA) kivégzése, hajlamosak voltunk a
WAAM-ot – a Kozmoszt – WOA-val azonosítani, miként vallások egész családja szól erről,
amit Pánteizmusnak írnátok le. Nem volt határozott formája az istentiszteletnek. Az emberiségünk hihetetlenül nyomasztó korszakon haladt át akkoriban: pszichológiai betegek százai,
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akiknek neurofizikai rendszerük egyensúly-problémákat hozott létre a BUAWE BIAEI-ben
(telepatikus), impulzusokat, melyek rettegéssel töltötték el a lakosságot, lelassítva kultúránk
fejlődését. Inkább ezeket a boldogtalanokat üldöztük WOA imádása helyett.

D33-as levél, Fernando Sesma kapta, 1966. március 23-án
Spekulációk az OEMI (emberi test) teremtésének titkaival kapcsolatban a WAAM-on belül
Nyilván, egy ilyen téma oly mértékben transzcendens, mint amilyen az ember létezése a WAAM-ban (Világegyetem), azaz mindenképpen fel kell keltse figyelmünket.
Azonban jelentős különbséget figyeltünk meg az UMMO embere és az OYAGA (földi)
spirituális vágyait illetően.
A gondolatunkat mindig olyan irányítottság vezette, melynek homályos analógiája volt
a földi, John DEWEY pragmatista filozófussal. Bármely tudást skálán megmérve, a legmagasabb szinten a FUNKCIONALISTÁST találjuk.
Ami az UMMO-n funkcionalismusnak számít, a következő:
AIOYA OEMI: AZ EMBER LÉTEZIK
AIOYA AMMIE WOA: WOA LÉTEZIK
AIOYA AMMIE EUAWA: A LÉLEK (AVAGY SZELLEM) LÉTEZIK
Mivel a „miértet” nem lehet meghatározni tudományos módszerekkel, ami az
AIODI (adimenzionális) lényeket, vagy teremtményeket illeti (kívül lévők bármilyen téridőn), elérhetetlenek bármiféle, kézenfekvő logikán alapuló tudás számára, mi pedig
tartózkodunk attól, hogy dogmatikusak legyünk.
Természetesen, miként a földi emberek, spekulálunk, azonban van egy megjegyzésre méltó különbség: amikor egy gondolkodónk kidolgoz egy filozófiai elméletet, ezzel párhuzamosan Iskola alakul, mely fanatikusan és kritikus szellem nélkül követi, habár ezer és ezer
ember, úgy tekinti e tan doktrínáit és posztulátumait, mint megcáfolhatatlan igazságokat.
Mi, éppen ellenkezőleg, minden egyes doktrína elfogadása előtt óvatos UBOO (AGNOSZTIKUS) álláspontra helyezkedünk. Természetesen ez az agnoszticizmus nem képes
dönteni, miként nálatok, WOA-t nem lehet meghatározni bizonyos formában és bizonyos
szinten, tudományos kísérlet révén.
Tanokat alkotunk, de nem vagyunk annyira ostobák, hogy elhiggyük azokat
Az ilyesfajta álláspont látszólag ellentmondást tartalmaz. Ostobaságnak tűnik kifejleszteni egy olyan feltételezést, amely aztán lekicsinyli azt. Igazából, nem ez az, amit hangsúlyozni szeretnénk, tudjuk, hogy az ilyesfajta feltételezések megközelíthetik az igazságot, is
valójában, egyes esetekben, el is érhetik azt.
Rámutatunk, hogy legalább egy magyarázat létezik (még akkor is, ha ez különbözik a
kezdeti feltételezéstől) bizonyos időtlen rejtélyekre, és végül, az ilyen spekulációk a legroszszabb esetben is, kitűnő mentális gyakorlatul szolgálnak, hiszen előbb vagy utóbb, gyümöl123

csöt hoznak. E bevezetést követően, tájékoztatunk téged arról, hogy ténylegesen kidolgoztunk feltételezéseket az OEMI (ember) létezésére a WAAM-ban (Világegyetem).
Mivel nehézségbe ütközne számunkra kellő hosszúságban kifejteni, kénytelenek vagyunk rövid bekezdésekbe tömöríteni, még akkor is, ha ez a korlátozott szintézis nélkülözi a
szigort és a mélységet.
WOA antropomorf értelmezésének kockázata
Bizonyos földi gondolkodók gyakran követik el a hibát, figyelmetlenségből kifolyóan,
az ISTEN, illetőleg a TEREMTŐ antropomorf koncepciójának következetlen elfogadását.
Amikor az emberek a ti bolygótokon kétségbeesetten keresik a transzcendens magyarázatot
olyan kérdésekre, mint: AZ ISTEN MIÉRT TOLERÁLJA A GONOSZT? – tudattalanul, olyan
igéket használnak, melyek csupán egyetlen AIDI (lényre) vonatkoznak, amilyen az ember.
Képzeljünk el hipotetikusan egy gondolkozó állatot, aki az OEMI-re hivatkozva eltűnődik a következőn: MIÉRT KELT AZ EMBER ESŐT?, vagy MIKÉNT EMÉSZTŐDIK ÉS
HAT A PLATINA VAGY A KÉN?
A kivetítésnek azt a pszichológiai jelensége, mely emberi tulajdonságokkal ruház fel
más lényeket, oly mértékben gyakori a ti gondolkozási hajlamaitok között, mint az IDŐ dimenziójával felruházni a BUAWA-t (lélek vagy szellem), vagy az Istent, és ez okozza a mentális zavarok újabb forrását, hiszen nem képes logikus módon koherens választ találni ezekre a kérdésekre, nagyon szegényesen formalizált, hogy abból kétségtelenül következtetni
lehetne az Isten létezésére, vagy olyan entitáséra, akinek tulajdonítható ez a hamis funkció,
ez pedig bizonyos neurotikusan szorongó hatást kelt.
Érdekességként megjegyezzük, hogy még a matematikai logika bázisának felállítása
után is továbbra is ezt az értelmetlen szofisztikát használjátok.

Lehetséges transzcendens funkciók a Világegyetem OEMI-je számára
Emlékezzünk vissza, hogy WOA egyik funkciója a TEREMTÉS.
Valamennyi elképzeléseteket, mely nem összeegyeztethetetlen ezzel a lényeges
elemmel, formalizálni kell, és – szükségképen – kidolgozni.
Amikor elfogadjuk a WAAM-WAAM (plurikozmosz) hipotézisét, ez azért van, mert azt
figyeljük meg, hogy a mi VILÁGEGYETEMÜNK és az U-WAAM (kiegészítő kozmosz, inverz
negatív töltéssel) kapcsán, igen kis számú lehetséges EAIODI GO (ontológiai) létezés van.
Sőt: ismeretekkel rendelkezünk számos fizikai és biológiai törvényről, melyek a mi Világegyetemünket irányítják, azonban: ölthetnek ezek a törvények más formát? Amennyiben
a válasz igen, ezek a törvények egy másik WAAM-ban (VILÁGEGYETEMBEN) találhatók meg.
Így pedig, ha az elképzelés, miszerint egy adimenzionális és szabad LÉNY
„alakítója” egy másik dimenzionális LÉNY-nek, nem összeegyeztethetetlen WOA lényegével, akkor egy ilyen LÉNY-nek szükségképpen létre kell jönnie.
Az ember létrehozása, illetőleg megteremtése nem indokolható ezen a módon tehát
„újrateremtéssel”, WOA egyfajta vágyával, hogy tevékenyen tartsa magát, látván miként har124

colunk a fájdalom és élvezet között, ahogy a közönséges bábok a kezei között. Egy ilyen
értelmezés gyerekes, és antropomorf beállítottságú.
További kérdést is feltehetünk: miért alkotott meg minket ebben a formában? Két lábbal ellátva, ezzel az agykérgi szerkezettel, ezekkel a szexuális tendenciákkal és nem másokkal? A kérdés megtévesztő („mely hajlamos arra, hogy hibát gerjesszen az igazság nyomásának ürügyén”), mert implicit módon tartalmazza azt az apriorisztikus állítást, miszerint
WOA EGYEDÜL hozta létre az embert ebben a fiziológiai szerkezetben, ellentétben az előző
bekezdésben foglalt elvekkel.
Valójában lehetséges (és az empirikus ismeretek ebbe az irányba mutatnak), hogy
ebben a WAAM-ban (feltéve, hogy az emberi lény alkalmazkodik az itt uralkodó biológiai
törvényekhez), ezzel a fiziológiai morfológiával rendelkezünk, ám ez nem jelenti azt, hogy
WOA ne alkotott volna oly tömegnyi más lényt SZABADON, ahány további WAAM létezik.
Végül az utolsó pont: Van az embernek valamilyen funkciója a KOZMOSZBAN?
Vajon az OEMI a WAAM-ban valamilyen nem specifikált célt elégít ki? Feltételezheti
bárki, hogy ilyesfajta cél összeegyeztethető teremtésének okával.
A pontos magyarázat érdekében, vissza kell emlékeznünk arra, hogy a WAAM komponensei két dimenzionális kategóriába oszthatók.
MIKROFIZIKAI: követi a INDETERMINIZMUS elvét, azaz nem vonatkozik rá
semmilyen törvény.
MAKROFIZIKAI: matematikai és statisztikai törvények alanya, melyek irányítják
a rugalmatlan DETERMINIZMUST.
Amikor az Univerzum létrejött, mint TÖMEG-TÉR-IDŐ kontinuum, WOA két eszközzel
rendelkezett, hogy módosítsa ezt a szerkezeti merevséget, determinisztikus rugalmatlanságát.
A) Azon törvények módosításával, melyek irányítják. Úgy gondoljuk, teljesen
logikusan, ez a dolog ellentmondásos, hiszen ezek a törvények már kijelentésre kerültek a WAAM-ot illetően.
B) SZABAD LÉNYEK megalkotásával, akik miközben élvezik a mikroszkopikus
elemek szabadságát, azok WOA képviselő, akik révén makroszkopikus elemeken tevékenykedik, ezen a módon törve meg az ok-okozati, illetőleg determinisztikus kapcsolatot.
Az a helyzet WOA esetében, hogy az embert a CSELEKVÉS értelemben használja,
ami viszont megköti a teremtőt az általa alkotott WAAM vonatkozásában.
WOA diktálja ezeket a UA (TÖRVÉNYEKET) és az ember beteljesíti azokat, mint
egyfajta köteléket Ő KÖZTE és KOZMOSZ között.
Ha az ember nem teljesíti be ezeket, a harmónia hirtelen láthatóan összeomlik, abban az értelemben hogy a funkció megváltozik az AIODIWOA-ban (teremtés, WOA által teremtett minden dimenzionális és adimenzionális lény vonatkozásában). Ebben az esetben a
BUAWA (lélek vagy szellem) a felelős személy ilyen módosítások esetén, ugyanis meg kell
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felelnie WOA elképzelésének a spirituális szerkezettel. A megfeleléshez való visszatérést
nevezzük BÜNTETÉSNEK (számotokra purgatórium) (AMMIE YISAIA BUAWE az UMMO-n).
Okunk van úgy becsülni, hogy a valódi okok sokkal bonyolultabbak, és így hozzáférhetetlenek az ember korlátozott intelligenciája számára.
Ezek a viták azonban azt bizonyítják, hogy létezik legalább egy magyarázat a
„transzcendentálisan ismeretlen” létezésünkre.
Így előre megbecsülhetjük a materialisták kifogásait, akik nem találnak elfogadható
érvet a LÉTEZÉSRE, fenntartják az értelmetlen vitát WOA nem létezésének bizonyítására.
Szabad akarat és determinizmus
Az OEMI (az ember fizikai teste), mint makroszkopikus entitás, s mivel az, pontosan
ugyanazoknak a fizikai törvényeknek van kitéve (valamennyi statisztikai jellegű), mint bármelyik más test a Természetben, mint akár egy közönséges szikla.
Ha belezuhantok egy kanyonba, a sérüléseitek (károsodásaitok) érintik a csontrendszereteket, a sejtek anyagait, stb. – hajlíthatatlan törvények által meghatározva.
Azt mondjuk, okkal, hogy a testetek viselkedése végül is determinisztikus. Oly
mértékben determinisztikus, mint egy szikláé, amely, ha aláhull, száz darabra törik.
Ám legyünk óvatosak: hatalmas különbség van az OEMI (emberi test) és a szikla között. És ez nem feltétlen a felépítésük szervezettségében rejlik, hiszen egy elektronikus
számítógép ugyancsak összetett, azonban mégis csak determinisztikus törvények irányítják
működését.
Éppen ez, a szervezésnek ez a csodája az, amit WOA megalkotott, az OEMI, milliónyi bonyolult sejtjével, számos szervével, idegi és artériás hálózatával, tökéletes csontrendszerével; mindent egybevetve: KÉPES AKÁR EGYETLEN IBOYA (KVANTUM ENERGIA)
IRÁNYÍTÁSA ALATT LENNI, AVAGY EGYETLEN ELEKTRONÉNAK. Már ennyi elegendő
ugyanis ahhoz, hogy stimulálódjon valamelyik neuron az agyban nagyjából 0.0004 mikroVolt
feszültséget keltve, s akár hatalmas görcsöket keltve az egész szervezetben.
Ebből is látjátok, miként képes egy végtelenül kicsi mikrofizikai részecske, mely
olyan apró, hogy ezen a szinten értelmetlen beszélni, pl. a dimenzionális kiterjedéséről, KÉPES ELLENŐRIZNI EGY EGÉSZ, HATALAMAS TESTET.
Továbbá, a földi fizikusok és az UMMO kozmológusai egyetértenek abban a tényben,
hogy az energiakvantumok (miként ti hivatkoztok rájuk), NEM A FIZIKAI TÖRVÉNYEK TEREMTMÉNYEI, azaz egy orbitális elektron determinizmusára hivatkozni, mint „irányításra”
egy szabad atomon belül, nem bír semmi értelemmel, hiszen a valószínűség az, amit hatást
gyakorol rá jelen esetben
Ezen túlmenően, úgy találhatjuk, hogy az ember, KÉPES (és valójában gyakran ezt
tételezi fel saját magáról, ezen energiakvantumok szabad viselkedését látva) SZABADNAK
LENNI számos cselekvése során.
A hipnózis állapotában, bizonyos fertőzések hatása alatt, amikor az idegrendszere
valamilyen idegi betegség miatt tökéletlen állapotban van, pánikhelyzet esetén, stb. kétségtelen, hogy a szervezetet biológiai, illetőleg fizikai törvények irányítják. Ezekben az esetek126

ben a viselkedés determinált és az ember nem szabad és nem felel a cselekedeteiért
sem.
Ám számos más esetben, a BUAWA (LÉLEK VAGY SZELLEM) mikrofizikai elemeket, illetőleg tényezőket használ, mint amilyenek pl. a kripton atomok, melyek az
OEMBUAW (AZ EMBER HARMADIK TÉNYEZŐJE) alkotói, és képesek szabályozni az
ember magatartását, és ekkor felelős WOA előtt, amennyiben megsérti az UA-t (MORÁLIS TÖRVÉNYT).
Hogy mindenki értse, nagyon fontos elgondolkozni a mikrofizikai tényező viselkedésének indeterminizmusán. Mi történne például, ha egy energiakvantum merev és sérthetetlen törvények irányítása alatt állna?
Akkor a BUAWA (LÉLEK vagy SZELLEM) képtelen lenne irányítani őket a kripton
atomok esetében, ez pedig feltehetően megsértené a WOA által előírt fizikai törvényeket. Így
a szellem, avagy a lélek nem lenne képes irányítani az emberi testet, és, logikusan következik, testünket csupán a biológiai törvények uralnák.
A szabad akarat így csupán fikció, illúzió maradna. Ám megmutattuk, nem az a helyzet.
Maradhat némi kétség e beszámoló elolvasását követően, ezért ismét leszögezzük,
hogy a MIKROFIZIKAI világban az indeterminizmus, vagyis a HATÁROZATLANSÁG elve
érvényesül, de nem fejtettük ki.
Mégpedig azért, mert a Földön ez az elmélet már elfogadásra került a nukleáris fizika
területén és az elemi részek szintjén, ehhez pedig nem tudunk túl sokat hozzáadni, hiszen a
földi emberek által elfogadott elméletről van szó. Hosszú idővel ezelőtt, az egyik fizikusotok,
Werner Heisenberg, megfogalmazta ezt a bizonytalansági elvet. A kvantummechanika ez az
elmélete megegyezik a mi elvárásainkkal, bár kisebb hibák szerepelnek a formalizmusában
és az értelmezésében.
Úgy gondoljuk, hogy azon a napon, amikor felfedezitek az emberi OEMBUAW
harmadik tényezőjét, mely kripton atomokból épül fel, még sokkal jobban megértitek
majd a SZABAD AKARAT elvének belépését az OEMI-ba (emberbe).
A bizonyítékok hiánya a lélek (vagy szellem) létezésére alacsonyabb rendű lények esetében
A BUAWA (Lélek vagy Szellem) és az OEMI (tetradimenzionális test) viszonya leírásának alapján a következő kérdések merülhetnek fel:
Miként lehetne tudományosan megalapozni (vagyis empirikus értelemben, a megfelelő törvények megalkotásával) a BUAWA (Lélek vagy Szellem) létezését amikor az
ADIMENZIONÁLIS és emiatt hozzáférhetetlen a legpontosabb fizikai eszközök számára is?
A válasz a következő: a 3° ciklus, 315. évében (UMMO év), egy biopszichológus felfedezte a semleges kripton gáz néhány elszigetelt atomját az agyban.
Mint tudjátok, ez a gáz nem kombinálódik más testtel vagy kémiai elemmel. Jelenléte
ezért különös, hiszen ha figyelembe vesszük, milyen hihetetlen kis számban találhatóak, s az
emberi agy statisztikai mintázatának feltárása közben pedig, ezek az atomok mindig ugyanazon a területen voltak megtalálhatók, és pontosan ugyanabban a mélységben a
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hipotalamuszban. Nem véletlenszerű jelenségről volt tehát szó, azaz nem a valószínűség
következménye.
Amikor a könyveitek leírnak egy atomot, szimbolizálják a különböző energiaszinteket,
vagy „RÉTEGEKET”.
Az UMMO-n, a gyermekek számára, akik nem ismerik a nukleáris fizikát. egyszerű
összehasonlítást teszünk, hogy jobban kifejtsük ezt az elméletet: az atomok úgy mozognak a
MAG körül, mint a WISIO-k (rovarok, emlékeztetnek a földi hangyákra) az otthonuk nyílása
körül. Ezek a „hangyák” mindenféle rend vagy törvény nélkül mozognak a fészkük körül, a
nyirkos élőhelyeken. időről-időre egy rovar megáll hirtelen, és elnyel egy harmatcseppet,
felpuffasztván a hasát (ezzel egyező jelenség zajlik a szubatomi világban, az elektron elnyel
egy IVOAIA-t (FOTON-t), azaz energia „kvantumot” és megváltoztatja energiaszintjét.
Ne feledjétek, hogy ebben a szintváltozásban nem mozdul el a magtól, miként
arra a földi szövegek utalnak, AZ ÁLLAPOTÁT VÁLTOZTATJA MEG (másik összehasonlítást alkalmazva: a társadalmi és gazdasági helyzetetek) kissé több energiát gyűjtve.
Más alkalmakkor a hangya hirtelen kiköpi ezt a vizet, és sokkal vékonyabb lesz, azaz
visszatér a kezdeti állapotába (KVANTUM ÁLLAPOT), miként az a társadalmi állapotban egy
visszaugráskor következik be.
Az elektronnak továbbá csökken az energiaszintje és ezzel kibocsát, illetve kisugároz
egy FOTON-t, ebben az esetben azt mondjuk, hogy az a test, mely ilyen atomokat tartalmaz,
infravörös sugárzást bocsát ki, látható fényt (fénypászmák egy lámpából) vagy ultraibolya
sugárzást, egyebek között.
Egy számítógépben, amikor egy számjegy úgy ugrik át egy másik oszlopba, hogy kifejez egy IBOYANUIO (kvantum) UGRÁST egy másik energiaszintre; és ez a történet vége.
Habár az elv visszavezethető a véletlenszerű változásra, ám ez hihetetlennek tűnik. A
számok ezekben az oszlopokban megmaradnak sorrendben, azaz úgy tűnik, egyenletesen
oszlanak el egy hétköznapi matematikai törvény szerint (periodikus függvény).
Ezeknek az elektronoknak, melyeknek a határozatlansági elv értelmében az energiaszintjükön rendezetlenül kellene elhelyezkedniük, láthatóan nem anarhikusan viselkednek,
és ellenőrizni tudják a valószínűségi függvényt, miközben feltörik mikrofizikai determinizmusukat.
A kérgi elektronok harmonikus mozgásai a kripton atomok esetében egybeestek egy
fiatal női agy által kisugárzott idegi impulzusokkal, azaz az önkéntes karjának, lábának mozgásával, beszédével, szerveivel… és nem reflextevékenységekkel, vagy a vegetatív idegrendszer által kisugárzott impulzusokkal.
Ám azon a napon, a 315-ös évben, megdöbbentő felfedezés született, ezek a harmonikus mozgások megelőzték az alany tényleges viselkedését. Azaz, mintegy „egymilliomod
másodperccel” korábban jelentkeztek, a szervezet neurofiziológiai reakciója előtt.
Úgy történt, mintha ezek az elektronok a lelkét vagy a szellemét jelentették volna a
lánynak, és ők diktálták volna az ő OEMI (testének) viselkedését.
Ám bizonyos elektronok energiahiányosak voltak (???). Azonban elképzelhető, milyen abszurd lenne azt hinni, hogy ezek az üzenetek, melyeket a Föld bolygó csillagászai
megkaptak, csupán magányos sugárzások hozták volna létre.
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Ha ezeket az elektronokat nem a véletlen vezérelné, miként az megszokott, kellene
lennie egy független faktornak, mely képes lenne ellenőrzést gyakorolni felettük.
Annak érdekében, hogy ne nyomjuk le a beszámolónkat, a folyamat hátra lévő részére megyünk, mely megelőzte a tudományos ellenőrzését a BUAWE (szellem vagy lélek) létezése igazolásának, köszönhetően az ember OAMBUAW alkotójának szenzációs felfedezésének, miként azt már korábban jeleztük, az elszigetelt DIUYA (kripton) atomok esetét.
A történelem folyamán először, a SZELLEM, avagy a LÉLEK létezése megerősítést nyert. A filozófusaink, miként a Földön is, gyanakodtak rá, az isteni UMMOWOA (az
Ummo Jézusa) ugyanis megerősítette ennek létezését, az ő transzcendentális kinyilatkoztatásában. A vallás és a tudomány ismét harmóniába került.
Miként az elképzelhetitek, a kísérletezés területe nem volt az emberre korlátozva, kiterjesztésre került az egysejtűekre és a többsejtű szerves lényekre is, elemeztek továbbá
mindenféle vírust és autoreproduktív szerves vegyületeket.
Az eredmények kiábrándítóak voltak. Sikerült detektálnunk elszigetelt NEON és XENON atomokat számos élőlényben, és néhány millió HÉLIUM gáz atomot magasabb idegrendszeri szerkezetű állatokban (manapság már értjük a hélium funkcióját az agyban).
Rendelkeznek a nem emberi biológiai lények lélekkel? Eddig bizonytalanok voltunk és inkább tartózkodtunk feltételezéseink megfogalmazásától.
UMMOWOA csupán a BUAWE OEMI-re utalt (a lélek vagy szellem összekapcsolódása az emberi szervezettel).
Szerinte, amikor az élőlények evolúciós fejlődése az első fehérje molekulák megjelenésétől az UMMO emberszabású lényéig eljutott, ez utóbbi addig fejlődött, amíg a
neurocerebrális szerkezete olyan összetetté vált, hogy a benne kialakult állati intelligencia
első jelei megmutatkoztak, WOA létrehozta a BUAWA-t (lélek vagy szellem) az OEMI viselkedésének irányítására.
Mostanáig a tudomány megerősítette, mint rendszeresen, az ő isteni szavait, ám nem
azért, mert UMMOWOA nem beszélt arról, hogy nem létezik (a lélek vagy szellem a nem
emberi biológiai lényekben – fordítói megjegyzés).
Az UMMO tudósai igencsak szkeptikusak ebben a kérdésben.
A BUAWE BIAEI felfedezése
A kripton atomok funkciójára vonatkozó eme szenzációs kutatást követően, az ehhez
kapcsolódó vizsgálatok száma megnövekedett. A mi korszakunk 726. évéig három aktív
atomot lokalizáltunk:
- kettő adó volt AXO
- egy pedig vevő
Az első annyi üzenetet küldött – megfelelően kódolva – amennyivel a kérgi idegrendszer ellátta.
Valamennyi optikai, akusztikus, illat-jellegű, képi, a külvilág által stimulált, az érzékszervekhez kapcsolódó neuronok által összegyűjtött információ; a memóriában tárolt valamennyi kép, az agy neuronhálózatában lezajlott összes mentális folyamat, azok is, amelyekről
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még nem is tudtok, BIAMOAXI a neve, ahol exoterm kémiai reakciók zajlanak le, hő felszabadulása közben, ingerelvén a szabad héliumatomok hálózatának állapotát.
Dióhéjban, olyasmi, mint egyfajta Morse-kód, egy parányi adó számára kisugározva,
s ez pedig a hélium. Ezt követően kérgi hatás jelentkezik, rezonancia a hélium atomok elektronhéja és az említett kripton atomok között, melyek a kapott kódot egy további egyszerű
kóddá alakítják (azt mondhatnánk: a BUAWA (LÉLEK VAGY SZELLEM ) által elérhető formában.
Ebben a példában felfedezhettétek, hogy a kripton atom egyfajta televíziós-, vagy rádió-vevőkészülékként működik. Adás fogadása és a lélek, vagy szellem felé történő továbbsugárzása történik, egy olyan nyelven, mely csak akkor érthető, ha az OEMI-val (EMBERrel) megtörténik, vagy a környező közegben.
Az atomok (érzékelők és vevők), ellenkezőleg, ellentétes folyamatot követnek, és
utasításokat tartalmazó jelek sorozatát küldik az emberi testnek a lélekből, avagy szellemből.
Erre a felfedezésre a mi 315. évünkben került sor. (Meg kell jegyezni, teljesen véletlenül történt, hogy az elsőnek felfedezett atom éppen egy vevő volt, azaz az elektronfelhőjének kódja
megelőzte a szervezet reakcióját – ellentétben az adóval -, s ez lehetővé tette, hogy elfogadják a BUAWA (LÉLEK VAGY SZELLEM) létezését, mint a harmonikus elektron-mozgások
eredőjét).
Megismételjük, hogy a fordított folyamat is előfordul. A kripton atom üzeneteit milliónyi héliumatom veszi, melyek miatt megváltozik kvantumállapotuk, minek következtében
„KVANTUMOKAT” sugároznak ki, melyek frekvenciája alacsonyabb a látható fénynél (infravörös sugárzás).
Onnan pedig egy másik, a földi fiziológusok számára ismeretlen idegi szervhez jut,
mely hasonlatosan működik a termoelektromos párokhoz, és átalakítja a termo-modulált
üzeneteket idegi impulzusokká, majd továbbítja az idegi hálózat felé. úgy találták, hogy az
idegi szervek a motoros területeken helyezkednek el, a két frontális lebenyben, különösen
azokon a felszíneken, melyek a nagy központi gerinc mögött és alatt találhatók.
A 903-as évben az Ummo pszichoneurológusai igencsak meglepődtek, amikor felfedeztek két kripton atomot, és egyiküket úgy azonosították be, mint AXO (adó), s úgy találták,
a másiknak meglehetősen furcsa tulajdonságai vannak, miszerint az egyén egyetlen testi
tevékenysége sem megy végbe úgy, hogy rejtélyes „üzenetek” ne jutnának ide, melyet vagy
fogad, vagy kisugároz.
Az agyi terület miatt, ahol ez az atom található, a tudósok úgy hiszik, adásokat visznek át egyik vagy másik irányba, a BUAWEAMIESEOA (ahogy mondanátok TUDATALATTI)
alacsonyabb felöl. Talán, köszönhetően ennek az atomnak, a lélek, avagy a szellem információhoz jut az okkult lelki életünk tevékenységéről.
A 929. Évben felfedeztük a hatodik kripton atomot szinte végtelen távolságban, az
előzővel összevetve legalábbis. Hat nappal később egy neurológus kiválasztott statisztikai
mérések céljából 83 személyt mindkét nemből a felfedezés alátámasztására. A fiatal neurológus meglepetése (aki akkor 23.6 éves volt) óriási volt, hogy amint a szalagok elhaladtak,
grafikus görbéket húzva, megjelentetvén az eredményeket, felismerte, hogy kettő közülük
közös volt valamennyi kísérleti egyén tekintetében. Olybá tűnt, mintha a szellem vagy lélek ugyanazon instrukciókat küldené VALAMENNYI embernek, ahogyan ugyanazon
információt kapja meg valamennyiüktől.
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Beletelt jó néhány év, amíg ezt a felfedezést megfelelően értelmezték. Az alanyokat
nagy távolság választotta el egymástól, nagypontosságú mérőeszközöket használtunk az
üzenetek fogadásához és továbbításához szükséges idő-intervallumok mérésére.
E kutatások eredménye még fantasztikusabb volt:
- az üzenetek fogadása és továbbítása szimultán módon ment végbe, függetlenül az
egymástól elválasztott alanyok távolságától.
- Először azt ellenőriztük, hogy az elektronok kódolt mozgása ezekben az atomokban
pontosan a telepatikus átvitelnek felelt meg.
- Felfedeztük, ellentétben azzal, amit korábban hittünk, hogy a telepatikus átvitel egyszerre érkezik meg valamennyi emberhez; a tudatalatti blokkok megakadályozzák
azon folyosók megnyitását melyeken azokhoz az emberekhez is eljuthatna, akiknek
nem szánták.
- Habár nincs TUDATOS telepatikus átvitel, bizonyos gyakorisággal adások vagy fogadások történnek. Az ilyen jellegű üzenetek a memória azon részein tárolódnak,
melyekhez nem könnyű hozzáférni, (kivéve álom, teljes anesztézia, katalepszia, stb.
közben), a TUDATALATTI megjelölést kapták.
Ez nagy mértékben forradalmi volt. (Az első kísérlet a telepatikus átvitelre megmutatta, hogy bizonyos időtartamot igényel végbemenetele /néhány milli-UIW/, mielőtt az üzenet
megérkezik, emiatt pedig úgy hittük hosszú időn keresztül, hogy elektromágneses sugárzásról van szó, mint a fény, vagy a rádióhullámok. Miként magyarázható ez a különbség? Miként
szerepel az egyik kutatásban ennyi, a másikban pedig amannyi szükséges idő, nevezetesen
nulla és néhány deci-UIW?)
Az első kutatás ugyancsak transzcendentális fontossággal bírt, hiszen tudományosan bizonyította a BUAWA (SZELLEM VAGY LÉLEK) és a BUAWE BIAEI (KOLLEKTÍV
SZELLEM) egymástól független entitások, és helytelen volt azt gondolni, hogy az első, az
utóbbi egyfajta megjelenése, avagy tükröződése lenne. A rejtély látszólag megoldódott. További magyarázatot is adunk.
Jelenleg azt mondhatjuk, hogy ez a kutatás nyilvánvalóvá tette számunkra az AIODI
(ENTITÁS, VAGY LÉNY) létezését, akinek létét korábban sohasem tételezték fel az UMMOn. megismételve tehát, egy ADIMENZIONÁLIS lény felfedezése történt meg tudományos
keretek között, köszönhetően ennek az effektusnak, miként az korábban WOA és a BUAWA
(lélek vagy szellem) esetében.
Valamennyi ember egysége a BUAWE BIAEI révén
(Az összes ábra hiányzik – Szerk.)
Nézzük most meg, az első, egyszerű diagramon, hogy a személyiség négy elválaszthatatlan tényezője két ember esetén, miként kapcsolódik össze.
Az OEMI (ember), akinek megfelel a No.1. szeretne telepatikus kapcsolatot létrehozni
egy OEMI IEN-nel (No.2. ember)
Elemezzük nagyjából a folyamatot:
Eszerint, egy tudatos ember (No.1., az ábra bal oldalán, szeretne kommunikálni a
No.2.-vel). Valójában a BUAWE IAS (a No.1.-es szelleme, avagy lelke) ennek a kívánságnak a kivitelezője. A BUAWE IAS-t zöldes ellipszis jelenti.
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Az UAXO IAS (No.1. vevő) kripton atomja, sárga körrel szimbolizálva, megkapja a lélek parancsát, és keresztülviszi azt az idegrendszeren és bizonyos neuro-kortikális testeken
(piros tengellyel ábrázolva) az adó kripton atomhoz, melynek egyetlen célja a kapcsolat létrehozása az ember és a BUAWE BIAEI (kollektív szellem) között – szürke ellipszissel jelölve.
Vegyük észre, hogy ez az egész élettani folyamat, attól a pillanattól kezdve, hogy a
lélek kifejezi vágyát, addig, amíg az üzenet megérkezik az atomhoz, meglehetősen rövid
időbe telik, nagyságrendileg milli-IUW példának okáért.
Igazából, a neuronokon áthaladó idegi impulzusok vezérlése nem különösebben
gyors, olykor jelentős idő szükséges ehhez, (az ideghüvely nélküli neuronok nagyjából 60
centiméter/másodperc sebességgel vezetnek).
A kollektív szellem továbbra is „tájékozott” erről az üzenetről, és azonnal továbbítja is
azt a No.2. ember felé, aki fogja az üzenetet köszönhetően a VEVŐ KRIPTON ATOMNAK
(UAXAO IEN) (sárga kör).
A folyamat most megfordul. Ennek a második testnek az idegimpulzusai 2 ezred IUW
alatt, az agyban, megérkeznek az AXO IEN (No.2. adó) atomba, mely tájékoztatja a tudatot
az érkezett üzenetről.
Láthatjátok, igen könnyen tévedésre lehet jutni, ha a tudós nem visz véghez óvatos
és kimerítő elemzést a jelenséggel kapcsolatosan.
A No.2. számú ember TUDATÁHOZ eljutó telepatikus üzenet TELJES időtartama 2
ezred IUW volt (a mi példánkban).
A nem túl figyelmes kutató ebből azt következtetheti, hogy a telepatikus üzenet átvitelére bizonyos időre van szükség, talán a fény sebessége miatt - az elektromágneses hullámok révén; ám igazából csak az agyunkban zajló idegi folyamatokhoz szükséges valamenynyi idő.
Jó példát láthattok a távirat kapcsán. Az elektromos kommunikáció majdnem azonnali két város között, ám az időtartam, ami az üzenet küldéséhez és annak címzetthez való
eljuttatásához szükséges, akár néhány órát is eltarthat.
A bemutatott ábra segít néhány további következtetés levonásához, anélkül, hogy
mindez alaposabb tanulmányt igényelne.
Először is azt mutatja be, hogy az UMMO tudósai miért határozták meg a lelket
és a kollektív szellemet két, független entitásként.
Amennyiben a telepatikus átvitel eljárási kapcsolatot igényel az ember (az idegrendszerén keresztül), egyik lélektől a másikig, ez azért van, mert a kollektív szellem
és az egyéni lélek két független létező, melyek csupán az emberi test révén kapcsolódnak össze, addig, ameddig az életben van.
Képzeljük el egy pillanatra, hogy nem ez a helyzet, egy új metafora értelmében, miszerint az egyéni lélek TÖRT RÉSZE a kollektív szellemnek (tekintsünk most el egy pillanatra attól a hibától, miként lehet tört részét venni egy adimenzionális létezőnek).
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Láthatjátok, telepatikus kapcsolatot kizárólag a BUAWE BIAEI-n (KOLLEKTÍV SZELLEM) keresztül lehet megvalósítani, az átvitel teljes időtartama NULLA lesz, mivel az emberi
agy egyáltalán nem avatkozik be. Ám nem ez a helyzet, miként azt már megmagyaráztuk.
A kollektív szellem belső természete
Összehasonlítást kell tenni az emberiség vonatkozásában: egy lábas szirup, kitöltve
cseresznyével. A gyümölcs húsa tökéletesen elválik a sziruptól, vékony héj által, más gyümölcsökkel viszont érintkezésbe tud lépni. A gyümölcs húsa és a héja szimbolizálja a LELKET és a TESTET.
A BUAWE BIAEI (kollektív szellem) nem hoz létre szabadon elképzeléseket, miként
azt az egyéni lélek vagy szellem teszi. Az ilyen elképzelések léteznek ŐBENNE, hiszen
WOA teremtménye. Ezeknek az elképzeléseknek a természete Egyetemes Koncepció
alapján korlátozva van, melynek ideális emberi társadalmat kell formálnia.
Léteznek WOA által a mi WAAM-unk (KOZMOSZ) számára megalkotott
pszichoszociális törvények és ezen elképzelések közege, beleértve az emberi társadalom evolúciós normáit, ez a BUAWE BIAEI, amely, ugyanakkor mint adimenzionáls
KÖTÉS is jelen van az OEMI-k között (ahogy a cselekedeteik végbemennek, miként egy
gumiszalag lehetővé teszi az akusztikus átvitelt).
A BUAWE BIAEI (a kollektív szellem) így nem felelős a funkcióiért. Nincs felruházva
tudattal (amit mi értünk alatta) - az az egyéni lélekben vagy szellemben van -, és nem lehet
szankcionálni WOA által, hiszen nem tudja áthágni a törvényeket, melyek pontosan kitöltik,
ezzel kapcsolatban mondanánk azt, hogy SORS:
Megadni a BUAWE BIAEI valódi természetét, alkalmas filozófiai nyelven, meglehetősen unalmas lenne bizonyos emberek számára, akik nincsenek ehhez hozzászokva. Egyszerű képeket és összehasonlításokat használunk.
Tegyük fel, a ti földi civilizációtok szintjén megérkezik egy olyan szakaszhoz, hogy
Párizsban, példának okáért, egy szuper számítógépet (ELEKTRONIKUS AGYAT) hasonlatosat a mi XAMO hálózatunkhoz az UMMO-n, összeállítana és az képes lenne tárolni a mindennapos életetekhez kapcsolódó milliónyi információt.
Ez a csodálatos gép, egy-egy időpillanatban a társadalomban élő különböző szakemberek által programozott információt kapna. A saját számításai során összekombinálná
ezeket a szociometriai utasításokat vagy matematika törvényeket az emberektől kapott információkkal, és meghatározná, minden egyes pillanatban, hogy a Föld összes emberének
mit kellene tennie, hogy a társadalomban harmónia uralkodjon. Az öt kontinens mindegyikén
lenne egy mikrofon és egy hangosbeszélő – a számítógéphez kapcsolva. Mindegyikőtök,
köszönhetően a mikrofonnak, információkat közölhetne az életéről. A mikrofont ugyancsak
lehetne egy mások országban élő rokonnal való kapcsolattartásra is használni. Továbbá, a
hangosbeszélő folyamatosan, kitartóan ismételné a nektek szánt instrukciókat, miként kell
viselkedni, mit kell enni, kire kell szavazni és mikor utazni (természetesen ezek az utasítások
az elektronikus agy által korábban kidolgozott terv szerint kerülnének kiadásra, egyetemes
keretek között). Igaz, hogy mindig szabadon túlléphetnétek ezeken az utasításokon. Ám sohasem lennétek képesek megszakítani a hangosbeszélő működését, továbbá a hangja oly
keményen meggyőző, hogy gyakran tennétek azt, amit javasol.
Most tehát már rendelkeztek egy durva elképzeléssel a mi kollektív szellemünkről. Úgy működik, mint az emberiség gigászi koordinátora - a programját WOA-tól kap133

