
       Komentarze techniczne uzupełniające i wyjaśniające  pojęcia  
wprowadzane w powieści  pt. " M31- przybyliśmy z Andromedy i 
jesteśmy wśród Was" oraz w powieści   "Technologia 
zmartwychwstania - czy  gwiezdny nadajnik będzie już 
działał w oparciu o sztormy  24  -  go  cyklu aktywności 
słonecznej" -  sformułowane  z uwzględnieniem aktualnego 
stanu  realnej wiedzy.  
 
      Andrew Wader  
     
 
    Treść komentarzy pochodzi od redaktorów książki. Formułując komentarze techniczne 
staraliśmy powoływać się na łatwo dostępne źródła literaturowe opublikowane w j. polskim. 
Wyjątkowo musieliśmy sięgać do artykułów i książek opublikowanych za granicą. Odnośniki 
do pozycji literaturowych określonych w spisie bibliograficznym podano w nawiasach { }. 
 
 
 
(*1) Trasa lotu ukośnego, od równika z rejonu Indonezji,  w kierunku zwrotnika Koziorożca i 
dalej w kierunku Wyspy Wielkanocnej biegnie nad wyspami lagunowymi Ellice, Samoa, 
Cook'a, Wyspami Tuamotu, Polinezją Francuską, Wyspą Tahiti i Wyspami Pitcairn (Oeno). 
 
(*2) "...Wyspa Wielkanocna, Kahunowie na Hawajach ..." - autor sugeruje, że ślady 
pradawnych kultur (cywilizacji) odkryte   w rejonie Polinezji szczególnie często są 
przedmiotem rozważań osób formułujących hipotezy paleoastronautyczne {15-19,20,65}  
 
(*3) "... Imperium Garamantyjczyków ..." istniało na terenach dzisiejszej pustyni Saharyjskiej 
ok 3000 lat przed Chr. Ludność wędrowała stąd później do Afryki zachodniej i na wschód, 
zapewne dała początek plemieniu Dogonów jak i ludom malgaskim, które poprzez 
Madagaskar i ocean Indyjski dotarli do Indii i Tybetu, a także na wyspy Polinezji. 
 
(*4) Poprawne rozwiązanie równań z zakresu ogólnej teorii względności, dokonane przez 
fizyka Kip Thorne'a i dwóch jego studentów: Michael'a Morris'a i Ulvi Yustsever'a  z 
Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego wskazują na teoretyczną możliwość podróży 
wstecz czasu. Po kilku latach od tego „odkrycia intelektualnego” omówił to w sposób 
popularny znany fizyk Lawrence M. Krauss w książce pt.: „Fizyka podróże 
międzygwiezdnych” {173}. 
 
(*5) Kult Tantry - jest nurtem zarówno w obrębie hinduizmu jak i buddyzmu. Wiąże się z 
praktykami magicznymi i kultem żeńskich bóstw. Jego głównym założeniem jest to, iż przez 
erotyczno-mistyczne uniesienie można osiągnąć samo-poznanie i rodzaj zjednoczenia z 
"universum"{11,62,63}. 
 
(*6) Tybetańska Księga Umarłych (Bar-do-T'os-grol).  Przekład  z j. tybetańskiego na 
j. polski i opracowanie dla czytelników w Polsce wykonał Ireneusz Kania {64}. Tekst 
prezentuje oryginalne, tybetańskie pojmowanie fenomenu śmierci {64}. 
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(*7) Bar-do ("to co jest pomiędzy dwoma", "przestrzeń pośrednia", "przestrzeń wewnętrzna", 
"sytuacja pośrednia", "międzybyt", "sytuacja graniczna pomiędzy dwoma osobniczymi 
egzystencjami", "zawieszenie z możliwością swobodnego wyboru") - pojęcie związane blisko 
z rozważaniami na temat procesu umierania i fenomenu śmierci. Dokładne omówienie 
zawiera TKU {64}. 
 
(*9) Nazewnictwo konstelacji gwiazd, widocznych na niebie północnym, oglądanych z Ziemi. 
 
(*10) Symbol „M31” jest zaczerpnięto z pierwszego, lecz stosowanego do tej pory katalogu 
„obiektów mgławicowych” - „nie-gwiezdnych”, sporządzonego przez astronoma 
francuskiego Charlesa Messier (stąd „M”), który żył w latach 1730-1817. Charles Messier był 
fanatykiem obiektów „poruszających się” względem gwiazd, a więc także komet. Jego 
katalog obejmuje 103 „obiekty mgławicowe”. Jest wśród nich  14 komet. Najbliższa, inna 
galaktyka spiralna, odległa od nas o 2 miliony lat świetlnych została oznaczona przez niego 
symbolem „M31”. 
 