ta -, nem zavarja meg a szabad akaratot és cselekvést, ám a társadalmi ellenőrzésünk
valamiféleképpen irányított.
Van egy felszínes kifejtés a kollektív szellem fontos jellemzőjének leírására: képzeljük
el, hogy a minden célra alkalmas szuperszámítógép Párizsban tényeket gyűjt valamennyi
lakos életéről huszonnégy órás periódus alatt.
Ez az ismeretanyag még mindig elégtelen. A számítógép számára emészthetetlen,
nem képes kellő mennyiségű információról tudomást szerezni ahhoz, hogy azokat az egyetemes statisztikai törvények alapján elemezni lehessen, vagy a kívánt formára alakítani.
Ugyanígy, ha például van egy gyárad, képtelen leszel arra, hogy ellenőrzést végezz, amenynyiben az alkalmazottad nem gyűjtötte össze a szükséges információt.
Valami hasonlatos történik a kollektív szellemmel is. Valamennyi instrukció, illetőleg kapott üzenet, nem logikus és valójában a többségük az emberek ezreinek viselkedéséből származik (rosszul értelmezhető).
Emiatt nem lehetnek választékos és pontos szabványaink (viselkedési normák –
Szerk.), eltekintve őseink társadalmától, annak ugyanis ismerjük az összes elemét. Nézzünk
egy konkrét példát: valamennyien ismeritek, vagy már át is éltétek a terrort, vagy a tömegpánikot, amikor egy tragédia során, mint például tűz a moziban, vagy bombarobbanás, a tömeget általános szabványok irányítják, melyek a csoport minden egyes tagját azonos viselkedésre késztetnek.
Ezekben a pillanatokban, a viselkedésetekre ható egyetlen erő a BUAWE BIAEI. A
különleges esetek során a magatartás tudatos irányítása blokkolva van, és kétségtelenül, a
viselkedés vad és rendellenes. Ezekben az esetekben a kollektív szellem diktálja az üzeneteket, melyeknek egyetlen logikai bázisát az önvédelem jelenti, s ez irányítja a biológiai lényeket.
Más alkalmakkor a kollektív szellem kényszerítő üzeneteket küld a csatornákon, a
csoport tagjainak önkéntes elképzeléseivel szembe. Igazából amikor valaki közületek kíván
valamit (egy autót, egy meghatározott egyén feletti uralmat, fizikai jól-létet, stb.), az ilyen vágyak kódolásra kerülnek, és elküldetnek a DIUYA AXCO (kripton átvivők) valamennyi elemétől a BUAWE BIAEI-be (kollektív szellem) – különböző intenzitással.
A társadalom minden egyes tagja megkapja ezeket az üzeneteket (amennyiben az
átvitel intenzitása elér egy bizonyos küszöböt), ám ha az agyak 100%-a blokkolja ezeket az
üzeneteket, akkor nem érik el mások tudatát.
Telepatikus kommunikáció
Lehetséges, hogy néhányótoknak közületek nincs tiszta elképzelése a mi kommunikációs metódusunkról.
15 éves (földi) kor körül az UGE és a UYE (felnőtt fiúk és lányok) az UMMO-n, elveszítik az akusztikus kifejezés képességét a beszédszervek sorvadásának köszönhetően, a
teljes népesség 92.36%-át tekintve. Mások esetében a sorvadás felnőttkorban következik
be.
Körülbelül a földi 75 éves kort tekintve, az olyan egyének száma, akik továbbra is képesek kifejezni magukat fonetikusan – rendkívül kicsiny. Ez az elmeszesedés azonban nem
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teljes. Az izmok továbbra is képesek kismértékben mozogni, a felfogott rezgések pedig olyan
gyengék, hogy fel kell erősítenünk, hogy haljuk őket. Ezt kétféleképpen lehet megtenni:
Az egyik már meglehetősen régi, a torokra illesztett mikrofon. Mostanában hangerőszabályzót használunk, olyan méretűt, mint a gégefő (köszönhetően egy egyszerű sebészeti
beavatkozásnak, két éves korban).
Ez a kicsiny erősítő-adó nem hoz létre elektromágneses mezőt. Egyszerűen csak
modulálja az alacsony intenzitású mágneses mezőt. Egy második erősítő, egy hangszóróval
(a mi hangszóróink nem tartalmaznak rezgő membránokat), hasonló méretű és formájú mint
egy radír, kisugározza a kapott hangokat rendkívüli intenzitással és hűséggel.
A telepatikus kommunikációnk nem terjed ki arra, hogy képesek vagyunk LÁTNI mi
történik egy másik városban csupán azáltal, hogy lehunyjuk a szemünket. Ez az elképzelés
gyerekes. Hasonlóképpen ahhoz is, hogy megadott időben képesek vagyunk olvasni valamelyik testvérünk gondolatait ezernyi KOAE-vel arrébb. Az ilyen sztereotip elképzelések nagyon távol állnak a valóságtól.
Néhány ritka kivételtől, illetve alkalomtól eltekintve, a telepatikus kommunikációt csupán távoli emberek esetében használjuk. Nagyon egyszerű a magyarázata: az átvitel bonyolult, és bizonyos mentális erőfeszítést igényel. Az emberek közötti kommunikáció, a tudomásom szerint, a következőképpen zajlik:
Kiindulásképpen nagyon alacsony tudatossági állapotot kell elérnem, a külső ingereket illetően (fény, hang, illat, stb.). az érzéseknek tudatalatti szinte kell kerülniük. Azt akarom
ezzel mondani, hogy lényegében el kell érni egy mesterséges katalepsziás állapotot önszuggesztió segítségével.
Ennek a gyakorlatnak a használata folytatódik, genetikailag kedvelt számos nemzedék óta, akik alkalmazzák az UMMO-n, lehetővé teszi az önhipnózist, valamint azt a folyamatot, ami igen rövid időn belül követi, reflex útján, mely szabályozza a szükséges a kivitelezéshez szükséges idő-intervallumot. Így, amikor a téma befejeződik, a normál szintű tudatállapot, a külső ingerekkel együtt, visszatérhet.
Ám el kell mondani, hogy ez a speciális kataleptikus állapot feltételez egy időszakos
blokkot a kapcsolódó hálózatokat illetően, melyek az agyat kapcsolják az érzékszervekhez
és a mozgatószervekhez. Azt szeretném mondani, hogy azzal ellentétben, ami az „álombéli”
vagy álmodási állapotban történik, illetve bizonyos hipnózisos esetekben, a tudat nem száll
le a tudatalatti mély szintjére. Ellenkezőleg, magasabb mentális folyamatok (érvelés és gondolkodás) normálisan folytatódik, a memória-képek előnyeit kihasználva, a tudatosság területét sokkal tisztábban elérve. Van tehát egy élettani jelenség, mély csak nagyon ritkán történik
meg véletlenszerűen a földi emberekkel. Az agyban két elengedhetetlen fontosságú szerv
található a telepatikus átvitel céljára. Valójában egy kettős idegi hálózat, melynek kapcsolatai
a memóriához és a tudatossági területhez normális esetben gátolt, semlegesített.
Szinapszisok sorrendjének köszönhetően, a kapcsolat az IOAOE (egy általatok nem
ismert szervezet) és az agy által elérhető zónák között, megvalósítható. Ezen szinapszisok
stimulációs alkalmazkodási problémával rendelkezhetnek, és akár még örökletesen is.
Nincs semmi oka annak, hogy a földi emberek, akik agyi élettani morfológiája ugyanaz, mint
a miénk, ne legyenek képesek ilyen kapcsolatok létrehozására vagy szinapszisára.
Az agy ezen területén két impulzus van jelen: egy kicsit olyan, mintha két adó lenne.
Ha lenne TV-technikus közöttetek, ők megértenék amikor összehasonlítjuk ezeket a jeleket,
melyeket ti KÉPEKNEK és SZINKRONIZMUSNAK neveztek. Az első szállítja az idegi impul135

zusokat, megfelelően kódolva, amit mi EUAWE BIE-nek nevezünk, mindegyik 0.0001385
másodpercig tart. egyfajta telegrafikus üzenetet alkotnak, az egyik kripton atom küldi el, melyet BUA XU-nak (pszi-szféra) nevezünk. A jelek második csoportja, mely ugyancsak kódolt,
jellemzőjét az a tény adja, miszerint az impulzus hosszabb, 0,006385 másodperc.
Mi a funkciója az elsőként kisugárzott jelnek? Hogy könnyen átvihető legyen üzeneteink verbális tartalma, a szavak, melyek kifejezik az általunk elküldendő gondolatokat, a tőlünk
távol lévő fogadó számára. Ám ezeket az üzeneteket az UMMO valamennyi lakosa fogja
(megismételjük, hogy az általatok feljegyzett telepátiás esetek, megerősítik, hogy a
jelenség pontosan ugyanígy megy vége a földi embereket illetően is).
Miként lehetséges az, hogy csupán egyetlen ember képes értelmezni egy ilyen üzenetet, felfogni, hogy az csak számára és csakis az ő számára szól? A válasz az impulzusok
második csoportjában rejlik. A személyek azonosítására szolgáló kód nem sokban különbözik a ti és a mi valós életétől. Így tehát, miként a név, UGAA 4 mentálisan kapcsolódik egy
bizonyos személyhez, bináris számok sorozata, impulzusok formájában elküldve, egy bizonyos személy megkülönböztetésére, aki számára az üzenetet szánták.
Egy személy pontos kiválasztása élettani folyamatok során történik, hasonlatosan a
földi széfekhez (az UMMO-n ilyesmik nem léteznek), egy neuronhálózat létesít szinaptikus
kapcsolatokat vagy szüntet meg kapcsolódásokat a bináris impulzusok számszerűsített sorozatának megfelelően, amely 1700 számot jelent.
Azt mondtuk, hogy a telepatikus üzenet verbális. Azonban megtörténik, hogy bizonyos vizuális, illatos és tapintható képek tudatosan átvihetők, amelyek, normál körülmények
között, csak bizonyos esetekben tapasztalható jelenségek átmeneti elmezavar vagy
katalepszia esetén. Az ilyen típusú tapasztalatok ritkák közöttünk, és úgy látjuk, miként ti, a
tiszta telepatikus átvitelt.
Nem vetjük el annak a lehetőségét, hogy valamiféle ismeretlen galaktikus vagy
extragalaktikus civilizáció elérheti az álmokat (közöttünk ritka), köszönhetően a
pszichofiziológiai fejlődésének, és ez immár olyan területek felé irányul, melyet
neurobiológusaink aktívan kutatnak.
A BUAWE BIAIEI (KOLLEKTÍV SZELLEM) ÉS A FÖLDI EMBEREK
Eltűnődhettek azon, hogy vajon a földi emberek rendelkeznek-e ezzel a szellemi koordinátorral, akit mi BUAWE BIAEI névvel illetünk, ám abban a pillanatban, amikor megerősítjük létezését, kétségtelenül ugyanazt a hibát követjük el, melyet ti is majdnem minden nap,
amikor érveléssel igyekszünk alátámasztani öncélú állításokat.
A Földön a kutatásoknak nem pontosan ugyanaz a jelentésük, mint azt általunk az
UMMO-n végzett kutatásoknak. Az az előzetes tervezetünk, hogy elhozzunk tizenkét földi
eredetű embert és a bolygónkon fejlesszük ki értelmüket, elutasításra került az
UMMOAELEWE (főkormányzat) által.
A BUAWE BIAEI avagy az emberi kollektív szellem
Azt mondtuk, hogy bármilyen elképzelés mely összeegyeztethető WOA-val, meg kell,
hogy valósuljon: a WAAM teremtésével egy időben a szellemet is megteremtették.
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Súlyos ellenvetés emelhető azonban a BUAWE BIAEI természetével kapcsolatban:
amennyiben ez a szellem egyszerű elképzeléseket állít elő, egyszerű tudatosságot hoz létre,
akkor nem lesz-e erősen hasonló WOA-hoz? sőt, ezen elképzeléseknek nem jelentené-e a
végét a formába öltés?
Ez a kifogás azonban nem indokolt, hiszen a BUAWE BIAEI tudatok hatalmas sokasága, mindegyikük egymás után KÜLÖNFÉLE és ellentétes ötleteket hoz létre. Ezek a
tudatokat, mi BUAWA-nak nevezzük (a földi emberek LÉLEK vagy SZELLEM névvel illetik).
Alapvetően a ti animista elméleteitek egyetértenek az UMMO-n elfogadott BUAWA
elképzeléssel, különösképpen a modern tudományos-teológusok a Római Katolikus Egyházon belül, és az Evangélikus Egyházak majdnem valamennyi gondolkodója.
A szellem, avagy lélek (tudat) a saját entitásában található, adimenzionális és
élvezi a KÜLÖNFÉLE ÉS ELLENTMONDÁSOS ELKÉPZELÉSEK TEREMTÉSÉNEK szabadságát (ha nem ez lenne a helyzet, akkor ugyanazt az esszenciális elemet birtokolnák,
mint WOA) és ugyanez a szabadság kiterjed az OEMI (emberi test) irányításának képességére is, és általa a WAAM LÉNYEIRE.
Az egyetlen különbség abban a tényben áll, hogy meggyőződésünk szerint az
ilyen BUAWA-k ezen a BUAWE BIAEI (kollektív szellemen) belül épülnek fel és kapcsolatban állnak egymással. (Elképzelhetitek az összehasonlítást egy fazék szirupos cseresznye esetében: a példa arra vonatkozik, hogy habár a gyümölcsöknek térfogata van, ezek
reprezentálják a BUAWA-t, a gyümölcs héja az OEMI-t és a szirup pedig a BUAWE BIAEI-t.
Szakadás a gyümölcshéjon a telepatikus átvitel egy pontját jelenti.)
Miként nem vagytok tudatában a BUAWE BIAEI létezésének, a földi tudósok (pszichológusok) nem tudják megmagyarázni a hipnózis és a szuggerálás jelenségét, a
katalepszia bizonyos állapotait, a telepatikus kommunikációt, a helytelenül „médiumoknak”
hívott jelenséget, és sok egyéb eseményt, melyet a „parapszichológia” körébe sorolnak.
Egy kérdés merül fel: Hány független tudattal rendelkezik a BUAWE BIAEI? A válasz
egyszerű: annyival, ahány ember él a bolygónkon (amint látjátok, elég gyerekes lenne
annak felvetése, vajon a Lélek létezett a test ELŐTT, ugyanis a szó, ELŐTT feltételezi
az IDŐ fogalmát, és idő viszont nem létezik az adimenzionális Lélek számára.)

A BUAWA (lélek) attribútumai
Ti, földi emberek, úgy tűnik nem rendelkeztek teljesen tiszta elképzeléssel a BUAWA
lényegét illetően. Emiatt pedig számos naiv és ellentmondásos elmélet született a történelmetek során, melyek nem tűntek el teljesen a mai napig sem.
Miként is érthetnétek, hiszen a marxista filozófia dialektikus materializmusa még mindig nem adta fel azt a megbocsátható hibáját, miszerint nem fogadja el a lélek, mint
adimenzionális entitás létezését, hiszen ugyanehhez a tudományos filozófiához tartozók a
múltban az állították, hogy a szellem nem más, mint pusztán testi megnyilvánulások sorozata.
Ahelyett, hogy félrevezetnétek magatokat különféle végtelen spekulációkkal, meg kellene szilárdítanotok a valódi tudományos eljárásokat, miszerint a Földön elterjedt, az ISTEN137

re, a szellemre vonatkozó elképzelések és a tudomány közötti ellentmondások csupán látszólagosak.
A mi BUAWA-nknak (LÉLEK) van „TUDATA”, (CONCIENCIA) ám az különbözik
az OEMI „TUDATÁ-tól” (CONSCIENCIA).
A szövegek eredetileg spanyol nyelvűek, ezeket fordították le először franciára, majd
angolra. A spanyol szöveg (CONCIENCIA-ra) és (CONSCIENCIA-ra) hivatkozik. Sajnálatos
módon ezek a spanyol szavak nem fordíthatók le két különböző kifejezéssel franciára, vagy
angolra, ezért meghagytuk az eredeti spanyol kifejezést – a fordító megjegyzése.)
Ezt a különbséget könnyebb megérteni akkor, ha tudatában vagyunk annak, mi játszódik le a testünkben, amikor nézzük egy háromszög képét, példának okáért.
A B síkon, ahová egy egyenlő oldalú háromszöget rajzolnak, fehérrel, fekete háttérrel,
az IBOAIA OU (piros) sugara (kvantált energiatöredékek, hullám-részecske karakterisztikával) hullnak rá, amit közönségesen FÉNY-nek nevezünk.
Néhány terület megmarad feketének, hiszen az atomok elnyelik ezt az energiát, és
emiatt romlás következik be külső pályáikon. Másrészről, a fehér háromszög visszaveri ezt a
(fénylő) energiát, ugyanis atomjai eltérő orbitális szerkezettel rendelkeznek, azok nem engedik meg az IBOAIA OU frekvenciájával való rezonanciát (nagyjából 4.15 x 10 14 és 7.6 x 1014
Hertz között).
Ezt azt jelenti, hogy a képre érkező energia tört része verődik csupán vissza a retinánkba sugárzódva stimulálva azt.
A szemünk következésképpen összegyűjti a visszavert fényt a BOIYUIYOE EBE
(csap) sejtek segítségével, mindegyikük igen kevés IBOAIA OU-t nyelvén el. Itt történik meg
az energia első konvertálása. Amit ti FÉNY-nek neveztek, az elektromos impulzusokat kelt
ezekben a kicsiny látószervekben, a jel pedig felerősítésre kerül a látóideg neuronjai révén.
Azt láthatjuk, hogy a kép széthullik miiliónyi impulzusra. A háromszög nem létezik
többé, kódolt impulzusok sorozata van, melyek bizonyos rend szerint kerülnek átvitelre, mint
például a kövek egy nagy földi templom építésekor, megszámolják és feljegyzik
valamennyiüket, hogy aztán újra felépíthessék az épületet hosszú utazásukat követően.
A látóideg (bíbor) átviszi ezeket az impulzusokat az első WO EDU-ba (szinapszis) a
YAESIO BUEA-szába (laterális thalamus) az UNIEAYA ABEU-nak (nyakszirti lebeny).
A földi tudósok láthatóan nincsenek tisztában azzal, hogy mi történik, amikor ezek az
idegi impulzusok stimulálják az UNIEAYA AEBU-t. Ezért összefoglaljuk a két japán specialista számára átadott dokumentumot: minden egyes szinapszis két kapcsolódó idegsejt neuronjainak érintkezési pontját jelenti: YAIODE (zöld) és YAIOSU BIO (kék). Más szavakkal:
minden egyes idegi impulzus, mely a háromszög egyik pontját képviseli, átvitelre kerül sorjában két irányban – mintha az egyik telefonkezelőtök ugyanazt az üzenetet küldené két felhasználónak.
Az impulzusok, végighaladnak a YAYODE (zöld) vonala mentén, dolgoznak a memória szervén, melynek funkciója továbbra is ismeretlen számotokra. A kép reprezentálja a
BIEYAEYUEO DO-t (okker), [a BIEYAEYUEO DO egy peptidlánc-spirál, amelyben az elsődleges szerepet a nitrogénatomokkal való kapcsolódás fenntartása jelenti].
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Minden egyes nitrogén atom képes rontani az orbitális kvantumállapoton két
impulzus, avagy BIT tárolásával. Röviden, a képről a szemünk milliónyi impulzust gyűjt
össze és sorosan kódolja, aztán archiválja ebben a spirális BIEYAEYUEO DO-ban, mintha
mágnesszalag lenne, vagy még pontosabban, videószalag (érdemes ellenőrizni, a
videószalagot 1954-ben fedezték fel, a színes videófelvételt pedig 1958-ban – Szerk.)
Van még egy további fontos tényező ezen a helikális láncon belül: egy második lánc,
három hélium-gáz atommal, ezek mint jeladók és jelvevők működnek, közvetlenül összekapcsolva a MEMÓRIÁT az OEMBUAW-val (az ember harmadik Tényezője) – sárgával ábrázolva a diagramon.
A képen az ESE OA „CONSCIENCIA” területe van ábrázolva körként (világoskék);
egy második útvonal: YAIOSU BIO (kék) szállítja az impulzusokat az OEMBUAW második
magjaihoz (sárga) amely továbbítja azokat ezek után a LÉLEK (a tudat területére)
„CONSCIENCIA”-hoz (világos kék).
Milyen a formájuk ezeknek az egyszerű háromszög képét kódoló impulzusoknak?
Pontosan olyan, mint a számjegyekkel ellátott köveknek, egyáltalán nem emlékeztetnek a
kiinduló szerkezetre; a BIT-ek ezen sorozata láthatóan nem követi hűségesen a háromszög
tükrözését.
Egy periodikus, négyszögformájú függvény: ez a mi BUAWA-nk (lélek/szellem) gyűjti
össze az ESE OA „CONSCIENCIÁ”-jában. (4. ábra)
Képzeljünk el egy építészt, aki képes elképzelni a kérdéses templomot abban a pillanatban, mihelyt sorban megkapta a megszámozott köveket. A mi BUAWA-nk képes erre;
megkapván ezeknek a szögletes hullámoknak a sorozatát, a fekete háttér előtti fehér háromszög képe felismerhetővé válik a „CONSCIENCIÁ-ja” számára (kék kör a „B” ábrán).
Ám honnan tudjuk, hogy ez egy háromszög? A „B” ábra tartalmazza a magyarázatot;
vizsgáljuk meg, hogy két üzenet érkezik a tudat területére. Az egyik, amelyiket éppen most
írtunk le, közvetlenül a szemtől érkezik (idegi pályái, bíborral és kékkel); a másik a
MEMÓRIÁ-ból származik (okker) a narancssárga útvonalon át.
Mi ez a BIEYAEYUEO-ból (memória) származó üzenet? Egy közönséges négyszöghullám, amely az egyenlő oldalú háromszöget reprezentálja, ahogyan azt gyermekkorunkban
tanultuk, a kép megőrződött a memóriánkban az évek során.
A tudat ezen területén a két kép összehasonlításra kerül, és háromszögként lesz beazonosítva. Amennyiben az utóbb említett memória-kapcsolat hibás, akkor csak egy kép áll
rendelkezésünkre: az, amelyik a szemből származik, ám az meglehetősen különösnek tűnne
számunkra, mivel sohasem láttuk. Ezt a rendellenességet a pszichopatológiában
YAEYUEYEDO-nal nevezzük (fixációs amnézia).
Figyelmesen tanulmányozzátok ezt a magyarázatot. Lehetővé teszi majd számotokra,
hogy jobban megértsétek a TEST és a LÉLEK EGYSÉG-ét.
Az OEMI (test-soma) leírása
Önkényesen fejezzük be most a BUAWA (lélek) képességeinek felsorolását, és
meghagyjuk az ember harmadik tényezőjének (OEMBUAW) meghatározását is későbbre.
Most el kell magyaráznunk az OEMI koncepcióját.
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A TÉR-IDŐ kontinuumban (miként azt szegényesen a földi fizikusok elnevezték) az
emberi test egy további „GYŰRŐDÉS” a térben (deformáció a negyedik dimenzión át), melyet matematikailag tíz dimenzióban definiálhatunk. Röviden, TÖMEG, mely TÉRFOGATTAL
és IDŐ-vel társul. Senki sem tudja elképzelni az időt, ha az elkülönül más kiterjedésektől.
Emberek, akiknek gyenge a tudományos hátterük, meggyőződésük, hogy LÉTEZÉSÜK három dimenzióban (kiterjedésben) zajlik, különböző események során az IDŐ áramlásában. Számukra a múlt csupán emlékekben él. Az egyetlen valóság a jelen, a jövő ugyanis
még nem létezik.
A VILÁG ILYEN LEÍRÁSA TÉVES ÉS EGYÜGYŰ.
Képzeljétek el, hogy a különböző események, melyeket megéltetek és amelyeket
meg fogtok élni, már mind le vannak fektetve egy tengely mentén, amely az IDŐ dimenzióját
jelképezi.
Minden egyes helyzetben egy kapcsolódó nyíl látható, és tér és idő szorosan kapcsolódnak, hogy ha összekombinálnánk valamennyi szóban forgó eseményt vagy tényt, melyeket az életetek tartalmaz és látnátok egyetlen ábrán, meglehetősen különös lényt kapnánk,
négy dimenzióban (kiterjedés + idő), amely egy hatalmas OEBUMAEI-ra emlékeztetne (egyfajta hosszú „cső” melynek szeletei egy személyt reprezentálnak, amennyiben darabokra
vágjuk).
Az UMMO kozmológusai egy a négydimenziós lényt OEMBUAWOEMI-nek hívják.
Mit képvisel ennek az OEMBUAWOEMI-nek egyetlen szelete? Egész egyszerűen
egy tényt, vagy egy eseményt, amely kapcsán a testünk a főszereplő. Egy ilyen tény
illúzió, fikció. Miként egy ilyen csőnek egyetlen szelete nem vágható le, az egység így egy
sérthetetlen egészet képez.
Ám ellene lehet szólni ennek az elképzelésnek, mondván, hogy az nem más, mint
közönséges filozófiai spekuláció. A tudatom azt diktálja nekem, hogy számos történést megéltem már, anélkül, hogy láttam volna a gigantikus OEMBUAWOEMI-t magam előtt, vagy
mögött…
Mindez azonban nem egy különc ummita kutató egyszerűen megfogalmazott feltételezésének kérdése. A bolygótok fizikusai már a mi ideérkezésünk előtt foglalkoztak ezzel a
gondolattal.
Egy egyszerű összehasonlítás segít számotokra jobban megérteni ezt a képet: egy
hatalmas kertben van egy cső, amely kanyarodik, teljes egészében műanyagból vagy átlátszó üvegből épült, és benne végig bútorokat, szerszámokat, stb. tárolnak. Ez a méretes csatorna reprezentálja az OEMBUAWOEMI-t.
Egy ember (a mi tudatunk) végigfut a kezdetétől ezen a kanyargós folyosón. A besötétedik, lámpást visz. Ahogy fut, az objektumok megvilágításra kerülnek, ám, mivel a falak
átlátszók, láthatja a kert néhány részletét kívül, közel a falhoz.
Más alkalmakkor, a csőben való utazása során, egy fénysugarat kifelé irányít, ahol
más alagutak a maguk zarándokaival, lámpákkal felszerelve, ugyancsak közel haladnak el a
kerthez.
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A születésekor, ez cső és a kert már létezett. Amikor az utazó azt hiszi, hogy amit lát
éppen akkor jött létre, vagy szűnik meg létezni, vagy hogy a dolgok, melyeket lát, még nem
léteznek…, mindez csak illúzió.
A Szabad akarat és az emberi lény
Amikor az OEMBUAWOEMI-val kapcsolatosan ez az elképzelés elkezdett körvonalazódni az UMMO-n (mielőtt felismerték, mint tudományos igazságot), filozófiai tanítások keletkeztek, IM 42 támogatta azt az elképzelést, miszerint WOA alkotta meg az embert, mint
OEMBUAWOEMI-t (azaz, egy társult dimenzióval, mely az idő), a tettei és az események
csupán illúziók, és így, az ÉLETÉBEN mutatott VISELKEDÉSE (élet, vagy idő szorosan kapcsolódva a testhez) logikusan: PREDETERMINÁLT.
Ekképpen nem felelhetne WOA előtt WOA erkölcsi törvényei (UA) látszólagos megszegése miatt.
UMYAE (az ember cselekvési szabadsága a világban) csupán fikció maradna.
Azoknak az éveknek a tudományos fejlődése úgy tűnt, hogy megerősítik ezt az elméletet, új alapokra helyezvén azt. Igazából, ha minden fizikai eseményt WOA általi „könyörtelen” törvények irányítanak (még mindig nem vagyunk tisztában e törvények pontos statisztikai tulajdonságaival) a WAAM-ban (VILÁGEGYETEM), a BAYIODUI (az összes növény és
állat) biológiai felépítésének ugyancsak hajlíthatatlan biológiai törvényeknek kell megfelelniük.
A BUAWA (LÉLEK) modulálja az OEMI-t (emberi testet)
Az előző doktrína teljesen hamis, amint szembesült az új, redukálhatatlan érvekkel.
(Megfigyeltük, hogy a Földön sok ember továbbra is védi ezt az elméletet, de ez érthető is,
hiszen hiányzik belőlük a hiteles tudományos ismeret, amely cáfolná ezt.)
Térjünk most vissza BUAWA (lélek, egyéni szellem) leírásához. Tudjuk, hogy a lelkünknek személyisége, avagy identitása van. A BUAWE BIAEI (kollektív szellem) pontosan
annyi „CONSCIENCIA”-szal rendelkezik, ahány ember csatlakozott egymáshoz, emberként,
pontosan úgy, ahogy a tiszta szén-poliéderek többszörös visszaverődést hoznak létre.
A BUAWE nem rendelkezik memóriával, képtelen érezni és érzékelni is, például nem
tud örömet, vagy fájdalmat érezni.
Tehát: Egyfajta közömbös lélek ez, amilyen egy szikladarab, mely élelem nélkül él?
Természetesen nem, a BUAWE rendelkezik „CONCIENCIA-val”, mely nem keverendő össze a „CONSCIENCIA-val”, azaz a BUAWE elképzeléseket hoz létre, megérti az
OEMBUAW által hozzá küldött üzeneteket, és irányítja az OEMI-t (testet) - köszönet neki is
érte.
Ám, és ez nagyon fontos: a létrehozott gondolatok megszerzett tudást igényelnek, a test irányítása nem egymást követő lépések sorát képezve, avagy folyamatos
módon mennek végbe az idő áramlatában.
Azaz, a lélek nem gondol ki ötleteket, egyiket a másik után, különböző időközökben, merthogy IDŐ NEM LÉTEZIK SZÁMÁRA.
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Nem lenne egyformán téves azt állítani, hogy a BUAWA „végzi” mindezt egyszerre és
egyetlen pillanatban, ám ily módon magyarázzuk önmagunkat, ahelyett, hogy elővennénk az
UMMO lefordíthatatlan műszaki lexikonját, a leghatékonyabb megoldás miatt.
WOA elfogadja a transzcendens lélek kiváltságát: képes egyszer és mindenkorra módosítani az OEMBUAW (fizikai ember: tér-idő) valamennyi formáját.
Ez azt jelenti, ha WOA létrehozza és megteremti a fizikai testet, rögzíti annak élettani
jellemzőit, elfogadja a test működésének modellezését az időn át, egyszer és mindenkorra, a BUAWA vonatkozásában.
Hagy használjuk ismét a hosszú, műanyag cső példáját. Tegyük fel, hogy egy hoszszú, rugalmas cső, akár egy kígyó. A tulajdonos megveszi, és el kívánja helyezni a kertjében. Teljes szabadságában áll meggörbíteni azt, ízlése szerint, hozzáigazítva természetesen
a talaj topográfiájához, kikerülvén a fákat, és természetesen a többi, a kertben már elhelyezett cső háborgatását.
Első pillantásra, figyelembe kell venni az összes akadályt, és ugyanebben a pillanatban kiválasztja az „ideális” szöget, ahogy aztán végül elhelyezi a csövet. Természetesen a
tulajdonos képes a teljes munkáját egyetlen pillantással átfogni. Ez már nem az a boldogtalan ember, aki a sötét csőben fut, lépésről-lépésre felderítve azt a lámpájával, az egymást
követő szakaszokat, a kertben futó hajlítható csőben.
Ez a boldogtalan ember szemlélteti a „CONSCIENCIA-t”, a tulajdonos pedig a
BUAWA (azaz a LÉLEK) „CONCIENCIA-ját” szimbolizálja.
Jobb magyarázatra lenne szükségetek, hogy elsajátítsátok ezt a gondolatot egy menetben. Kezdetben nehéz megérteni a különbséget a „CONCIENCIA” és a „CONSCIENCIA”
szavak között, melyeket kiválasztottunk a BUAWA OEMI és az ESE OA lefordítására.
Ám vajon különböznek a földi emberek az ummitáktól ezen a ponton?
Semmi oka sincs annak, hogy a ti lelketek másfajta lényeggel bírna. Ha a lélek képes
látni az egész csövet egyetlen pillantással, akkor ez a BUAWA OEMI, a „cső emberének”
alakjában (azaz az OEMI /test/ által minden megélt és eztán megélendő eseményt), vajon
miért van az, hogy én csak a saját „CONSCIENCIA-mat” tudom elérni, a JELEN látásának
szintjén, azaz csupán egyetlen elemét ennek a gigantikus esemény-láncnak, mely a hosszú
BUAWA OEMI-t képezi?
A végső analízis értelmében nem ez az ÉN lelkem? Ti, az UMMO tudósai, azt mondhatjátok, hogy az én tudatom ebben az emberben van, aki lassan utazik a lámpásával az
éjszakában, felfedezvén egyik eseményt a másik után, melyek a hosszú cső egészét alkotják, azt mondhatjátok, hogy amikor a testem ezt ebben a pillanatban olvassa (azaz az eseményt), akkor, amikor levetkőzök és megyek aludni (másik esemény), mindkettő létezik, előre elrendelvén a lelkem által, WOA engedélyével, és akárhogy is, csak APRÁNKÉNT ISMERHETEM EZT MEG, lépésről-lépésre, az Idő lassú áramlatában.
AZ ÉN SZÁMOMRA TUDATOS, ártatlan rabszolga lelkem, mely a viselkedést modellezi?
Ez egy újabb illúzió. Amikor felnézünk és látjuk a kék tengert, távol állunk attól a
képzettől, hogy a KÉK pusztán egy testi illúzió legyen. A szín nem létezik, csupán közönséges hullámok vannak, melyek bizonyos hullámhosszúságokon különböző hatásokat keltenek
az agyunkban.
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AZ IDŐ ÁRAMLÁSA, MELY FELFEDI SZÁMUNKRA EGYMÁS UTÁN AZ ESEMÉNYEKET, EGY ILLÚZIÓ.
TUDAT (CONSCIENCIA) ÉS TUDAT (CONCIENCIA) igazából ugyanazok a dolgok.
A fizikai testünk az, a mi OEMI-nk, mely a korlátai miatt, minden pillanatban megakadályozza
a lelket, hogy többet lásson, mint egyetlen részt, vagy eseményt.
Másik példát hozunk fel: menjetek az ablakhoz és nézzetek ki. Képzeljétek el, hogy
mérnökök vagytok és ti építettétek a házat szembe veletek. Látjátok teljes egészében az
összes ajtaját és ablakát, a tetejét, a kéményeit… most vágjatok ki egy kis papír négyzetet,
legyen kisebb az oldala, mint 1 ENMO (1 ENMO = 1.87 cm).
Készítsetek a közepén egy ceruza átmérőjének megfelelő nyílást és menjetek vissza
az ablakhoz. Helyezzétek a négyzetet 9 ENMO (16.8 cm) távolságra a szemetektől és anélkül, hogy lehunynátok a másik szemeteket, próbáljatok meg keresztülnézni ezen a nyíláson,
az ablakon át, a szemben lévő házra. Milyen mértékben bekorlátozódik a látómező! Ha az
egész teret akarjátok látni, sokat kell mozognotok. Nem vagytok annyira naivak, hogy azt
állítsátok, hogy a szemetek nem képes átfogni a teljes teret egyszerre (a házat, amit építettetek). Minden, amit tennetek kell, az annyi, hogy el kell távolítani a papírdarabot.
Így megértitek, hogy a SZEM KÉPVISELI A TUDATOT (CONCIENCIA). A papírdarab
pedig az OEMI-t (FIZIKAI TEST) SZIMBOLIZÁLJA, és a NYÍLÁS ÁLTAL KORLÁTOZOTT
TÉR pedig az ESE OA (CONSCIENCE).
Az ember felelőssége WOA előtt
A BUAWA (lélek) így felelős WOA előtt a viselkedésetekért az UA (a teremtő által diktált erkölcsi kódex) tekintetében.
A lélek modellje – minden egyben -, ám ez ad formát az összes, az OEMI (fizikai
test) által megélt eseménynek és ha nem fogadja el ezeket az erkölcsi törvényeket,
melyeket szabadon megszegett, akkor bizony meg kell büntetni. Ennek a büntetésre
vonatkozó koncepciónak semmi köze az ősi szövegekben leírtakhoz, melyek alapján a földi
Katolikus Egyház megalkotta a purgatóriumot.
Mi azonban, mélyen meglepődve láttuk, hogy a modern teológusai ugyanennek az
egyháznak és másoknak, manapság felállítottak egy elméletet, amely egybeesik a miénkkel,
ugyanis számításba veszi az adimenzionális, az időtől független lélekre vonatkozó elképzelést.
Kölcsönhatás a BUAWA/OEMI (LÉLEK/TEST) és az OEMBUAW (AZ EMBER HARMADIK
TÉNYEZŐJE) felfedezése között
Hibás kép alakul ki az emberről, ha elképzelünk egy testet, mely ki van szolgáltatva
WOA könyörtelen biológiai törvényeinek.
Amikor egy kő lehullik, mozgása nem a véletlen eredménye, hiszen egyéb tényezők
is közrejátszanak: a kődarab tömege, az UMMO gravitációs tere (vagy a Földdé), a levegő
összetétele és a turbolencia jelensége, a tárgy alakjának viszonylatában.
BÁRMELY OBJEKTUM viselkedése a Kozmoszban statisztikai törvényekhez kötött,
melyeket ti fizikai törvényeknek hívtok.
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Ám a szubatomi részek világában az egyetlen törvény a valószínűség. Nem alanyai
olyan hajlíthatatlan törvényi megszorításoknak, mint a nagy objektumok; a földi tudósok tudják ezt.
Ám ha az ember atomokból álló hatalmas komplexum, azaz NAGY OBJEKTUM, nem
lesz alárendelve ily módon viselkedése a biológiai és a fizikai törvényeknek? Megakadályozván a cselekvés szabadságát? IGEN is meg NEM is. Megmagyarázzuk: figyeljük meg, miként érkezik egy gyenge fénysugár a retinánkra. Az ember egész viselkedése megváltozhat
egy ilyen érzékelhetetlen esemény révén. Tudjuk, hogy egyetlen IBOYA ADA (retinális sejt,
„csapnak” hívjátok) stimulálása elegendő, hogy idegi impulzus keletkezzen. EGYETLEN FOTON KÉPES MEGMOZGATNI AZ OEMI-t (TESTET)!
Ezután az ember, aki fiziológiailag alárendeltje ezeknek a BOLEXES (? – Szerk.) törvényeknek, valószínűségi törvényeknek megfelelően viselkedhet, a szubatomi részecskék
irányítása alatt.
Az az elv ösztönözte az UMMO pszichofiziológusait, hogy keressék a valós okokat a
BUAWA és az OEMI (szellem és test) között, míg a mi időnk szerinti 315. évben NOI 3-kor,
impozáns felfedezés született. Az OEMBUAW, az a tényező, amely összekapcsolja a testet
a lélekkel.
Nem valamiféle ektoplazmatikus peri-szellemről van szó, hiszen nem lehet anyagi és
szellemi egyazon időben (dimenzionális és dimenzió nélküli), és egyébként is, az
ektoplazmatikus regurgációk a földi médiumok közönséges trükkjei.
Az OEMBUAW mindösszesen néhány DIUYA (kripton) atom egyszerű konstellációja;
ez a gáz inert atomokat alkot (kémiailag nem képesek vegyülni).
Atommagja körül 36 elektron mozog, többek közt hat a külső héjon és kettő mellettük.
Felismerhető, hogy a rendszáma többszöröse a szén (tizenkettes) rendszámának, és a héliuménak (kettő). Képes rezonálni (OWEU OMWA) ezekkel az elemekkel, olyan rezgésszámon, amely megfelel a szén harmadik alapvető harmonikusának és a hélium hatodik alapvető harmonikusának. Az OWEU OMWA az említett atomnak egy általatok még nem ismert
kérgi hatása, és nem keverendő össze ez a hatás az agyi elektromos mező különböző
frekvenciákon kisugárzott energiájával, melyet mérhettek minden egyes atom emiszsziós spektrumának jellemzőiként. Ezen atomok pontos helyének meghatározása az emberi testben igen bonyolult, az alábbi okok miatt:
-

Nem vegyülnek az OEMI (emberi test) többi szerves összetevőivel
Nagyon kicsi a számuk (16 darabot találtunk belőlük), ellentétben a többi
atommal (szén, oxigén, nitrogén), melyek száma ezermilliárdnyi

Ám ne gondoljátok, hogy a kripton atomok száma ennyire kicsi. Úgy gondoljuk, százezer számra van belőlük (ez a szám persze még akkor is kicsi), a Thalamus temporális lebenyében, a Hipotalamuszban és tovább agyi szervekben.
Az idegi impulzusok, köszönhetően a különböző hélium- és szénatomoknak, melyek
kvantumállapotai gerjesztettek (B ábra), modulálva közönséges, zéró (síkhullám) frekvenciájú hullámokra rezonálnak, minden egyes kripton atommal, az OWEU OMWA effektus révén.
A memória üzenetei például, kódolásra kerülnek ezeken az atomokon, hullámformára
(D ábra)
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A BUAWA (lélek) információt kap valamennyi érzékszervünktől, és az összes
szellemi folyamatról, mely az agyunkban végbemegy, köszönhetően ezeknek a kripton
atomoknak; és ugyancsak nekik köszönhetően, a lélek munkálkodik a testen, egy ellentétes folyamat révén, melynek végső fázisaként motoros impulzusok jönnek létre,
ezek pedig aktiválják az izmainkat (B ábra). Egy gigantikus BUAWE BIAEI, avagy kollektív szellem, ahol a BUAWA irányítja az egyes neki megfelelő OEMI-ket, köszönhetően az OEMBUAW-nak, valójában kapcsolódik az idővel, úgy, hogy ez képezi a hosszú
és kanyargós eseménysorozatot, melyet mi OEMBUAWOEMI-nek (négydimenziós ember) hívünk.
Az egészet WOA teremtette, a hatalmas szabadsággal együtt, hogy mindig képes legyen irányítani a sorsát, és büntessen és előre lásson WOA elképzeléseiben való
szoros részvétel szempontjából („itt” és „akkor” csupán szimbolikus értelmű, hiszen idő nem
létezik). Nincsenek rá szavak WOA teremtése csodálatos harmóniájának kifejezésére.
MINDEN EMBER AZ UMMON, A FENTIEK ÉRTELMÉBEN, BEÉPÜL EBBE A
BUAWE BIAEIBE, AVAGY KOLLEKTÍV SZELLEMBE, AZONBAN:
Létezik egy átfogóbb szellem, mely magába foglalja a Kozmosz valamennyi lényét?
A mi BUAWE BIAEI-nk és a földi embereké ugyancsak „kombinálódik”?
Szerényen azt valljuk, hogy nem tudjuk, ha ugyanis így lenne, akkor képesek
lennénk telepatikusan kommunikálni veletek, a rendkívüli távolság ellenére, és többet
tudnánk az Kozmikus Emberiség jövőjéről is, mit tartogat számunkra. Ez az egyik célja
FÖLD-i küldetésünknek: az eddigi eredmények negatívak. Úgy hisszük továbbá, hogy a
földi tudósok részismereteket képesek hozzáadni kutatásainkhoz, és úgy találtuk, nyugtalanít
benneteket a totális háború és az értelmetlen polemizálás, mindenféle tudományos objektivitást nélkülözve; és ti MINDANNYIAN hiszitek, nálatok van az igazság, anélkül, hogy tiszteletben tartanátok azokat, akik másképpen gondolják, mint ti.

D792-es levél, érkezett 1988. január 10-én, 13-án és 20-án
Címzett: Jorge Barrennechea, Madrid, Spanyolország
1. rész
Bizonyos, hogy a történelem egy pontján, UMMOWOA megjelent UMMO lakosai között, misztikus aurával övezve. A WOAYI UMMOWOA olyképpen fordítható, hogy „isteni ember isten”, habár nem épült emléke köré intézményesített vallás, mint annak idején megtörtént az OYAGA-n (Föld).
Modern kozmobiofizikusok elegendő fényt vetnek erre az eseményre. Azzal az árnyalatnyi különbséggel, hogy az érzelmi kicsengése és a biofizikai értelmezése ennek az eseménynek nagyon távol esik attól az elképzeléstől, amit ti kialakítottatok Jézus történelmi
tényként tekinthető megszületéséről (aki, miként ezt mindjárt megmagyarázzuk, hasonlatos a
mi UMMOWOA-nkhoz).
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Ami titeket illet, Jézus alakját misztikus-vallásos vonatkozások övezik. Természetfeletti, s ez a filozófiai tény, ebben az összefüggésben érthetővé teszi, miért alakult egyház
köré.
Amint azt látni fogjátok, az alábbiakban csatolt gépírásos oldalakon, OEMIWOA alakja tudományos-biológiai szempontokból vizsgálható területen fekszik, megérthető, ha valaki
birtokában van a WAAM-WAAM-ra vonatkozó átfogó elképzelésnek. A tény, miszerint
OEMIWOA-nak meg kell felelnie a biológiai evolúciónak, olyan logikus és szükségszerű, mint
az, hogy egy csillag vonzást gyakorol egy szikladarabra a gravitáció következtében.
Ez az amiért egy földi vallásos ember az OEMIWOA elképzelést kiábrándítónak, s
talán csalódóst keltőnek ítéli, egyebek között azért, mert a WOA-ról elfogadott képünknek
semmi köze a számos földi vallás által kidolgozott teológiai koncepcióhoz, benne az antropomorf sztereotípiákkal a mentális szinten, hasonlatosan egy atyához, aki büntet és megjutalmaz, szuper intelligens és kreatív.
Ami minket illet, a ti valamennyi elképzelésetek a mítoszok terén mozog, amire magyarázatot ad a földi társadalmi rendszer fejlődésének történelmi kerete. Egy valós személyt,
mint egy csodatévő és mágikus lényt beállítani, a fizikai szingularitása miatt (döbbenetes
Jézus kortársai számára), tantételek kialakulásához vezetett, mely új vallás felemelkedését
eredményezte, a kereszténységét, és különböző egyházak megalapítását, az OEMIWOA
által közvetített üzenet különböző értelmezések szerinti feldolgozásának következtében.
A mi kozmológiai modellünk szilárd tudományos alapokon nyugszik. Tudjuk, hogy a
WAAM-WAAM-ban (többszörös Világegyetem) merülünk alá, és hogy az információ-áramlás,
mely ennek az egésznek megadja a lehetséges konfigurativitását és gazdagságát, két pólusból, illetőleg központból származik. Az egyikük általános információ a felsőbbségtől (egy
személy vagy dolog megjelölése egy másik, ugyanolyan jellemző tulajdonságokkal rendelkező által – Szerk.) Az anyag valamennyi lehetséges kombinációja, az élőlények valamennyi
lehetséges kombinációja, stb. azaz, az összes forma, aminek létezését el tudjátok képzelni,
akár érzékelhető, akár nem a tudatunk és más érzékszerveink számára, az eredetük ebből a
pólusból származik.
Mégis, rá kellett jönnünk arra a gondolatra, hogy az elképzelhető formák nem mindegyike jöhet szóba, mint valódi élőlény. Az ÉLŐLÉNYEK lehetséges formáinak koherensnek
(és konzisztensnek) kell lenniük a WAAM-WAAM-ot irányító fizikai törvényekkel. Ez a kozmikus információk pólusa, avagy mátrixa, hozza létra a többszörös Világegyetem lehetséges
konfigurációit, genetikai átvitel révén. E nélkül a kozmosz egy gigantikus izotróp kristály lenne, amorf, megfosztva minden konfigurációtól vagy szingularitástól, és ezáltal információmentes lenne. (A „kristály” szót használjuk, nem azért, hogy geometrikus architektúrára utaljunk vele, atomok rendjére, egy testre, mely nem lenne izotrópikus, ellenkezőleg, az
IBOZOO-UU végtelen láncának szimbólumára, teljes rendezetlenségében, amelyben a fény
továbbítása nem lehetséges, és végtelen az entrópiája.)
Mi ezen lehetséges konfigurációk kozmogónikus kódoló központját nevezzük
WOA-nak. WOA együtt létezik az AIODI-val, azaz a létező realitással (létrejött). Az egyik
konfigurál, a másik modellez. (Az egyik mintájára a másik – Szerk.)
Fontos, ti nem ismertétek fel a mi WOA változatunkat a ti Istenképetek megalkotásakor. Egy felületes vizsgálat a két elképzelés között azt mutathatja, hogy ezek párhuzamosak egymással. WOA = Alkotó, aki egyenlő az Isten = Teremtő felfogással, amint a
ti teológusaitok értelmezik a kérdést.
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Ám az Istenre vonatkozó elképzelés, miként az tudjátok, jelentősen különbözik a Földön egyik vallás egy másikkal való összevetésének tekintetében, nagyon emberszerű lénynek tűnik, végtelen kedvességgel felruházva, a gondolkodása, par excellence, kiváló, az atyja a teremtményeinek. S ami ennél is több, a legfőbb létezéséről láthatóan kinyilatkoztatást
tett a prófétáitoknak, vallási és istenfélő kontextusban.
Érdekes lehet számotokra az ismeret, miszerint a WOA-ra vonatkozó elképzeléseink
tudományos következtetéseken alapul és nem teológiain. Az biztos, hogy létezését
UMMOWOA kihirdette abban az időben, amikor a tudomány nem tartott ott, ahol manapság.
Számunkra azonban egy elképzelés önmagában még nem bír bizonyító erővel. Az UMMO
társadalma érzelmi szempontból nem annyira érzékeny, mint a földi társadalmi rendszer.
Egy vallás, abban az értelemben, ahogyan ti használjátok ezt a kifejezést (az emberi
lény Egyesülése Istennel, amely hitet és engedelmességet igényel vallási törvények és
tanok irányában), itt nem tartható fenn. Ami minket illet, nem látunk valamiféle atyát WOAban, és azt sem hisszük el, hogy valaki tisztelet vagy csupán hit alapján fogadhat el egy tanítást. Csupán az értelem és a tudományos bizonyíték teszi lehetővé számunkra, hogy a
doktrínákat elfogadjuk. (Megjegyezzük, hogy a testvéreink, akik hűek az ilyen elvekhez,
mindig azon erősködnek, hogy ne higgyétek nekünk, mint OEMI-knek, utazóknak, akik az
UMMO-ról érkeztek.) Ez azért van, mert kiinduló álláspontunk szerint, semmit sem fogadunk el abszolútnak, amíg az nem bizonyított.
Amennyiben sikerül elfogadni idővel UMMOWOA szavát, az azért van, mert a Kozmogóniánk fejlődése lehetővé teszi számunkra, hogy elfogadjuk a megbízhatóságát ezeknek
a doktrínáknak és ezt meg is magyarázzuk a későbbi szövegekben.
UMMOWOA, miként Jézus, nem állította, hogy egyházat vagy vallást alapítana.
Ami mindkét bolygón megtörtént, az az, hogy UMMOWOA megszületett, egy fejlett
társadalomban, amelyben a történelmi szigor nem engedi meg a mítoszok teremtését, ahol
is a földi Jézus abban az időben élt, amelyben a nyelvezet metaforikus volt, tudomány nem
létezett, az uralkodó elképzelések irracionálisak voltak, és erősen átitatottak misztikus elképzelésekkel. Így, idővel, az ő üzenete romlott, habár lényeges elemei túléltek, és az ő történelmi identitása is nagymértékben torzult. Később beszélni fogunk erről.
Hogy mindezt megértsétek, fontos, hogy folytassuk a mérsékelt megközelítésünket a
WOA-ra vonatkozó elképzeléseket illetően. WOA a kozmikus információforrás. Ám mindenféle információ jelentés nélküli, az anyag vagy az energia támogatása nélkül. Ezután pedig
a jövőben bekövetkező szimbiózis jön, WOA és a végtelen tömeg WAAM-ja között,
WOA átalakítja ezt az információt ennek a WAAM-nak a középpontjában.
Miként azt később tisztázzuk, WOA ugyancsak létrehoz egyfajta szintóniaviszonyokat (amelyben érzések és tendenciák harmóniában vannak, „és” a rendszer
olyan állapotát, amely képes fogadni és kibocsátani rádióhullámokat ugyanazon a
frekvencián – Szerk.), ezeket a struktúrákat nevezzük az emberi agynak, ám csak nagyon speciális körülmények között.
Mi a tudományos alapja ennek a kapcsolatnak? Ezen oldalak keretében majdnem lehetetlen bemutatni ezt a rendkívül bonyolult matematikai modellt, amelyen alapszik. Ezért
metaforákat, illetőleg képeket fogunk használni. WOA rezonanciába lép a BUAWE BIAEI
(Világegyetem, amely kódolja /dekódolja/ az összes információt) WAAM-jával, pontosan
olyan, a fizikából általatok is ismert hatás, a rezonancia révén. (Ha két hegedűhúrt bizonyos
távolságra elhelyeztek egymástól, és egy egyiket rezgésbe hozzátok, akkor a hullám kölcsönhatásba lép a másikkal és ugyancsak rezgésbe hozza.)
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Úgy képzelhetitek el ezt a tiszta információ központját, hogy WOA képviseli azt
a gigantikus archívumot, ahol megtalálhatjátok matematikailag kódolt formában a bolygók
konfigurációjától kezdve, a különböző egyenletrendszerek levezetésén át, az épületek szerkezeti felépítését, vagy, ahogy arról már említést tettünk, a sokszoros Világegyetem lehetséges entitásainak, avagy lényeinek leírását.
Minden időben, WOA együtt létezik a WAAM-B.B.-vel, a multikozmosz valódi
agyával, és WOA modulálja ezt, köszönhetően e különleges rezonanciahatásnak. A
valóságban azonban nem visz át minden információt egyszerre. A multikozmosz olyan,
mint egy hatalmas kibernetikus organizmus, amely kijavítja a saját hibáit.
A különböző Világegyetemeken belül, köszönhetően a negentropikus áramlatnak,
megszületett az élet biomolekuláris komplexitása. Ezek az élő szervezetek, melyek benépesítik a hideg csillagok (ne felejtkezzetek meg róla, hogy a hideg csillagok nem feltétlen bolygó-jellegű eredettel bírnak, olykor idős csillagokból alakulnak ki, melyek kihűltek, és elraktároztak bizonyos mennyiségű belső hőt) sokaságát, folyamatosan növelik az egyre összetettebb struktúrák bonyolultságát, növekvő információs sűrűség mellett. Ez pedig az idegrendszer. A végeredménye ennek a komplexitásnak az emberi agy. A szerkezete kellően bonyolult, hogy minőségi ugrást legyen képes végrehajtani, és ezáltal kapcsolatba lépni a BUAWE
BIAEI-vel (kollektív tudat) és gazdagodni, amennyire csak lehet, ami a B.B.-hez való kapcsolódását illeti. (A BUAWE BIAEI, a kollektív tudat, ebben a hatalmas, univerzáis agyban
gyűlt össze; WAAM-B.B.) Vegyük észre, hogy ez a hatalmas rendszer, amelynek felépítése
az AGY = BUAWE (lélek) = B.B. által integrált, hirtelen tudatára ébred az őt körülvevő Világegyetemnek. Ez a rendszer olyasmi, mint a B.B: egyik kritikusa, aki összegyűjti a Kozmosz
összes konfigurációját, azaz a galaxisokat, csillagokat, a hegyeket, az állatokat, a sziklákat
és a bonyolult tárgyakat. A B.B. megkapja ezeket az információkat a saját fejlődéséről.
Ez olyasmi, mintha a multikozmosz egy hatalmas lény lenne, akinek agya és keze a WAAMWAAM-B.B. Dolgozhat az anyag agyagján, a különböző Világegyetemekbe, koncentrálva az
atomok alakjára, a csillagok felhőire, bolygókra, hegyekre és élőlényekre. ám ahhoz, hogy
dolgozzon, szüksége van a látásra. A szemei az agyak. Ők viszik át az információt a
B.B.-be és a B.B. ezt követően korrigálja a rendszer hiányosságait, köszönhetően a
WOA által biztosított mintáknak és modelleknek.
A WAAM-B.B. univerzális fizikai hatással van a képzetes tömegre, amely egyik
kozmoszból a másikba terjed, gyűrődéseket keltve az űrben, és következésképpen a
tömeg konfigurációk és a energia modulálásra kerül a B.B. információi által.
Láthatjátok, hogy WOA információ-központja miként statikus, miközben a
multiverzum (WAAM-B.B.) rezonál WOA-val, információja dinamikus. Ebben a tekintetben hangsúlyozzuk az összehasonlítást a két hegedűhúr között, az csupán didaktikus és
metaforikus kép, hiszen abban a példában a rezonancia szimultán mozgások formájában
manifesztálódik.
Ám úgy gondoljuk, hogy már értitek a finom különbséget. WOA nem az a lény, akit ti
Istennek képzeltek, atyai, intelligens, gondolkozó, antropomorf felépítésű, aki úgy döntött, hogy Világegyetemet teremt, és a teremtményeibe az ő képét helyezi bele, akiket
majd haláluk után megjutalmaz, ám csak akkor, ha betartották a törvényeit. WOA-nak
semmi köze ehhez a misztikus lényhez, aki a földi ember tudatában született meg.
A szóban forgó ige itt, a létrehoz, speciális effektust kelt a kozmikus rezonanciában,
az információs mintákban avagy modellekben, amelyek átvitelre kerülnek a WAAM-B.B.-be,
hogy meghajtsa a Világegyetemek hálózatát időben előre tekintve, evolúciós szempontból.
Egy közönséges párhuzam segíthet megérteni számotokra a mi kozmológiánkat.
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A WAAM-B.B. olyan, mint egy fazekas agya, akinek a szeme elfáradt (az OEMI agya)
miközben egy darab agyagot néz (anyag és energia). A keze (képzetes tömeg) alakra amforát formáz. Ám azért, hogy ez teljessé váljék, két intellektuális folyamat szükséges. Először,
vegyünk egy tartóedény rajzát kiindulási pontként (informatív modell vagy minta). Emiatt
átnéz majd egy régi fazekas könyvet (WOA), amely finoman utal arra, miként formálja meg
az amforát, ám különösképpen, meg kell tanulnia, miként alakítsa ki a helyes formát, megvizsgálván a füleit és a formáját, feltérképezni a nehézségeket.
Amikor az írásainkban, a földi embernek tulajdonítjuk a képességet (teremtés?), nem
arra az isteni funkciókkal kapcsolatos elméletekre utalunk, a KÉPEK teremtésére. Az IDEÁLIS LÉNYEK a WAAM-B.B.-ben azok akik animálnak, illetőleg modellként szolgálnak a Világegyetemekben, együtt léteznek WOA-val (azaz hogy nem teremtettek, abban az értelemben, ahogy ti értitek ezt a szót, Isten által).
Mély tiszteletet érzünk a vallásos felfogásaitok lényei iránt, akit Allahnak, Jehovának,
Brahmának… hívtok, ám miként azt észrevettétek, WOA-ra vonatkozó felfogásunk teljesen elkülönül a ti teológiai elképzeléseitektől. Semmiféle kényszert nem kell éreznetek,
hogy elfogadjátok a mi elképzelésünket WOA-ról, a mi számunkra tudományos tény, amiről ti
a gépelt lapokon olvashattok, s azok is ráadásul homályos eredetűek. Mindenkinek hűségesnek kell maradnia a ti régi vallásaitokhoz, miként azt mindig is javasoljuk, és olvasni úgy
a beszámolóinkat, ahogy valaki egy távoli és egzotikus törzs társadalmát tanulmányozza.

Az agy kritikus konfigurációja
Az élő szervezetek evolúciós, ám továbbra is negentropikus folyamataiban az emlősök idegrendszere a komplexitás igen magas szintjét érte el.
Érdekes megjegyezni, hogy az anyag miként strukturálja saját magát fokozatosan a
bonyolultság növekvő szintjén. Ez nem csak az információ sűrűségre érvényes, ami miden
alkalommal növekszik, amikor a molekulák szervezettsége továbbra is fennáll, habár kisebb
helyen; hanem ami a szerkezetet illeti. Milliónyi idegszál, már maguk is komplexek, átkapcsolódnak egymással dendritek révén, hogy létrejöjjön az információ-átadás. Ezek az alap
idegrendszeri szerkezetek különböző funkciók ellátására képesek, egymásba kapcsolódnak
hálózatokban, miközben funkcionális magjaik növekvő komplexitásúak. A végső konfiguráció az OEMI agya, képes információt gyűjteni a saját fizikai környezetéről, integrálni
azt, s elküldeni részben a B.B.-nek, vagy pedig használni, a fizikai környezetnek adott
reakcióra, és tevékenykedni azon. Eddig a pontig semmi olyasmit nem nyilatkoztattunk ki,
amit ne tudtatok volna.
Mi az emberi agy evolúciójának végső eredménye? Mindenek felett, mi azt mondjuk, hogy a neurális hálózat evolúciója kvantumokban történik, minden egyes lépés új
jelenség megjelenéséhez vezet.
Azért, hogy ezt megértsétek, emlékeztetnünk kell benneteket a mi koncepciónkra az
AYUEAOIDI-ről (biofizikai hálózat).
Egy hálózat, vagy rendszer csomópontokból, avagy pólusokból épül fel, csatornákkal
összekötve. a csomópontok lehetnek egyszerű tömegpontok, vagy önmagukban komplex
alrendszerek. A csatornák következésképpen erő, energia-, vagy információ-áramlás helyei.
Gyakori, hogy a csomópontok és a csatornák önmagukban elemi hálózatot alkotnak.
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A városi telefonrendszer jó és ismerős példa erre nézve számotokra.
Másik fontos hálózat típus az OEMI társadalmi hálózata, a csomópontjai, következésképpen, komplex alrendszerek: emberi lények. És az információs csatornák olyan fontosak, mint a tömeg- és energia-csatornák. A csomópontok (emberek) összekapcsolódnak a
biofizikai médiummal és más csomópontokkal (testvéreitekkel) – különböző módokon. Átviteli
csatorna jön létre, amikor információt kaptok illat, vagy látvány formájában, vagy amikor
odaadtok egy dolgot egy mások embernek, vagy amikor beszéltek velük.
Természetesen, épületek, bolygók, kormányzatok, szerszámok, számítógépek
ugyancsak példák a hálózatokra.
Nyilvánvaló, hogy egy állati szervezet ugyancsak hálózat, és a legteljesebb struktúra valamennyi általunk ismert között az emberi agy, következésképpen, a legtökéletesebb valamennyi ismert hálózat közül.
Habár eltérünk a didaktikus célunktól, emlékeztetünk benneteket, hogy az egész
WAAM-WAAM gigantikus makrohálózatot alkot, alrendszerek avagy hálózatok által kialakítva, melyekbe viszont további, egyszerűbb hálózatok integrálódnak. A fizika területén végzett erőfeszítéseink célja volt olyan komplett matematikai modell megalkotása, amely megmagyarázza ezen hálózatok fejlődését és működését. Ne felejtsétek, hogy ezen hálózatok
számos eleme kvantum-jellemzőkkel rendelkezik, viselkedésük véletlenszerű és megjósolhatatlan. Ez pedig egy igen fontos tényezőt vezet be a hálózatok e típusába, ez pedig az
indeterminizmus.
Most pedig szeretnénk felhívni a figyelmet a hálózatok egy igen fontos tulajdonságára, általánosságban. Itt kell említést tenni róla, hogy a mi tudományunk fejlettsége sokkal
magasabb, mint az OYAGA-é. A következő bekezdések előtt közvetlen, szükséges ennek a
ténynek megismétlése.
A legfontosabb jellemzője egy hálózatnak az, amit mi EIDOAYUE-nek nevezünk (A
spanyolban a legközelebb álló szó az EMERGENCIA /felbukkanás, megjelenés,/)
Amikor egy rendszer egy bizonyos módon strukturálódik, az EIDOAYUE kiterjed.
Nem könnyű részleteiben leírni ezeket a törvényeket, ezért didaktikai példákhoz folyamodunk.
Szükséges, ám nem elégséges feltétel, hogy a komplexitásban ugrás legyen, illetve az elemeiben való információ koncentráltságában.
Minél nagyobb az információ sűrűsége, annál inkább transzcendens lesz az
EIDOAYUE.
Az EIDOAYUE (felbukkanás) az a nyilvánvaló feltétel számotokra, amikor egy hálózat
megmutatja a tulajdonságait és a funkcióit, amelyet az egyedi összetevők nem képesek elvégezni. Vegyünk egy nyugvó hálózatot. Egy ötszögletű poligont. Öt egyenes vonalú csomópont és öt kapcsolódás alkotja. Válasszuk szét a pontokat és a vonalakat. Egyik sem rendelkezik az ötszög tulajdonságával; nem mondhatjátok azt, hogy egy vonalszakasz az ötszög
tulajdonságainak tizedrészével rendelkezik. Az a körülmény, hogy összekötjük őket, új geometriai tulajdonságot eredményez.
Megjegyezzük, hogy a hálózatok végtelen számú kombinációja lehetséges, ám csak
egy kis százalékuk az, mely ténylegesen funkcionál, avagy szignifikáns..
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Léteznek matematikai modellek, GUIXOEXO néven hivatkozunk rájuk, mely megengedi a hálózatok számára, hogy funkcionáljanak, illetve, jelentéssel bírjanak. Amikor egy földi
mérnök megtervez egy fényképezőgépet, robotot, vgy ollót, intuitív módona haználja az ő
GUIXOEXO-ját, ellentétben az őrült feltalálóval, aki példának okáért, egy fantasztikus gépet
alkot, amely semmi célt sem szolgál. És ez az, mit az OYAGA (FÖLD) fizikusai nem fejlesztettek még ki, az AYUEAODI (a rendszerek ontológiája) általános elméletét, ami lehetővé
tenni a GUIXOEXO (kiterjedési modell, avagy matematikai modell?) megalkotását.
Foglaljuk össze az eddigieket.
Hálózat. Ha speciálisan strukturált, akkor létrehozza az EIDOAYUE-t (KITERJEDÉS/FELBUKKANÁS), azaz funkcióval, vagy jelentőséggel bír, ezek a tulajdonságok pedig
jelentősen nagyobbak az egyedi alkotóelemek tulajdonságai összegénél.
Amikor egy hálózat még komplexebb, azaz amikor az információsűrűsége nagyobb
és amikor a GUIXOEXO (kiterjedési modell, avagy matematikai modell?) jelen van, a megjelenő funkció, avagy annak jelentősége továbbra is nagyobb lesz és erőteljesebben transzcendens.
El kell még mondanunk, hogy ez a FELBUKKANÁS (MEGJELENÉS) kvantumos
viselkedést mutat, szinteken. A GUIXOEXO nem lineárisan fejlődik, miként egy folytonos
függvény, hanem kvantumos módon, szintenként. Például, kifejleszthettek egy közönséges
külső gyújtású motort, hengerből, dugattyúval, hajtókarral, szelepekkel, kerékkel, valamint
egyszerű karburátorral és néhány további alkatrésszel. Hálózatnak minősülne, a funkciója
pedig, hogy kinetikus energiát hozzon létre forgó mozgás révén. Ha készen van, lehet javítani. Nemcsak alkatrészek hozzá adásával, kifinomultabb karburátorral, új hengerekkel, elektromos indító-rendszerrel, hanem valamennyi elem méretének csökkentésével, minek köszönhetően növekszik a rendszer információs sűrűsége.
A megjelenése azonban nem változik. Az eredmény jobb kimenet, nagyobb teljesítmény, ám az EIDOAYUE állandó marad. Ez a hálózat, ez a motor, soha sem fog képeket
kiadni. Jelentős minőségi ugrás, alapvető átalakítás szükséges az összetevőiben, azért,
hogy úgy viselkedjen, mint egy fényképezőgép.
Talán tisztább elképzeléshez lehet jutni erről az elméletről az állati idegi hálózatok fejlődésének megfigyelésével. Ez esetben az entitás az, amely kidolgozza a GUIXOEXO-t, azaz a hálózat viselkedési modelljét, a BUAWE BIAEI (B.B.), azaz a modell Univerzumot, vagy
a kollektív tudatot.
Vegyük például az űrbelűek – ahogy a földi zoológusok ismerik őket – szervezetét.
Érzékelő sejteket (protoneuronokat) fejlesztenek ki, ezek képesek megkülönböztetni a különböző stimulálásokat. Itt van tehát egy primitív idegrendszer, melynek MEGJELENÉSE
(EIDOAYUE) kezdetleges: külső információt kap és reflextevékenységgel válaszol.
Most vegyünk egy fejlettebb szervezetet, mint például a tüskésbőrűeké. Ez esetben
kvantumugrás látható, egy különálló GUIXOEXO, radikálisan különböző megjelenési funkció.
A tüskésbőrűek hálózata limitált, sejtek stimulálására; szenzomotoros akciókra.
A tüskésbőrűek esetében a hálózat nemcsak jóval bonyolultabb, a felépítése is más.
Az idegsejtek sajátos konfigurációjú ganglionokban vannak. A megjelenés ugyancsak eltérő.
Integrált viselkedés formájában jelenik meg. A hálózat felhalmozza az információt, raktározza memóriában, és az állat, oda-vissza stimulálható, nem reagál automatikusa reflextevé-
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kenységgel, szabályozza viselkedését a korábban a környezetből gyűjtött tapasztalatoknak
megfelelően.
Így tehát, evolúciós szempontból, ez az idegi rendszer egyre és egyre összetettebbé
válik. Halak, kétéltűek, hüllők és emlősök építik az agytömeget alkotó ganglionokat, olyan
irányba, hogy képesek immár determinisztikus döntéseket hozni (szabad akarat nélkül), ám
annak megfelelően, amit ti az „összegyűjtött információ általi programozásnak” neveznétek.
Ezek az állatok információt gyűjtenek egész létezésük alatt, raktározzák azt, és feldolgozzák
elemi szinten, agyi struktúrát építenek ki, mely automatizmusokat képes memorizálni, és
döntéseket hozni (nemcsak azzal összefüggésben, amit a környezetükben megfigyelnek),
ami ugyancsak segít megértetni velük belső programozásukat és memóriájukat. viselkedési
modellek, melyeket ti kondicionált válaszoknak hívtok, lehetővé teszik ezen szervezetek
számára, hogy kifejlesszék a tanulás módszerét, olykor sokkal fejlettebb szintre, mint amilyent az ösztöneik biztosítanának számukra.
Most pedig meg kell fontolnunk az agyi fejlődés útján egy transzcendentális ugrást.
Az emberszabásúak átalakították agyukat egy teljesen különálló hálózattá. Ily módon jött lére
az OEMI (ember) agya.
Ezen a ponton immár ragaszkodunk hozzá, hogy nem csupán komplexitási funkcióról
van szó. Az biztos, hogy eme ugrás eléréséhez az információsűrűségnek szükségképpen el
kellett érni a 1019 bit/cm3 értéket. Ám a kulcsa a GUIXOEXO megváltoztatásához a hálózat új struktúráját igényelte. Új specifikus összeköttetések jöttek létre, lehetővé téve új
agyi konfiguráció felépítését, amely immár transzcendens megjelenést (EIDOAYUE) hozott,
a Tudatosságét. Ez a funkció transzcendens, miként azt tudjátok. Kezdetben ez a viszkózus
tömeg, ami az agy, kapcsolatba lépett a BUAWA-val (lélek vagy psziché) és a B.B.-vel.
Ettől kezdve a szervezet képes szabadon döntéseket hozni, habár a százalékos
arány korlátozott. Ám ami a legfontosabb, és a földi neurofiziológusok és teológusok nem
képesek megérteni, az a következő: ez a kicsiny agy a WAAM-WAAM egyik szenzorává
vált.
Abban a pillanatban, hogy létrejött, a transzcendens funkciója abban áll, hogy
információt gyűjtsön a WAAM-WAAM részére, és, ezen átalakulás révén, amely a B.B.,
módosítja, lépésről-lépésre, a Világegyetem szerkezetét.
Amikor egy OEMI (ember) valahol a távoli űrben egy hideg csillagon, valamelyik nem
meghatározott Világegyetemben, vizsgálódik, gondolkozik vagy cselekszik, abban a pillanatban, a gyakorlati intellektuális magatartását, képes eltárolni, minek eredményeként módosul
a WAAM-WAAM (többszörös Világegyetem) konfigurációja.
A ti technológiai világotokban, ezek az ugrások a hálózatok funkciójában, gyakoriak.
Elektronikai mérnökeitek tudják, milyen könnyű átalakítani egy fogadó áramkört, melynek
funkciója (avagy megjelenése) az adó áramkörökben modulált hullámhosszok erősítésére,
kódolható és megsokszorozható információ szórására, néhány további kondenzátor és ellenállás, néhány kapcsolat megváltoztatása és egy mikrofon hozzáadása mellett.
Szeretnénk feltárni számotokra az utolsó kvantumugrás természetét, amelyet az agy
képes elérni. Ez a leginkább transzcendens mindenek felett. A földi tudósok számára ismeretlen. A neurofiziológiai következményei egész egyszerűen elképesztőek a társadalmi hálózatokat illetően, mint a földi, amely még nem jutott el kellő szellemi érettséghez, hogy megértse ezt a dolgot. Az OIXIOWA FUNKCIÓ-ról van szó (lefordíthatatlan) (Ám hadd próbálkozzunk meg vele mégis, „az agy magasabb szintű állapota” illetőleg „WOA modellje” –
Szerk.)
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Az UMMOWOA-ról száló beszámoló 2. része

OIXIOWOA FUNKCIÓ (az agy magasabb szintű állapota?)
Fontos antropobiológiai kérdés számotokra, hogy az evolúciós fejlődés a jövőben milyen módon hat majd az emberi agyra? Milyenek lesznek a leszármazottaitok két millió év
múlva?
Mi, az UMMO OEMI-i, akik megismertük más bolygók társadalmi hálózatát, valamelyest meg tudjuk válaszolni ezt a kérdést.
Az idegi hálózat, amit agynak neveztek, negentropikus fejlődése nem fog megállni.
Ez a fejlődés kétféleképpen megy végbe. Az egyiket egy számotokra ismeretlen törvény
irányítja, mi ezt BAYIODISXA-nak nevezzük (biológiai kozmikus egyensúly), és ti pedig, általánosan elterjedt módon, „a fajok evolúciós folyamatának” nevezitek, a B.B.-ből (ortogenezis)
származó szabályok irányítása alatt, egymást követő IDOGO (genetikai változások vagy mutációk) révén.
A DNS-lánc nukleotid sorrendjében bekövetkezett egyszerű változás, mely azt a szakaszt érinti, ahol valamilyen IGOA (gén) található, új polipeptid, avagy fehérjeláncot eredményez. Ennek az új embriogén fehérjének az a szerepe, hogy megváltoztassa a rendszer felépítését, azaz a hálózatot; amennyiben az a hálózat az agy, és olyan specifikus fehérjéről
van szó, melynek feladata a szerkezet alakjának meghatározása (az embriogenetikus fehérjék nemcsak szövettanilag módosítják a celluláris citoplazma alapjait, hanem a szövetek térbeli irányítottságát is meghatározzák, egy kissé oly módon, mint amikor a kőműves három
dimenzióban fekteti le a téglákat amikor házat épít.)
Ez a mutáció, amennyiben nem regresszív, új szerkezeti változásokat hoz létre az
agyban, amely így még összetettebbé válik.
1. jegyzet. - Ez a fajta változás lehet véletlenszerű, például, amikor az ionizáló sugárzás szabad kémiai gyököket hoz létre, amelyek jelentősen befolyásolják az IGOA (gének)
hálózatát hatásukkal, enyhe eltérést létrehozva az általatok DNS-nek nevezett képződmény
nukleotid sorrendjében, aminek következtében, egy később létrejövő fehérje, már hangsúlyos mértékben hordozza ezt a változást, ennek eredményeként a fenotípus is megváltozik
(az egyén túlélése szempontjából pozitív vagy negatív módon); avagy a B.B. által indított
változásról van szó, amit IDUGO-nak nevezünk.
Ebben az esetben, az érintett nukleotidok különbözőek, számos közülük olyan DNS
szekvenciához tartozik, amely ezután általatok „hírvivő” RNS és transzfer RNS láncoknak
nevezett képződmények révén ezt az információt embriogenetikus fehérjék szintjére emeli
(azaz a szövettani felépítéshez kapcsolatosan). A fehérjék KÜLÖNBÖZŐ osztályáról beszélünk, azzal az eredménnyel, hogy a fenotípusban létrejött változás nagyobb, mint a véletlenszerű mutáció kapcsán megtörtént.
Ebben az esetben, valódi kvantumugrás következik be a fajban. Az pedig, ezen a
módon, új agyi neurális hálózatot modellez, hiszen a struktúrája meglehetősen drámaian
változott meg.
Röviden: az agy mutációja egy jóval tökéletesebb típusba a BUAWE BIAEI által
irányított. A megjelenésének pillanatát szabályok vezérlik, melyek folyamatos javulást kívánnak meg a B.B.-ben tárolt genetikus fejlődés megvalósulása érdekében, az igen össze153

tett modelleknek megfelelve. Minden egyes törzs durván 218.000 lehetséges strukturális
változást mutathat fel, amelyek ugyanennyi modellnek felelnek meg a B.B. által feldolgozva.
Egy kripton hálózat dekódolja a kozmikus adatbank instrukcióit.
A magasabb szintű agyat, amellyel el vagyunk látva (és azok még inkább, akik a miénknél is magasabb szintűvel rendelkeznek más planetáris hálózatokon), és amilyennel a
leszármazottaitok szintén rendelkezni fognak, olyan konfiguráció építi majd fel, amely némileg különbözik attól, amit most ismertek. Ám nem ez az oka a bekövetkező minőségi ugrásnak, hasonlatosan ahhoz, amely akkor történt, amikor a humanoid lény OEMI-vé (EMBER)
alakult.
A ti EIDOAYUE-tek (megjelenésetek) azonos lesz. Minél tudatosabb aggyal rendelkeztek, annál több döntési szabadságot élvezhettek, sokkal több intelligenciát; a legfőbb feladat azonban továbbra is a Világegyetem megfigyelése lesz, amelyben éltek, ezen adatok
átvitele a B.B.-be (BUAWE BIAEI), azaz ebbe a távoli Világegyetembe, amely kódolja az
információt és általa, módosítja a WAAM-WAAM-ot (multikozmosz).
E ponton fontossá válik, hogy megpróbáljunk titeket rávenni, fontoljatok meg egy nagyon fontos tényt. Az agy tudatossága folyamatosan növekszik és következésképpen, a
szabad akarat szintén (növekvő komplexitásának köszönhetően), és így nyilvánvaló, hogy a
B.B.-vel kapcsolatos működése növeli annak képességét - a multikozmosz szerkezetét és
alakját illetően.
Mielőtt a testvéreink megtették a briliáns tudományos felfedezést az OIXIOWOA-val
(az agy magasabb állapota) funkciójával kapcsolatosan, csak azon morfondírozhatunk logikus módon, hogy kétségtelenül, miközben olvassátok a beszámolóinkat, a megértésetek a
mi Világegyetem-modellünk kapcsán, bizonnyal korlátozott.
Ha az agy olyan kicsi, mint a miénk, amely galaxisokat, virágokat és vulkánokat figyel
meg, vagy filozofál a létezés természetéről, átviszi ezt a gyenge aktivitását a B.B.-be és azután felerősíti azt a szintet, ahol a kozmikus por alakot ölt távoli galaxisokban, konfigurációt
vesz fel; előre látjuk azt az evolúciós folyamatot, amikor ez a gangliontömeg fejlődik, következésképpen pedig tudatossága növekszik, egy olyan pontig, amikor hipotetikusan, a
makroagy nagyobb lesz, mint nyolc köbdeciméter, és kellően összetett belső felépíítéssel fog
rendelkezni, hogy képes legyen uralni a WAAM-WAAM-ot, miközben ellentétbe kerül a B.B.vel [továbbá, tartsátok ezt szem előtt – miként azt mi tudjuk – ez a hatás nem lineáris. (A
neuronális komplexitás megkettőződése kozmológiai akciók vonatkozásában hatszoros értéket vehet fel.)]
Mielőtt azonban a komplexitásnak ez a szintje elérésre kerül, a WAAM-WAAM
szabályozó törvényei, a valódi kibernetikus organizmus, már szabályozási funkciókat
foganatosít, melyek számotokra bizonyára meglepetéssel szolgálnak, habár az OYAGA
történelme folyamán ezek a szabályozások már legalább egyszer megjelentek.
2. jegyzet. - Amikor a Kozmoszban a zavar nagyon intenzív, a cselekvés inverziója
jön létre rezonancia révén a képzetes tömegében. A B.B. (Világegyetem) összegyűjti ezeket
az inverziókat, hiszen nem képes rezonanciába lépni, bonyolult hatás van jelen, melynek
képe még érthetőbb lesz számotokra, ha mint egy állóhullámra hivatkozunk. Ez komoly zavart támaszt a WAAM-ban. (Ez olyasmi, mint amikor egy labdát eldobtok, majd az visszapattan a falról és megsérti a fejeteket.”
Ez az igazi „újra-ellátás” (visszajelzés? – Szerk.). Amikor zavar jelentkezik a B.B.ben, határeffektust keltve, a WAAM pedig így kiiktatja a zavar keltéséért felelős személyt.
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Most már elmagyarázzuk, mi történne, ha egy közönséges emberi agy, a tudatos cselekvései és – ebből kifolyólag – a WAAM-WAAM-ban következményekkel járó különböző
hatások révén, sikerülne meghaladnia jelen funkcióit, milyen rendkívüli intenzitású torzítást
keltene Világegyetemben. A B.B. ebben az esetben, követvén a kibernetikai törvényeket,
„törölni” fogja ennek az organizmusnak a konfigurációját annak eredeti világegyetemében, a
határeffektus segítségével, feloldva annak IBOZOO UU hálózatát és áttranszformálja azt egy
másik energia-hálózatba egy másik Világegyetem központjába, habár ezen organizmus által
birtokolt információ-mennyiség nem vész el. Ez az az elképzelés, melyet tovább fogunk fejleszteni. Ami a földi embert illeti, vagy az OEMI-t az UMMO-n, ez az esemény statisztikailag
lehetetlen. Ez olyan lenne, mintha egy földi atléta kellően erős lenne ahhoz, hogy a Himaláját
kettéhasítsa. Ám mi lenne, ha egy 70 km magas atléta fejlődne ki genetikai mutációk révén?
Természetesen mindez csak hasonlat, ilyen gigantikus lény nem fejlődhet ki, ám ugyanakkor
lehetséges, miként az később látni fogjátok, olyan struktúrájú agyat létrehozni, amely borzalmas kozmológiai zavarokat képes okozni.
Erőnk e korlátoltsága a WAAM-WAAM torzítását illetően, lényegében megvéd bennünket.
Mielőtt belemennénk az OIXIOWOA (az agy magasabb szintű állapota) funkciójába,
emlékeztetünk benneteket, hogy van egy másik útja is az agy fejlődésének: a BAYIBUTD
[biotechnológiának fordítható] (génmanipuláció – Szerk.) ami számotokra a holnap, az a mi
számunkra a jelen, lehetséges ugyanis kromoszómák hálózatát (genomot) szintetizálni, tökéletesítésének céljával, azután pedig sokkal összetettebb hálózati struktúrák és különböző
élőlények kaphatók eredményül, mint amilyeneket ismertek. És valószínűleg az OEMI is jóval összetettebb aggyal, következősképpen magasabb intelligenciával és tudatosabb léttel
fog rendelkezni.
Ám ez olyan téma, amelyről ismereteket adunk majd nektek az elkövetkezendő szövegekben és amelyek bemutatják ennek súlyos etikai következményeit. Ezek megsértése
(ezen etikai szabályok tiltják ilyesféle emberek megteremtését genetikai manipuláció révén?
– Szerk.) nagyon súlyos következményekkel jár a társadalmi hálózatban, ha valaki át merészeli lépni ezeket a kritikus határokat.
Visszatérünk tehát e beszámoló eredeti témájához. Mi történik, ha az agy szerkezetében és komplexitásában egy adott küszöbértéket elérünk a természetes evolúciós folyamat
során, vagy biotechnológiai úton?
Mielőtt válaszolnánk, tájékoztatunk benneteket WOA számos és fontos jellemvonásáról.
Elmagyarázzuk, hogy WOA transzcendentális információs központ. Nemcsak
konfigurációkat gyűjt az összes lehetséges lényről, hanem a törvényekről is, melyek a
WAAM-WAAM struktúráját lehetővé teszik.
Ne gondoljátok tehát, hogy a fizikai törvények egy másik rendszere, különböző azoktól, melyek a WAAM-WAAM-ban uralkodnak, létezhet.
Kétféle törvényt különböztetünk meg:
(A) EWAO – törvények olyan szerkezete, melyek vezérlik az entrópia kereteit és
a negentropikus tendenciákat. Fizikai és biológiai törvények, ezek ismertek számotokra, érvényességük pedig kiterjed az egész WAAM-WAAM-ra. Erősen lecsökkenthetők azon
törvények keretei, amelyek élettel töltik meg az IBOZOO UU univerzális hálózatát. Természetesen ezek a törvények sérthetetlenek. A makroszkopikus struktúrákban megakadályoz155