(*11) "...Ci w Meksyku byli indoktrynowani przez tych z Plejad ..." - aluzja autora powieści  
"M31" do poglądów Dänikena, dotyczących cywilizacji Azteków i Majów {16}. Należy  
dodać, że dziwne i tajemne powody sprawiają, iż wiele tekstów typu neognostycznego 
dotyczy tego gwiazdozbioru, o czym może przekonać uważna lektura miesięcznika  
„Nieznany Świat". Astronom Jarosław Włodarczyk cytuje zaś wiersz Juliusza Słowackiego z 
roku 1845, który pisał już wtedy: "Czy widziałeś Chrystusa? / Włóczy się przez ciemności / I 
sieje gwiazdy / z Plejad i Syriusza" (Gazeta Wyborcza - dod. katowicki nr 170). 
 
(*12) "... Ci z Egiptu, jak wiesz, wyznawcy Izydy i Ozyrysa przez gości z rejonu Oriona ..." - 
aluzja autora "M31" do teorii R. Temple o założeniu predynastycznej cywilizacji Egiptu przez 
paleoastronautów, którzy przybyli z  planet krążących wokół gwiazd określanych 
gwiazdozbiorem Oriona. 
 
(*13) "... Dogonowie z Afryki przez plemię z planet krążących wokół Syriusza ..." - aluzja do 
rozważań R. Temple  o nadzwyczajnej wiedzy o podwójnym (potrójnym?) układzie 
gwiezdnym Syriusza {20) i krążących tam planetach plemenia Dogonów, co spisali francuscy 
etnolodzy: Marcel Griaule i Germaine Dieterlen {20}. 
 
(*14) "... a seks opisywany przez pisarki jest bardziej mroczny". Jeśli teza ta byłaby 
dyskusyjna, a czytelnik chciałby zapoznać się z przykładem takich dzieł literackich to 
polecamy np. powieści jednej z najbardziej znanych pisarek francuskich Marguerite Duras, 
chociażby jej powieść "Kochanek" lub kasetę video z filmem wg tej powieści {40}. 
 
(*15) Jest mowa o cyfrowym sposobie rejestrowania głosu  i obrazu i możliwych wtedy 
komputerowych korektach  i modyfikacjach. 
 
(*16) „Postać”, kluczowe pojęcie "szkoły psychologicznej Gastalt", która wywiodła ten 
ważny dla tej teorii termin  z konceptu fizycznego „teorii pola” - np. „pola elektro-
magnetycznego”, „pola probabilistycznego”,  itp. W centrum owego pola tkwi „rozważana 
osoba”. Częścią tej osoby jest zresztą owe pole oddziaływań i wpływów osobistych. W owym 
polu może się pojawić postać: czyli ów "Gestalt", np. „narzeczony”, „kochanek”, itp. Owa 
postać jest "miejscem" inwestowania (czasami ubytku) energii. Jeśli rozważana osoba nie jest 
w stanie "domknąć" spraw związanych z zaistnieniem owej "postaci" (Gestaltu), to przez ową 
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postać będzie "ubywało energii". Wydaje się, że późniejsze koncepty tzw. "asertywności", 
czyli umiejętności otwartego, spokojnego przedstawiania swoich "praw osobistych" i 
określania granic tzw. "własnego terytorium psychologicznego" zostały wywiedzione z 
założeń szkoły psychologicznej "Gestalt", już jako przeciwwaga do podstawowych pojęć 
„psychologii Gestaltu”.  
 