zák a szabadság bárminemű fokát. A mikrofizikai struktúrákban, lehetetlen megjósolni a viselkedésüket. Az egyik létfontosságú jellemzője a WAAM-WAAM-nak az, hogy a
makrofizikai konfigurációk szabályozottak, és mikrofizikai folyamatok által irányítottak.
Emiatt a WAAM-WAAM evolúciós útja nem determinisztikus. Ugyancsak emiatt
teljességgel lehetetlen megjósolni jövőbeni viselkedését. Minden egyes kísérleti modell a
Világegyetem végének leírására, már eleve kudarcra van ítélve.
8. jegyzet. – Lehetetlen megjósolni biztonsággal a számunkra ismert iker világegyetemek végét, a WAAM-ét és az UWAAM-ét. Amit megtehetünk, csupán bizonyos valószínűséggel annak meghatározása, hogy mi fog történni a kozmoszunkkal (amelyben élünk), az
általunk megfigyelt evolúciós fejlődéssel összhangban. A végén a téridő kontinuum
hiperszférához hasonlatos, kvázi végtelen sugarú alakzatot ölt. A tömeg konfigurációja avagy
az energia (-magok) (zárt hullámai) nem fognak többé létezni. Csupán izotróp sugárzás lesz
majd, igen alacsony energiaszinten, az IBOZOO UU hullámhosszának fázisára beállítódva,
melyet WOA hoz létre, a WAAM révén.
A végnek ez a modellje közel áll a ti saját, OYAGA kozmológusaitokéhoz. Csupán azt
tudjuk kijelenteni, hogy nem tudjuk bizonyossággal megjósolni, merthogy lehetetlenség
megjósolni elméleti úton a WAAM-WAAM korrekciós tevékenységét.
A multikozmosz úgy viselkedik, mint egy öntudatos (köszönhetően a B.B.-nek), élő
organizmus, a fejlődésre vonatkozóan szabad akarattal. Ha a középpontjában, az egyik Világegyetem a növekvő entrópia útját követi, és következésképpen lebomlás és halál vár rá,
más Kozmoszok negentropikus módon kezdenek el viselkedni.
Egy párhuzamos példa, tisztán didaktikai alapokon, a következő lehet.
A WAAM-WAAM olyan, mint az OEMI (ember) érzékszervek nélkül elhelyezve a környezetében, azaz egy ember szemek, orr, érintés-érzékelés, stb. híján. Ez az ember nem
képes érzékelni a külső világot, pusztán csak azért, mert a külső világ egész egyszerűen
nem létezik a számára. Ám tudatában lenne biokémiai anyagcseréjének, belső hőmérsékletének, izomfeszültségének, és a saját szomatikus diagramjának.
Ez az ember képes lenne gondolkozni és döntéseket hozni a saját testével kapcsolatosan, szabályozni biokémiai anyagcseréjét, a szövetei fejlesztését. Ha zavaró elem jelenik
meg az ő szervezetén belül, képes lenne megállítani annak növekedését bizonyos immunológiai eszközökkel. Az idős sejtjei elpusztulnak és egyéb citológiai (egységek) regenerálódnak – a genomban bekövetkezett változások révén.
E szerint a kép szerint az ő lelke lenne WOA szimbiózisban a B.B.-vel. WOA modelleket küldene a számára és ismereteket az elképzelések formáiról, ezután a B.B lehetővé
tenne szellemi folyamatokat, ám az ő viselkedése és az ő neuroszenzoros működése le lenne szabályozva mikroszkopikus szervek által, melyek véletlenszerűen helyezkednek el a
testében, más hideg csillagokon élő emberek agyainak alkotói.
UA – (erkölcsi törvények, az életvitel ideális modelljei) A WAAM-WAAM-ban azonban
nemcsak a fizikai szerkezetek hálózatai vannak, melyek valószínűleg leromlanak és elpusztulnak (entrópia), hanem negentropikus biológiai hálózatok is; néhányuk a tudatos lény (az
agy) szintjére fejlődik. Az utóbbiak valószínűleg képesek SZABAD döntéseket hozni. Következésképpen, nem alanyai a determinisztikus és hajlíthatatlan fizikai törvényeknek. Nyilvánvaló számotokra, hogy ez igen jelentős instabilitási tényezőt hoz be a MULTIKOZMOSZ
számára. Emlékeztetőül, az OEMI agya képes alakítani a különböző Világegyetemeket. Ha
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az emberi lények viselkedése kiegyensúlyozatlanná válik, akkor transzcendentális zavarokat
kelt ebben a kibernetikus szervezetben, amely a WAAM-WAAM.
3. jegyzet. - Azt kérdezhetitek, hogy az UA vajon miért nem (miután szinte misztikus
vallási jellemzőket adományoztak számukra, úgy minősíthetitek őket, mint „erkölcsök”) olyan
merevek és rugalmatlanok, mint az EWAO (fizikai-biológiai Törvények), melyeknek meg kell
felelni.
Nyilvánvaló, hogy a kozmobiológiai természet irányítása ezekkel a modellekkel összhangban történik, melyeket jelentős tudás birtokában, metaforikusan le lehet írni.
Képzeljétek el azt az abszurd helyzetet, hogy a WAAM-WAAM intelligens élőlényei
nem szabadok (természetesen ebben az esetben nem igénylik az UA ideális modelljeit a
viselkedésük irányítása érdekében), a fizikai törvények elegendőek számukra. A viselkedésük ebben az esetben, következésképpen, DETERMINISZTIKUS lenne. Ezen hálózatok motivációs cselekvése a többszörös kozmoszra vonatkozóan nem létező lenne a teremtés tekintetében. Csupán egy szabad rendszeren belül van az, hogy az információ dinamikus,
és egyre teljesebb fejlődési folyamatban vesz részt.
A merev modell egy kristály WAAM-WAAM létrejöttének ad helyet, a kezdeti információs szintje gyorsan entrópiává degenerálódik.
Képzeljünk el egy másik modellt. A szabad és tudatos agyat, a szabad akarat bizonyos szintjével, ám az UA modellek által nem segítve, azaz képtelen erkölcsös magatartási
modelleket érzékelni, abban az esetben, feltéve ezek nem léteznek, vagy nincsen velük ellátva. A hideg csillagok társadalmi hálózatai, megfosztatván a normáktól, negentropikus káoszba hullnak, gyorsan elpusztítják önmagukat, a tetteik és a viselkedésük káoszt okoz a
WAAM-WAAM-ban.
Ha megfontoljátok mindezt, kiderül, az UA (morális törvények) fontosak az
EAWO (fizikai-biológiai törvények) kozmológiai természetét illetően.
E kettő nélkül az egész Világegyetemnek semmi oka sem lenne a létezésre, és abszurd helyzet lenne az információs központ, WOA nem lenne képes fejleszteni önmagát.
Továbbá, az UA nem lehetnek olyan merevek, mint az EWAO, hiszen alkalmazkodniuk kell a
társadalmi hálózat szerkezetéhez, és MEGVÁLTOZNI vele együtt. Szeretnénk aláhúzni,
hogy azon törvények, melyeket etikainak írtok le (melyeknek visszavonhatatlansága elsődleges, miként azt látjátok, elkerülik a intelligens biológiai rendszerek entrópiáját, és, következésképpen a multikozmosz entrópiáját is), nem teljes egészében egyetemesek.
Az biztos, hogy ezen törvények némelyike kozmikus vonásokkal rendelkezik. Például,
ellene van az UA-nak, ha egy bolygó lakosai súlyosan megzavarják egy másik hideg csillagon élő emberiség fejlődését.
Ám más törvények az emberi csoport történetéhez vannak kialakítva. Amennyiben a
hálózat szerkezete megváltozik, a morális törvények is megváltoznak.
A későbbi szövegekből majd kiderül, hogy ezek az UA törvények két csatornán át kerültek befecskendezésre a társadalmi hálózatba. Az egyik nagyon gyenge, és a WAAM-ból
származik, az agyunk tudatalatti szerkezeteihez kapcsolódik. A másik csatorna közvetlenül
WOA ismereteinek transzcendentális forrásából ered, és ez az, amit ebben a beszámolóban
megvizsgálunk.
Most már meg fogjátok érteni az UA által játszott szerepet.
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A viselkedés ideális modelljei. Modellek, melyek sem interaktívak, sem pedig feltételesek, mint az EWAO. Nincsenek ráhelyezve az IBIZOO UU hálózatokra, csupán a neurális
hálózatok számára érthetők, melyek már elértek a tudatosság egy bizonyos szintjére (az
OEMI agy).
Ezek nem kiszabott törvények. A ganglionikus neuronrendszerek dönthetnek úgy,
hogy nem követik őket egy bizonyos szinten, ugyanis képesek a szabad akaratra.
Valójában harmonikus modellek (ezek az UA) szabályozzák a negentropikus folyamatokat. Ezek megsértése a multikozmosz rendszere entrópiájának növekedését okozza. Elfogadásuk pedig a negentropia növekedését generálja, vagyis az információ tökéletességét.
A multikozmosz nagy tervében, ezek az UA megjelenhetnek nem működő, avagy
irreveláns formában, mivel nem hasonlatosak az EWAO-hoz (fizikai-biológiai törvényekhez),
melyek a tömeg és az energia viselkedését irányítják.
Az UA – ellenkezőleg – reflexívek. Az élő, intelligens szervezet úgy szemléli
őket, mint egy tükröt, és vagy elfogadja őket, vagy nem. Mi történik akkor, ha valamennyi
lény megtagadja az engedelmességet nekik? Nyilvánvaló, hogy a Multikozmosz összeomlik.
Ám a WAAM-WAAM nagy szervező rendszere bölcsen előre látja ezt a hipotetikus,
ám hamis megjelenést.
Egyértelmű, hogy egy korlátozott mennyiségű agy szabadon visszautasíthatja az UA
figyelmeztetéseinek követését. Az is lehetséges, hogy egy teljes hálózat, vagy bolygószintű
társadalom szeretné, ha az UA „anti-modellje” (erkölcstelenség) irányítaná, ám a többi intelligencia, tudatos szervezet, tudatában van az ő tevékenységük következményeinek, ezért
nagy valószínűséggel ellenük fordulnak, nem fogadhatják el ezeket a viselkedési modelleket.
A WOA által összegyűjtött egyetemes modellek révén a természet tudja, hogy végül
valamennyi, billiónyi égitesten megjelent OEMI, eljut az UA-hoz, a WAAM-WAAM harmonikus fejlődésének lehetőségét elhozva, habár kisebb részük megsérti azokat, részlegesen
elpusztítván a jövőjüket.
Megismertünk planetáris társadalmakat, melyek intelligens lényei önző és agresszív
viselkedési normákat fogadtak el, elpusztították testvéreiket, elpusztították önmagukat iszonyatos biotechnológiai fegyverekkel. Ám haláluk és szenvedésük elhalványul amellett az
szörnyű szellemi tapasztalás mellett, melyet akkor szenvedtek el, amikor integrálódtak a
B.B.-be a halálukat követően. (Itt a „rekonformációra” utalnak, mely emlékeztet a purgatóriumra – Szerk.)
Most pedig, e vázlatot követően, képesek lesztek megérteni az OIXIOWOA-t sokkal
tisztábban. Emlékezzetek rá, hogy már ismertettük számotokra WOA kettős funkcióját. Ez a
kozmikus forrás képes rezonanciába lépni a WAAM-WAAM két alapvető szerkezetével.
Az egyiket már ismeritek a beszámolóinkból: ez a WAAM B.B.. A következő modelleket, avagy referenciákat gyűjti:
Referenciákat, illetőleg szekvenciákat a lehetséges konfigurációkról (csillagok,
állatok, dolgok) és referencia-modelleket az EWAO (fizikai és biológiai törvények) által.
Ám WOA képes átadni fontos szabványokat, a negentropia UA-nek a szabályozását - és így is tesz, rezonanciában (ne felejtsétek, hogy a „rezonancia” kifejezést didakti158

kus céllal használjuk) különböző hideg csillagokon létrejött megfelelő hálózatokkal, és az
evolúciónak köszönhetően, intelligens társadalmi rendszerekkel.
Különböző kvantumugrásokról beszéltünk, melyeket meg lehet figyelni az idegrendszer felépítésében. Rámutattunk arra, hogy különböző szinteket követve képesek fejlődni,
mindegyikük egy GUIXOEXO-t és következésképpen eltérő megjelenést hozva.
Első szint: szervezetek, egyszerű reflexekkel, közvetlenül a fizikai környezet ingereire
reagálva.
Második szint: szervezetek adatfeldolgozó képességgel, a viselkedésüket determinisztikus módon nemcsak a közeg határozza meg, hanem az emlékekben őrzött információ
is.
Harmadik szint: szervezetek (OEMI), melyek agya kvantumugrásokat tapasztalt, lehetővé téve számukra a tudatosságot, viszonylagos szabadságot, és a kapcsolódást a
BUAWA-hoz (psziché) a BUAWE BIEAI-vel, és akik viselkedése segít a WAAM-WAAM megformálásában.
Vizsgáljuk meg a harmadik szintet: eltarthat egy millió-négyszázezertől harmincnyolcmillió évig. Az általunk ismert összes civilizáció többsége, beleértve az OYAGA és az UMMO
hálózatát, ezeken a határokon belül vannak. Amikor az emberi agyak társadalmi hálózata
gyorsan hal meg, akkor ez nem a benne bekövetkező szerkezeti változások miatt van, hanem annak a ténynek köszönhető, hogy elpusztul.
Olykor borzalmas kollektív öngyilkosság révén, miként a hideg csillagon, melynek neve nagyjából a következő fonémákkal írható le: FEXEE, K-spektrális csillaghoz köthető, durván harminckét-ezer fényévre tőletek (a Kos csillagképben) a Galaktikánk vidékének határterületén.
Más alkalmakkor a technológiai fejlődés és az UA törvények megsértése okozza a
planetáris megsemmisülést, a szembenálló felek közötti szörnyű konfliktust követően. Előfordul, hogy egy közeli szupernóva robbanása, vagy egyéb súlyos kozmológiai zavarok
okozzák az emberiség pusztulását.
Az emberiség természetes vége azonban, ha nem történik változás elsődleges csillagában, vagy egyéb geológiai kataklizma nem következik be, sem technológiai megsemmisülés, akkor a negyedik szintre lép, az OIXIOWOA szintre.
Annak valószínűsége, hogy az OIXOWOA változás megjelenik (egyetlen egy, egyetlen agyban) az OEMI hálózatának első tízmillió éve alatt, igen magas (közel áll az egyhez,
elérkezvén a tizenhárom-millió évhez).
4. jegyzet. – Minden egyes társadalmi hálózatban, bármelyik hideg csillagon, az
UMMIWOA faj csupán egyetlen egyede jön létre először, a véletlennek köszönhetően. Azután, hosszú idő telik el, amíg ugyanez a dolog megtörténik még egyszer (több millió év).
Az OIXIOWOA mutációja következésképpen egy olyan típusú agyat hoz létre, amely
radikálisan különbözik annak az OEMI-nek az agyától, melyből létrejött. Az OEMIWOA így
tehát egy új, biológiai faj, eltérő genommal.
Harmincnyolc millió év után, meglepő biofizikai jelenség bukkan fel. Majdnem az öszszes agy mutálódik. A megelőző hatmillió év során, az OEMI százezrei tapasztalják meg ezt
a változást, mely átalakítja őket egy OIXIOWOA agy tulajdonosává.
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Vegyük észre, hogy amikor egy hideg csillag teljes népessége eléri ezt a szintet, az
emberiség megszűnik létezni. Megmagyarázzuk ezt a rejtélyt.
Amikor egy neurális magokból (agy) álló hálózat követi az evolúciót, egyre intelligensebbé bálik, növekszik tudatossága, és következésképpen, nagyobb és nagyobb hatást gyakorol a WAAM-WAAM-ra.
A genomban bekövetkező többszörös MUTÁCIÓ elvezethet egy újabb végső kvantumugráshoz. Egy másik, magasabb idegi hálózat (nem szükségképpen hoz több intelligenciát) jön létre, melynek megjelenése tökéletesen új. Nagyon ritka szakasz, számunkra az
OIXIOWOA, a legmagasabb szint, amit az agy elérhet. A lény, amelyben lakozik, AZON KÍVÜL, HOGY EMBERNEK nevezitek (vagy OEMI, ahogy mi hívnánk), egy másik lény, habár
az anatómiája azonos. Ezt a lényt mi OEMIWOA névvel illetjük.
Íme néhány jellemző:
ANATÓMIA: Az egyedül ismert fázis. Az anatómiája hasonlatos az OEMI-hez, mely
létrehozza ezt, ám genetikus változással. A teste nem képes fejlődni, hiszen fizikai szerkezete eltűnik néhány évvel a születését követően, amikor egy bizonyos tudati állapot, WOAIRInek nevezik (rendkívül intenzív érzelmi Romlás), következik be.
INELLEKTUÁLIS SZINT: A mutáció úgy jelenik meg, mint egy genom, egy jövőbeni
magas intelligencia fenotípusa. Ha a szervezet nem tűnik el, azt tételezzük fel, hogy az utódai növekedést mutatnak szellemi kapacitásban, ám ez bizonyíthatatlan.
FELTÉTELES CSATLAKOZÁSOK: Soha nem voltunk még képesek hozzáférni egy
OEMIWOA agyához. A legvalószínűbb modell az, hogy egy ilyen agy hiperaktív tobozmirigygyel rendelkezik. Valószínűleg két szubtalamikus központtal.
KOZMOBIOLÓGIAI SZERKEZET: Az OEMIWOA-ban a szokásos BAYIODU hálózatok vannak jelen, kriptonatomok integrálása mellett, melyek hozzákapcsolják az agyat a
BUAWA-hoz és a BUAWE BIAEI-hez. Ám, mindehhez még hozzá, van egy hálózat, amely
ismeretlen számú kripton atomot tartalmaz, ez pedig információs kapcsolatot hoz létre
WOA kozmikus információs forrásával.
OEMIWOA FUNKCIÓJA – Az agy, átmenvén ezen a mutáción, WOA UA-i egy tudatalatti szinten kerülnek feldolgozásra. Az AYUDEAOIDI, vagy ennek a hálózatnak a megjelenése (funkció), lenyűgöző intenzitást ér el a hatalmas Kozmológiai terv Természetét illetően.
Ennek az agynak a szerepe, hogy befecskendezze ezeket a törvényeket a társadalmi
rendszer negentropikus szabályozásába, hogy az agyak szabad akarattal rendelkezzenek, képesek legyenek elfogadni vagy visszautasítani dolgokat. Az ezekre a törvényekre vonatkozó információk (morális, azt mondanátok) csatornázásra kerülnek ebből az agyból,
a globális adattestbe – kialakítván ennek a társadalomnak a kulturális örökségét.
Az OEMIWOA így bizonyos, WOA-ban tárolt standard rendeleteknek közvetlen
fogadója lesz. És nemcsak a B.B. által, ami az emberi lény esetében a helyzet.
5. jegyzet. – Nagyon nehéz néhány rövid sorban kifejezni az OEMIWOA mentális
szerkezetét, melynek – logikusan kikövetkeztetve – különböznie kell az OEMI-étől. Egyrészről, tudatában van az általa, WOA forrásából kapott információknak, ám ennek a lénynek
WOA-ról alkotott elképzelése függ a szociokulturális környezetétől. Például, amennyiben WOA-ról egy mágikus-vallásos képpel rendelkezik, ez az új szervezet „antropomorf”
jellegű Istenről fog beszélni, miközben az általa elfogadott UA törvények nagyfokú elkötelezettséggel töltik el az OEMI szolgálatában és kész bármilyen áldozatra.
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Az OEMIWOA kromoszomális szerkezete megakadályozza őt az OEMI-vel való közös nemzésben, hiszen mindketten különböző fajhoz tartoznak. Megpróbálhatják, és a tény,
hogy emberi közösségben születtek, melynek tudományos fejlettsége nem kellő mértékű (és
így nem látja előre az agyában rejlő lehetőségeket), ezért OEMIWOA tudatában lesz annak,
hogy szervezete eltér minden más intelligens embertől, jelentős anatómiai hasonlóságaik
ellenére. (Jézus és UMMOWOA nem rendelkezett, az ő saját idejükben, ilyen ismeretekkel –
a rendelkezésükre állók között.)
Például, OEMIWOA lehet nő. Igazából, már észleltünk olyan Hideg Csillagokat, melyeken ez a helyzet. Az, hogy Jézus és OEMIWOA férfi volt, csupán véletlen egybeesés.
A Föld esetében nehézségekbe ütközik elképzelni, hogy mi történt volna, ha Jézus
nőként születik meg, a megalkuvást nem tűrő, férfiközpontú mentalitásban. Az elkövetkező
történelmi elemzések segítenek megérteni számotokra ezt a mentalitást; azzal kapcsolatban,
hogy mi is történt az egyik Hipacia nővérrel, Taon lányával, aki 368-ban született Alexandriában. Ez a nő, az egyik legintelligensebb, akit az OYAGA valaha is látott, csillagász volt és
korának kitűnő matematikusa. Az apja bevezette őt a geometriába is. A nő hozzájárult a
csodálatos alexandriai könyvtár fejlesztéséhez, melynek elpusztítása (az első lerombolása
390-ben történt – Szerk.) a keresztények által, a ti számotokra a sötét középkort jelentette.
Az alexandriai pátriárka kétszeresen is gyűlölte őt, merthogy nő volt és nemkeresztény gondolkodó. Lázadásokat szított a városban egy fanatikus szerzetes, akinek neve Ámon volt. A keresztények és a pogányok közötti csatározások elmérgesedtek. A pátriárka fanatikus híveinek csőcseléke elfogta a nőt és kegyetlenül meggyilkolta. Cirill pátriárka,
akit később szentté avattak, fogadta Hipacia fanatikus gyilkosait azon az estén, és buzdította
őket a hitükért vívott harc folytatására. Ő csupán csak egyike a tudomány nagy, meggyilkolt
mártírjainak.
Elképzelhetitek tehát, mi történt volna, ha egy nő kinyilvánítja magáról, hogy őbenne
Isten lakozik. Alig fordítottatok volna figyelmet rá történelemkönyveitekben, mutatván a kóros
megvetést, amit ti férfi OYAGA-k tanúsítotok a YIE (női) intelligenciával kapcsolatban.
Ami OEMIWOA-t illeti: Egy lény, ezekkel a jellemzőkkel valami egészen kivételesnek
számít a társadalmi hálózatban. Tudatossági szintje a maximumhoz közelít. Ez a maximum
olyasféle állapotban csúcsosodik ki, amit mi WOARI-nak nevezünk (rendkívül intenzív érzelmi romlás), illetőleg ebben az életben, amikor az agy limbikus (nyirokrendszer?) rendszere,
nagyon erős mentális nyomás alatt érzelmi összeomlást tapasztal.
Ezen körülmények közepette az agy TUDATOS FUNKCIÓ-ja eléri a MEGENGEDHETETLEN küszöbértéket - a WAAM tekintetében.
Emlékeztetőül, miként azt jeleztük a megelőző bekezdésekben, a multikozmosz nem
képes tolerálni, ha az agy eléri a tudatos tevékenységnek azt az állapotát, amely képes a
kozmosz konfigurációját megváltoztatni azon a szinten, példának okáért úgy, miként az a
B.B. teszi.
A biokozmikus törvények beépítettek egy kibernetikus önvédelmi rendszert a
multiverzumba. Egyik részről, egy ilyen struktúra nem pusztítható el, ellenben a túlélése abszurd állapotot okoz, miszerint egyetlen kicsiny szervezet képes lenne uralni az egész
multikozmoszt. jóval azelőtt, mielőtt ez a küszöbérték bekövetkezhetne, a B.B.
ASNEIBIAEO (fordítható fagocitának, elnyelőnek, semmire redukálónak) elintézi ezt a csodálatos lényt. Ami pedig az OYAGA fizikusait illeti, ezt a jelenséget úgy írhatnák le, mint
varázslatot, mely továbbra is érthetetlen. Tisztában vagyunk azzal, hogy ritkasága nehézzé
teszi érzékelhetőségét. Akárhogy is, a fizikai alapjait LEIYO WAAM-nak nevezzük (memb161

rán, avagy határeffektus), ami megjelenik két szomszédos Világegyetem között (lényegében
az információ-átvitel a B.B.-t illetően a kripton atomok segítségével – ugyancsak határeffektus).
6. Jegyzet. - Tisztában vagyunk azzal, hogy egy társadalmi hálózatban, mindenféle
racionális és kulturális alap nélkül, bármely szokatlan esemény, amely kívül esik az ismert fizikai-biológiai törvényeken – az OEMI értelmezése szerint -, természetfelettinek
minősül, vagy pedig csodás eredetűnek, esetleg transzcendentális jelenségnek. Számotokra ez varázslat, olyan dolog, mely nem értelmezhető ész által, és amely ritkán fordul
elő, ezért tehát úgy vélhetitek, isteni beavatkozás történt, illetőleg egy démon, vagy egy szellem műve.
Olykor természetfelettinek nevezitek, abban az esetben, amikor a jelenség kívül esik
a szokásos törvényeken. Érthető, hogy a történelem során vulkánkitörések, meteoritbecsapódások, globurális plazmasugarak, szupernóva-felbukkanások… [Jelenségek, amelyek nagyon ritkák, ám nem sértik az EAWO (fizikai-biológiai törvények) kereteit], babonás
keretek között értelmezettek, így minősülnek természetfelettinek. Ennek értelmében, egy
üstökös megjelenése az égen számotokra végzetes események bekövetkeztének jele.
Még a fejlettebb technológiai társadalmak keretei között is mint amilyenben mi éltünk
az UMMOWOA-n, ilyen fizikai testek eltűnése a terében – a már említett határeffektusnak
köszönhetően -, szörnyülködést és babonát váltott ki.
A LEIYO WAAM effektus a mi elnevezésünk egy sor kozmológiai esemény sorozatra,
amelyek megjelennek a mi általunk XODI WAAM-nak nevezett közegben. Ez a szó kifejezi a
két Világegyetem közötti határra vonatkozó elképzelést. (Ám ezt nem topológiai vagy geometriai közelség értelmében kell gondolni.)
Egy durva közelítés segít nektek megérteni ezt az elképzelést. Képzeljetek el két tartályt, egymástól finom porózus porcelán membránnal elválasztva. Amennyiben különböző
molekulasúlyú anyagok oldatával töltjük meg, a legkisebb molekulákat tartalmazó oldat áthatol rajta. Azt mondjuk, durva megközelítés, hiszen a valódi LEIYO WAAM rendkívül összetett
jelenség, mely hajlamos átalakítani az IBOZOO UU hálózatot (elemi entitások, melyek az
alapját képezik bármilyen kvantumos természetnek, a tömeg felépítésének, a fotonoknak) Azaz, képzeljétek el, hogy az asztalodon van egy ólom kocka. Ha állóhullámok sorozata által, a WAAM-B.B. stimulálja a Világegyetem képzetes tömegét, speciális rezonanciahatás jelentkezik, amely a Kozmosz-láncolatokban képzetes tömegek sorára hat.
Ez az oszcilláció-sorozat a –m-ben eléri a mi Világegyetemünket, és annak központjában, azt a hideg csillagot, ahol az ólom-kocka található. A rezonancia az IBOZOO UU hálózattal amely magába foglalja a tömegét, ugyanaz, mint amely a LEIYO WAAM-ot (határeffektus) kiváltja.
A ti Csillagotok megfigyelőjét illetően a kocka azonnal eltűnik szem elöl, létrehozván
egy kisebb helyi légörvényt, köszönhetően a létrejött vákuumot kitöltő környező levegőnek.
Hová kerül ez a fémkocka? A Világegyetemünk teljes tömege ugyanilyen arányban le fog
csökkenni, ám a szomszédos Világegyetem teljes energiája ennek megfelelő mennyiségű
tömeggel gazdagszik, ugyanis ebben a Világegyetemben az IBOZOO UU hálózat formájában megjelenik, megfelelő kinetikus energiájú fotonok képében, megfelelve annak a molekulakristálynak, melyben az ólom volt, a változása pillanatában (azaz a hőmérsékletének).
Természetesen meglehetősen valószínűtlen, hogy ez a jelenség természetes módon végbemenjen.
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A LEIYO WAAM-ot (határeffektus) modulálja a Világegyetem végtelen tömege, mely
egységes szerkezetbe foglalja a hihetetlen mennyiségű információt. Köszönhetően ezeknek
az effektusoknak, ez a Világegyetem képes szabályozni végtelen számú Kozmosz konfigurációját.
Úgy gondolhattok erre a WAAM-ra, mint egy gigantikus adatfeldolgozóra, melynek
perifériális szervei nem mások, mint a határeffektus alapján működő, képzetes tömeg kvantumjai, azaz furcsa karok, avagy csápok nyúlnak ki a legtávolabbi Kozmoszokba is. Ezek
képesek gyűrődéseket kelteni a Világegyetem téridő környezetében, illetőleg tömeget és
energiát, továbbá információt átvinni a XOIDI WAAM-on (határok) keresztül. A kozmológiai
tevékenységek összessége nem véletlenszerűen megy végbe, ellenkezőleg, a WAAM által
igényesen programozottan, ami viszont, miként azt már említettük, információt kap a végtelen számú OEMI agytól.
Amikor egy OEMIWOA, azaz emberi lény rendelkezik ezzel a rendkívül egyedi agygyal, eléri a tudatosság egy bizonyos szintjét (conscience – tudás), a WAAM számára elviselhetetlenné válik, azonnal reagál, kiváltván egy látványos LEIYO WAAM-ot. Az emberi test
eltűnik. Testének tömege fotonokká alakul egy szomszédos Világegyetemben, és a lelke
pedig azonnal beépül a B.B.-be, VISSZATÉRÉS NÉLKÜL (az életében rendelkezésére álló
idegi hálózata ugyanis nem teszi lehetővé számára, hogy megsértse a morális törvényeket,
az UA-t, hiszen az agya közvetlen vevő volt ezen egyetemes törvényeknek – a viselkedést
illetően.)
7. jegyzet. – ANESIBIAEI (megsemmisíteni, semmivé redukálni), olyan folyamat,
melybe nem szívesen merülünk bele, azért, hogy ne lépjük túl ennek a beszámolónak az
egyszerű és alapfogalmakra terjedő jelentését.
Ami az (OEMI) megfigyelő jelenlétét illeti, amelyik pillanatban egy ilyesmi megtörténik, az a tény, hogy egy másik lény eltűnik, mintha átlátszóvá válna, láthatatlanná, hihetetlennek tűnik és nagy a kísértés, hogy ennek a jelenségnek természetfeletti erőket tulajdonítsanak.
Ám a LEIYO WAAM (határeffektus), a … jelenségnek fontos és különböző aspektusait nyilvánítja meg (hiányzó szó. A javaslat: „speciális csillagköd”, mely összefüggést hozhat
a következő két sorhoz. Megkérjük az olvasót, figyelmesen vizsgálja meg a „fekete lyukakra”
vonatkozó bizonyos elméleteket, melyek a mi Világegyetemünkből kivetett tömege újra megjelenhet, energia formájában, a mi iker-Világegyetemünkben).
Ezek szerint, amikor a tömeg lebomlik egy (bizonyos) küszöbértéken túl, akkor eltűnik
az aktuális Világegyetemből, a határon keresztül, hogy ismét megjelenjen, degradált energia
formájában (csökkentve az entrópiáját) egy másik, szomszédos Kozmoszban.
Az ANESIBIAEO egy sokkal összetettebb határeffektus. Az IBOZOO UU lánc (mely,
elméletileg, kialakítja az agy negyedik állapotát, az OEMIWOA szervezetet), változást kezdeményez a szomszédos Világegyetemben, a hordozó IBOZOO UU láncban, nemcsak e
személy memóriája által összegyűjtött információban, hanem a WOA-tól (UA) eredő tudatalattija működésének tartalmában is, továbbá, a bonyolult neuro-cerebrális rendszer információi kapcsán is.
Ettől kezdve, létezik egy átviteli lánc az egyik Világegyetemből a másikba (információ
veszteség nélkül), amíg a WAAM-ban el nem nyelődik, hozzájárulva ezzel a B.B. teljes struktúrájának gazdagodásához.
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Látunk itt egy további példát a WAAM-WAAM csodálatos harmóniájára. Ha megállsz
a folyamat elemzésében, magad is látni fogod.
Egyrészről, az OEMIWOA (akár férfi, akár nő), a faj mutációjából származik, miként
egy biológiai szükséglet, hogy „szabályozza” az OEMI hálózatát, hogy megakadályozza a
hálózatot abban, hogy veszélyes mértékben az entrópia felé csússzon. Jeleztük számotokra
ennek a beszámolónak az elején, hogy az OEMIWOA létezése elkerülhetetlen és tudományos szükségszerűség, miként a gravitáció törvénye, mely a tömegvonzás okozója. Ám ha a
conscientiation (tudatosság) meghalad egy bizonyos mértéket, veszélyes szintet a WAAMWAAM-ra nézve, a létezése a továbbiakban már nem lehetséges. Az a tény, hogy a WAAM
elnyeli, két dologhoz vezet: megszünteti káros hatását kozmológiai szinten, továbbá, kiveszi
a rendkívüli információit, valamint a B.B. komplexitása fejlődéséhez hozzájárul.
Ne gondoljátok, hogy ez az eltűnés egyfajta büntetés a WAAM-WAAM részéről. Ez
egész egyszerűen a Multikozmosz túlélésének törvénye.
Jézus és UMMOWOA, ami a ti testvéreiteket és a mieinket illeti, két kiemelkedő példája az OEMIWOA lénynek. Más hideg csillagokon, az emberré válás nem túl korai szakaszában, ugyancsak feljegyeztünk hozzájuk hasonlatos OEMIWOA-k létezését.
A nagyon fejlett civilizációkban, ahol még ezek az agyi kvantumugrások nem terjedtek el, a kozmobiológiai modellt, amely e jelenséget megérthetővé teszi, viszont már kidolgozták - nagy várakozással tekintünk ezen esemény elé.
Nem létezik olyan elképzelés, amely eme agyi mutációt törvények által irányítottnak
tekintené, s ily módon magát a jelenséget megjósolhatóvá tenné. Úgy tűnik, hogy miként
más kvantumugrások esetében, a neurológiai rendszer tekintetében, ez a felbukkanás is
véletlenszerű, habár a B.B. vezényli le.
Véletlenszerűségének bizonyítékaként megjegyezzük, hogy ezek a lények a civilizációkban és a történelemben véletlenszerűen jelennek meg. Jézus szegényes kultúrával rendelkező társadalomban született meg, irracionális és mágikus képzetekkel ruházták fel, élete
távol esett a tudományos korszaktól.
Az UMMO-n, a mi OEMIWOA-nk (UMMOWOA) már sokkal régibb társadalmi hálózatba született, ahol a Tudomány és a Technológia már kifejlődött egy olyan szintre, amely a
Földön a 14. és a 20. század között volt. Más csillagok esetében, melyeket eszközeink felkerestek, a megjelenésük még korábbra esett, amikor a lakosai még a lombozatban kerestek
menedéket.
Tudjuk, hogy a visszatáplálás (visszajelzés? - Szerk.) mechanizmusa, melynek még
nem ismerjük a pontos természetét, aktiválja a B.B.-t, és az hosszú időn át nem tesz lehetővé újabb mutációt. Olyan ez, mintha hirtelen egy egzotikus növény növekedne egy kertben,
és az olyan anyagot bocsátana ki, mely meggátolná, hogy saját utódai gyümölcsöket hozzanak.
Ez alatt az idő alatt, a hátra maradt agyak, továbbra is a korábbi tudatszinten maradnak (emberi), folytatják a fejlődést és a tökéletesedést. Jó néhány millió évvel később, hirtelen, mintha ez a gátló mechanizmus megszűnne, ezernyi OIXIOWOA mutáció jelenik meg a
társadalmi hálózatban. Azok a lények, akik még mindig léteznek, gyorsan megszokják az
olyan lényekkel való életet, akik nem halnak meg, hanem egyszerűen eltűnnek a térben. Így
a két különböző faj egy időben létezik, az alacsonyabb rendű szervezetek szimbiózisban
élnek, nem más fajokkal, hanem csak a többi magas fajjal.
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Az OEMI korábbi családja hirtelen kihal a csökkenés (létszámban való) miatt. Rövid
idő alatt, hiszen az ANESIBIAEO (elnyelődés a B.B.-ben, avagy eltűnés) fokozatosan megtizedeli ezt a csodálatos társadalmi hálózatot, az új lények magasztos etikai szabályokat alkotnak, tökéletes társadalmi szerkezetet hoznak létre. Így megy végbe a természetes halála
egy idős planetáris emberiségnek.
13. jegyzet. – Kutatások, melyeket lehetőségünkben állt kivitelezni ismert hideg csillagokon, megmutatták az OEMIWOA tipikus vonásait, mindkét nemet illetően; extrovertált,
beszédes, ám intim, avagy szexuális kapcsolatokat nem szívesen létrehozó személyekről
van szó. Az biztos, még abban az esetben, ha szeretnék is ezt, és hozzáadnák a megfelelő
jellemvonásokat a kromoszóma-készletükhöz – az eredmény negatív lenne. A szexuális gátlásuk valószínűleg a B.B. védelmi rendszerének tudható be, vis-a-vis a túlzott elterjedés kockázataival.
Az emberiség késői szakaszában, amikor számos OEMIWOA megjelenik, a keresztmegtermékenyítés szinte hatástalan, és vannak olyan közös társadalmi jelenségek, amelyek
során több ezer OEMIWOA találkozik mély meditációs céllal, elérvén egy olyan intenzitását
az érzelmi állapotnak, amikor valamennyi résztvevő ugyanabban a pillanatban eltűnik.
A nemzés szinte nem is létezik, olyan mértékben, hogy az eltűnések, melyeket mi
ANESIBIAEO-nak nevezünk, meghaladja az OISIOWOA mutációk rátáját, ami a születésszám nagymértékű lecsökkenéséhez vezet az új faj esetében. A társadalmi hálózata ezeknek a lakott csillagoknak következésképpen kihal, néhány földi évszázad alatt.
Szeretnénk mindehhez még hozzátenni, hogy azon hideg csillagok aránya, amelyek
eljutnak ehhez a végső stádiumhoz, nem több, mint 0,002 százalék. A WAAM-WAAM valódi
biológiai ritkaságai.
Érthető, hogy egy ilyen kozmobiológiai esemény, annak ritkasága, melyről az imént
besszéltünk, összehasonlításként más természeti jelenségekkel, meglehetős meglepetést és
csodálkozást kelt ezen lények kortársai között. Az OEMIWOA külső anatómiája hasonlatos
az OEMI-hez, ennek okán adtunk neki eltérő nevet. (Azt már megtapasztaltuk a taxonómia
területén, különböző biológiai fajok keretében, hogy a szerkezetet külön kell besorolni.)
Az intelligenciájuk messze magasabb az átlagosnál, köszönhetően a frontális kéreg
fejlettségének. Emiatt vezetőkké válnak, a meggyőző képességük, érzelmi hatásuk, mások
kívánsága érzékelési képessége – logikus következményként – magasabb, hiszen szóbeli
tanításukat összegyűjtik és elterjesztik – mély tisztelet mellett. A magatartási normáik –
szükségképpen – kifogástalanok. Hagy emlékeztessünk arra, hogy egy lény, ilyen jellemzőkkel, nemcsak a tudatosság igen magas szintjét éri el, hanem egy új kripton atom lánc szállítja
át a viselkedési modelleket számukra, közvetlenül az információ kozmológiai forrásától, azaz
WOA-tól. Habár a szabad akaratuk eléri a közel száz százalékos értéket, majdnem lehetetlenség számukra, hogy oly módon viselkedjenek, mely megsérti az UA törvényeket; finoman
tárolva ((engramadas)) a tudatalattijukban, habár közvetlenül a tudatos felszín alatt.
Az olykor erkölcstelen környezetben, amelyben élnek, hibátlan erkölcsük híre gyorsan
terjed. Természetesen a hatalmasságok felismerik a veszélyt az érdekeikre nézve, amit ezek
a vezetők képviselnek.
És ez pontosan az, ami a mi hideg csillagunkon történt, habár más történelmi összefüggésben. UMMOWOA-t börtönbe vetette egy kegyetlen és despotikus nő. Az emberek,
akik elfogták őt, felkészültek, hogy biológiai kísérleteket végezzenek a testén. Az első beszámolók bizonyára torzak, hiszen arról szólnak, hogy a teste eltűnt a halálának pillanatában. Haszontalan dolog arról spekulálni, vajon a korábban említett ANESIBIAEO (a határef165

fektus révén létrejött mutáció) történt-e vagy sem. Ugyanis az abban a pillanatban bekövetkezik, amikor a tudatosság elér egy szintet, az érzelmi keret miatt, amely zavarja a limbikus
rendszert, veszélyezteti a WAAM-WAAM-ot.
9. jegyzet. – (Ezen a szakaszon hosszú kitérő következik az UMMO történelmére vonatkozóan, nem kapcsolódik a tanulmányunkhoz. Csak azokat a részeket hagytuk meg, melyek a történet megértéséhez szükségesek. – Szerk.)
Habár a rendelkezésünkre álló ismeretek UMMOWOA-ról sokkal megbízhatóbbak,
mint amit számotokra elérhető OYAGAWOA-ról (Jézus), mégis számos részlet hiányzik az
életével kapcsolatosan, köszönhetően részben az akkori idők fiatal Államfőjének, aki elrendelte, hogy valamennyi feljegyzést meg kell semmisíteni erről a kivételes emberi lényről.
Ügynökök érkeztek, véletlenszerűen kiválasztottak OEMI-ket, megfosztották őket ruháiktól, hatalmas járművekbe rakodták fel őket, a sorsuk ismeretlen volt számukra; munkatáborok.
Ezen szerencsétlen nyomorultak egyike volt UMMOWOA. Elkeveredve tömegnyi GE
(férfiak) és YIE (nők) között, és útban volt egy gigantikus erőmű építkezés felé, a hatalmas
SIU síkságon.
Semmit sem tudunk UMMOWOA szüleiről. A rendőrség később minden, a családjára
utaló aktát megsemmisített…
Felkelések hullámai kezdődtek a SIU völgyben, és a rendőrségi erőket a szétzúzásukra kényszerítették. UMMOWOA hatalmas erkölcsi hatással bírt, nemcsak a szolgatársaira, hanem az őrzőire is. Fennkölt szavai enyhítették a gyűlöletes érzelmi reakciókat.
Az OEMI százai gyűltek UMMOWOA köré minden este, beleértve a felügyelőket és a
táborvezetőket, lelkesen fogadván valamennyi TAU-t (erkölcsi alapelv). Amennyiben elfogadjuk néhány hallgatója tanúságtételét, UMMOWOA igen meggyőzően beszélt. Abban az időben, az OEMI fonoemissziós képessége sokkal jelentősebb volt, mint manapság,
UMMOWOA hangszalagjai nem sorvadtak el…
Akkoriban a „kettős üzenet” átvitelének képessége, verbális módon, kezdett kialakulni, ám a második sokkal szegényesebb volt, habár jóval inkább feltöltődött érzelmi árnyalatokkal. UMMOWOA alig vette igénybe a normál átviteli lehetőséget, amit ti telepátiának neveztek…
UMMOWOA írta a híres WOABOXI-t (Isten könyve)…
Sajnos, őrizetbe vételét követően a rendőrség lefoglalta az eredetit és a másolatokat,
és amikor WIE 1 (diktátornő, ezekben a zavaros időkben – Szerk) elrendelte, hogy pusztítsanak el mindent, ami UMMOWOA-ra emlékeztetnek, az írásai örökre elvesztek. YOADA 60
beszámol róla, hogy a szöveg gyönyörűen illusztrált volt, szép diagramokkal, arról, milyen
erkölcsi viszonyoknak kellene uralkodni az OEMI körében, UMMO hatalmas kontinensén.
Ám a hangja eljutott hozzánk a ZUROHO szalagoknak köszönhetően (szalagok, melyek optikai módon rögzítik a hangot), paradox módon, egy igen fiatal felügyelő jóvoltából, aki megtagadta az engedelmességet a szigorú parancsnak, az elpusztítására vonatkozóan.
UMMOWOA a völgybe menekült, ám az idősebb felügyelők elfogták és megkínozták.
Azért, hogy ezeket a szegény OEMI-t ne veszélyeztesse, OEMIWOA (az isten embere) önként feladta magát a helyi hatóságoknak. WIE 1 tanult a fogva tartásából …/… Élvezettel
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felkiáltva parancsolta, nyúzzák meg elevenen, és végezzenek biológiai kísérleteket a testével.
Életének utolsó napjaiban UMMOWOA telepatikusan átküldte a TAU-ját az ő tanítványinak…
Ismeritek a történet végét abból a dokumentumból, melyet nemrégiben küldtünk nektek.
Elképzelhetitek, bizonyára milyen hatást tett a félrevezetett biológusokra. A racionális
tudományos fejlődés idejében, amikor ilyen mágikus személyek számára nem volt hely, és
amikor a csodákra vonatkozó elképzelések ismeretlenek voltak a logikus elmék számára.
Természetesen az, hogy egy jelentős méretű objektum hirtelen eltűnhet, csupán a ritkán előforduló, tömeges hallucinációval magyarázható.
Az eseménysorozat későbbi vizsgálata, és az említett, különleges OEMI által elbeszélt tanok mindenkit e magyarázat felülvizsgálatára késztettek. Habár WOA létezésére vonatkozó elképzelések nem annyira mitikusak, mint az OYAGA teológusaié, az Isten létezése
gyökeret vert igen sokak fejében. Ez az esemény láthatóan alátámasztotta egy felsőbbrendű
lény beavatkozását, ez a hit pedig hozzájárult az UA elterjedéséhez, a társadalmi rendszer
működése szempontjából alapvető fontosságú tanításoknak.
10. jegyzet. – A kozmofizikai elképzelések ebben az időben már viszonylag jól fejlettek voltak. Nem létezett olyan, tantételekkel felvértezett szervezet, amelyet valamiféle vallással lehetne azonosítani. Ám létezett elképzelése WOA-ról, összehasonlításképpen, amint
feltételezzük, az Istenre vonatkozó elképzelés is elfogadott számos OYAGA-beli skolasztikus
teológus által manapság. WOA a törvényhozó. WOA nem volt örök, eszerint a régi nézet
szerint. Megszületett, kifejlődött az abszolút intelligencia pontjáig, és azon a ponton, meghozta a törvényeit, megalkotván a valóságot. „Csillagok felhőjének” nevezték el abban az
időben a testvéreink a WAAM-ot, (érzékelhető Világegyetem), ez jött tehát létre.
Megállapíthatjuk, a Világegyetem ugyancsak képes intelligenciával rendelkezni, WOA
ezért elhatározta, hogy élőlényeket teremt. Az elképzelés szerint valamennyien UYUIYWE-t
(intelligenciának fordítható, illetőleg éltető léleknek) birtokolnak, ám csupán csak az OEMI
volt fejlettebb. Amikor az emberi- és más testvér lények meghalnak, az ő UYUIYWE-jük beolvad egy hatalmas WOAUWI-ba, egyfajta angyalba, aki képes életet adni, s akinek feladata
volt szerves lényeket kifejleszteni. Nem szerepeltek ezek az elképzelések rituális istentiszteleteken, és elfogadtuk őket, különösebb lelkesedés nélkül, mint a transzcendensre vonatkozó valószínű feltételezést.
Az IE 456, és unokája, WIE 1 által elrendelt teokozmikus elképzelések, avagy a
pánteisztikusak, miként azt ti neveznétek, melyeket megpróbáltak bevezetni e kegyetlen
uralkodók, WOA hatalmának szintjét tulajdonítva maguknak, teljesen komolytalanok maradtak mindenki számára, kivéve a kezdeteket, az iskolás gyerekek esetében, akik szigorú nevelésben részesültek e témában.
Senki sem mert nekik ellentmondani nyilvánosan, ugyanis WIE 1 elrendelte, ha bárki
kétségbe vonná az ő isteni mivoltát, az súlyos büntetést von maga után. Továbbá, a történelem során egyetlen OEMI sem merészelte önmagát egyenlővé tenni WOA-val. Az őseink
miután tudomást szereztek UMMOWOA meglepő eltűnéséről, csodatettnek értelmezték, arra
gondolva, hogy WOA testesítette meg önmagát az istenkáromló kijelentéseket tévő két zsarnoki nő ellensúlyozására.
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Megjegyzendő, miként használ a B.B. briliánsnak leírható folyamatok révén, a
felmagasztalásra ösztönző pszichológiai mechanizmusokat, végső célja elérése érdekében.

-

A kereszténység története – az Ummiták által revideálva
Kivonatok a D 791-es levélből

Testvéreim, kiknek mentális folyamatai affinitást mutatnak meghatározott vallásos hit
iránt, egy másodpercig se higgyétek, hogy bántani akarunk benneteket. Az ítéleteink objektívek, az általunk fellelt ismereteken alapszanak. Nem a mi hibánk, ha a történelmi tények ebbe az irányba mutatnak, vagy ha a bizonyos események irodalmi átdolgozáson estek át,
misztifikáción, szájhagyományok útján való terjedéskor torzuláson, mely dolgok elkerülhetetlenek, hiszen nem túlságosan megbízható emlékezet-felidézési eljárásokon mentek keresztül… Folyamatokon, amelyek révén minden átalakult misztikussá.
Ám nem várjuk el tőletek, hogy elfogadjátok a mi változatunkat, annál is inkább, mert
tartózkodunk a következtetéseink levonásától. Úgy gondoljuk, óvatosaknak kell lennetek, és
továbbra is hűségeseknek a régi elképzeléseitekhez, amennyiben nem értitek meg a felülvizsgálat fontosságát a racionális mechanizmusok fejlődésének használata által.
…
Természetesen, ahogy megérkeztünk az OYAGA-ra, a testvéreink, mihelyt
leküzdötték a nyelvi akadályokat, s amint elkezdték jobban megérteni a társadalmat, a kultúra megismerése révén, azonnal figyelmük középpontjába került a galileai Jézus különös
alakja. Magától értetődik, hogy más egyének, más vallásokból, ugyancsak felkeltették az
érdeklődésüket, néhányuk nagyobb filozófiai-elvi gazdagságot nyújtott számunkra, mint a
keresztény vallás (Szókratész, Buddha, Konfucius, Mohamed). A hasonlatosság
UMMOWOA és Jézus között lenyűgöző volt, miután első alkalommal elolvasták az Újszövetséget.
Ám vannak történelmi-társadalmi elemek, melyek nem illeszkednek. Az ezekben a
könyvekben megjelenő leírások Jézus életéről tele vannak ellentmondásokkal és történelmi
hibákkal. továbbá, az akkoriban élt kis számú történész munkáiban lehetetlen bármilyen hivatkozást is fellelni a galileai Jézusra vonatkozóan.
Azt is gyorsan felfedeztük, hogy a Krisztusra vonatkozó felületes utalás a történész
Josephus részéről, csupán merész interpolációs kísérlet, a későbbi másolatokban jelenik
meg, keresztény fanatikusok betoldása révén. Josephus vagy nem volt tudatában, vagy pedig megvetette ezt a zsidó embert. Három testvérünk, OAEO 4, JU 1 és ADA 66, elutazott
Izraelbe, Egyiptomba és azután Jordániába, információgyűjtés céljából. Az UWOLO technikát használva képesek voltak megtalálni és felfedezni nagyon fontos dokumentumokat fémtekercseken, és feliratokat, kő- illetve agyagtáblákon, melyek, az általatok gyűjtött régészeti
ismeretekkel kiegészítve, lehetővé tették számunkra, hogy részben rekonstruáljuk a történe168

lem eme lenyűgöző időszakát. (Az OYAGA-ról származó régészeti dokumentumok az
UMMO-n találhatók. Visszaszolgáltatjuk őket az OYAGA-ra a jövőben, a kulturális evolúciótok fejlődésének megfelelő szakaszában.)
Jézus Galileában született, nem Betlehemben (Galileában volt eredetileg Betlehem, a ma „Betlehem” néven ismert település, Jeruzsálem mellett, csak évszázadokkal Jézus kora után kapta jelen nevét – Ford.), Názárethtől 20 km-re (Szent János állítása szerint
Jézus Názárethben született. – Szerk.) a kereszténynek nevezett időszámítós nyolcadik
évében (és nem pedig az elsőben, vagy a nulladikban).
A szülei vándorló pásztorok voltak, és ő pedig sátorban látta meg a napvilágot. Lehetetlenség meghatározni a pontos helyet. Jézusnak, születése idején, két fivére és egy nővére
volt. Őt követően a szüleinek újabb fia lett. Ettől a ponttól kezdve, a poszt-testamentális, közlések láthatóan tele vannak hibákkal, későbbi, pszeudo-történelmi betoldásokkal. Ilyen körülmények között, olykor, bizonyos történelmi kérlelhetetlenség mutatkozik Jézus tanaival
kapcsolatosan, akik papírra vetették, az ő tudatalattija által diktáltnak tüntetve fel azt.
11. jegyzet. – igen sok, az Új Testamentumban rögzített hivatkozás Jézussal kapcsolatosan, csupán legenda, a valóság jelentős mértékben hamisított visszatükröződései. Hirtelen eltűnésének intenzív hatása következtében az életét bizonyos természetfeletti haló vette
körül, minek következtében a Palesztinávan végbevitt hétköznapi cselekedetei csodálatos
eseményeknek tűntek. Például, a halálával kapcsolatos szóbeszédek a hatóságok általi üldöztetések kijátszására szolgáltak, ám azok között, akik imádták őt, csodálatos feltámadássá
alakultak.
Jézus nem alapított semmiféle egyházat. A pápaság megalapításáról szóló beszámoló, Péter apostol első pápaként való megjelölésével, és az utalások a különböző hitgyülekezetekre, ugyancsak az utólagos betoldások eredményei. Az olyan kifejezések, mint a
héber QAHAL és a görög EKKLÉSIA ezután általánosan bedolgozásra került az ősibb szövegekbe.
A mitikus halál Jézus mártíromságának hamis értelmezése. Teljességgel bizonyos,
hogy ezt az OMMIWOA-t alávetették a keresztre feszítés gyötrelmének, habár a
testamentális kor utáni beszámolók egészen legenda-szintre deformálódtak, ám Jézus nem
halt meg.
A tanítványainak sikerült magához téríteni a szinte élettelen testet, ám ennek ellenére, elterjesztették a haláláról szóló történetet további üldöztetések elkerülése végett.
14. jegyzet. – Habár Jézus halála az Újszövetség szövegei, valamint a keresztény
egyházak által hivatalosan elfogadott álláspont szerint, történelmileg a legkevésbé elferdített
beszámolók közé tartoznak, a valóság (precizitás), ezen eseménysorozatok átvezetése írott
formára, számos eltérést mutat az általatok szentnek tartott szövegek esetében.
Jézus igazi élete akkor kezdődött, amikor ez az OMMIWOA, néhány, Názáret környékéről származó pásztor társaságában, csatlakozott egy csoport esszénushoz, akik Keresztelő János követői voltak. Jézus figyelemmel kíséri e (vallási) vezető szavait. Számos
szónoklata közel állt Jézus ideológiai-etikai felfogásához. Ám végül jelentős különbségeket
fedezett fel, és nyilvánosan szembefordult a Mesterrel.
Keresztelő János aggódni kezdett, felfogta, hogy e tanítvány retorikai kifogásai számos további tanítványát is megragadta, és félelem töltötte el. Logikus következményként
komoly szakadás következet be, az obskúrus galileai a csoport nagy többségét provokálta.
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János hevesen reagált, kiutasította Jézust a sorai közül. A tanítványai nagy többsége
azonban az új vezetőt követte.
Jézusban semmi harag sem volt. Valamennyi történés ellenére nosztalgiával gondolt
Keresztelő Jánosra és átkelvén Galileán tanítványokat gyűjtött, akik titokban őt szerették
volna Júdea főpapjának, akit az Isten kent fel.
Jézus a Szanhedrin tagjait is vonzotta (annak a gyülekezetét, amelynek tagjai a papi
nemességből, farizeus tudósokból, vallási és polgári bírákból állt, az ősi Palesztina egész
területéről – Szerk. 71 tagú tanács, a főpap vezetésével – Robert). Hatalmasak és gazdagok
voltak. Jobban vonzotta őket az új Mester szuggesztivitása és ékesszólásának hatalmas
ereje, mint üzenetének etikai és ideológiai tartalma. Egyikük, Jonan, azt tervezte, hogy csapást mér a Szanhedrinre és megszünteti a főpap hatalmát, talán azért, hogy az új Mester
foglalja el (a helyét).
OYAGAWOA (Jézus) valószínűleg nem volt tisztában ilyesféle konspirációkkal, habár, a testvéreink által gyűjtött egyik dokumentum tartalmaz egy szakaszt, amely arra enged
következtetni, hogy megrótta a tanítványokat, akik részt vettek a lázadásban és élesen figyelmeztette őket.
Ám a szóbeszédek, amelyek arról szólnak, hogy Jézusra úgy tekintettek, mint Messiásra, továbbá, hogy őt kellene megkoronázni Júdea jövőbeni királyává - aggasztotta a főpapokat. Figyelmeztették őket, hogy a megdöntésükre irányuló lázadás szövődik a tanítványai
között.
Az ellenségeinek táborában megvádolták mágia gyakorlásával Jehova ellen, hamis
bálványok imádatával, összeesküvéssel a fennálló hatalommal szemben, az önmagát Messiásnak nevező csalással, mindezt szent szövegek értelmezésével összekapcsolva. (Az
Ószövetséggel.) Palesztina lakossága, felsorakozván népszerű vallási mozgalmak mögé,
szembe helyezkedett a fennálló hatalmi rendszerrel, Józsué (Jeschuah), azaz Jézus volt a
legveszélyesebb. Abban az időben Poncius Pilátus (Poncius Pilátus, a becsület gerelyének
hordozója, nem a római proszekutor valódi neve – Szerk.) kijelölt proszekutor volt Júdeában,
Köszönhetően a Lucius-féle lázadásnak. Elie Sejan (Poncius Pilatus valódi neve? – Szerk.)
Tibériusz minisztere, az az ember volt, aki gyűlölte Róma távoli, júdeai provinciáját. A zavargásokról szóló hírek a nemesi körökben érték el őt. Luciusnak köszönhetően, Pilátus javasolta, hogy kíméletlen fegyelmet kellene bevezetni.
Poncius Pilátus megérkezett Júdeába és Cezareába állította fel rezidenciáját. Csapatokat küldött Jeruzsálembe és Pilátus maga is Jeruzsálembe költözött.
Valószínűleg ugyanezek a tanítványok voltak azok, akik Jézust arra késztették, menjen Jeruzsálembe téríteni, talán abban a titkos reményben, hogy a város lakói felkelnek a
gyűlölt rómaiakkal szemben. Ezen a ponton hangsúlyossá válik a Mester és a legaktívabbak
kapcsolata. A feszültség Jeruzsálemben igen magasra szökött, amikor a római légiók megjelentek a város keskeny utcáin, Tibériusz császár képmását ábrázoló medalionokat viselve.
(A zsidók gyűlölték az ikonográfiai ábrázolásokat, Mózes törvényei ugyanis tiltották ezt.)
Kövekkel dobálták meg a katonákat a tetőkről, a felkelőkkel szemben azonban brutálisan
léptek fel.
A Szanhedrin tagjai idegesek lettek. Néhányan közülük Jézussal és Jézusért voltak.
Poncius Pilátus kémei felhívták a figyelmét egy lehetséges felkelésre, amennyiben Jézus
folytatja a főváros lakosaihoz szóló beszédeit. Júdás legendája valós történelmi tényeken
alapszik. A rómaiak ügynököket küldtek Jézus tanítványai közé, akik jelentették számára a
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Mester szavait. Ők voltak azok, akik jelezték a rómaiak számára az elfogására kínálkozó
legkedvezőbb lehetőséget.
A főpapok üldöztetésének elkerülése végett, akik szerették volna börtönbe juttatni Jézust, számos tanítványából, hadsereg alakult. Jézus szentként mutatkozott előttük spirituális
szónoklataival, és a hatóságok attól tartottak, hogy súlyos zavargások törnek ki, ha megpróbálják bebörtönözni őt.
Úgy tűnik, hogy a Getszemáni kertben történt epizód csak később került bele a történetbe, nincs történelmi tényeken nyugvó alapja. Ám a birtokunkban lévő dokumentumok nem
egységesek az elfogatás körülményeit illetően sem. Az egyik legmegbízhatóbb szöveg, egyike a sok követője közül írta (név szerint: Joran), leírja, hogy a Mestert tizennyolc tanítvány
vette körbe, férfiak és nők, a Szanhedrin egyik tagjának házában, ő maga is egyike volt a
tanítványoknak (név szerint: Zhacar, vagy pedig az említett tag fia volt).
Közvetlenül az étkezés után római légionáriusok érkeztek és letartóztatták Jézust,
azoknak az ügynököknek a jelentéseit követvén, akik elárulták Jézust.
Zhacar elkísérte Jézust. Szigorú parancsokat küldtek a zsidó vallási vezetőknek.
Zhacar és a Szanhedrin további tagjai elkeseredetten vitatkoztak egymással. A Tanácsban
bekövetkező szakadás azzal fenyegetett, hogy súlyosan megrázza a Templomot irányító
vallási hatóságot. pontosan ez volt az, amit Poncius Pilátus szeretett volna, a zsidók megosztására vonatkozó stratégiája szerint.
A főpap előre látta a veszélyt, és elrendelte, hogy a vádlottat a római hatóságok elé
vezessék, annak érdekében, hogy megszabaduljon attól az embertől, akinek a puszta jelenléte az egész zsidó közösség felforgatásának veszélyét hordozza.
Pilátus szerette volna megalázni Jézust Jeruzsálem népe előtt, hogy megmutassa
számukra, nem a Messiás, Isten követe. Azzal kezdte, hogy kasztráltatta, aztán kiégette a
sebet. A római katonák felelősek ezekért a kínzásokért. Női ruhába öltöztették, ágyékát hamis selyemmel takarták és megmutatták a testét a csőcseléknek, aki kegyetlenül kinevette a
kimerült embert, aki már majdnem eszméletlen volt az ismételt ütlegelésektől.
Belefáradván a testével való játékba és látván az akut sokkos állapotát, a keresztre
feszítés mellett határoztak. Jézust a golgotára szállították, nem két másikkal, hanem öt további emberrel együtt. Úgy volt, hogy ő lesz a hatodik aznap.
Ez idő alatt a Szanhedrin bizonyos tagjai a háttérben dolgoztak. Ők a Mester tanítványai közé tartoztak, és hatalommal és befolyással bírtak. Megvesztegették azt a római tisztet, akinek Jézus kivégzése lett volna a feladata.
Azon az éjjelen, az őrségben álló két katona megengedte három kitűnő tanítványnak
és két nőnek, hogy titokban feléleszthessék Jézus majdnem halott testét. Lehetetlennek bizonyult meghatározni e két nő személyazonosságát. Nem tudjuk, hogy OYAGAWOA édesanyja élt-e még akkoriban, és hogy ő volt-e az egyike a két nőnek, aki segített a Mestert biztonságos helyre juttatni. Mária felbukkanásáról a keresztre feszítés időszakára vonatkozóan
– későbbi betoldások. Egyszerű kitalációk, ám azt se feledjük, hogy szóbeli hagyományokon
alapszik, azok pedig többé-kevésbé már deformálódtak.
A hírt, miszerint a test továbbra is életben van, titokban tartották a többi tanítvány
előtt. A Szanhedrin fontos tagjai tisztában voltak vele, hogy kémek vannak közöttük, és féltek
a tanács merev tagjainak megtorlásától és a próféta többi ellenségétől, mint például Poncius
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Pilátus prokonzultól, aki úgy érezte, gúnyt űztek belőle, és ezért hajlandó lett volna a lázadó
Jézust bárhol megkeresni.
Sikerült feltárnunk azt a legendát is, miszerint az apostolok száma csupán tizenkettő
lett volna. A testvéreinket is meglepte a történek ellentmondó változatainak felbukkanása,
mely szerint Jézust csupán kis létszámú tanítvány követte, és mégis, ez a kis csoport valahogy képes volt félelmet kelteni a Szanhedrinben és rómaiak között is. Az általunk felfedezett
archeológiai dokumentumok némileg megvilágítják ezt a kérdést. A mítosz később alakult ki,
amikor a tanítványok közül tizenkettő szektát alapított Jeruzsálemben a görög keresztényekkel szemben. Olyan merészek voltak, hogy kijelentették, Jézus kifejezetten őket választotta
ki.
Az igazság az ebben a kérdésben, hogy a követők körében feszültségek támadtak a
Mester szavainak különböző értelmezése tekintetében. A keresztre feszítés és a haláláról
szóló hamis hírek négy csoportra osztották a követők táborát, az egyiket Péter, Jakab –
Zebedeus fia -, és János vezette, akik azt a három embert jelentették a hét kisebb vezető
közül, akiket Jézus kiválasztott, hogy hadsereget szervezzenek számára.
A jeruzsálemi csoport ugyancsak elkezdte terjeszteni a mítoszt Iskarióti Júdás árulásáról. Péter és további öt tanítvány mellett ő volt a legaktívabb Jézus követői közül, ám Péterétől különböztek a nézetei. A korabeli írások Júdást nemcsak úgy ábrázolják, mint aki mentes mindenféle hibától, hanem említést tesznek számos harcosáról, akiket ő szervezett meg,
lázadásokat szítván Jeruzsálem utcáin a Jézus-ellenes zsidó főpapok és Jézussal szemben
barátságtalanul viselkedő csőcselékkel szemben, miközben a Mester többi tanítványa elmenekült és elrejtőzött. Nevének befeketítése Jeruzsálem barlangjaiban kezdődött, később pedig elfogadottá vált, amikor későbbiekben ellenőrizni lehetett, hogy a Róma és a főpap által
fizetett ügynökök beszivárogtak a Mester követői közé. Iskarióti Júdás (a neve helyes), a nép
szerény tagja volt, ellensége Jézus gazdag tanítványainak, többek között azoknak is, akik a
Szanhedrin főpapjai közé tartoztak. Amikor Jézus és harcosai bevonultak Jeruzsálembe, az
ő csoportja a Getszemáni kertben táborozott. Jézus elfogásának estéjén (Iskarióti Júdás)
nem tartózkodott az épületben, ahol az utolsó vacsora lezajlott. Az egymást követő beszámolók ezen órák eseményeiről összekeveredtek és az évszázadok folyamán deformálódtak,
egészen addig, amíg Jézus legendás, a Getszemáni kertben elhangzott imája meg nem született. Követ érkezett Júdás sátrába a Mester letartóztatásának hírével. Júdás szemrehányást tett a házigazdának és azonnal eltávozott, átfutván a város szűk utcáin, miközben Jézust brutálisan megkínozták. Júdást is letartóztatták, megverték, és holttestét felakasztották. A helyettesei titokban elhagyták a várost.
Az OYAGA-ra nemrégiben érkezett testvéreim kidolgoztak egy hipotézist Jézussal
kapcsolatosan, aki valóban egy OMMIWOA volt, miként az később megerősítést nyert, ám
tévesen úgy gondolták, hogy az ő ASNEIBIAEDO-e (eltűnése a határeffektus révén) a kereszthalálának idején történt, a későbbi feltámadási beszámolókhoz kötődő misztikus esemény színezetét öltve az Evangéliumokban.
Miként azt láthatjátok, a később összegyűjtött dokumentumok alapján, ezt a feltételezést is cáfolni lehet.
Sajnáljuk, hogy el kell különíteni magunkat a földi testvéreitek által különböző történelmi iskoláktól. A mitológiai iskolától, melynek történészei kiváló testületi munkát végeztek a
Szovjetunióban, tévednek abban, hogy Jézus puszta létezését is visszautasítják.
A történelmi iskola (a testvéreitek közül Renan, Loisy, Staton és Bultman képviseli)
közelebb áll az igazsághoz, ám a dokumentumok hiánya miatt a sötétben tapogatóznak. Az
egyházhoz kötődő történészek által képviselt iskola teljes mértékben hiteltelen, hiszen meg172

kíséreltek kifejleszteni egy keresztény áltörténelmet, olyan szövegekre alapozva, melyekről a
saját kritikai szellemetek is azt mondja, hogy mitikus elemekkel telített.
A testvéreitek által a különböző gondolkozási iskolákat vallókat a jóhiszeműség motiválja, ám kellő ismeret hiányában kétségek közt vergődnek. A mi hozzájárulásunk nem sokat
segít, különösképpen azért, mert nem vagyunk hajlandók előterjeszteni a bizonyítékainkat.
Ehhez ugyanis feltétlenül azonosítani kellene önmagunkat, mint az UMMO OEMI-jét.
Úgy látták, hogy sebei begyógyultával és állapota rendbe jövetelével a vallási
vezető elkezdheti ismét tanítói tevékenységét. Nem sokkal ezt követően megtörtént az
ASNEIBIAEDO (eltűnés) a döbbent tanítványai előtt. Az erről az eseményről szóló beszámolók eltorzultak és „mennybemenetelként” hivatkoznak rá. A jelenség nem tűnt annyira
meglepőnek a fanatikus hívek számára, köszönhetően a Mester isteni képességeinek. Bebizonyítottuk, hogy a Torinóban őrzött lepel valójában Jézus testét fedte. Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozzátok ezt a történelmi ereklyét. A test kigőzölgése révén keletkezett képre vonatkozó elmélet, mely szerint az anyag impregnálódott volna azokkal a fitoterápiás
anyagokkal, melyeket Jézus követői használtak a sebek gyógyítására – megmagyarázza a
lenyomat létrejöttét. Az a hipotézis, amit a testvéreitek közül néhányan vallanak, valamiféle
titokzatos gerjesztett sugárzásról, teljesen abszurd és anti-tudományos. A leplet egy paraszt
őrizte, név szerint ISMANI, aki jelen volt a galileai Mester „csodálatos eltűnése” alkalmával.
Fontos megjegyezni, hogy ellentétben a mi történetünkkel UMMOWOA-val kapcsolatosan, azok száma, akik tanúi voltak ennek a rendkívüli eltűnésnek, óriási. Lehetséges, legalábbis az általunk összegyűjtött dokumentumok fényében, hogy 1200-1500 ember volt jelen. Egy változat szerint, amelyet kezdetben néhány tanítvány leírt, mint pszicho-nozológiai
(Nozológia: - különböző jellemzők tanulmányozása, melyek lehetővé teszik a betegségek
diagnosztizálását – Szerk.) lenne, legalábbis azon beszámolókra alapozva, amelyek egy
később végrehajtott vizsgálat alapján nagyító alá vették a jelenséget, tekintetbe véve pásztorok százai, parasztok és halászok leírását, kiket eltöltött a rendkívül magasztos lelkesedés
azzal kapcsolatban, amit a saját szemükkel láttak.
15. jegyzet. - Habár az ideológiai környezet ezen emberek számára telítődött babonákkal, ezen mágikus képességű prófétákat és varázslókat illetően, a lakosság mégsem látott mást, mint közönséges trükköket és bűvészmutatványokat. Eme emberi lény pillanatok
alatt bekövetkezett eltűnése fényes nappal, mélyen megrázó élmény lehetett.
Szinte azonnal keresztény szekták alakultak, a csúcs év a 38. volt (a nyugati időszámítás szerint), és ez a folyamat egészen 129-133-ig tartott. Ebben az időszakban, azok az
emberek, akik szemtanúi voltak az eseményeknek, az ő fiaik, valamint további lelkes követők, szembe mentek az Izraelben uralkodó tanokkal, és elindították a messiási tanok elterjesztését Jézus már kissé megkopott erkölcsi tanításaira alapozva.
Ettől az időtől kezdve már elkülöníthetők az első osztályok, formációk, az EKLÉZSIA
gyülekezetek kezdete – sokkal ambiciózusabb vezetők irányítása mellett – kezdenek megerősödni.
Élete során Jézus megismerkedett jelentős személyiségekkel, akik a gyülekezeteket
és a zsinagógákat irányították. Ne felejtsük el, hogy Júdea leggazdagabb és legelőkelőbb
emberei a papi osztályba integrálódtak, azaz a legfelsőbb templomi papság méltóságai közé.
Óriási mennyiségű pénz áramlott hozzájuk a zsidók adományai és vallási adók révén. Ily
módin a Szanhedrin titkos hatalomra is támaszkodhatott, melynek keze messze túlnyúlt Júdeán.
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Ezek közül az előkelő emberek közül néhányan titokban csatlakoztak Jézushoz, és
jelen voltak az eltűnésekor is. Köszönhetően anyagi jólétüknek, tevékenyen részt vettek e
szekták kialakításában, továbbá közvetett módon, gyermekeiken és unokáikon keresztül.
A kezdetekkor két fontos csoport alakult ki. Az egyik a (kisebbségi) zsidó szektákból,
a másik pedig a palesztin nép tagjaiból (akik, bizonyos módon, a júdaizmuson alapultak).
Esszénusok egy csoportja is átalakult, jelentősen eltorzítva a tanításokat. Később kiemelt
szerephez jutottak az egyik szekta tagjai, akik egyfajta monostori életet vállaltak fel, néhányan közülük Jézus barátai voltak, s a Jeruzsálemhez közeli barlangokban éltek.
Jézus elképzeléseinek értelmezésében egyre jelentősebb feszültségek keletkeztek.
Csupán a közös emlékezet kötötte ezeket az embereket össze: a szüleik és a nagyszüleik
tanúi voltak az isteni Mester csodáinak.
Egyház szervezésének ötlete egy erősen hierarchikus jeruzsálemi szerzetescsoporthoz köthető. Közöttük számos, egy további történelmi jelentőségű OEMI tanítvány is megtalálható volt (habár az ő története ugyancsak torz), Keresztelő Jánosé.
16. jegyzet. – Keresztelő János rendkívül fontos szerepet játszott OYAGAWOA (Jézus) életében. Szomorú és drámai szakasz volt a zsidó emberek életében a pogány Róma
alatt élni, akik ideológiában távol este a monoteista zsidóktól.
Jóval korábban elkezdődött már főpapok kiűzetése, az esemény Heródes nevéhez
köthető, az emberek pedig gyűlölték és undorodtak tőle. Heródes fia, Antipász, felajánlotta
szolgálatait Oktáviusznak Rómában, és ő pedig eljött a seregével Júdeába, Jeruzsálem védőit legyőzte, új Szanhedrint állított fel, annak élére új főpapot, Arisztobuluszt nevezte ki, az
ifjú Heródes-rokon pedig kinyilvánította önmagát Júdea királyának – Róma támogatásával.
A felsőbb osztályok ugyancsak támogatták őt, hiszen Heródes, aki Rómában tanult,
intelligensen vezette az országot, és a római építészeti módszereken alapuló technikával
építette újjá a várost. A népi osztályok azonban gyűlölték. Zsarnokot láttak benne, aki eladta
a büszke hagyománytudatuk identitását az Itáliai félszigetről érkező barbár megszállóknak.
Évekkel később lázadások ütötték fel fejüket a neuropszichikus vezetőkkel szemben,
a próféták körében kezdődött, akik az idők végezetéről beszéltek, a szent szövegek tartalmának értelmezése fényében.
János volt a legintelligensebb és a legismertebb közöttük. Fanatikusok, esszénusok
és szamaritánusok követték.
Akkoriban, Heródes egyik leszármazottja, Antipász, súlyosbította a helyzetet, feldühítette a parasztokat, a pásztorokat, a kézműveseket és a halászokat. Elhatározta, hogy elveszi feleségül saját unokahúgát. Mózes erkölcsi törvényei vérfertőzőnek, elítélendőnek és
borzalmasnak tartják ezt. Keresztelő János figyelmeztette azokat, akik szerették volna megtisztítani a testüket vízzel, szervezzenek felkelést és öljék meg a főpapokat, akiket megátkozott Jehova.
János legelső tanítványai között ott volt Jézus is. Vonzották a Mestere tiszta eszméi,
aki támogatta a visszatérést az egyszerűbb élethez és a mózesi törvények hűségesebb értelmezését.
Jézus sokkal intelligensebb volt Jánosnál, és sokkal meggyőzőbb is. A Mester követői
közül sokan ráirányították figyelmüket a fiatalemberre. Jézus nyíltan szembehelyezkedett
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Jánossal, amikor az Heródes és más zsidó főpapok meggyilkolásáról beszélt. János válasza
erre kiutasítása volt, és Jézus nagyszámú követőjét elvitte magával.
Ezek a különböző tanítványok (Keresztelő János szektájából – Szerk.) kiszolgáltatták
az úgynevezett keresztség szentségét. Ez ugyanaz a szekta, amely létrehozta a tizenkét
apostol mítoszát. Nem valós, hogy ők nem léteztek, néhányan ugyanis Jézus tanítványai
voltak, mások különböző remete-csoportokhoz tartoztak, ám történelmileg úgy tekinthetünk
rájuk, mint főszereplőkre, ám valójában nem ez volt a helyzet. Ők voltak a SHELIHIM, az új
hierarchikus gyülekezet vezetői. Egy csoport magas műveltségű zsidó, akik felkarolták Jézus
már igencsak elhalványult tanításait létrehoztak egy további szektát, a hellenistákat, a vezetőjük pedig Esteban volt. A konfliktusok köztük és a régi szerzetesi csoport között nagyon
súlyossá váltak. A hellenisták az ideológiájukat arra a gondolatra alapozták, hogy Jézushoz
hasonlatosan szükséges üldöztetést és mártíromságot szenvedni. A dialektusuk gazdagabb
volt, a legtöbb esetben messze intelligensebbek voltak a szerzeteseknél. A ZELOTÁK-kal
áthidalhatatlan nézeteltéréseik voltak, ezek olykor véres konfliktusokká fajultak. Estebant
kegyetlenül meggyilkolták. élve kasztrálták, kitépték a szemeit és felvágták a hasát. Ezután a szekta más tagjai szerint - Estebánt kivégezték.
A felkelők maradéka Szamariába menekült. A hellenisták folytatták terjeszkedésüket
az egész Mediterránium mentén, Szíriában és Föníciában. Egyházi gyülekezeteket hoztak
létre ezen teológiai elképzelések mentén, versengést keltve a különböző szerzetesek között
teológiai értelemben, akiket egyébként a tizenkettő is támogatott.
Egy rejtélyes OEMI, név szerint Tarsusi Pál, kitüntette magát a hellenisták üldözésében. Világnézete szerint a zelótákhoz tartozott. Később elárulta őket és ők pedig megesküdtek, hogy megölik. Egy hellenista, név szerint THAIS beavatta őt Jézus tanításainak rejtelmeibe. THAIS ugyancsak tanúja volt Jézus eltűnésének. Miután beilleszkedett a csoportba, elutazott Szíriába új csoportok, új egyházak alapítása céljából.
Ezekben a közösségekben a erős tisztelet élt a követők szabadságát illetően. A későbbi századokban kialakult merev hierarchiák, szigorú szabályozások és megbénult közösségek – ismeretlenek voltak. A híveket figyelmeztették, igazítsák viselkedésüket Jézus
isteni tanításának megfelelően, azért, hogy ne sértsék meg súlyosan a leggyengébb
teremtmények jogait. Jelen esetben, az igaz UA teljes tisztaságában sugárzik szét.
49-re a zelóták zavargásai súlyossá váltak Jeruzsálemben. A lázadás eredete egy
fiatal zelóta nő egyik római katona általi megerőszakolására vezethető vissza. A felkelés átterjedt egész Palesztinára. Róma türelme elfogyott a lázadókkal szemben, elfoglalták Jeruzsálemet és lerombolták a Templomot. A keresztény szektákat súlyosan érintették az ekkor
történtek
Jakab később meghalt, és a jeruzsálemi szekta szétszóródott. 72-re a befolyásuk
észrevehetően csökkent.
Ez idő alatt a hellenista csoportok folytatták a reformokat. Ők írták a Szent Márknak
tulajdonított evangéliumot 52-ben, és gyorsan elterjesztették.
A partvidéken, egy száműzött, név szerint NAUR, írta az Apokalipszist a 79. évben.
Ez az ember gyűlölte a zsidókat, és azért írta meg ezt a szöveget, hogy a Palesztinában e faj
ellen érzett társadalmi helyzetre olajat öntsön.
Amit (leveleknek?) hívtok, azok 79. és 81. között születtek. Elmondhatjuk nektek,
egyiket sem Jakab írta. Két szerző munkái, egyik a zsidó Dániel; mindketten arra tettek kí-
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sérletet, hogy a jeruzsálemi Templom lerombolását követően szétszóródott zsidókat keresztény hitre térítsék az írásaik révén.
A Szent Máté szerinti evangélium 82-ben született, két évig rejtve maradt, azután átírásra került 84-ben egy kis papi közösség által a Szíriában található Antiókhiában.
Szent János Evangéliumának története jóval összetettebb. János az, aki beszámol
Jézus gyötrelméről és életéről, amint ő megismerhette azt a megváltoztatott események révén, Jézus más tanítványaitól eredően, akik maguk is megélték az eseményeket; számos
követővel együtt, Szmirnában élt. Összegyűjtötte a szóbeli beszámolókat és emlékezetből
írta meg az evangéliumot, melyet nem tettek közzé a három végleges forma elkészítése
előtt. Az evangélium a végleges változatát két év és öt hónap múlva öltötte magára. A szövegeket pedig elkezdték nyilvánosságra hozni, 96-ban.
Az első század végén a keresztények a legkiválóbb szektavezetők otthonaiban találkoztak. Az utolsó vacsora újraélésében vettek részt, megemlékezvén Jézus Mesterre, s beszámolókat olvastak haláláról. Ezt a szokást ritualizálták a második század első felében
(118-ra), amikor az Eucharisztia a szentség státuszáig jutott. A vének végezték a miséket,
amelyeket már ritualizáltak, sőt, kodifikáltak is bizonyos közösségekben. A püspökök vállalták a gyülekezetektől érkező Közös Alapok kezelését. Végül pedig a közösségek végezték
ezt a feladatot.
A 170 és 243 közötti időszakot jellemezhetjük úgy, mint az egyházi intézményesülés
megszületésének korát. A püspökök megértették, hogy a szétszórt közösségeket egységes
irányítás és egységes tanítás alá kell fogni, ez idáig ugyanis az önálló gyülekezetek anarchizmusa uralkodott.
12. jegyzet. – Sok ezek közül a korai keresztény közösségek közül csodálatos példái
voltak az erkölcsi modelleken alapuló társadalmi csoportosulásoknak. A gyakorlatban is
megosztották javaikat, és a tagok, akik mindit is tisztelték Jézus Mester fenséges képét, az
életükben jelenítették meg az ő nemes tanulságainak gyakorlatát. Nem számított, hogy a
tanítások már deformálódtak; a Mester életét a történelem során rárakódó misztifilálódások
miatt. Ami fontos volt, a rendelkezésünkre álló információ alapján, az az önmaguk között
napi szinten gyakorolt életforma, amely etikai alapokon nyugodott, és amely egyben a mi
szokásainkat is irányítja az UMMO-n.
Ez az elsődleges oka annak, hogy az OYAGA nyugati civilizációja felkeltette érdeklődésünket. Nem a tudományos racionalizmus, mely körül öleli és amely körül forog, és a görögök gondolkodásból ered, sem pedig azért, mert azok a nemzetek érték el a gazdasági
jólétet, a technológiai fejlődéssel összhangban, köszönhetően a tervezésnek, az egyenes
gondolkozásnak, sem pedig a vallásos elképzeléseik miatt. Valójában a kereszténység körül
kiépült vallás sokkal kevésbé fantáziadús teológia, mint a hinduizmus, a buddhizmus és
egyéb egzotikus formái a transzcendens gondolkozásnak.
Ezért vagyunk tehát itt, ugyanis (kezdetektől) érdekel bennünket a társadalmi hálózat? Csupán az érthetetlensége miatt, a brutális ellentmondásosság miatt, mely a júdeokeresztény valláson belül létezik?
Amennyiben a katolicizmusra tekintünk, meglehetősen zavarba ejtő, miként képes az
OEMI, akinek viselkedése a legmagasabb szintű erkölcsi viselkedési normák által kódolt,
olykor az életét adni a testvérei számára nyújtott szolgálat során, miközben számos fanatikus testvér kimondhatatlan kegyetlenségeket követ el Jézus nevében. Nem titok, hogy ennek
az intézményesített vallásnak a keretében, a történelem lapjai vérrel és szenvedéssel itatódnak át, azokéval, akik nem úgy gondolkoztak, mint ők, ám találkoztatunk jósággal és szere176