(*17) "... Jednostka TCP ...". Litery TCP wg autora powieści są skrótem od "Jednostki 
Transferu w Czaso- Przestrzeni". Czytelnikom nie zaznajomionym z konwencją literatury s-f 
należy zwrócić uwagę, że sformułowany przez A. Einsteina koncept "czasoprzestrzeni", z 
jednej strony jest jednym z pojęć najbardziej nadużywanych  przez autorów literatury s-f, a z 
drugiej strony jest pojęciem, które nauczyciele fizyki niechętnie wyjaśniają poglądowo 
uczniom liceum ogólno- kształcącego, a biolodzy omijają nie chcąc "wsadzić do 
ekspandującej czasoprzestrzeni ani człowieka ani ewoluujących tworów organicznych, 
zapewne ze względów filozoficznych. Pojęcie to, już od ok. 100  lat na stałe weszło do języka 
fizyki i kosmologii. Od momentu uznania konceptu czasoprzestrzeni, bez względu na to czy 
będziemy ją pojmować jako statyczną (co było możliwe w latach 1912-1926), czy też jako 
twór "ekspandujący", konieczne jest uznanie "trwania przeszłości", czyli możliwych 
przynajmniej teoretycznie "podróży w przeszłość". Jest to taki "orzech do zgryzienia", że 
pojęcia tego większość z nas nie przyjęła do wiadomości. Autor "M31" konstrukcję powieści 
nie opiera na wyeksploatowanym już pomyśle s- f podróży w czasie, lecz uwzględnia 
konsekwencje ewentualnego przyjęcia do wiadomości tego konceptu przez biologów, 
ewolucjonistów, lekarzy i duchownych. Koncepcję Andrew Wadera  potwierdza fizyk 
Lawrence M. Krauss w swojej książce pt.: „Fizyka podróży międzygwiezdnych” {217}. 
 
(*17b) O możliwościach podróży międzygwiezdnych z szybkościami większymi niż szybkość 
światła pisze Stephen Hawking w przedmowie do książki Lawrence M. Kraussa pt.: „Fizyka 
podróży międzygwiezdnych”. Czytamy tam:  „ Na szczęście ogólna teoria względności 
Einsteina stwarza możliwości obejścia tej trudności: można zakrzywić czasoprzestrzeń i 
stworzyć drogę na skróty między miejscami, które chce się odwiedzić. Mimo pojawiających 
się wtedy problemów z ujemną energią, takie zakrzywienie czasoprzestrzeni może być dla nas 
w przyszłości wykonalne. Jak dotąd nie prowadzono w tej dziedzinie zbyt wielu poważnych 
badań, po części, jak sądzę, dlatego, że za bardzo przypomina to „fantastykę naukową”.  
W treści książki L.M. Krauss, w rozdziale „Data kończy grę”, pisze na str. 64, że możliwość 
„kontrolowanych podróży międzygwiezdnych”  w sposób niejako niesprzeczny z ogólną 
teorią względności A. Einsteina odkrył Miguel Alcubierre z Uniwersytetu Walijskiego. 
Wykazał on, że „można uzyskać taką konfigurację czasoprzestrzeni, w której statek 
kosmiczny podróżowałby między dwoma punktami, w dowolnie krótkim czasie. Co więcej, 
przez cały czas podróży statek ten poruszałby się względem swojego otoczenia z 
prędkościami mniejszymi od prędkości światła ...”. L.M. Krauss pisze, że „... pomysł jest 
prosty. Jeśli czasoprzestrzeń można lokalnie ukształtować tak, aby rozszerzała się za statkiem, 
a kurczyła przed nim, statek będzie się poruszał wraz z przestrzenią, w której się znajduje, 
niczym deska surfingowa na fali. Nie przekroczy on nigdy prędkości światła, ponieważ 
światło również będzie się unosiło wraz z rozszerzającą się falą przestrzeni”. Nowym 
zapatrywaniom fizyków poświęcono już liczne filmy popularno-naukowe, np. film „Star Trek 
a nauka” Billa Kurtisa, emitowane przez kanał telewizyjny Discovery. Patrz także czasopismo 
„Wiedza i Życie” nr 10/1996. 
 
(*18) Jest mowa o współczesnej sytuacji komunikacyjnej i informacyjnej na naszym globie, 
gdzie już  teraz  większość danych zgromadzonych w rozmaitych bibliotekach i filmotekach  
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jest  dostępna z monitora domowego urządzenia audio- video- komputerowego (multi- media-
terminal). 
 
(*19) "... na użytek Nadajnika Snów ..." - aluzja autora "M31" do konceptów Arnolda 
Mindela, twórcy oryginalnych konceptów psychologicznych. A. Mindel, będąc z 
wykształcenia fizykiem, zaznajomił się z teoriami C.G. Junga i opublikował (wraz z swoją 
żoną) kilkanaście książek. W j. polskim dostępne są prace pt.: "O pracy ze śniącym ciałem" 
{57} i "Śniące ciało w związkach" {58}. Teoria A. Mindela przemawia za uznaniem 
niezależnego od pięciu zmysłów, oddzielnego "kanału przesyłu przesłań", który jest dostępny 
niejako dla "czegoś" co należałoby nazwać Tworem Nadrzędnym {4,57,58}. 
 