tettel is. Azt is mondhatjuk, hogy a katolicizmus nem más, mint angyalok és démonok mondája.
Egy általunk végzett tanulmány szerint, az egyensúly a negatív oldal felé tendált. Az
eklézsia alakja sokkal több gonosz dologért volt felelős, mint amennyi jóért az OYAGA érdekében. Lelassította a Tudomány és a Kultúra fejlődését, elnyomta az emancipáció utáni
szomjúságot és rabszolgaságot hozott.
Szükségtelen, hogy rámutassunk a megannyi sötét fejezetre.
Kezdetben a néhány városra kiterjedő közösségek hiteles viselkedési modellel szolgáltak az etikai szintet illetően és számos keresztény csoport szörnyű üldöztetéseket szenvedett el, kegyetlen kínzásokat, feltárván HITÜK igaz természetét.
A konstantinizmus azonban elpusztította utolsó maradványait a közösségen és az
etikai elveken alapuló társadalmi csoportjaiknak.
A legsúlyosabb dolog az, hogy strukturáltsága Péter püspökségének mítosza szerint
alakult ki, elrendelvén az ő hierarchikus alapokon nyugvó szervezetét kötelező struktúrának
és doktrínának. Ez az ami teljes egészében romlottá tette az egyházat és világi hatalomra
vezette, és a különböző méltóságok és teológusok paranoiás gondolatai eluralkodásához.
Az ősi, mitikus, démon fogalmát a „bibliai” szövegek alapján az OYAGA egyéb
vallásainak ősi szövegeiben is megtaláljuk, nagy lelkesedéssel vették ezen intézmény
tagjai, hiszen lehetővé tette számukra a gyalázatos magatartásuk igazolását.
Ennek köszönhetően szerencsétlen nők ezreit üldözték, azzal vádolva, hogy az ördöggel praktizálnak, a megosztott katolikus és a protestáns egyház részéről pedig visszataszító üldözés kezdődött ellenük, a történelmetek legsötétebb századait híva életre.
A fanatikusok által elkövetett összes gyilkosságot (Szent Bertalan éj, a Gironde-i mészárlás, az Ante Palevic általi népirtás, aki együttműködött a nácikkal, Giordano Bruno halála, a spanyol Francot megelőző kínzások és bűncselekmények, a katolikus hierarchia által
támogatott, az argentín katonákon végzett kegyetlen kínzások) igazolásra kerültek az egyházi erkölcsi törvényei alapján, azzal az ürüggyel, hogy az áldozatok megkísérelték (ördögi
erőkkel együttműködve), felfordítani a fennálló rendet.
Az egyház tehát bűnösen ellentmond Jézus üzenetének, eldobja annak hitelességét és következésképpen megakadályozza az emberi közösség „mentalizációs” folyamatát, mely lehetővé tenné számára az UA követését. Amikor az ember, telve kedvességgel, alig várja, hogy kövesse a Jézus által terjesztett tiszta tanokat, sőt, a szívében szeretné az egyház megreformálását; a rendszer sorompókat állított fel az elkülönítésükre, vagy
pedig egyszerűen kirekeszti, megsemmisíti őket.
Számos példát sorolhattok fel. Assisi Szent Ferenc, XXII. János, Romero érsek, a
Liberáció teológiai tanításának alapítói, és a hihetetlen eset testvéretekkel, Albinoval (I. János Pál), akit dupla adag botulitikus hatóanyaggal és kálcium-cianiddal gyilkoltak meg, amikor azt javasolta, hogy a pénzügyekért felelős emberek szigorúan vezessék a számlákat, és
egyben az új, jelentős gazdasági reformok ( Carpeta azul Documento S/655) indítását kezdeményezte.
A testvéreitek már tanúi voltak a naiv remények széthullásának, amikor egy már fertőzött szervezetet igyekeztek visszaállítani az alapvető evangéliumi szövegekre támaszkodva a II. Vatikáni Zsinat összehívását követően. II. János Pál pápa uralkodása során elzül177

lesztette mindezt. Az antiklerikátus nagyon hálás lehet neki. Néhány év alatt több kárt okozott egyházának, mint valamennyi ateista ellenfele együttvéve.
A különböző csoportok nem mindannyian támogatták a püspökök által képviselt
egyesülést.
Valójában, az úgynevezett „kereszténység vallási közösség” számos szakadár csoportra oszlott fel, néhányan, követve az eklektikus gondolatmenetet, kombinálva a görög és
a római mitológiát a kereszténységgel, megkísérelvén egy különös szimbiózisba ötvözni a
zsidó, az egyiptomi és a keresztény elképzeléseket. A legfontosabb csoport szembehelyezkedett ezzel a másik irányzattal, ők voltak a gnosztikus iskolák megalapítói. A keresztény
megértés sokkal tisztább vonalát követték.
A római katolikus történészek által előadott, és egyben meghamisított hivatalos történelem hangsúlyozza e két ideológia konfliktusát. Az egyiket a KERESZTÉNYSÉG (JERUZSÁLEMI és HELLÉN eredettel) képviseli, a másikat pedig a kvázi pogány GNOSZTICIZMUS.
A történelmi valóság, az általunk biztonságba helyezett dokumentumok alapján, jelentősen különbözik.
A kereszténységnek két mitikus értelmezése létezik. Mindkettő megváltoztatja Jézus
eredeti üzenetét, kinek kozmobiológiai eredetét a korábbiakban felvázoltuk. A negentropikus
viselkedési modellek befolyása alatt, jelen lévén a tudatalattijában, Jézus ezeket az egyszerű
etikai törvényeket szerette volna megtanítani a tanítványainak.
A mentalitás mágiája, egzotikus hiedelmekből származó különböző mitologikus kultúrák, valamint az írott és kimondott ismeretekkel szemben támasztott természetes szigor hiánya hozta létre a két keresztény doktrinális iskolát: a görög szegényebb volt, és sokkal
inkább állt a rémisztő, kegyetlen és bosszúálló Jehova koncepcióján, ezt a tant védték
az agresszív zsidók, és ott volt a gnoszticizmus, a maga sokkal logikusabb filozófiájával, Jehovát intelligens lénynek látják, és az Istennel kapcsolatos leírásuk is sokkal
tisztább.
A történelem folyamán később súlyos összeütközésbe került a két elképzelés. Végül
az első modell, amely az egyház és az ő általa megszabott tanítást tartalmazta, győzött. Nyilvánvalónak tűnik, amennyiben az ellenkezője következett volna be, ti, a nyugati világban, kidolgoztatok volna ugyancsak egy keresztény filozófiát, ám az is torz
mítoszokon alapult volna, ámbátor sokkal értelmesebb lett volna, az istenre vonatkozó
elképzelés pedig jóval tudományosabb.

Jegyzetek és összefoglalás a D491-es levélből
A Szent Leplet érintő csalás leleplezése
Megnyitva, 1988. novemberében
Két levél létezik igazából, az egyik spanyol és négy oldalnyi terjedelmű, a másik
ugyanezt a témát fedi le, ám formailag különböző (egy oldalban van összegezve) és angol
nyelvű.
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Nem közöljük itt e leveleket, elég gyengén vannak megírva, illetve rosszul fordították
őket.
Az ummita szerző arról tájékoztat minket, hogy hamisítás történt, az eredeti Szent
Leplet a katolikus egyház prelátusai eltávolították és kicserélték egy hamisítvánnyal, melyet
1927. novemberében készítettek el, az eredetin ugyanis vérfoltok voltak találhatók. Miért
aggódott a vérfoltok miatt az egyház? Egész egyszerűen azért, mert egy holttest nem vérzik,
és így a lepel azt bizonyította volna, hogy Krisztus nem halt meg a kereszten, ellenkezőleg,
miként azt a fenti levélből láthatjuk, megmentették a tanítványai a halála előtt.

Harmadik rész

Az ummiták evolúciós elméletei
-

Bevezetés a 3. Füzethez
A D58-as levél
„Evolúció” – cikk a META SCIENCE honlapról, N. Lecot írása.
Általános következtetések és visszajelzések a három füzet kapcsán
További ismeretek

BEVEZETÉS: „Az ummiták evolúciós elmélete
Mielőtt elolvassuk az ummita leveleket az evolúcióról, (főként a D58-as számút), úgy
gondoljuk érdekes lesz, ha bemutatjuk (rendkívül leegyszerűsített módon), táblázatos formában a Világegyetem fejlődésének legfontosabb időszakait, oly módon, ha a teljes időtartamot egyetlen évbe sűrítjük.

EVOLÚCIÓ
ŐSROBBANÁS
A FÖLD KIALAKULÁSA
BAKTÁRIUMOK ( AZ ÉLET
MEGJELENÉSE)
FOTOSZINTÉZIS
RÁKOK
PUHATESTŰEK
GERINCESEK

Az évek becsült száma

Az időpontok
egy évnek
megfeleltetve
12 000 000 000 1st January
4 500 000 000 Augusztus 15.
3 600 000 000 Szeptember 15.
3 200 000 000 Szeptember 24.
650 000 000 December 10.
500 000 000 December 15.
480 000 000 December 16.

Órák

Delta
1 év
4.5 hónap
3.5 hónap
3 hónap,
7 nap
21 nap
16 nap
15 nap
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ÍZELTLÁBÚAK
HÜLLŐK
EMLŐSÖK
MADARAK
PRIMATES
DINOSZAURUSZOK KIHALÁSA
EMBERI FAJ
AUSTRALOPITHECUS
HOMO SAPIENS
JÉZUS SZÜLETÉSE

370 000 000
290 000 000
190 000 000
140 000 000
70 000 000
65 000 000
20 000 000
4 000 000
17 000

December 17.
December 20.
December 24.
December 26.
December 29.
December 29.
December 31.
December 31.
December 31.

2 000 December 31.
0 új év

MOST

22. 00
23. 00
10. 00
21. 00
23 H 59'
16”
23 H 59'
55”
éjfél

14 nap
11 nap
7 nap
5 nap
50 óra
49 óra
14 óra
3 óra
44 mp
5 mp

Az élet csupán „3.5 hónapja” létezik, a Homo Sapiens csupán az utolsó „45 másodpercben” fejtette ki hatását, annak viszonylatában, hogy az Ősrobbanás valamikor – a skálánk szerint – egy évvel ezelőtt következett be. A táblázat pontossága, illetve az a körülmény, hogy e jelenség egyáltalán bekövetkezett-e, nem tartozik jelen tanulmány témájához.
A táblázat azt fejezik ki, mennyire „fiatal” a fajunk, összevetve a Világegyetem korával, legalábbis ahogyan arra jelenleg tekintünk. Ugyancsak fontos a következő feltételezés megvitatása is: amennyiben az élet létezik más bolygókon is, néhány évezredes „lemaradás” a Világegyetem léptékét tekintve csupán pár másodpercnek adódik. Miért kellene minékünk lennie azoknak, akik a leggyorsabban kifejlődtek (a baktériumok megjelenésének időpontját
tekintve), miközben az élet nagyjából mindenhol megjelent, többé-kevésbé a Világegyetem
születésével egy időben. Ha pedig az élet nem jelent meg ugyanabban az időpontban mindenhol, miért a Föld az a „hely”, ahol először felbukkant?
Habár az ummináknak van néhány évszázad „előnyük” a mi tudásunkhoz képest,
semmi sem lesz rendkívüli mértékben megdöbbentő.
Ez a kulcsdokumentum (ez evolúcióval kapcsolatosan) nem különösképpen bonyolult
első olvasásra, ám reflektorfénybe hozza a darwinista elméletet (avagy a neo-darvinista tant,
más néven „szintetikus elméletnek” nevezett elképzelést), ez ugyanis a mutációs változásoknak egy másodlagos szabályt is ad. Ám a szintetikus elmélet nem utasítható vissza teljes
egészében! Valószínűleg elsődleges szerepet tölt be a fajok evolúciójában, ám az az állítás,
hogy a véletlenszerűség „hoz létre” új fajokat, mindenképpen átgondolást kíván.
Figyelemre méltó, hogy ez a vita már hosszú évek óta zajlik, a tudományos évkönyvekben (emlékeztetünk benneteket a „LA RECHERCHE” 1996-os kiadására, illetve a „SCIENCE et VIE” 1997. szeptemberi számára.) egyre több és több kutató hiszi azt, hogy a „neolamarckian” típusú evolúciós elmélet, amelyben a véletlen tényezők kis szerephez jutnak,
sokkal nagyobb hangsúlyt kap a „programozott szándék”, hamarosan felváltja a
neodarwinista elképzeléseket.
Az alábbiakban olvasható D58-as levelet Nikolas LECOT írta, kivonatokat tartalmaz a
META SCIENCE honlapról, majd pedig egy konklúzió követi, az egyik szerkesztő szigorúan
személyes kísérlete ezen füzetek felhasználásával, hogy irányadó filozófiai irányzatokat mutasson be valamennyi írás összegzésével.
A Szerzők
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Felkérjük az olvasót, olvassa át a D371-es levél 2. részét. Ez a levél részletezi az evolúcióban szerepet játszó különböző tényezőket

A levelek (D58) Mrs. Alicia Araujo címére érkeztek, Madridban, 1967. március 7-én.

A kozmoszt benépesítő élőlények biogenetikai alapjai
A földi ember gyakran megkérdez minket a társadalmi szerkezetünk politikai oldaláról. Demokratikus jogállam? Esetleg szociális jogállam? Valamiféle szociális szerkezet?
A liberális társadalom szokásos jellemzőit mutatja, vagy éppen ellenkezőleg, merev
szerkezete van, és a Hitler alatti totalitárius német államára emlékeztet, vagy a Sztálin korabeli Szovjetunióra, Franco tábornok Spanyolországára, vagy Trujullo Dominikai Köztársaságára? Ha nem, akkor a régi TIBET-i teokratikus államra? Ha azt mondjuk nektek, hogy az
UMMO-t Négy OEMI irányítja, azt gondolhatjátok, hogy valamiféle oligarchiáról vagy
poliarchiáról van szó. Másik gondolati csokor, mellyel kapcsolatban olykor megkérdeznek
bennünket, az a bolygónkon elért intelligens állapot, azaz agyunk fejlettségi szintje – a társadalmi hálózatunk fejlődésének jelen állapotában.
E két kérdéskör első ránézésre semmi közös vonást nem tartalmaz.
Ám egy objektív és szisztematikus elemzés felfedi a kölcsönös egymásrautaltságukat
a társadalompolitika, a pszichoszociológia és az UMMO emberisége agyi fejlődése valós
gyökereinek elemzése révén. Ezek a gyökerek nem kevesebben, mint a mi WAAMunkban (Univerzum) valamennyi Élőlényre kiterjedő evolúció biogenetikai gyökerein
alapszanak.
Emiatt kell sokkal átfogóbb (bár kissé leegyszerűsített) nézetet elővennünk, azon mechanizmusok tekintetében, melyek az evolúciót irányították, még azelőtt, hogy belemennénk
részletesen és precízen a politikai szerkezetünk tárgyalásába, avagy a mentális fejlődésünk
szakaszainak elemzésébe, kezdve a magzati élettől.
A következő bekezdésekben számos, általunk alapvető fontossággal bíró kérdésre
adunk választ. Bizonyos esetekben átveszünk meghatározott fogalmakat, melyek szinte ismerősnek tűnnek majd a földi biológusoknak, mint pl. a kromoszómák szerkezete, a genetikai mutáció, és az élet alapvető kódjának szerkezete.
Ám mindazon elméletek mellett, amelyeket teljességgel ismertek, még akkor is, ha
nem szakosodtatok mindannyian kifejezetten a biológia területére, ám ismernetek kell, ki
fogjuk terjeszteni a témát számotokra egy sor kinyilatkoztatás révén, ezek olykor transzcendenseknek tűnnek számotokra, révén ismeretlenek a földi biokémikus szakemberek előtt.
Segítségetekre lesz fontos hiányosságok kitöltésére, melyek ismeretének hiányában nem értetek bizonyos evolúciós mechanizmusokat (például: a belső mutációkat, melyek ahelyett, hogy degenerációt, vagy visszafejlődést okoznának, ellenkezőleg, az adott élőlény szomatikus állapotában javulást idéznek elő.)
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Mindezek a kinyilatkoztatások kellően fontosak ahhoz, hogy tájékoztassuk a biológusaitokat minderről. Az elkövetkezendő szakaszok hasznosak lehetnek számukra, hogy tájékozódjanak általuk a jövőben végzendő kísérleteikkel kapcsolatosan a BAYIODIXA (később
megmagyarázandó, rendkívül fontos tényező) terén.
Amikor az OEMI (testére) utalunk a fizikai érettség tekintetében, azaz arra az állapotra, amikor felnőtté válik, fontos emlékezni arra, mit mondottunk ezzel kapcsolatosan a makro-planetáris csoportról.
Mindez RELATÍV hivatkozás. A felnőttnek eltérő pszichológiával rendelkeznek, mint a
gyermekek, vagy a tizenévesek csoportja. Bizonyításképpen, egy felnőtt párduc reakciói különböznek a fiatalokétól; ám ne felejtsük el, hogy a jelenlegi földi ember, pontosan
ugyanúgy, mint az OEMI az UMMO-n, folyamatosan fejlődő lény. A FIZIKAI keretek és a
TÖRTÉNELMI háttér az UMMO-n élők és a FÖLD-iek között jelentősen különböznek. Mindez érthetővé válik, amennyibe, a Geológiára, az Atmoszférára, a Radioaktivitásra, a Gravitációra, a Mágneses elektrosztatikára és a Kémiai közegre gondoltok, melyek az UMMO-n
olykor jelentősen eltérnek attól, amit ezen a bolygón tapasztalunk.
Tartsátok szemetek előtt, hogy például a nagyobb légköri nyomás védelmez bennünket a külső kozmikus sugárzások okozta roncsoló hatásoktól, mutációktól; bizonyos törzseknél mutatkozó degeneráció csekély volt és faji variációk szinte nem is léteznek.
Mindezek a tényezők különböző jellemzőkkel ruházzák fel minden egyes bolygó társadalmi makrocsoportjait, mivel az ökológiai környezet különböző, még akkor is,
ha az emberi szervezet felépítése hasonló valamennyi bolygón, az intelligens lények
esetében. Továbbá, az eltelt idő az első antropoida megjelenése és a jelen időszak között,
az UMMO esetében sokkal hosszabb volt, mint a Földön.
Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy a civilizációs szintünk jóval magasabb,
mint a Földön.
Tudjátok, hogy a szervezetek fokozatosan fejlődnek, egy sor tényező miatt, melyeket
részben értetek.
A földi biológusok képesek evolúciós változásoknak tulajdonítani azt a folyamatot, mely képes megváltoztatni egy antropoid lényt emberré, a külső sugárzás és a
természetes kiválasztódás révén. Minden egyes genetikai mutáció szerkezeti változást
hoz a szervezetben. Ám ez hiányos és részben helytelen.
Ám felfedeztünk biogenetikai törvényeket és azon valódi tényezőket, amelyek ténylegesen irányítják az élet fejlődését a WAAM-ban.
Tudjátok, hogy valamennyi állati és növényi szervezet sejtek millióiból áll. A földi terminológiát használva, emlékeztetünk benneteket, hogy ezekben a sejtekben négy összetevő, illetve fő rész található:
Komplex anyag, a PROTOPLAZMA.
Központi tömegsűrűsödés, a SEJTMAG.
A sejtet körülvevő MEMBRÁN.
A SEJTMAG-ot körülvevő membrán.
Vegyük a madártojást, mint modellt. A fehérje megfelel a protoplazmának, a sárgája a
sejtmagnak, és a tojáshéj képviseli a sejthártyát.
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A kép erősen leegyszerűsített, hiszen például a sejt MEMBRÁN-ja, sokkal bonyolultabb, mint egy közönséges sejt. Mindannyian megtanultátok, hogy a SEJTMAG-on belül szálas szerkezetű képződmények vannak, a KROMOSZÓMÁK. Ezek a bonyolult szálak nagy
fontossággal bírnak, hiszen részben magukba zárják az élet misztériumát. A rejtély már régen tisztázódott.
Minden egyes kromoszómaszál modulokat tartalmaz, ezek, az általatok GÉNEK-nek
nevezett elemek képesek ÖRÖKLETES TULAJDONSÁGOKAT hordozni.
Durva összehasonlítás azok számára, akik nem jártasak a biofizikában az lehet, ha a
kromoszomákat úgy képzelik el, mint egyfajta papír lyukkártyákat, a teljes üzenetének megfelelően perforálva.
A kromoszómák által hordozott üzenet lényegében instrukció, azért, hogy a magzat, a
mátrixban foglalva, képes legyen kifejleszteni különböző funkciókat, a többi testvéréhez hasonlatosan. Minden egyes GÉN meghatározott tulajdonságot hordoz, a szem kék színét,
vagy a pigmentációt.
A kromoszómák adják ki a parancsokat, amelyek alapján az élőlény különbözni fog
egy galambtól, vagy egy hüllőtől.
Ha egy idegen ágens, egy puskagolyó, új perforációt készít a papírszalagon, az egyik
betűje megváltozik.
Megtörténhet, hogy a teljes üzenet összezavarodik. Hasonlatos módon, mint amikor
egy sugárnyaláb (Röntgen, gyors neutronok, elektronok, stb.) képes károsodást okozni a
kromoszómában addig a pontig, amíg a gyermek meg nem születik, pl. fekete szemekkel,
vagy akár szörnyként.
A földi szakemberek mindezt tudják, és ugyancsak ismerik a genetikus kód belső felépítését, s azt is, hogy az sokkal bonyolultabb, mint a lyukkártyás példánk alanya.
Mielőtt bármivel is továbbmennénk, találni fogtok az alábbiakban a kromoszómákkal
kapcsolatosan némi összefoglalót. A földi tudósok következtetései a kromoszómákat illetően
alig különböznek a mi elméleteinktől, kivéve a fehérjeláncok szerepét és a kromoszómákon
belüli funkcióikat illetően, olyan terület kapcsán, ahol hibákat követtek el. (Lásd az alábbi
jegyzetet.)
A kromoszóma szálas felépítésű szerkezet, a sejt magjában található, szaporodási
fázisának adott szakaszában, és egyik összetevője kapcsán, „KROMATIN”-nak nevezitek. A
XAXADO szerkezete lényegesen összetettebb, a gravitációs vizualizációs berendezésünknek köszönhetően, atomok hosszú láncolatának tűnik.
A földi biológusok által használt nomenklatúrát fogjuk alkalmazni a valós összetevőket illetően.
dezoxiribonukleinsav (DNS)
ribonukleinsav (RNS)
hisztonok
protamin
speciális fehérjék
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A dezoxiribonukleinsav (DNS), a gének programozott kódjának hordozója, igen fontos. Az általa kódolt információ „adja ki a parancsokat”, így testesíti meg az állatok vagy a
növények jellegzetes vonásait.
A DNS-nek helikális szerkezete van (kettős spirál).

2. ábra. D58
Fő összetevői:
foszforsav
dezoxiribóz cukor
adenin
timin
citozin
guanin
A fő komponensek az alábbi módon kapcsolódnak:

3. ábra. D58
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És egy elemi részlet, a fentebb említett kettős hélixből. Figyeljük meg a legutoljára
említett négy összetevő (adenin, timin, guanin, citozin) látszólagosan szeszélyes módon történő, egymáshoz viszonyított elhelyezkedését.
Ám éppen ennek a négy IGOMI (a KÓD elemi alkotói) összetevőnek az eloszlása az,
amely az üzenetet továbbítja. Minden egyes négyes, vagy pár által alkotott sorozat [jelen
esetben egy kézírásos szimbólumról van szó, mely méretében túl kicsi a szkenneléshez,
olybá fest, mint egy vízszintesen futó létra. Sajnálom. – A szkennelést végző technikus megjegyzése.] egy szimbólumot, azaz IGOA-t (gént) testesít meg [itt egy második
szkennelhetetlen szimbólum található, mely az S és K betű egymásba ágyazásához hasonlít
- A szkennelést végző technikus megjegyzése.] ([Itt az előző szimbólum - A szkennelést
végző technikus megjegyzése.] = gén) fehérje programozó. (Ez csupán egyetlen genetikai
szimbólum a számos többi között.)
Miként használatos ez a programozási rendszer fehérjék gyártására?
A folyamat nem teljesen ismeretlen számotokra; két ribonukleinsav lánc (RNS), melynek struktúrája a DNS-ére emlékeztet, ám kevéssé összetett.

4. ábra. D58
O [Ez az „O” kétségtelenül a 4. ábrára utal? - A szkennelést végző technikus megjegyzése.] képviseli a RIBÓZ kötést, mely megkülönbözteti a DNS-től.
Különböző funkcióik vannak.
Először is, fontos, hogy megkülönböztessünk két ribonukleinsav láncot:
Az első B, a NDS kódolt üzenetének másolata.
A második C egy aminosavat hordoz (emlékezzünk az aminosavakra mint a tényleges protein modulokra, illetőleg kapcsoló egységekre).
Valójában a folyamat sokkal bonyulultabb, hiszen a RIBOSZÓMÁK, az ENZIMEK, és
egy olyan tényező, melyet még nem ismertek, mi pedig AIGOXADA néven hivatkozunk rá,
szintén szerepet játszanak. Megpróbáljuk sematizálni mindezt, könnyen érthető metaforák és
képek segítségével, hogy az átlagember számára is megérthető legyen a molekuláris biológia
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1. fázis
Egy adott kromoszómában a jelsorozat már eleve létezik (az első mutációtól kezdve),
a nukleotidák dezoxiribonukleinsav-beli pozíciójának megfelelően. Hivatkozhatunk erre a
kódolt szalagra, mint egy FÖLDI MORSE KÓD-ra. (A gyárigazgató hivatalában tartva.) [Korábban említett metafora – Szerk.]

5. ábra. D58
2. fázis
A sejtmagban egy RIBONUKLEINSAV lánc alakul ki, az első egy másolata. Ez a lánc
bejut a sejt protoplazmájába a sejt MAGJÁBÓL, hordozván az üzenetet. Képzeljük el, hogy
ez az előbb említett szalag, egy mérnök által lemásolva, aki az igazgató irodájában dolgozik,
ezt követően pedig kihozza a gyárból. [Az előző metafora folytatása – Szerk.]

6. ábra. D58
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3. fázis
A citoplazmában számos, különböző típusú aminosav-sorozat található. Emlékezzünk
rá, hogy egy fehérjemolekula egy sor különböző alkotóelemből épül fel. A fehérjék ezen aminosavak sorrendjének különbözősége miatt térnek el egymástól.
Minden egyes aminosavat három Jelből álló kulcs kódol (melyek a DNS-be vannak
zárva). Ezután CSUPÁN az az AMINOSAV melynek, kódja megegyezik az üzenetben foglaltakkal fogja hozzákapcsolni magát a láncba, vagy az RNS-lenyomatba.

7. ábra. D58

8. ábra. D58
Az így kialakult proteinláncok adják meg minden egyes élőlénynek a szerkezetét. Az
összes állat vagy növény a kromoszomális mátrixban kódolt információk formálódik ki.
Azért illesztettük ide ezt a függeléket, hogy elmagyarázzuk számotokra azt a folyamatot, melyet egyébként is már majdnem teljes egészében ismertek.
VÉGE A FÜGGELÉKNEK
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Bármiféle sugárzás, nem számít, milyen gyenge, rendelkezik bizonyos káros hatással
és annak lehetőségével, hogy olykor halálos mutációt okoz, és ennek okán nem értünk bizonyos földi nőgyógyászokat, akik várandós nőket radioszkópikus, avagy röntgenvizsgálatoknak vetnek alá, a legkisebb elővigyázatosság nélkül.
Ha soha sem következne be mutáció a kromoszómákban, az élőlények szerkezetének átalakítására továbbra is millió évek szükségeltetnének.
Evolúció nem lehetséges bármelyik Bolygón. Egy puhatestű ugyanazt a morfológiát
eredményezné generációról-generációra a legcsekélyebb mértékű változás nélkül.
A földi biokémikusoknak azonban fel kell tenniük a következő kérdést önmaguk számára: ezek a mutációk (ezek a véletlenszerű jelenségek, amelyek módosítják az élet kódját)
vajon miért eredményeznek mindig pozitív változásokat (ontogenezis), javítva az adott fajt, a
morfológiáját, az idegrendszerét, vagy a fizikai érzékszerveit fejlettebb állapotra hozván, tökéletesítvén az egész szervezet mechanizmusát generációról-generációra, minden egyes
alkalommal, amikor egy-egy mutáció bekövetkezik?
Tegyünk egy összehasonlítást: amennyiben a sugárzást és hatásait egy puskagolyóéval vetnénk egybe a céltárgyon (a céltárgy legyen a kromoszóma), a pusztítás olyan lenne,
mintha golyószóróval tüzelnénk a Parthenonra. El tudnánk azt képzelni, hogy a becsapódások ahelyett hogy elpusztítanák a képzőművészeti alkotást, éppen ellenkezőleg, létrehoznák
a Kariatidák elegáns szoborcsoportját az oszlopok tetején? Miként van az, hogy az emberi
agy feldolgozási folyamata javul, és az eljövendő emberi generációk jóval kifinomultabb mentális struktúrával rendelkeznek, a tudatunk pedig képes matematikai problémákat megoldani,
másodlagos algoritmusok használata nélkül, ellentétben azzal, ahogy azt őseink tették?
Mindez csupán a neutronok, vagy deutériumok véletlenszerű bombázása miatt van?
Csupán a hélium atommagoknak a DNS molekulán kifejtett hatásán, a timin és a guanin molekulák helyzetének megváltoztatásán?
Éppenséggel hogy ellentétesen kellene tenniük, genetikai rendellenességet létrehozni, s megteremteni egy hatalmas lényt elsorvadt karokkal, vagy tüdő nélkül!
E rejtélyes biogenetikus folyamat felfedezéséért a mi tudósunknak, AOYO 221-nek
tartozunk.
Nagyon régen történt a felfedezés, még azelőtt, hogy az emberi agyban lévő kripton
atomokra fény derült volna (ritka, általatok is ismert gáz), a felfedezés pedig jelentős volt,
transzcendens jellegű. Egész egyszerűen, a kulcsot jelentette az OEMBUAW-hoz, az EMBER HARMADIK TÉNYEZŐJÉ-hez, melyet még nem ismertek, és amely a kapcsolatot
hordozza a SZÍV és az emberi TEST között (BUAWE és OEMI).
69 XE-vel korábban [nagyjából 18 földi hónap – Szerk.], laboratóriumi megtermékenyítési kísérletek során, egy földi emberszabású majomra emlékeztető lény spermáját és egy
emberi nő petesejtjeit használva, INAI 3 képes volt meghatározni az atomok térbeli helyzetét a földi kémikusok által dezoxiribóznak nevezett cukorban. E cukor molekulái a nő
petesejtjének sejtmagjában találhatók.
Csodálkozva tapasztalta sok-sok kripton atom jelenlétét.
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1. ábra. D58
A DNS helikális láncának végénél voltak, számos párt alkotva (1. ábra. D58), (86
darab kétatomos párt formálvaösszesen), közös tengely felé fordulva és ezen pálya
síkja alapvetően párhuzamos volt, közös tengellyel (A-B tengely az 1. ábrán D58).
Ez a tengely egyben harmonikus rezgőmozgást végzett, melynek frekvenciája
és amplitúdója, változott a hőmérséklettel együtt (0.2 megaciklus 35° -os hőmérséklet
esetén).
Amíg ez be nem következett, addig csupán ezen kripton atomok rendezett sorait voltak képesek detektálni a férfi ivarsejtekben és a soksejtű állatokban; ám később, a felfedezést sikerült kiterjeszteni a többi sejtre is.
Miként lehetséges, hogy nem fedeztük fel korábban ezeket az atomokat? Talán azért,
mert ugyan 86 atompárról van szó, ez a szám túl elenyésző ahhoz, hogy könnyen ellenőrizhető és kimutatható legyen.
Ne felejtkezzünk meg róla, hogy egy köbmilliméter, rendkívül ritka kripton gáz nagyjából 109 szabad atomot tartalmaz.
A tudósaink első hipotézise arról szólt, hogy ezek a kripton atomok kapcsolják össze
az OEMBUAW-t (az ember harmadik tényezője – korábban már említettük), ám hatalmas
meglepetésre, nem találtak semmiféle elektronikus kódolás jelét sem szubatomikus energiaszinteken.
Kezdetben AOYO biztos volt benne, hogy ezek a kripton atomok inaktívak minden
egyes élőlény ivarsejtjében. Azt gondolta, hogy ezek az atomok a források, ahonnan tovább
vándorolnak az elkövetkező generációkban, a felé, hogy létrehozzák az OEMBUAW-ot (az
ember harmadik tényezője). Elképzelésének tesztelése végett, hímivarsejteket vett
(spermatozoidok) 134 gerinces fajból, részletes elemzés elvégzése végett.
Az eredményeket analizálva, az AOYO-t segítő szakemberek megdöbbenéssel tapasztalták ezen kripton atomokon az elektron-eloszlás mikéntjét. Mint tudjátok, az elektronok
véletlenszerű eloszlást követnek minden egyes szubatomi szinten. Ez a határozatlanság
elve, ahol minden egyes elektron egy meghatározott pontban található, melyre nem vonatkozik semmiféle törvény (ezeket a pozíciókat nevezzük IBUZOO WO néven, és nem keverendő
össze a háromdimenziós térben meghatározott matematikai ponttal (IBOZOO UU? – Szerk.)
Ám a kérdéses atom pozíciói nyilvánvalóan egyfajta nyugtalanító szinkronicitás
által irányítottaknak bizonyultak. A nekik megfelelő atomok a BAYIODU láncokban, különböző spermatozoidokban, hasonló szinkronikus megjelenést mutattak.
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Úgy néztek ki, mint kórusban lengő ingák, valamiféle okkult sugárzás által megkötve,
amely stimulálja ezt a viselkedést, vagy pedig, mintha egy rejtélyes rezonancia-jelenséggel
állnánk szemben, amely az összes elektront ugyanazon modell általi viselkedésre készteti.
Akadhat, aki azt gondolja, hogy a sejtek közelsége tehető felelőssé ezért a rezonancia-hatásért. Később azonban felfedezték, hogy az UMMO minden egyes élőlénye
ugyanazokat a jellemzőket mutatja a BAYOUDI-jában (sokkal később azt is fel kellett ismernünk, hogy ez a jelenség kozmológiai, az elmélet és a tapasztalat minden kétséget kizáró megerősítést nyert). eszerint tehát más Bolygók élőlényei pontosan ugyanilyen jelenségeket produkálnak.
1951-ben képesek voltunk ezen elmélet egyetemességét ismét ellenőrizni, a földi
ember sejtjeinek vizsgálata révén. A szinkronicitás az UMMO és más bolygók BAYIODU
atomjaival tökéletes volt.
Ám ezen nem kell meglepődnötök. Teljes egészében logikusnak fog tűnni számotokra, amikor elmagyarázzuk a valódi funkcióját a BAYIODU-nak az alábbi szövegben.
Akkor majd be fogjátok látni, hogy még mindig nagyon távol vagytok az életet irányító
mechanizmusok tökéletes megértésétől.
Mi magunk sem értük el ezt még, a vízválasztó felfedezés ellenére.
Meg fogjátok érteni, hogy a dezoxiribonukleinsavba zárt genetikus kód csupán
egyetlen láncszem a tényezők láncában, amelyek megmagyarázzák az élő anyag viselkedését, a végén pedig WOA által inspirálva.
Meg kell néznünk, miként vannak az utasítások a KROMOSZÓMÁBAN magában kódolva.
Már megnéztük a matematikai permutációját a négy nukleotidnak: ADENIN, TIMIN,
CITOZIN, és (GUANIN), részben kódolják az örökletes jellemzőket.
Mi történik tehát, ha dezoxiribonukleinsav hélix láncát eltalálja egy sugárnyaláb (neutronok például)?

9. ábra. D58
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A becsapódás, amennyiben nem töri össze a kromoszómát, minimum változást idéz
elő a nukleotid szekvenciában. Emiatt aztán megváltozik a korábbi jelentés, és azt mondhatjuk: MUTÁCIÓ jön létre.
Ám nem minden mutációt okoz külső és véletlenszerű sugárzás (kozmikus sugárzás,
nukleáris fegyver felrobbanása, stb.)
Ellenkezőleg, a legtöbb változás az egyénen belül, általatok még nem ismert mechanizmus nyomán keletkezik.
Például a hüllők közé tartozó gyíkok akár évmilliárdokig is élhetnek mocsaras körülmények között, amikor egy napon hirtelen egy mutáció mutatkozik, mire egy új faj születik,
nagy úszóhártyás lábakkal, minek következtében könnyebben tud úszni a vízben.
Mi történt?
Azt javasoljuk, olvassátok el a lenyűgöző magyarázatot a következő szakaszban,
melyben leírjuk azt a folyamatot, mely szerepet játszik ebben a jelenségben, a 86 pár KRIPTON atom társaságában, melyet BAYIODU-nak nevezünk.

1967.04.17-én érkezett levél folytatása:

„A KOZMOSZT BENÉPESÍTŐ ÉLŐLÉNYEK BIOGENETIKAI ALAPJAI”
Az előző beszámolóban lerántottuk a leplet a FÖLDI biokémikusok számára még ismeretlen tényező létezéséről, amelyet mi BAYIODU-nak nevezünk (az Y majdnem néma, a
D nagyon hasonlatos a lágy Z-hez).
A BAYIODU 86 kripton atompárból áll (a kifejezés „pár” igazán korrekt a földi szakértők számára, ám szükségképpen szembetalálkozunk fordítási problémákkal, amikor tudományos kifejezéseket kell lefordítani).
Például, a mi NIO A fonémánk, mely pontosan ugyanazt a fogalmat takarja, mint az
„atom” lényegesen különböző. Nemcsak hogy a gyökereinek semmi köze a görög eredethez
(LÁTHATATLAN), ám ugyancsak a NIO A kifejezést használjuk, amikor egy kémiai molekulára, vagy egy csoport nem függő atomra utalunk. Az ilyen zavarok különböző fizikai törvényeket eredményeznek, ugyanis tudatában vagyunk annak, hogy a szubatomi részecskék
hajlamosak a multidimenzionális hálózatban megváltoztatni a tengelyüket, a valószínűségi
tényező révén. Amikor tehát ilyen entitások kapcsolódnak, mi ezt a viszonyt mikrofizikai szinten NIO A-nak nevezzük.
Ezek szerint tehát, példának okáért, egy szigma hiperionból és egy protonból álló párost az atommagon belül ugyancsak a NIO A névvel illetünk. A mag önmaga is hívható NIO
A néven, miként a proton-elektron viszonylat is. az említett NIO A különböző típusainak
megkülönböztetésére a fonéma elé kódszámjegyet teszünk.
Így amikor két atom speciális hatást fejt ki, eltérően a környezetükben lévő más atomoktól, ezeket ugyancsak NIO A névvel jegyezzük, még abban az esetben is, ha nem kapcsolja őket össze kémiai kötés molekulává.
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A kripton atompárok között a BAYIODU-ban, egy atom egységes szerkezetbe foglalja
a változatlan információt tartalmazó biogenetikai kódot.
Didaktikusabb szempontból kifejtve: egy üzenetet tartalmaz, a Világegyetem kezdetének időpontjától fogva (rá tudunk mutatni, hogy a WAAM nem CIKLIKUS).
Kicsit olyan, mint egy földi szótár, vagy kézikönyv (ami a 86 pár atomot illeti); egy oldal ebből a 43 lapos szótárból, ahol AZ ÉLŐLÉNYEK ÖSSZES LÉTEZHETŐ ALAKJA kompatibilis az egyetemes biogenetikai törvényekkel, s ezek katalogizálva vannak.
A másik, DINAMIKUS atom, kettős funkcióval bír, erről később adunk magyarázatot.
Kezdetben, ÖSSZEGYŰJTI az információt, mely a sejt citoplazmájából származik,
és időben kódolt.
UTÁNA ÉLETTEL TÖLTI MEG a felhalmozott információt, kvantumváltozásokat
okozván, melyek, sugárzás formájában, változásokat keltenek a kromoszómákban (a DNSben), azaz MUTÁCIÓT.
Az első kérdés, amit megkérdezhettek: Miként kap a sejt információt a külvilágból? Ez
a sejt egyik legfontosabb aspektusa. Vegyünk egy példát:
Nézzünk egy számotokra ismerős élőlényt, egy rákot. Tudjátok, hogy ez az egyik faj,
mely ugyancsak elterjedt az amerikai partoknál, kék páncélt visel, köszönhetően bizonyos,
kék algákkal borított szikláknak. Miként változtatta meg a rák a színét?
Ha a ráknak ez a fajtája fekete vagy barna színű lenne, sokkal sérülékenyebb lenne a
ragadozókkal szemben, hiszen könnyedén észrevennék a környezetétől eltérő színét.
Az álcázás lehetővé teszi számára a tökéletes védekezést a környezetében. Ugyanez
érvényes a kaméleonra is. Számos, általatok ismert rovar képes felölteni ágak, szalmaszál
és levelek alakját, a majdnem láthatatlanná válás képességét adva számukra, anélkül, hogy
az adott faj eltűnne.
Ám bizonyára gyakran megkérdeztétek magatoktól, miként adja a TERMÉSZET a
szervezetnek e védekezőképességet?
Sem a földi genetikusok által kidolgozott természetes kiválasztódás, sem a külső sugárzás által keltett a mutációval kapcsolatos elgondolások nem képesek megmagyarázni ilyen súllyal bíró tényeket.
Mi történt tehát ezzel a rákfélével, hogy kék színt öltött?
Először is, jelezni szeretnénk, melyik az a két mód, ahogyan a sejt információt szerezhet:
-

KÉMIAI INFORMÁCIÓS CSATORNA
RÁDIÓELEKTROMÁGNESES INFORMÁCIÓS CSATORNA

Ennek értelmében, bármely szerves lény, miként az ember is, számos szervvel rendelkezik, melyeket ÉRZÉKSZERVEKNEK neveztek (szervek, melyek a külvilághoz kapcsol-
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ják őt, a HULLÁMOK révén összegyűjtött információk által), a sejtek ugyancsak információt gyűjtenek a külvilágról, rendkívül összetett sejthártyájuk segítségével.
Ezek a következők:
Először is az összes ELEKTROMÁGNESES FREKVENCIA VALAMENNYI HULLÁMHOSSZON. Azon hullámoktól kezdve, melyeknek hullámhossza jó pár kilométer, és ti
hosszúhullámoknak nevezitek őket, a nagy energiájú és a nagyon nagy energiájú rezgésekig, ezekre pedig – helytelenül – kozmikus hullámokként hivatkoztok.
Emellett, a sejt membránja átenged önmagán bizonyos kémiai összetevőket.
(Miként az emberek olykor speciális nyelvet használnak kommunikációra, ahelyett, hogy a
levegő rezgését vennék igénybe pl. hangok közvetítésére, ételt használunk, s miközben rágunk, az üzenet megérthetővé válik.)
Amikor az adott élőlény egysejtű, a külvilágból az információ közvetlenül e két
csatornán keresztül érkezik.
Radióelektromagnetikus üzenetek milliója, számos különböző forrásból, jut el a
citoplazmájába és sejtmagjába (MINDKETTŐ AZ ILYEN FREKVENCIÁK VEVŐJE.)
Ezek a források igen változatosak és majdnem mindannyian a WAAM-ban, illetőleg a
KOZMOSZ-ban találhatók.
A Föld esetében pedig a Nap jelentős sugárzási tartományából.
A Jupiter például, ugyancsak gyakran bocsát ki sugárzást a deciméteres tartományban, és más sugárforrásokat is beazonosítottak a földi rádiócsillagászok, ezek pedig
oly mértékben ismerősek számotokra, hogy itt teljességgel felesleges megismételni.
Habár a sejtekhez eljutnak ezek, számos közülük nem kerül rögzítésre. Ám létezik
egy frekvencia, amely elsődleges fontossággal bír az élő sejtek számára, a kozmosz
valamennyi élőlénye szöveteiben. A földi emberek tudnak a létezéséről, ám nem ismerték még fel a fontosságát.
Erre a bizonyos frekvenciára úgy hivatkozunk, mint 21.106 centiméteres hullámhosszra, a Semleges Hidrogén vonalának hullámhosszára, amely, a mi Galaxisunk
esetében, majdnem teljes egészében az egyenlítői síkra korlátozódik.
A Galaxis valamennyi élőlényének sejtjei (és feltételezzük, más galaxisokra is
érvényes ez) felfogják a hidrogén eme hullámhosszát; amit azonban valóban rögzítenek,
nem a gyors sorozatok, azaz a rövid, aciklikus változások.
A sejt nem emlékezik, például az egy év alatt végbement gyors változásokra (a 10.
ábrán „A”-val jelölve), ellenben emlékezni fog a földi években mért ezer éves, rendszeres
időközökben bekövetkező változásokra (az általunk mért küszöbérték
877.533 év
/D58 1. ábra/, a „B”-vel jelzett tartomány a 10. ábrán.)
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D58. 10. ábra.
Egy sejtnek ugyanis nagyon rövid az élettartama (az idegsejtek akár száz földi évig is
elélhetnek, miközben a vörös vérsejtek csupán 130 földi napig), az üzeneteket számos egymást követő nemzedék memorizálja. (elképzelhettek egy annyira lassú nyelvet, amelyiken
annak a szónak a rögzítése, hogy SZENVEDÉS, a dédapám dédunokájáig tartó együttműködés nyomán lehetséges csak.)
Így a hiszterézis valódi folyamata jelenik meg a sejtben, amely generációrólgenerációra halmozza, megfelelően tárolja, MEMORIZÁLJA és KÓDOLJA a
rádióelektromos információkat.
Ezek, az emberi test epitheliális szöveteihez tartozó sejtek, képesek kódolt formában
tárolni valamennyi elektromágneses mezőt és azok változásait, az összes, az élet megjelenése óta, a Föld bolygóra valaha is érkezett sugárzásból.
Ám nagyon fontos, hogy meghatározzuk ezen frekvenciák valódi vevőit.
A vevő nagyon egyszerű dolog, egész egyszerűen a citoplazmát alkotó víz és a
sejt magja. A molekuláris szerkezetük lehetővé teszi számukra, hogy összegyűjtsék ezeket
a hullámokat, amennyiben a hullámhosszúságuk sokkal nagyobb a molekuláris kiterjedésüknél.

Érkezett: A 1967. 04.24-én érkezett levél folytatása:

„A KOZMOSZT BENÉPESÍTŐ ÉLŐLÉNYEK BIOGENETIKAI ALAPJAI”
Az előző dokumentumban érintőlegesen foglalkoztunk a sejt fogadó és kódoló funkcióival. Azonban tájékoztatnunk kell benneteket arról, hogy a sejten belüli folyamatok nem tanulmányozhatók elszigetelten anélkül, hogy a tudományos értékek el ne vesszenek.
Ezért ismertetni fogjuk veletek a BIOLÓGIA területén bekövetkezett előrelépésünket.
Fontos, hogy ennél a pontnál minden teljesen tiszta legyen. Annak ellenére, hogy
ezek a dokumentumok ennek a csoportnak az átlagos kulturális szintjének figyelembe vételével készültek, néhányan közületek bizonyos tudományos fogalmak megértését nehéznek
fogják találni.
Miként diktálhatnánk le ezeket a jegyzeteket megfelelő módon, hogy vesszük a terminológiát és a figyelembe vesszük a kémiai-matematikai számítások hátterét, ami egyébként sokkal jobban illeszkedne a földi biológusokhoz, mint egy átlagos EMBERHEZ, akinek
hivatása, eltekintve néhány bizonyos és elszigetelt esetet, igencsak távol esik jelen tanulmányok viszonylatától?
Ez a küldetésünk célja, hogy tájékoztassunk benneteket a leginkább transzcendens
elképzelésekről. Ám nyilvánvaló nehézség adódik. Bizonyos tényezők létezésének leírása
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kapcsán számotokra, mint például a BAYIODU, hivatkoznunk kell a földi tudósok által ismert
tényekre, mint a genetikus kód és a kromoszómák.
Ám néhányan közületek nincsenek tisztában a földi biokémikusok legfrissebb felfedezéseivel. Nekünk tehát a biológia területén egy tipikus laikus esetét kell vennünk, hogy felvázoljuk az elképzeléseinket a földiek számára, más földönkívüli civilizációk felfedezéseivel
egybevetve azokat.
Továbbá, érdemes rámutatni arra, hogy azok számára, akik közületek nem rendelkeznek kvantummechanikai ismeretekkel, az általunk bemutatott összehasonlítások csupán
didaktikai értékkel bírnak majd.
Ezért tehát, amikor azt mondjuk, hogy a BAYIODU-ban a kripton atomok párokban,
elliptikus mozgást végeznek, vagy amikor az elektronikus „ugrásokra” utalunk, az energiaszinteken, vagy az atomhéjakon, szimbólumokat használunk.
Emlékeznetek kell arra, hogy a földi fizikusok által megalkotott kvantummechanika egész területe a tökéletes utáni kutatásra irányul, melynek a valóságban nincs
semmiféle alapja.
Vegyük például az ELEKTRON SPIN-jét, ez ugye ismerős elmélet a földi fizikusok
számára. Azért, mert a kutatási szintetek embrionális állapotban leledzik, képtelenek vagytok
megfelelő magyarázatot adni a ZEEMAN effektusra; ezért tehát megalkottok egy elméletet
a SPIN impulzus-momentumáról, és felépítetek egy matematikai modellt erre a törékeny feltételezésre.
Mi azt mondjuk nektek, hogy ez hamis modell, amely késlelteti az atom közelebbi valóságának megismerését. Amit ti SPIN-nek neveztek, az jelentősen eltér a matematikai leírásaitokban szereplő dologtól.
Amennyiben a világűr szerkezetét N dimenziósnak tételezzük fel, a deformitás két
egymásra merőleges tengely [? – Szerk.] esetében, amely metszi az IBOZO UU-t (egy térbeli pontban), egy olyan hatást kelt, amelyet ti ELEKTROSZTATIKUS MEZŐNEK – MÁGNESES MEZŐNEK – hívtok, a szakembereitek számára pedig adja a kínálkozó lehetőséget,
hogy vektorként ábrázolják és hozzárendeljenek egy kvantumszámot. Egy kicsit olyan ez,
mint amikor valaki egy távolban piknikező családot figyel, és nem tudja megkülönböztetni a
földre kiterített abroszt a rajta helyet foglaló nő szoknyájától, a két szövetet tévedésből egyetlen egynek tekintvén.
Minderről beszámolunk nektek, így világossá válnak számotokra azok a nehézségek,
amelyekbe akkor ütközünk, amikor egy sajátságos tudományos tartalmat írunk le. Amennyiben a földi tudományos nyelvezetet használjuk, elrejtjük az igazságot, hiszen bizonyos emberi következtetések elejétől fogva tévesek, nekünk pedig rengeteg gépelt oldalra lenne
szükségünk, ha követnénk a logikai menetet és megmagyaráznánk a hibáitokat és pontatlanságaitokat, melyeket lényegében a saját magatok számára hoztatok létre.
A korábbi dokumentumban azt mondtuk, hogy a sejt kétféleképpen kap információt:
-

RÁDIÓ-ELEKTROMOS és
KÉMIAI úton
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Az a folyamat, amely során egy kagyló kommunikál a természetes környezetével, s
informálja a csírasejtjeit – rendkívül komplex és beszámolók egész sorozatát igényelné a
magyarázata.
Röviden, a fentebb említett rák, fény stimulációkat gyűjt a környező színes (kék)
sziklákról, a szemein keresztül. Ez számos metabolikus (azaz biokémiai) változáshoz vezet,
a stimulációk azonnal idegi impulzusokká kódolódnak, ezek pedig hatást gyakorolnak az
embrionális idegrendszer körüli szervekre. Ebben az esetben, a kálium és a nitrogén szintje
megváltozik, informálva a sejtet a külső környezeti feltételekről – OPTIKAI szempontból. A
molekuláris membránon keresztül az ionikus egyensúly megváltozik és a sejtben zajló metabolizmus számos változáson megy át, a citoplazmától egészen a sejtmagig. Változások következnek be a felületi rétegek oxigén atomjaiban, amelyek az INTRACITOPLAZMIKUS
VÍZ-et alkotják, automatikusan létrehozván az elektronikus gravitációs mezőjükben
számszerűsített eltéréseket.
Megmagyarázzuk azok számára, akiknek a fizika nem erős oldaluk.
Tisztában vagytok vele, hogy az elektron egyik tulajdonsága, a tömege. Amikor az
elektron tömege harmonikus mozgást folytat, bizonyos feltételek mellett, gravitációs
hullámokat kelt, amely egyenlő az energiavesztéssel. Ilyen feltételek mellett, az elektron eltűnik és átalakul valami olyasmivé, amit egy MÁSIK SZUBATOMI RÉSZEKÉNEK
neveztek.
(Ilyen részecske ismeretlen a számotokra, és szükségtelen számmal jeleznünk, hiszen nem fontos, hogy minden egyes szögnek a végtelen számú, két egyenes által bezárt
szögek közül saját elnevezést adjunk.)
EZ A JELENSÉG NEM ISMERT A FÖLDI EMBER SZÁMÁRA. Valójában az elektron degenerálódik, miközben kvantált energiát sugároz ki gravitációs formában. [Ez a
legutolsó mondat fenntartással kezelendő, mert gyakorlatilag olvashatatlan – Szerk.]
Egész egyszerűen (az általunk alátámasztott fizikai modell szerint) átmegy egy
tengely újra-orientáción, és ez pedig megváltoztatja az őt körülvevő N-dimenziós hálózat struktúráját.
Egyértelműen kifejezve, bizonyos, a sejtplazma vízkészletében található oxigén
atomok, energia-ugráson mennek át a külső elektronpályáikat illetően.
Az elektronok rezegnek, gravitációs hullámokat bocsátanak ki, majd eltűnnek,
kicsit oly módon, mint amikor egy földi rádióadó leégeti önmagát azért, hogy az átvitelhez
szükséges energiát előállítsa.
Ezek a gravitációs hullámok sokkal kisebb energiával rendelkeznek, mint az általatok
ismert rádióhullámok (10-39). Ám ez a megváltoztatott gravitációs mező rezonanciát vált
ki a BAYIODU atomok (DINAMIKUS atom) minden egyes elektronpárja egyik felében
(az általunk BAIGO EIXUA /lefordíthatatlan/ atomnak nevezett részecskében,).
Más szavakkal: olyan a funkciója, mint egy vevőnek, amely képes detektálni a
citoplazmatikus OXIGÉN által kisugárzott gravitációs hullámokat és rögzíteni az üzenetet, miként egy földi magnószalag.
Amikor egy elektron kombinálódik egy gravitációs kvantummal (GRAVITON-nak
nevezitek); ez a kombináció kiválthatja egy másik elektron eltérő fázisának és pályabe-
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li pontja helyzete megváltozásának kialakulását, és egy új szubatomi részecskét kelthet, amely degenerálódik, amint kétfelé bomlik.
A kripton atomok ezen a módon „informálódnak” (széles körben használt terminológiát alkalmazunk), hogy a rák környezetében az uralkodó szín a kékes.
Rámutatunk, hogy nem csupán egyetlen atom van, amely kódolja az élőlények öszszes lehetséges formáját a WAAM-ban, hanem 86 NIO A kripton (+ atomok), melyeket mi
BAIGO EIXAE (dekóderek) névvel illetünk. Az elektronjaik, melyek minden egyes pillanatban ezerszer ezer különböző pozíciót foglalnak el (IGAZÁBÓL A SZÁM KÖZELÍT A
VÉGTELENHEZ), képesek összesűríteni ezt a hatalmas információt.
Már korábban elmondtuk nektek, hogy az a tényező, amit BAYIODU-nak nevezünk (valójában a kripton atomok kettős lánca) kettős célt szolgál:
ELŐSZŐR: tárolja a KÓDOLT INFORMÁCIÓT a WAAM-ban lehetséges valamennyi szerves LÉNYRŐL, annak megteremtése óta, magában az élőlényben.
MÁSODSZOR: információt gyűjt a környező ökológiai rendszerről és összehasonlítja a kódolt információval, bizonyos esetekben, képes létrehozni egy új mutációt,
amely új élőlény kialakulásához fog vezetni (olyan élőlénynek a kialakulásához, amely
a kódokban létezik).
Ami a biológiában járatlan embereket illeti, egy könnyen megérthető összehasonlítást
végzünk (ne felejtsük el, hogy ezek a beszámolók elsősorban didaktikusak: nem állítjuk,
hogy a biokémiában, a molekuláris genetikában és más a földi tudósok által ismert biológiai
területeken már ismert dolgokat jelentősen meghaladó ismereteket mondanánk nektek).
Továbbá, nem lehetséges, bizonyos, nyilvánvaló okok miatt, hogy túlzottan a műszaki
fejlődés szakzsargonját használjuk ezen elméletek leírásakor. Lekorlátozzuk magunkat az
egyszerű nyelvezetű leírás szintjére.
Tegyük fel, hogy a Föld néhány, technológiailag igen fejlett országában, egy társaság
repülőgépgyárat épít. Ez a társaság jelentős kutatásokat végez és gazdaságilag is fejlett, a
vezetőségének pedig szabad kezet ad, hogy fejlesszenek ki olyan programokat, melyekre
kisebb vetélytársaik soha sem lennének képesek. Ez az új program felöleli valamennyi létező
műszaki termelési módszer mélyreható elemzését.
Szélcsatornák százait építették, metallurgiai laboratóriumok tucatnyi épületet foglaltak
el, az információs archívumok a bolygó valamennyi adatát tartalmazták, mérnökök, fizikusok
és elektronikai szakemberek százezreinek kutatási eredményét, s ezen munkák kapcsolatait
(ilyen program természetesen pusztán fantázia, soha nem történhet meg úgy, miként azt
leírjuk itt).
Felhalmozták VALAMENNYI LEHETSÉGES REPÜLŐGÉPMODELL tervrajzát és
technikai összetevőit.
Nem szükséges technikusnak lennetek, hogy megértsétek egy ilyen projekt jelentőségét. Lehetetlenség kikalkulálni a modellek milliárdjait, amelyeket le kellene rajzolni (ezért
mondtuk, egy ilyesfajta projekt puszta fikció, és didaktikus példa).
Amikor pedig a terveket minden egyes igényre tekintettel megrajzolják, aeronautikai
vagy navigációs szempontok szerint, a számítógépek eltárolják ezt az egész információhalmazt, de immár sokkal kisebb helyen.
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Folytassuk a történetünket: egy napon, az egyik legmodernebb deltaszárnyú repülő,
turbinás meghajtással, 12.000 méteres maximális emelkedési magassággal rendelkezik,
szándékában áll átrepülni ellenséges területek felett, ahol hőkövető rakéták sorakoznak, s
ezek pedig képesek érzékelni a turbóhajtóművek hőjét. A repülőgépeket, egyiket a másik
után lövik le, a túlélés ebben a veszélyes környezetben szinte lehetetlen. A környezet ÖSZSZEEGYEZTETHETETLEN a „fajjal” [biológiai szóhasználatot véve – Szerk.].
Ám a mérnökök a repülőgép kapcsán nem vesztegetik az időt. A berendezéseik segítségével szétdarabolják a problémát meghatározott részekre, hogy lássák, mi is történik.
Látják például, hogy az ellenséges rakétáknak parabolikus formájú tükröző felületek
vannak a műanyag robbanófejeik belsejében, nem bocsátanak ki nagyfrekvenciás rezgéseket, vagyis úgy tervezték, hogy ne érzékeljék őket a radarberendezések; rávilágítanak a rakéták pályájára, valamint a saját repülőgépük felé irányuló rakéták statisztikai adataira. Felfedezik, hogy a rakéták nagyon érzékeny hődetektorokkal vannak felszerelve.
Így tehát a gép terveinek változtatáson kell átesniük. Ám nincs idő prototípus építésére és tesztelésére.
Ez az a helyzet, amikor a korában említett kiterjedt projekt a valóságban alkalmazásra kerül.
Nem kell mást tenni, mint csupán konzultálni a központi memóriával, hogy teremtsen
elő egy jól működő prototípust, hasonlatosat a már létező modellhez, ám valamiféle védőpajzzsal lássa el, csökkentvén a kiáramló gázok észlelhetőségét, a kibocsátott és végzetes
infravörös sugarak leredukálását.
Az új modell terve már létezik, és a legyártása ezáltal sokkal könnyebb.
Úgy gondoljuk, megértitek ezt az összehasonlítást. Természetesen felmerül a kérdés,
miként képes WOA kódolni az összes lehetséges törzset, amely a Kozmoszban létezik?
Emlékezzünk rá, hogy a lehetséges fajok milliárdjai csupán töredék számát képezik a
ténylegesen lakott csillagok számának. Ismét felhozzuk ezt a témát majd a kiegészítő beszámolóban.
Habár a kompatibilis életformák száma nagyon magas, figyelmeztetünk benneteket,
korábban már leellenőriztük, bizonyos életformák létezése ABSZOLÚT LEHETETLEN.
Például, semmi értelme azt gondolni, hogy néhány lakható csillagon bizonyos élő fajok, eltérő biokémiai alapokkal, képesek elterjedni (például a szilíciumra vagy a germániumra
alapozottan).
VALAMENNYI BIOLÓGIAI ÉLETFORMA SZÜKSÉGKÉPPEN SZÉN-ALAPÚ.
A probléma összetett, és WOA oly módon hajtja végre ezt a törvényt, melyet nem
könnyű néhány szakaszban elmagyarázni.
Elsősorban, a BAYIODU-t felépítő kripton atomok tartalmazzák e törvény kódolt
kulcsát. A 86 pár atom sorozata (minden egyes KROMOSZÓMÁBAN), az összes
SZERVES lény lehetséges természetét kódolja.
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Ez a hálózat leírható egy összetett grafikon segítségével, amely ennek a törzsfejlődésnek a működését szemlélteti. Annak érdekében, hogy megértessük magunkat, előzetesen néhány szimbólumot fogunk definiálni.
A lehetséges „elágazódásokat”, illetve törzseket, melyek egy-egy mutációnak felelnek
meg, az ONAUDOXA XU névvel illetjük (FA STRUKTÚRÁ-nak fordítható).
Minden egyes elágazás egy TÖRZSET képvisel, egy mintadarabot, avagy állatfajt.

D58. 11. ábra.
Az IBUZOO DAO (CSOMÓPONTOK) a mutáció előfordulásának pillanatát jelölik.
Minden egyes IBUZOO DAO számos lehetséges implicit MUTÁCIÓT tartalmaz.

A D58 levél 2. ábrája számára készített szimbulóm
összes lehetséges változást (a mai napig ismerteket) jelenti.

A D58 3. ábrája számára készített
földi ANTROPOID fajta.
A D58 4. ábrája

a fölébe írt számmal az

szimbólum úgy értelmezhető, mint egy

amely át tudja magát alakítani a D58 5. ábrájába,

„progresszív”, illetve „regresszív” variációkat jelöl, számos további mutációval összhangban.
Láthatjátok, hogy ez a kódolás a LEHETSÉGES karakterisztikával rendelkezik.
LEHETŐSÉGEKRŐL beszélünk. A következőkben meglátjuk, hogy az egyes BOLYGÓK
valóságában, valamennyi lehetséges mutáció FASTURKTÚRÁJÁT beleértve, csupán egy,
két, nyolc… lehetséges változás következik be.
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Azt is állítjuk, hogy néhány IBOZOO DAO (CSOMÓPONT) esetében, a tanulmányok 200.000 lehetséges mutációra derítettek fényt, a felső korlátra pedig bizonyos csomópontok esetén a 18 milliós szám adódott, mint a kripton atomokba kódolt lehetséges mutációk száma.
Vegyünk egy újabb grafikus példát a földi állatok felhasználásával a paleozoikum végéről, illetőleg a mezozoikum elejéről (TRIÁSZ), hogy minden könnyebben érthetőbbé váljék.

D58. 12. ábra
Láthatjátok, hogy az egyik elágazás (özönvíz előtti hüllők) sorozatos mutáción esett
át [ennél a pontnál az eredeti dokumentumok üres zárójeleket tartalmaznak, természetesen
egy képletet, amelyet a fordító elfelejtett beilleszteni, a továbbhaladás volt a szándéka – a
szkennelést végző technikus megjegyzése], ezen IBOZOO DAO által kivitelezve, amely létrehozta ezeket az új filogenetikai ágakat. Három közülük jelölésre került az ábrán, nevezetesen a PTEZOSZAURUSZ, az ARCHEOSZAURUSZ és az ICHTIOSZAURUSZ.
Így tehát három, vagy esetleg tizenöt mutáció fordult elő. Azonban hány volt valójában lehetséges? A kérdés látszólag megválaszolhatatlan, ám a válasz ott rejlik a BAYIODU
egyik kripton atom párjában a 86 közül. A lehetséges szám rendkívül magas: nagyjából 5 x
104 < N < 18 x 106.
A jobb érthetőség kedvéért, a törzsfejlődés, mely a BAYIODU-ban van kódolva, zöld
színű (a dokumentumok fekete-fehérek – Szerk.). Bemutatjuk a megszámlálhatatlan XU-t
(törzset vagy ágat), amelyek LÉTREJÖHETNEK BÁRMELYIK PLANETÁRIS TESTEN,
amelynek fizikai feltételei alkalmasak a szerves élet megjelenése szempontjából, és a vörös
a XU, amely a valóságban megjelenik.
A filogenezis az előző példa alapján tehát így néz ki:

D58. 13. ábra
Hogyan nézne ki egy X-szaurusz, amennyiben egy ilyen mutáció előfordulna?
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Miért nem jött létre ez a mutáció?
És miért nem jött létre ezer más változat, hogy további állati szervezetek bukkanjanak
fel?
Az alábbi bekezdésekben erre is magyarázatot adunk.
Ám előtte, hogy ezt megtennék, még el kell mondanunk néhány dolgot a „kódolt üzenetekről”, amelyek a BAYIODU-ban vannak bezárva.
Minden egyes változás egy elektron orbitális pályáján a NYOLC közül, amelyek a
kripton atomokban vannak, egy-egy törzset kódol és amint a didaktikus példán látható:

D58. 14. ábra.
A négy közül valamennyi elektronikus ugrás (nem cserélendőek össze ezek a változások a kvantumugrásokkal, melyek az atom két, szomszédos energia szintjén következnek
be) további lehetséges ágakat képvisel. Az a morfológia, melyet egy állat aktuálisan elfogad
amikor egy mutáció létrejön, lényegében egy, a többi BAYIODU atom elektronjainak pozícióiba kódolt függvényforma lesz. (Megismételjük, hogy a lehetséges törzsek tényleges száma
4 milliónál nem sokkal több.) [Véleményem szerint a legutolsó mondat a 14. ábrára utal, ahol
négy törzset ábrázoltak a példa kedvéért – a szkennelést végző technikus megjegyzése.]
Látjuk tehát, hogy a BAYIODU „KÓDOLT” formában rögzíti a KOZMOSZ-ban lehetséges valamennyi élőlény törzsfejlődését. EZ PEDIG TRANSZCENDENTÁLIS FONTOSSÁGÚ.
Egy összehasonlítást véve a biogenetikában járatlanok számára, képzeljünk el egy
könyvet, amely a repülőgépek összes lehetséges modelljét tartalmazza (nemcsak azokat,
amelyeket már megépítettek, de azok összességét is, melyek megépíthetők); ez a könyv
reprezentálná a BAYIODU-t.
A példa nem pontos, hiszen egy könyv PASSZÍV tárgy, a BAYIODU-t tartalmazó
kromoszómák viszont aktívan működnek, amint azt meg fogjuk látni.

201

Ha grafikusan ábrázoljuk valamennyi szerves élőlény lehetséges törzsfejlődését,
amelyek elméletileg a kozmoszban létezhetnek, miként nézne az ki?
Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy ilyesféle PONTOS grafikai megjelenítés nem
létezik, hiszen az ábrázolandó ÁGAK száma „billiószor billió”.
A megközelítő formája egy ilyesfajta törzsfejlődésnek az alábbi:

D58. 15. ábra
A specialistáink csak a sárgával jelölt [az eredeti fénymásolatok fekete-fehérek –
Szerk.] törzseket tudták tanulmányozni. A munka mérhetetlensége teszi a kutatást kivitelezhetetlenné. A számítógépek teljesítménye sem elegendő ehhez az elemzéshez (a halmaz
nagysága elérheti a 10520 értéket!).
Láthatjátok, hogy az evolúció első szakaszában a lehetséges elágazások száma (törzsek – Szerk.) meglehetősen kicsi, az UMMO-n és bármelyik másik égitesten a protozoa
fajok azonosak. BÁRMELYIK BOLYGÓN TALÁLHATTOK AMŐBÁKAT, KOCH BACILLUSOKAT, VAGY VÍRUSOKAT.
Ám amint az evolúció előrehalad, és ahogy a fizikai feltételek bolygóról-bolygóra változnak, a lehetséges törzsek közötti választás biológiai panorámát hoz létre, minden egyes
adott csillagra jellemzően.
A Földön ismert többsejtű állatok valószínűleg nem emlékeztetnek más bolygók hasonló lényeire és viszont.
Hasonló jelenség zajlik le a konvergencia-zónában. A különböző törzsek a törzsfejlődés CÉLJA felé alakulnak, amely az emberi test. A konvergenciának ez a pontja (U)
[a 15. ábrán - a szkennelést végző technikus megjegyzése] ismét több ezer lehetséges
törzsre oszlik [EMBERI FAJOK].
A lehetséges emberi alfajok száma, amint azt kielemeztük, 9 x 106. Hogy léteznek
ezek a fajok egy bolygón vagy sem, egyéb tényezőkön múlik, hamarosan meglátjuk, melyek
ezek.

202

Végül ott van az új IBOZOO DAO (CSOMÓPONT), amely a végső konvergencia pontot alkotja. Egyetlen ismert emberiség sem ért el eddig a pontig. Ám ha egyszer az ember
folytatja agyának fejlettségi szintjének növelését és agglutizációját (Ez a szó nem angol, de
itt hagytuk. Kétségtelenül a konvergenciára és a jövőbeni emberi törzs találkozására utal az
evolúció során – Szerk.), ám ez már egy másik történet.
Az (U) és az (X) CSOMÓPONTOK között [15. ábra - a szkennelést végző technikus
megjegyzése.] a lehetséges mutációk milliója hozhat létre különböző változatokat az emberek között (ritkán visszafelé mutató), az emberi szervezet testi felépítésében, különösen az
agy tekintetében, melynek folyamatos fejlődése új és fejlett intellektuális funkciókat eredményez.
Láthattuk, hogy minden egyes kromoszóma rendelkezik egy BAYIODU-val,
amelyet ti nem ismertek.
Ennek feladata nem abból áll, hogy a kromoszómákban a dezoxirobonukleinsav
bázisok formájában véghezvigye a gének materializációját, hanem hogy ellenőrizze a
belső változások életképességét, amelyek az egyes fajokban időről-időre létrejönnek,
a külső sugárzási tényezőn kívül.
A földi biológusok az ontogenezist úgy magyarázzák (azaz a fajok progresszív
változatait), mint a természetes kiválasztódás eredményét, vagyis a leggyengébb fajok
eltűnnek az ökológiai környezettel folytatott harcuk során; a kiválasztódásnak ez a
folyamata pedig fejlődést hoz a szóban forgó faj számos mutációjának következményeként.
E magyarázat egyszerű és nem állja ki a szigorú elemzést, még abban az esetben sem, hogy nincs tudomásotok a BAYIODU-ról.
Számos primitív faj létezik párhuzamosan másokkal, amelyek sokkal fejlettebbek. Bármely biotípus a változatok széles skáláját vonultatja fel, közvetlen ellentétben
ezzel a naiv alaptétellel.

Vége a dokumentumnak.

Evolúció
(Nicolas Lecot – részletek a META SCIENCES – honlapról)

E rövid szöveg összefoglalójául szolgál egy egyszerű, személyes véleményt tükröző
és kimerítő tanulmánynak a körülöttünk zajló evolúcióval kapcsolatosan. Hajlandó vagyok
elfogadni, hogy immár integrálódtam az Ummitákhoz az elképzeléseim kapcsán, hiszen elveik érdekesnek tűnnek, habár egy kissé „misztikus” aura övezi őket. Nem vagyok a biológiára,
a fizikára vagy a genetikára szakosodott tudós, ám aktív aggyal és idegsejtekkel rendelkezem, melyek nem akadályoznak meg a tanulásban. Egy „személyes reflexió” olvasható itt,
nem másvalaki, mint egy ál-kezdő részéről.
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Növényi és állati fajok jelennek meg, fejlődnek és tűnnek el több-kevésbé hosszú
időperiódusok alatt. Az élet e három szakasza mindig is tele volt ellentmondásokkal, elvekkel, törvényekkel és iskolákkal, azok ugyanis megpróbálták standardizálni és megérteni ezt a
komplex mechanizmust, anélkül, hogy elérték volna magát a Törvényt. Azonban egy ember
és az ő elmélete fölé kerekedett ennek a szervezett káosznak: Darwiné. Mielőtt szigorú
elemzésnek vetnénk alá, amit ez a nagyszerű ember az utókor számára hagyott, nézzünk
egy kicsit szét magunk körül. Különösképpen pedig fordítsuk figyelmünket a harmadik fázisra, a kipusztulásra.
A kérdés felvetése nélkül, miszerint mi vezethet a fajok kipusztulásához, könnyű belátni, az ember milyen kártékony hatást fejt ki valamennyi, „alsóbbrendűnek” nevezett fajra.
Nincs másról ugyanis szó, mint mesterséges kiválasztásról, ez pedig ismert, számszerűsíthető és nagyon érdekes megfontolni, hogy az „Emberi Baleset” még jobban megzavarja
bolygónkat, mint amennyire azt megláthatjuk. Amennyiben a TERMÉSZETES evolúció szakaszai „ismertek”, a következmények és az okok nem mindig hasonlóképpen egyértelműek.
Más részről, az „Emberi Baleset”, a maga kifelé történő megnyilvánulásaival, már sokkal
könnyebben tetten érhető. Ám ne zavarjanak minket ezek a problémák. Ezért hagyjuk őket
figyelmen kívül a fajok kihalása kapcsán, hiszen politikai és nem pedig tudományos vitához
vezetne.
A fajok nagy többsége sérülékeny körülmények közepette fejlődik, ugyanis erősen
egyediek, és bármilyen változás a környezetben végzetes lehet számukra. Egy adott faj jellemzői közvetlen összefüggésben vannak a hozzá kapcsolódó élőhellyel. A biotópban bekövetkezett minden egyes zavar vagy blokkolja, vagy katalizálja az evolúció folyamatát. Az
emberre vonatkozó negatív hatások a saját biotópunkban elszomorítóan hosszú. A mezőgazdasági területek kiterjesztése, az urbanizáció, a mocsarak lecsapolása, az erdők irtása, a
talaj-, a levegő- és a vízszennyezés, a táplálékszerzéstől eltérő okok miatti túlzott vadászat
(afrodiziákumok bizonyos szervekre erős hatással vannak, sport, gyűjtési szenvedély, export), fajok mesterséges telepítése, melyek aztán később ragadozókká válnak, vagy pedig
ökológiai vetélytársakká. Azt gondoltuk, hogy az egymással összefüggő állati, növényi és
ásványi láncolatban egy bizonyos faj sajátságos szerepet játszik, egészen pontosan behatárolható funkcióval bír a többi állati fajhoz, növényzethez, illetőleg az ásványi közeg vonatkozásában. Ennek megfelelően, bármely faj eltűnése megtöri a sérülékeny egyensúlyt és abban a pillanatban az ökoszisztémában gyengülés jelenik meg, helyrehozhatatlan károkat
szenved el. Az egyik legnagyobb lecke, amelyet ezekből a szerencsétlen incidensekből megtanultunk az az volt, hogy bármilyen elhanyagolhatónak is mutatkozik egy jelenség, az befolyásolja a biotópot és kipusztulások egész láncolatát indíthatja el. Itt most nem beszélünk az
ember káros behatásainak következtében kialakult esetleges pozitív hatásokról, ugyanis a
tudásunk jelen állása szerint nem játszanak értékelhető szerepet a jelenleg is a kipusztulás
szélén álló fajok százainak sorsában. A kritikusok könnyen vitába szállnak azzal, hogy az
ember az evolúció következtében alakult ki, és ebben a ragadozó hajlamának van kiemelten
fontos szerepe, ami pedig a természetes kiválasztódás eredményeként jött létre. Ám nem
teljesen felesleges megjegyezni, hogy az esetek 99%-ban, valamennyi fajt beleértve, kivéve
az embert, a gyilkolás és a biotópia szükségtelen mértékű felhasználása kényelem vagy
sport célokból – teljességgel ismeretlen. Erre mondják aztán a humanisták, hogy az ember
nem természeti jelenség, ugyanis hatalmas a szakadék, amelyet nem fogunk soha átlépni,
hiszen eddig sem tettük meg.

Darwin elmélete
Darwin egész elmélete csupán néhány posztulátumon, illetve hipotézisen nyugszik,
melyek közül a legfontosabbak:
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A világ nem megváltozhatatlan. A fajok állandóan változnak. Új fajok születnek, miközben mások kihalnak.
Az evolúciós folyamatok fokozatosak: nincs drasztikus átalakulás, vagy evolúciós „ugrás”.
Valamennyi hasonló szervezet egyben rokon is: közös őstől származnak.
Minden egyes élőlénynek közös őse van. Az élet a Földön egyetlen eredetre
nyúlik vissza.
Az ember is ugyanezen az ősön osztozik.