(*20) "... możemy nadawać w "kanale świata" ...". Patrz (*19). Wg A. Mindela prócz wzroku, 
słuchu, węchu i innych zmysłów na człowieka może oddziaływać jeszcze informacja 
nadawana w "kanale świata" {4,5,52-56,57,58}.  
 
(*21) Aluzja do sceny z filmu "Walka o ogień" {35}. Upływ czasu wykazuje, że jest to dobra, 
trwała wizja literacka czasów, kiedy to  pojawił się na planecie Ziemi tzw. "człowiek 
nowoczesny". Film obrazuje - "wizualizuje" - nie tylko wynalezienie sposobu uzyskiwania 
ognia, ale także "wynalezienie mowy", odkrycie "fenomenu miłości", przydatności refleksji, 
spoglądania w gwiazdy i wynalezienie "klasycznej pozycji kochania się". 
 
(*22) Mithraizm, poufny kult religijny szeroko rozpowszechniony w Cesarstwie Rzymskim w 
okresie od I w.p.n.e. do IV w.n.e., oparty o astronomiczną symbolikę związaną  z 
gwiazdozbiorem Perseusza i Byka. W podziemnych świątyniach symbolikę tę reprezentowały 
malowidła i rzeźby przedstawiające młodego mężczyznę (Perseusza) zabijającego Byka 
(Taurus). Symbolika ta wynikła ze spostrzeżenia dokonanego w 120 r.p.n.e. przez astronoma 
greckiego Hipparcha, iż punkt równonocy wiosennej przesuwa się wolno wzdłuż ekliptyki w 
kierunku przeciwnym niż Słońce {116}.  
 
(*23) Świątynia  Kanarak w mieście Kurajaho, poświęcona kultowi tantrycznemu (*5), 
wybudowana w Indiach za czasów władcy Narasima Deva I, znana z licznych kamiennych 
rzeźb przedstawiających ludzi w trakcie aktów miłosnych. 
 
[*24] "... sprawdzać się same poprzez wykazanie swojej sensowności ..." - aluzja do innych 
opcji filozoficznych, które lansują tezę, że ludzie za życia są testowani poprzez zadane  z góry 
kryterium.  
 
(*25) Aluzja do poglądów filozoficznych, które zakładają, że "żywy człowiek jest częścią 
większej całości", a jego osobista świadomość (Selbstbewustsein) jest częścią świadomości 
nadrzędnej (Bewustheit) {4,5,52-58}. 
 
(*26) "... "teleobecność", "telekonferencje" ..." - szybko rozwijająca się technologia 
wynikająca z tzw. "virtual reality" (*8). Założenie "kostiumu i hełmu" podłączonego do 
komputera, który jest z kolei w łączności z innymi komputerami umożliwia wytworzenie 
złudzenia fizycznej obecności wraz z innymi osobami w miejscu, które także fizycznie nie 
istnieje.  
 
(*26b) Od czasu pierwszych prac, dotyczących tzw. „virtual reality”, w latach 80-tych 
odnotowuje się niesłychanie szybki rozwój tej dziedziny komputerowo- audio- wizualnej. 
Jeśli ktoś nie wkładał jeszcze hełmu, czy też kombinezonu  w jakimś salonie rozrywki, to był 
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zapewne w kinie - już wiele lat temu na  takich filmach jak: „Jurasic Park” i „Zaginiony 
świat” Spielberga czy „Independence day” R. Emmericha. Zapewne niedawno oglądnął 
słynny film "Awatar".  Taką odmianą technologii „virtual reality”, która umożliwiałaby 
„wejście w świat własnych fantazji”, bądź „świat wyreżyserowanej fantazji”, w którym 
jednak osoby i przedmioty byłyby  „utwardzone” (nie-holograficzne) lub, mówiąc inaczej 
„jak żywe”, jest technologia prezentowana często w kolejnych odcinkach serialu „Star Trek”, 
gdzie jest nazywana „holodekiem”. Lawrence M. Krauss w rozdziale pt.: „Holodeki i 
Hologramy” twierdzi, że technologia taka jest niemal niewykonalna. Pisze on, że „... 
wówczas wymagane są bardziej ezoteryczne techniki i twórcy ‘Star Trek’ musieli się 
posłużyć w tym celu ‘transporterem’ lub przynajmniej ‘replikatorami’, które są prostszymi 
wersjami transportera ... transporter pozwala odtwarzać i przemieszczać materię (osoby) w 
holodeku tak, aby dokładnie przypominała odpowiednie istoty ... ta ‘holodekowa materia’ 
zawdzięcza ‘swoją formę’ informacji przechowywanej w buforze (transportera)”. Niżej L.M. 
Krauss pisze: „... jak to wyjaśniłem wcześniej zbudowanie transporterów jest mało 
prawdopodobne, aby stworzyć działający holodek należałoby zaleźć jakiś inny sposób 
nadawania materii kształtu  i przemieszczania jej ...”. 
     Autor powieści Andrew Wader  w  kolejnym tomie niniejszego sequel'u zatytułowanym  
”Technologia zmartwychwstania” polemizuje jednak z L.M. Krauseem odnośnie stopnia 
trudności ewentualnego zbudowania tzw. „transportera”. Należy zauważyć przy tym, że 
opisywane fenomeny tzw. bilokacji, które dotyczyły akurat kilku ludzi żyjących w różnych 
epokach, uznanych za osoby święte, są tym samym zjawiskiem, które na polu fantastyki 
naukowej jest nazywane „powieleniem przez transporter holodeka”.  
 
(*27) Wielki Brat - aluzja do sytuacji w pewnym kraju zarządzanym totalitarnie, opisanej w 
słynnej powieści G. Orwella pt.: "Rok 1984", gdzie społeczeństwo jest indoktrynowane i 
kontrolowane przez abstrakcyjną postać, która jednak "wszystko słyszy" i ukazuje się na 
ekranie zamontowanego w każdym domu monitora telewizyjnego. 
 
(*28) Czytając rozdział "Debata operacyjna" odnosi się wrażenie, że autor być może był 
inspirowany przez powieść "Imię Róży" Umberto Eco, w której mnisi z wielu zakonów 
zbierają się w zamku pewnego opactwa na debatę, ważną dysputę filozoficzną. 
 
(*29) "... wymaga zorganizowania ‘rajskiego obozu’  ..." - aluzja do hipotezy Dänikena, który 
sądzi, że przybysze z Kosmosu, po dokonaniu "poprawki genetycznej" na pewnej grupie  
Ziemian izolowali ich w "raju" {17}. 
 
(*30) Cytat słynnego powiedzenia Arthura Clarka, autora powieści "Odyseja kosmiczna 
2001", która posłużyła za scenariusz do słynnego filmu o tym samym tytule. 
 
(*31) Galaktyki, inne światy, odkryto dopiero 70 lat temu. Dokonał tego Edwin Hubble, ten 
sam astronom, który ustanowił koncept ekspansji czasoprzestrzeni. Obecnie szacuje się, że 
nasz Wszechświat zawiera około 40 miliardów galaktyk, które gdyby je "odrysować" to 
zakryłyby 1/3 nieboskłonu. Okazuje się, że galaktyki nie są rozmieszczone równomiernie. 
Tylko nieliczne, takie jak nasza i M31, zwane galaktykami polowymi, położone są na 
zewnątrz gęsto upakowanych gromad. W gromadach galaktyk gęstość  materii jest ok. 100 
razy większa niż w polu. Najgęstszą znaną gromadą galaktyk jest supergromada, którą 
odszukuje się na tle gwiazdozbioru Panny (VIRGO). Jest ona odległa od Ziemi o 50 milionów 
lat świetlnych. Inną, wielką supergromadę odszukuje się na tle gwiazdozbiorów  Hydry  
i Centaura (gwiazdozbiory pasa równikowego). 
 

 5



(*32) Astrofizyczny obiekt nazwany Wielkim Atraktorem odkryli Alan Dressler i Sandra 
Faber, a tzw. Wielką Ścianę odkryli Margaret J. Geller i John P. Huchra. Są to zapewne 
szczególnie masywne gromady galaktyk. Sądzi się, że Wielki Atraktor to supergromada 
galaktyk widoczna na tle gwiazdozbiorów Hydry i Centaura {105}, Wielka Ściana to 
największa w tej chwili znana nam makrostruktura kosmosu. Są  to tysiące galaktyk 
"zagęszczonych", tworzących mur długości 500 milionów lat świetlnych. Jak wynika jednak       
z niedawnych prac astrofizyków, Wielki Atraktor oraz struktury, takie jak supergromada 
Hydra - Centaur oraz Wielka Ściana, to już największe struktury, największe 
niejednorodności, jakie da się wykryć w naszym Wszechświecie {106}. 
 
(*33) "... Ci co wysłali "Chwałę Pana"...". Autor ma zapewne na myśli termin z księgi 
Ezechiela wyjaśniony w wierszach  od 1,1 do 1,28. 
 