Az evolúció nem a véletlen terméke. A szelekciónak az eredménye. Két lépésből áll:
az első a fajok rendkívüli változékonyságú megjelenése (Darwin nem tudott elszámolni ezzel
a változékonysággal akkoriban, a genetika ugyanis nem létezett), a második pedig magának
a kiválasztódásnak a megjelenése, a túlélésért folytatott harcé.
Amikor Darwin kidolgozta az elméletét, a genetika és az öröklődés tudománya nem
állt azon a szinten, mint manapság. Még ha a 19. század végén a biológusok nagy része
osztotta is az evolúció ilyetén elképzeléseit, képtelenek voltak magyarázatot adni az átalakulás mechanizmusára. Várakozni kellett a 20. század elejéig, a mutáció felfedezéséig, hogy
kapcsolat jöhessen létre a darwinisták által „variációnak” nevezett genetikai mutációval;
ahonnan a szintetikus evolúciós elmélet keletkezett.
Az evolúció változásokon alapszik, melyeknek két fő tényezője a genetikai mutáció
köszönhetően a véletlennek (vagy valami másnak), és a gének (allélok) különböző változatainak megjelenési gyakoriságában bekövetkező módosulásoknak. Ezek a gének kódolják a
szervezet felépítését, működését és fejlődését; a variációs gyakoriság módosítása érdekében elég egy populációnak elszigetelődnie (földrajzi gát, vagy egy új környezet térhódítása
következtében). A kereszt-megtermékenyítés többé már nem lesz lehetséges, leáll a fajképződés.
A populáció genetikai alapjai alapvető szerepet játszanak a fajképződésben. Először
is azért, mert az evolúció nem szól többé az elszigetelődött egyedekről, ellenkezőleg, egyazon fajhoz tartozó egyedekről, a maguk szervezeti felépítése és megoszlása hátterével. Ezt
követően, a fajok koncepciója sokkal inkább a tiszta szaporodási feltételek tisztaságán alapszik, mint a morfológián.
Nem kíséreljük meg cáfolni ezt az elméletet, egyáltalán nem, ám fontos megmutatni,
hogy a véletlen változás és a szükségszerűség nem kizárólagos motiváló tényezők az evolúcióban.

Különleges eset: az ember
Mi lehetne könnyebb, mint az evolúció megközelítésében az ember esetét tanulmányozni… A legfontosabb állomás az ember evolúciójában a hominidák közös törzséből való
elszakadás két különálló csoportra. Ám, túl a morfológiai megjelenésen, a kérdés az, hogy
vajon ez a közös ős mikor rendelkezett már azzal a képességgel, hogy Homo Sapiens
sapiensszé váljon – a genetikai örökségét tekintve. Lehetséges lenne elképzelni, hogy ha
veszünk egy csoport hominidát, morfológiájukat tekintve tökéletesen a majmokkal azonosak,
ám már képesek „hominizálódni” és azt mondhatjuk, hogy a csimpánzok ősei, és még általánosabban, a majmok csoportjának ősei, nem rendelkeztek ezzel a vonással? A fenotípus, és
még általánosabban a morfológia, megtévesztő. Léteznek halak, mély kanyonokban élnek a
jég alatt, melyeknek, mivel meg vannak fosztva a fénytől, a szemük embrionális állapotban
marad meg, és természetesen semmire sem tudják használni. Miért? Mert nem. El kell rajta
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gondolkoznunk, hogy a hominidák feltételezett őse, az emberszabásúak valamennyi jellemzőjével, képes volt megállni a két lábán, a hozzá hasonlatos főemlősök pedig talán nem
(mert a genetikus felépítésük nem tette ezt lehetővé?).
A felegyenesedett tartás lehetne az emberi törzs esetleges fenotípusa, ám a majmok
törzsére ugyanez már nem jellemző.
Továbbra is elmondhatjuk, hogy az azonos morfológia azonos evolúciót jelent ugyanazon az ökoszisztémán belül (az összehasonlító anatómia elmélete)? Ez a megközelítés
csupán a fenotípusra vonatkozik a genotípusra azonban már nem. Milyen fontossággal bírnak egyes, bizonyos tulajdonságokat meghatározó gének (recesszív gének, szerkezeti felépítést meghatározó gének, szabályozó gének, stb.)? Nemcsak az egyén morfológiai és
élettani tulajdonságaira hatnak, hanem ami sokkal fontosabb, kiigazításokat eredményeznek
(darwinizmus) vagy pedig megváltoztatják a viselkedést. Ebből a nézőpontból tekintve, meg
kell kísérelnünk megtalálni, egy adott állat genotípusán belül, a nyugvó szabályozó géneket,
amelyek nem hatnak a morfológiára (egyfajta recesszív szabályozó gének). Ez természetesen csupán egy feltételezés, melyet meg kell erősíteni, avagy cáfolni. Azt mondhatjátok,
hogy a paleo-genetikusok tanulmányozhatják a DNS-fosszíliákat, kiemelve az egyebek mellett jelenleg is zajló kutatásokat az INSERM-nél, Marseilles-ben, Éliane Béraud-Colomb irányítása alatt, aki felszereltségének köszönhetően akár 500.000 éves csontokból is nyerhető
ki DNS, miközben azzal is tisztában vagyunk, hogy minél régebbiek a csontok, a DNS bennük annál rosszabb állapotban van, vagy akár teljesen meg is semmisült mára már. Azt továbbra sem tudjuk, hogy a felegyenesedett tartás, bármi is vezetett ehhez, genetikai jellemző, vagy csupán tudatalatti vágy. Ezért várnunk kell, amíg sokkal alaposabban megismerjük
a teljes emberi genomot és felfedezzük rejtélyes megnyilatkozásait a különböző géneken.
Egy további, megerősítésre váró hipotézis szerint, a felegyenesedett tartás nem a
majmok és az emberi törzs szétválásának következménye – legalábbis a legújabb őslénytani
felfedezések tükrében. Vegyük szemügyre a következő ábrát:

Erősen leegyszerűsített emberi családfa
Az egyik ősünkről, a Tim White paleontológus által 1992-es expedícióban megtalált,
Australopitecus ramidusról, szóló tanulmány rámutat, hogy ez az emberszabású a két lábra
állás valamennyi jellemzőjét már megjeleníti (ezért az ember családfájának része). Ebben az
esetben azonban van egy zavaró körülmény. A helyszínen talált növényi és állati maradványok elemzése során kiderült, hogy az A. ramidus közepes sűrűségű erdőben élt, a vele talált gerincesek a fákon élő pávián és a colobe családok közül kerültek ki. Ehhez hasonlatos
módon, a feltételezett ősünk fogzománca és az erdei körülményeket támasztja alá, a puha
gyümölcsökkel való táplálkozást. Valamennyi történelemkönyv a „keleti történetet” (Yves
Copens) tárgyalja, tudtunkra adván, hogy a felegyenesedd tartás a szavannákkal együtt jár,
a hatalmas kiterjedésű, magas fűvel benőtt területek váltották ki, bokrok és cserjések csak
nagyon távol bukkantak fel. Amennyiben az Australopithecus ramidus erdőben élt, semmi
szüksége sem volt rá, hogy felegyenesedjen, és bozótról-bozótra ugráljon, elkerülvén a ragadozókat. A felfedezésnek komoly következményei lesznek, amennyiben mások is megerősítik, megkérdőjelezi ugyanis az evolúció elméletében a két lábra állásra vonatkozó elképzelést, miközben, ezzel egyidejűleg, sokkal távolabbi múltba nyomja vissza a majmok és
az emberek közös ősének létezését. Ezt a funkciót nem lehet tehát sem a szavannai, sem az
erdei körülményekhez kötni. Ugyancsak mostanában, Michel Brunet irányítása alatt dolgozó
francia paleontológusok, megtalálták az Ábel névre keresztelt Australopithecus álkapcsát
Csádban, nagyjából 2500 km-re a Nagy Afrikai Törészónától, melynek létrejöttét teszik felelőssé az keleti főemlősök hominidizációjáért. Amennyiben az Australopithecus e törésvonal
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mindkét oldalán felbukkan, azt jelenti, hogy valami egészen más oka volt a két lábra állásnak, azaz a hominidizációnak. A „keleti történet” ismét megkérdőjeleződik, és keresnünk kell
egy kevésbé hollywoodi történetet.
Milyen messze kell visszamennünk, hogy megtaláljuk a hominidák és a majmok közös ősét? A paleontoilógusok nem találtak ilyen nyomot. Néhányuk e kicsiny emlőst patkányméretűnek képzeli és a törzset magát pedig 30 millió évesnek gondolja. Meglehetősen
különös módon, egyes tudósok, mint Yves Copens elismerik, megmagyarázhatatlan ugrás
következett be ennek az emlősnek és a „prehominida főemlősök tekintetében”. Nem találtak
semmiféle köztes fázist az evolúciós ágak között. Miként nem lehet magyarázattal szolgálni
a már eddig felfedezett különböző emberi fajok közötti rokonságra sem. Azt látjuk, bizonyos
csontok felkavarják a híres darwini evolúciós folytonosságot, abban a tekintetben, hogy heterogenitás uralkodik a felfedezett helyszíneken (a földrajzi alapú fajképződés alapjaiban omlik
össze); és az emberszabású-majom (felegyenesedett majom, hominidák négy lábon) viszonylatban is.

Ki a majmok leszármazottja: az ember?
Mi ez a közös ős: egy kicsiny emlős, vagy egy egysejtű?
Természetesen ez az ábra erőteljesen vitatható, ám a Darwin által használt vizsgálati
módszerek határait mutatja. talán soha nem fogjuk megtalálni a két törzs közös ősét. Egyrészt azért, mert a fosszíliák az időben visszafelé haladva egyre ritkábbak, másrészről pedig,
a fennmaradt csontok egyre kevesebb és kevesebb megdönthetetlen bizonyítékkal járulnak
hozzá az összehasonlító anatómia módszereihez. A darwinizmus foggal-körömmel ragaszkodik a faji folytonossághoz az emberek és a majmok közös vonásait illetően, ha pedig olyan
fosszíliák kerülnek elő, mint amilyenek manapság is, az ál-felegyenesedett főemlősök
(Australopithecus ramidus), azután a kisméretű kétlábú álemlősök (hipotézis!!!), stb. .ebben
az esetben mindenféleképpen abszurd modellnek kell azt tartanunk.
Milyen szintű bizonyossággal jelenthetjük ki manapság, hogy a majmok és a főemlősök közös őstől származnak? Mi bizonyítja ezt? És miért kell folyamatosan elhinnünk ezt a
modellt, ha egyszer semmi sem bizonyítja? A paleontológiában minden embrionális állapotban van és nem rendelkezünk további példákkal az emberi fajról – összehasonlításképpen.
A tudósoknak el kell vetniük hitüket a modelljeikben, amennyiben komoly kérdések merülnek
fel. Ebből a nézőpontból, a régi posztulátumok jelentette tehetetlenséget az új modellek nevetség tárgyává teszik és indexre. Pontosan ez a fő érv a neo-darwinisták kezében, egy tiszteletre méltó iskoláéban, amelynek elvei szilárdan beépültek a biológusok agyába, ám sajnálatos módon nagyon nehezen lehet megfosztani trónjától a konkrét bizonyítékok hiánya ellenére is. (Tudjuk, hogy a tudósok kis töredéke meri csak megkérdőjelezni a hagyományos
kozmológiai modellt. Nyilvános megkövezés és kivégzés vár rájuk!)

Környezeti jelenség
Vegyük még egyszer elő az emberi evolúciót, ezúttal a neo-darwinizmus nagyvonalú
szemszögéből. Tudjuk, hogy bizonyos sugárzások (kozmikus sugarak, bizonyos elemekből
származó radioaktivitás, stb.) közvetlen befolyást gyakorol bármelyik szervezet genetikai
örökösödési állományára. Tegyük fel, hogy az egyike ezen sugárzásoknak a közvetlen oka
az egyes főemlősőkben bekövetkezett, a hominidák megjelenését eredményező mutációnak.
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Amennyiben az ember a majmokkal közös ősből fejlődött ki, és amennyiben a majmok továbbra is élnek a bioszférában, akkor ez azt jelenti, hogy ez a „radioaktivitási” jelenség nem gyakorolt hatást az egész leszármazási vonalra – a majmok és az ember közös
eredetét illetően. Még jobb a helyzet, ha egy ilyen sugárzás két önálló ágat hoz létre egy
törzsből, anélkül, hogy új fajok keletkeztek volna (avagy a Természet Anya által kiválasztva),
a kiválasztódás révén. Ebben az esetben, a bioszférában bekövetkezett változást nem követi
az eredeti fajok eltűnése (az ember esetét tekintetbe véve, a majomé). Ám ez a bizonyos
hipotetikus hatás, amely leosztódott a „pre-homo főemlősök” törzsére, vajon miért nem gyakorolt hatást a továbbiakban a majmokra, általános esetben a kihalásukat okozva? Az egyetlen kézzel fogható érv az lehetne, ha azt mondanánk, a „mutációs ágens” fókuszálva és specifikusan jelentkezett, és csak akkora mutációs tényezővel bírt, ami a hominidák jövőjét
okozta, anélkül, hogy az egész leszármazási vonalra hatott volna. Sokkal inkább, mintha ez,
vagy ezek a sugárzások csupán egyetlen ökológiai nichére hatottak volna, amely aztán valamennyi ott élő egyedet megváltoztatta volna. Ezt követően, ez a populáció atán elterjedt
valamennyi kontinensen. Mindez rendkívül bonyolultnak tűnik, s felfogni is nehéz, mennyire
magas a véletlenek ilyetén összejátszásának az esélye. Vajon megfigyelhető ez a jelenség
és reprodukálható, és különösképpen azok az események, amelyek ilyen mutációkat létrehoznak anélkül, hogy azok szörnyeket ne eredményeznének (a szó genetikai értelmében),
azaz olyan organizmusokat, melyek nem képesek hosszútávon életben maradni. Köztudott
dolog, hogy a sugárzás katasztrofális következményekkel jár az emberi szervezet esetében,
annak, vagy leszármazottainak a halálát okozva. Egész egyszerűen csak vessünk egy pillantást Hirosima vagy Csernobil gyermekeire, a halakra kifejtett hatásra Japánban, stb. bárhogy
is, egy sugárzás következményeként létrejött mutáció sokkal inkább romboló, mint kreatív.
Ám nem hagyhatjuk ezt a hipotézist figyelmen kívül, hiszen nem tudjuk, milyen szintű radioaktív sugárzás képes befolyást gyakorolni a genetikai összetevőkre, illetve az evolúcióért
felelős mechanizmusokra.

A „véletlen” jelensége
A genetikai mutációk véletlenszerűen jelennek meg (bizonyításra vár!), azok gyakoriságát, merthogy általában alacsony, nehéz értékelni. Az viszont igaz, hogy számos fizikai- és
kémiai tényező képes mutációt okozni. Néhányat ezek közül az alkalmazott genetika tanulmányoz, mint mesterségesen módosított genomot. Amikor a változások természetes módon
jönnek létre, jelentős biológiai fontossággal bírnak, hiszen új genotípusokat eredményeznek.
Amikor a genetikai polimorfizmus növekszik, akkor lehet jótékony, de káros hatása is. Lényeges tényezőjét alkotják a populációk genetikai fejlődésének, és új fajok megjelenésének.
A kromoszomális változások a kromoszómát felépítő DNS molekula, amely számos
gént tartalmaz, egész fregmensére hat. Ezek a fregmensek olykor helyrehozhatatlanul elveszhetnek (törés következtében), vagy másik kromoszómához csatlakozhatnak (transzlokáció). A genetikai mutációk az egész génre hatnak; az egyik (vagy jóval több) bázis kicserélése egy másikkal (vagy jó néhány másikkal); a bekövetkező törések. A hibás gén által termelt fehérje különbözik a normál gén által termelttől, és attól függően, hogy a DNS szakaszon hol következett be a mutáció, és az aminosavak fontosságának függvényében, a fehérje elveszítheti számos képességét, akár a működőképességét is. Akárhogy is, a mutáció a
gén vagy az allél új változatát hozza létre, mely lehet átörökölhető, de akár végzetes is.
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Mutáció – az alkalmazott evolúció elmélete tükrében
Különböző mechanizmusok járulnak hozzá egy adott faj stabilitásához. A konkrét mutációk, duplikációk, genetikai inverziók, törlések, a nukleotid szekvenciák társulásai ugyanazon gén különböző alléljainak alapjaiban, vagy új gének megjelenése. Ha egy ember elválik
a majmoktól a fentebb felsorolt mutációk miatt, akkor továbbra is állíthatjuk, hogy ez a Természet Anya műve. Nem ez a helyzet a sugárzás esetén, amikor mindez a változás véletlenszerűen következik be, s nem a környezeti tényezőkből fakad. Ez az a pont, amikor Darwin beavatkozik, és bevezeti a természetes kiválasztódást, mely felelős a mutáns fajok millióinak kipusztulásáért. (Hol vannak ezek a mutánsok? Lucy egy életképes mutáns volt? Hová tűnt el az összes repülő disznó?) A jelenség ismert, megfigyelt és nem vitatott; „politikailag korrekt”. Amennyiben az emberiség ilyen sokáig kitartott, ez azért volt, mert kompatibilisnek bizonyult a környezetével, a természetes kiválasztódás (Darwin) így nem tudta elpusztítani ezt a törzset (nagyszerű! Ez közel volt). Darwin azt mondaná: „Hát igen, ezért olyan az
ökoszisztémánk manapság, amilyent megfigyelünk.” Mi lehet ezen mutációk természete?
Tudjuk, hogy a csimpánzok, akiknek genotípusa a legközelebb áll az emberéhez, egy
kromoszómapárral többel rendelkeznek, mint mi (nevezetesen a 2a és a 2q). Az emberben e
pár egyetlen helyen található, a 2-es számún. E mutáció átfogó következményekkel jár a
fenotípusban és a genotípusban. Az új fajnak életképesnek kell lennie és ennek az új genotípusnak hatnia kell az ivarsejtekre is, hogy átvihető legyen. Amikor ez a mutáció létrejött,
ami később a majmok felemelkedéséhez és a jövő Homo sapiens sapienséhez vezetett,
ugyanis egymás mellett léteztek (vegyük például az Australopithecus ramidust számításba).
E két faj kompatibilis volt? Mi lehetett a párzásuk eredménye? Amikor pedig bekövetkezett a
specializáció, a két faj genetikailag kompatibilis volt és reproduktív, vagy pedig inkompatibilis
és egymással nem reproduktívak, csak a saját fajukon belül? Bizonyos evolúcióra szakosodott biológusok még azt is vitatják, hogy az említett két kromoszóma a 46 emberi kromoszómán felül valóban bekerült volna az emberi génállományba. Mi arra a bizonyíték, hogy az
ember-majom ős 48 kromoszómával rendelkezett? A VILÁGON SEMMI!
Ebben az esetben, miért ne mondhatnánk, hogy a lehetséges ősünknek 46 kromoszómája volt (miként a modern embernek), és hogy a majom számít a főemlősök mutánsának? És ez a második pár, ami immár két részre szakadt, emelte fel a majmok faját. Mindez
lehetséges, vagy legalább annyira lehetséges, mint ezen két kromoszóma fúziója?
Ha az Australopithecus ramidus (gyümölcsevő, kétlábon járó hominida) egyike a főemlősökkel közös ős (gorilla és csimpánz) első mutánsának, a két jellemvonás kombinációja
okozhatta a 2-es homogenizációját és a fajok fejlődésének szabályosságát.
Az ember esetében ez az, ami nem történt meg. A felegyenesedett főemlősök bizonynyal egy darabig együtt éltek a négylábon járókkal, ám a két hátulsó lábukon való járásuk
lehetővé tette a számukra, hogy kijöjjenek az erdősávból és felfedezzék a szavannát, a nélkül, hogy a ragadozók elpusztították volna őket ebben az új ökoszisztémában. Ugyancsak
elgondolkozhatunk a szokásában bekövetkezett e változás felett. Miért nem üldözte el ezt az
új felegyenesedett fajt a többi emberszabású és kényszerítette ki a szavannákra? Semmi
sem gátol meg bennünket abban, hogy ezt a lehetőséget felvessük. Legalább annyira valószínű, mint az egyre inkább hamisnak tekintett hipotézis: „A szavannai körülmények voltak
azok, amelyek a hominidákat kétlábra állásra kényszerítették.” A geográfiai helyszín „leírásának” ismeretében a két vonal közötti morfológiai különbségek bővíthetőek, és az agyi fejlődést is meg kellene magyarázni (ami ugyancsak megingathatatlan, ám megalapozatlan
feltételezés).
Vegyük észre, hogy amit mondtunk, arra utal, hogy a kétlábon járás AZ A tényező,
mely az hominidizázióhoz vezetett. Ám ez szemben megy a geográfiai helyzet leírásával,
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azzal, ahogyan a paleontológusok az ember megjelenését kizárólagosan magyarázzák. Meg
kell kérdeznünk önmagunktól, milyen folyamatok vezettek a két lábra álláshoz, és nem kapcsolni ehhez a tulajdonsághoz a természetes kiválasztódást, vagy a szervezet tudatos alkalmazkodását az úgymond új környezethez.
Az ember esetét figyelembe véve, megemlítünk egy 1996. áprilisban, a Science-ben
publikált cikket az A. ramidusról, avagy a „Szívesen látott vendégről”. Pascal Picq, természetesen tudós, hiszen a Collége de France tanára, azt mondta: „a történelem iróniája, hogy
gyakorlatilag nem rendelkezünk fosszíliákkal az ember és a csimpánz feltételezett közös
ősétől, és magukról a csimpánzokról sem. Amennyiben az A. ramidus a hiányzó láncszem,
ez esetben az emberszabásúaké, s nem pedig a hominidáké.” Eddig a pontig egyetértünk,
ha csupán azokat a tényeket vesszük figyelembe, hogy ez a lény gyümölcsevő volt (ám miért
is kezelnénk külön azt a tényt, hogy az első hominidák gyümölcsevők voltak?). Ám Pascal
Picq barátunk igyekszik ránk erőltetni, hogy a „Szívesen látott vendég” két lábon járó testalkattal rendelkezett. Nem gond, csupán egy gyönyörű piruett a Collége de France részéről, és
az A. ramidus máris a majmok sorába szorult. „Csupán a koponya-csont felépítésének tanulmányozása (White a csonton 45%-át találta meg és illesztette össze) megerősítik ezt.
Mindez arra utal, hogy az afrikai majmok ősei sokkal inkább kétlábúak voltak, mint a jelenleg
élő képviselők." Így ügyeskedik ki annak tagadását, miszerint az A. ramidus hominida lett
volna erdei életkörülményekkel. A két lábon járás a szavannából adódik és minden következmény innen eredeztethető. Ez így biztonságos.
Annyit nem ér Pascal Picq és Yves Coppens elmélete, hogy kritizáljuk, a tény viszont
az, hogy visszautasítják annak lehetőségét, hogy a hominidák gyümölcsevők lettek volna és
erdei körülmények között fejlődtek ki. Semmi sem kérdőjelezheti meg ezeket az „a priori”
kihirdetett evolúciós elméleteket. A paleontológusok valamennyi felfedezésüket olyan elméletek szűrőjén viszik keresztül, hogy részei lehessenek 15 perc hírnévben. Sem a paleontológia, sem a biogenetika vagy a darwinizmus, sem az összehasonlító anatómia nem kínálhat
és nem is követelhet meg semmiféle általános kijelentést az emberi evolúcióval kapcsolatosan. Amennyire csak lehetséges, a tényekhez kell ragaszkodnunk, és valamennyi lehetőséget feltárni, mindezt jóval kevesebb dogmatizmussal. Kifejezetten tetszik az Ummita filozófia,
amikor azt mondja, hogy ragaszkodni kell a praktikus és a már beintegrált dolgokhoz. Az
elmélkedés nem veszélyes az egyes lehetséges dolgok felett, ám az tény, hogy az ember
hajlamos meglátni az igazságot, mielőtt az bizonyította, de akárcsak megvizsgálta volna.
Meddig juthatunk el a kvantumfizika, a genetika, a paleontológia, az etika, stb. területén, ha
az általunk kitalált logika révén ragaszkodunk a régi modellekhez, és kizárunk minden új
megfigyelést? Nem lenne már éppen itt az ideje az átértékelésnek?

Fajképződés
Jelen kiinduló állásunk szerint, még mindig nem tudjuk az ember kialakulásának okát.
Hagy legyünk kissé provokatívak, és jelentsük ki azt, nem tudjuk az okát a fajképződésnek,
illetőleg a majmok degenerálódásának. Amennyiben a fajképződés során az egyedek között
szaporodási képtelenség állt elő, ez a gát akadályozta hibrid ősök létrejöttét, szerény termékenységgel járt, megakadályozta a kereszteződést. Ezen mechanizmusok közül az iskolák
az alábbiakkal számolnak:
-

Mechanikai elszigetelődés. A párzás a méretek vagy a nemi szervek alakja
miatt lehetetlenné válik.
Etológiai elszigetelődés. Nincs szexuális kapcsolat a partnerek között.
Genetikai elszigetelődés. A hím és a nő nem ismerik fel egymást.
Időszakos elkülönülés. A párzási időszak eltérő időben jelentkezik.
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-

Ökológiai elszigetelődés.

Megdöbbentő látni, hogy a darwini értelemben vett evolúció szerint képes egész faj
elszigetelődni (kivéve az ökológiai elszigetelődést). A fajképződést morfológiai és genetikai
átalakulások magyarázzák, a fokozatosságon és az alkalmazkodáson alapuló elméletek,
melyek a környezeti változásra alapoznak általánosságban, és a környezet megfigyelésének
következményeire. Amennyiben ez így van, akkor meg kell fontolnunk azt, hogy egy adott
szervezet ostoba és passzív marad az úgynevezett agresszív környezetben. Miként nevezhető a környezet romboló hatása alkalmazkodásnak?
Úgy tűnik, ellentmondás van a hatás és az ok között. A matematikában, mindarra,
amire szükséged van egy ellenpélda, mely máris behatárolja az állítás kereteit. Ennek megfelelően, miként azt jeleztük is a szöveg elején, javasoljuk megfontolásra a darwini elméletet,
ám ami érdekesebb, vegyük számba a kivételeket is, és alkossunk egy jóval átfogóbb rendszert.
Magától értetődik, hogy a környezet hatással van a fajokra, ám nem mindenhol, miként az a darwinisták credójában megtalálható: A fajok teremtése és evolúciója. A környezet
pusztít (klíma- vagy geológiai katasztrófák), a környezet támad (a Napsugárzás, változatos
klíma, stb.), ám a környezet nem gyakorol azokra a területekre hatást, melyeket neki tulajdonítunk. A legtöbb, ami elmondható, ha a szigorú szelekció elszigetel élőlényeket az adott
fajnak egyedi tulajdonságokat hozhat, ám nem fog létrehozni egy új fajt (nem kívánjuk mindezt egyetemes igazságként elővezetni, csupán megfontolásra kínáljuk). Vessünk egy pillantást a törpe ló és a zsírmentes disznó esetére; számos példa van, amely természetes körülmények között megy végbe, hosszú idő lefolyása alatt. Manapság nem vagyunk képesek új
FAJT létrehozni természetes körülmények között. Miért? A darwinizmus állítása szerint a
szervezetek alkalmazkodnak a környezethez. Ez az elképzelés igen szegényesen megfogalmazott, Darwinnal összhangban azt kellene mondanunk: „a környezet alkalmazkodik a
szervezethez”, ám Darwin ellenzői kijelentik: „a szervezet alkalmazkodik a környezethez”.
Nos, ezek a dolgok azok, melyek olyannyira megnehezítik az említett elmélet megközelítését.
Darwin azt mondaná: „Azért esik, mert nálam van az esernyőm.” Igen, valóban esik,
de nem azért, mert magamhoz vettem az esernyőmet. A valós kérdés ez: „Miért esik?”.
Melyik az uralkodó, a környezet vagy az élőlény? Kész vajon a szervezet elviselni az
ökoszisztéma különböző változásait? Azaz képes genetikai készletének megváltoztatása
nélkül fejlődni anélkül, hogy a faj megváltozna vagy eltűnne? Lehetséges a környezethez
alkalmazkodni a törzs megváltozása nélkül (genetikus változás nélkül), a létező gének révén?
Meg kell fontolnunk annak lehetőségét, hogy a környezeti hatások elsődlegességet
élveznek a genetikai és kromoszomális változások felett, abban az értelemben, hogy az emberi törzs számára - megengedvén a felegyenesedést -, a környezeti tényezők váltották ki,
és nem pedig az, hogy tudatosan jutott erre a döntésre, a ragadozók elöl való megmenekülés végett. Ez utóbbi ember-központú világnézet (antropikus), nem gondoljátok? Azt kellene
tanulmányoznunk, amit látunk, és nem félni attól, hogy mást is bevonjunk az dolgok megértésébe, mint csupán az élőlények evolúcióját. Még egy dolog, amit meglehetősen nehéz elhelyezni, megtalálni vagy meghatározni jelen tudományos nyelvezetünkben. A tudomány fél
attól, hogy a meta-tudomány területére lépjen, és elfelejti a „meta” szó jelentését, a tengely
változását a megfigyelő szemszögéből tekintve. Azok akik a tudományért tesznek, nem
ugyanazok, akik a régi elméleteket veszik elő és újra és újra finomítgatják; ám azok, akik az
életüket is kockára teszik (korábban) vagy az előmenetelüket (manapság!) közelítik meg a
inkább a valóságot…
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Általános következtetések (és személyes megjegyzések)
Ezen szövegek olvasása kérdések egész sorozatát veti fel és néhány választ is kapunk a tárgyalt levelek szerzőitől. Miként azt a bevezetőben elmondtuk, csupán a megdönthetetlen bizonyítékok fogják ezeket a kérdéseket megválaszolni – így vagy úgy.
Véleményem szerint két hipotézist állíthatunk fel.
Az első: a szerzők valóban az Ummóról származnak, megkísérlik elmagyarázni tudásuk egy részét, mely megengedett számukra, hogy nyilvánosságra hozzák, olyan nyelvet és
szavakat választva, ami nem az ő sajátjuk (és mindenki tudja, hogy olykor milyen bonyolult
pontos kifejezéseket adni elképzelésekre, különösen akkor, amikor azok technikai, tudományos jellegűek, vagy filozófiai természetűek, olyan nyelven, mely nem a saját anyanyelvük) a
középkorból származó olvasók számára (nekünk!).
A második: a 62-65 közötti években, különböző tudományágakban tanuló diákok (nehezen tudom elhinni, ugyanis ezekhez a levelekhez kitaláltak egy szótárt, előre dolgoztak az
előkészítés során, és minden tényt ellenőriztek az elméletekhez és a szótárhoz kapcsolódóan, 25 éven át folyamatosan, hogy mindez egyetlen ember műve lenne), a diákok magas
szintű oktatásban részesültek, darabokból rakták össze aztán ezt a gigantikus csalást, és
folyamatosan titokban dolgoztak, rendszeresen találkoztak, újabb és újabb leveleket írtak, és
nem kavarodtak bele… Manapság már 60 felé kell járniuk, és ezért különösen meglepő,
hogy még soha senki sem állt elő azzal, hogy „valójában mi csináltuk az egészet!”
Nos akkor várjunk még pár évet, ám figyeljünk a „félrevezetésekre”, amennyiben
ezek az írások elkezdik felkelteni az emberek érdeklődését. Ám akárkik legyenek is a szerzők, jól megkülönböztették magukat számos ontológiai fogalom terén,”forradalmian új” nézőpontjuk kapcsán.
Mit tanít nekünk ez a három füzet? Választ adtak számunkra (kétségtelenül részben
igen, és nem feltétlenül helyeset) filozófiánk alapvető kérdéseire, melyeket már 2000 éve
felteszünk, nevezetesen: kik vagyunk és mi a létezésünk végső célja?
Amennyiben ezek a szövegek semmiben sem változtatták meg korábban elfogadott
eszméinket, elmondhatjuk ez esetben mégis, hogy szerencsések vagyunk? Irigylem azt, aki
ezt állítja.
Vagy pedig ezek a szövegek „neurológiai agitátorok”? – elismerem, az én esetemben
igen.
Szeretném felajánlani a saját értelmezésemet – miután elolvastam őket (senki sem
köteles ugyanazt kiolvasni, amit én tettem!), ne felejtkezzünk el azonban arról, hogy ez csupán az én álláspontom, és szégyen vetülne mindazokra, akik egyetértenének velem a nélkül,
hogy ne tettek volna alapos erőfeszítéseket a szöveg feldolgozása érdekében, s csupán
azok varázsa ragadná magával és semmi más.
Négy alapvető „üzenetet” olvastam ki.
A legtisztább üzenet ez: „Légy óvatos; ne hidd azt, hogy amit látsz, érzel, gondolsz és
megfogsz, az már olyasmi, ami valóságnak neveztetik. Nem, hanem csupán az agyunk
konstrukciója, amely, korlátozott képességei révén (például, nem vagyunk képesek elképzelni, vagy látni háromdimenziósnál nagyobb dimenziószámú dolgokat. Platón híres barlanghasonlata tökéletesen illusztrálja ezt), nem tudjuk felfogni a Világegyetemet, mindazt, ami
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benne található, semmiféle más módon, miként az „most” megfigyelhető. Nincs hiány példákból.
Az IBOZOO UU, ahogyan én megkísérlem elképzelni (az agyam azonban jelentősen korlátozott!), mint a legkisebb lehetséges és rendezett térgyűrődést, melynek három dimenzióját ismerjük, ám lehetséges, hogy 6 vagy 7 további (szögvektor) is létezik, habár nem
látható.
A Világegyetemet talán egy kicsivel könnyebb megérteni, a miénket, azt, amelyiket
látjuk, a vele összekapcsolódó iker-Világegyetemet (dimenzióban eltolódott, és ezért láthatatlan?), már sokkal problémásabb, aztán ott van még a további két látható (egymásra „merőleges dimenziókban”?), hasonlatosak, mint a „képzetes számok” a matematikában.
Ebben a két pontban a legkorszerűbb részecskefizika és kozmológiai elképzelések
láthatóan konvergálnak az Ummita gondolatokkal.
A második üzenet sokkal inkább „vallási” jellegű, habár személy szerint nem kifejezetten szeretem ezt a terminust. „Csupán az érzékszervi érzékelésével bírunk egy entitásnak,
mely sokkal fontosabb és érdekesebb, mint mi vagyunk, ám mivel érzékelünk, lehetőségünkben áll (és ez a szabad akaratunk), hogy ezt az entitást egyik vagy másik irányba fejlesszük (jó agy rossz)”. És aztán ott van Woa. Micsoda felelősség! Személyes felelősség és
kollektív felelősség…, ám ez nem pontosan ugyanaz a vallási üzenet, amelyhez eljutottunk a
hivatalos állami szerkezetek kialakulása előtt?
A harmadik üzenet arról szól, hogy továbbra is jó úton haladunk a megismerés tekintetében, még akkor is, ha büszkeségünk meggátol minket olykor a gondolkozásban (miként
ez a középkori emberrel is történt, és az előtte és utána lévőkkel!), és nem lépünk túl azon,
„amit bebetonoztunk”, szisztematikusan megfeledkezünk a mostanság felfedezett igazságmorzsákról, arról, hogy ezek a holnap elméleteinek döntő részeit jelentik majd.
A negyedik üzenet az, hogy nincs szerencsénk. Túlságosan rossz a számunkra, hogy
egy olyan bolygó lakosai vagyunk, melyet aktívan pusztítunk. Túlságosan ártalmas számunkra, hogy mi emberek egy ilyen agresszív aggyal vagyunk felszerelkezve, melynek végső célja egy olyan társadalom megteremtése, ahol leverik az összes szomszédot. Túl kártékony
számunkra, hogy azon ritka (százalékos arányt tekintve) bolygók egyikén élünk, mely kontinentális vándorlásokon esett át; a számos különböző faj, a hitrendszerek és a nyelvek gátolják a valódi párbeszédet. Ám ezek ellenére szerencsés, hogy az entrópia ezen óceánjában
kicsiny negentropikus szigetek léteznek, s talán egy napon növekedésnek indulnak.
Ám ha mindeddig nem lett volna szerencsénk, ideje lenne változtatni ezen a helyzeten. Ennek a feladatnak talán része lehetne az Ummita típusú filozófia elfogadása és integrálása (hozzáigazítása a tudásunkhoz és a hitrendszereinkhez).
Mit szeretnének a mi számunkra?
A technológiai fejlődés, ahol ismereteket gyűjtenek össze, nem szükségképpen kell,
hogy pusztulást hozzon, gyilkoljon, szétolvassza azokat, akik másként gondolkodnak, mint
mi.
Az evolúció, a mi általános ismereteink szerint, lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük azt a Világegyetemet, amelyben élünk (a földi evolúció és az élőhelyek viszonya például), és azokat a Világegyetemeket (nevezzük őket „párhuzamosaknak”), amelyek elsődlegesek és transzcendens fontossággal bírnak a létezésünk végső okának meg-
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magyarázása szempontjából, és így utat mutatnak miként viselkedjünk az itt lent töltött évek
alatt.
Ők azt állítják, megtalálták; a társadalomért élés bölcsességét, a csoportért és az
emberiségért, szemben az önmagukért való léttel; az immár nem mások ellen való anyagi
gyarapodás útját, náluk az egyes személy már nem birtokol sokat.
Könnyű moralizálni és „a kritika könnyű, ám a művészet összetett”. Bocsássanak
meg nekem. Az ujjaim a billentyűzeten túlvittek az általam e lapok elején előhozott kérdéseken. Tehát kik vagyunk és mi célja van a létezésünknek?
Itt vagyunk, miként az Robert Reeves mondta, a csillagok gyermekei, ám oly sok a
csillag, hogy a fivéreink és nővéreink, száma kétségtelenül hihetetlenül nagy. Néhányan ezután születnek meg, mások nagyon fiatalok vagy az igen öregek közé tartoznak, megint mások közel állnak a halálhoz. Még nem ismertük meg őket, és csak akkor leszünk képesek
találkozni velük, amikor már kissé jobban ismerjük önmagunkat, amikor felnőtté válunk.
Szerves „részei” vagyunk számos társaságnak, a bioszférának és élőlényei planetáris
közösségének; és minden egyes bolygó, ahol élet létezik, lelkünk planetáris közösségét képezi (szellem – tudat), és a „kollektív szellemek és formák” planetáris közösségét, amelyhez
a mi „szellem – tudat – öntudat” egységünk esetlegesen csatlakozik a halálunkat követően.
Nem lehetséges, hogy a testünk és a tudatunk (gondolkodjunk el ezen egy pillanatra)
képezi az unalmas bábját a sokszínű pillangónak, amely átalakítja önmagát abban a pillanatban, melyet „halálnak” nevezünk? Honnan tudhatnánk meg, vajon a hernyó memóriája
átmegy-e a pillangóéba?
A végső létezésünk, a mi „kollektív szellemünk és formánk”, a lehető legjobb értelemben. Csakhogy nem elég jól látni, jól hallani, és jól érezni…, de jól is kell gondolkozni, jól cselekedni, jól tanulni, jól fejlődni, hiszen ez a Világegyetem olyan, amilyenné tesszük. Ezen az
áron (kétségtelenül észrevettél egy bizonyos tendenciát a részemről, hogy elhiggyem, amit
ezek a levelek elmondanak), egy napon képesek leszünk megízlelni a totális tudathoz kapcsolódás örömét. Az örökkévalóságot?

A-J H., Aix-en-Provence, 1997.10.26

További ismeretek:
Keresd fel
Valamennyi levél „nyilvános honlapokon” (Egyik sem volt elérhető a fordítás idején – Aranyi)
-

GESTO: a leveleket elpostáztuk lemezen a szervezethez csatlakozott tagjaink
részére, miként a P-P PETIT évenkénti beszámolóit is (számos levél elérhető):
GESTO: 9 tour d'Aygosi, 13100, Aix en Provence - Fax: 04 42 26 97 18

-

On the Internet: http ://www.mygale.org/01/arcmap/ummo/lettres.
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-

INTERNET: idézett és frissített oldalak: Üdvözöljük Űrtestvéreinket:
http ://www.mygale.org/01/arcmap/ummo

Elérhető és megrendelhető főbb témák
-

INTERNET: META-SCIENCES (6-700 oldalas ismerethalmaz és elemzések)
http://perso.wanadoo.fr/meta.sciences - ...ne hagyd ki!

-

A teljes META-SCIENCES oldal CD-n elérhető, kérésre.

-

Ez a könyv pedig angolul és franciául:
http://perso.wanadoo.fr/ummo.textes-essentiels/

Kapcsolódó olvasmányok:
-

Antonia RIBERA, éditions du Rocher "Les extraterrestres sontils parmi nous?"
(Az idegenek köztünk vannak?). Igen jól dokumentált összegzés az egész
Ummita-ügyről, attól, aki utánajárt; szótárt készített, számos rajzot gyűjtött
össze a levelekből… Alapvető fontosságú olvasnivaló.

-

Jean-Pierre PETIT, éditions J'ai Lu "Enquête sur des extra-terrestres qui sont
déjà parmi nous" (Kutatások a már köztünk élő földönkívüek után), a következő művel együtt: „le Mystère des Ummites”. Jean-Pierre PETIT ezen munkái
számos érdekes tudományos mellékletet tartalmaznak az ikerVilágegyetemekről, mely elméletet jóval tudományosabban kidolgozva megtaláljuk az „On a perdu la moitié de l'Univers" (A hiányzó fél Filágegyetem) – című munkában.
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