(*34) Aluzja do poznanych już różnic genetycznych pomiędzy współczesnymi ludźmi, tzn. 
gatunkiem Homo sapiens a jego przodkami np. człowiekiem neandertalskim. Ów "człowiek 
nowoczesny" wyparł w krótkim czasie, ok. 200 tysięcy lat temu, wszystkie wcześniejsze 
gatunki hominidów {117}. 
 
(*35) Parafraza stwierdzenia Carla Gustava Junga. 
 
(*36) Lansowanie nazwy "Recurrence", a więc "planety nawrotowej", jak i upodobanie sobie 
galaktyki M31, jak wiadomo bliźniaczo podobnej do naszej, jako symbolu wiąże się z 
przeświadczeniem autora powieści że twory istniejące  w rzeczywistości są powoływane 
zawsze przez "dwójnię", a istotą "procesu istnienia" jest nawrotowe działanie pewnego 
uruchomionego programu, przepisu. Działanie dwójni może być nie tylko działaniem 
podwójnego programu, ale i dwojga ludzi lub dwóch cywilizacji. Jest to zgodne ze znanymi, 
aczkolwiek intuicyjnymi uzasadnieniami celowość poszukiwania innych cywilizacji. Wydaje  
się, że w wypadku "kontaktu" korzystanie z dwóch zbiorów konceptów byłoby równoważne 
współpracy umysłowości kobiety i mężczyzny  i "zrodziłoby" znaczne przyspieszenie 
rozwiązywania  głównych, trudnych problemów ludzkości. 
 
(*37) Aluzja do romansu króla Salomona z królową Sabą, która  według  wszelkiego  
prawdopodobieństwa była olbrzymką {17}. 
 
(*37 b) Współcześnie treści dotyczące odmiennego sposobu myślenia kobiet i mężczyzn, 
wkładane przez autora w usta postaci swojej powieści, stały się znane już obiegowo dzięki 
takim książkom jak np. „Płeć mózgu” Anny Moir i Davida Jessela {174}, czy też „Mężczyźni 
są z Marsa a kobiety z Wenus” Johna Graya {175}. 
 
(*38) Aluzja do zwyczaju, jaki rozpowszechnił się najpierw  we Francji, aby prowadzić 
anonimowe, erotyczne dialogi oraz ustalać spotkania poprzez ogólnokrajową sieć 
komputerową MINITEL. Współcześnie nawiązywanie kontaktów, poznawanie nowych ludzi 
ułatwia sieć INTERNET. Nawiązywanie znajomości odbywa się przez wyspecjalizowane  
portale społecznościowe  takie jak Facebook, Plaxo, rozmaite  grupy dyskusyjne, gry 
interakcyjne, różne formy korespondencji typu e-mail oraz tzw. "czaty", których 
pierwowzorem był tzw. IRC (Internet Relay Chat). Oprogramowanie typu "Skype"  
umożliwia współcześnie  wideo-dialogi w czasie rzeczywisty, tak jak wcześniej umożliwiało 
to  CB-radio. 
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(*38b) „... a największe niebezpieczeństwo grozi im po śmierci”, jest aluzją autora do 
przesłania końcowego tomu sequela  pt.: „Pomarańczowo, czerwono, niebiesko”. 
 
(*39) Zamek Triana w Sewilli był siedzibą Centrali Hiszpańskiej Inkwizycji, która 
przeprowadziła pierwszą skuteczną  w historii, próbę rządzenia dużym państwem przy 
pomocy zmasowanego terroru. 
 
(*40) Aluzja do jednego z pierwszych filmów erotycznych z gatunku s- f, z Jane Fondą w roli 
głównej. 
 
(*41) Z rozważań neurofizjologicznych nad istotą odczuwania przyjemności wynika, iż 
zachodzi wtedy przekształcenie, transformacja percepowanego stale "obrazu samego siebie" 
na "obraz bardziej niejako uporządkowany (piękniejszy?)". Jest to transformacja wzoru, 
kształtu nieprzestrzennego, ale raczej wielowymiarowego {80}. 
 
(*42) Patrz rysunek zamieszczony w komentarzach pod punktem (* 69). 
 
(*43) "... założył cywilizację  w rejonie  Egipt - Mezopotamia - Mykeny ..." - aluzja do 
hipotezy paleoastroneutycznej R. Temple {20}. 
 
(*44) Patrz zamieszczony w komentarzach rysunek gwiazdozbiorów Wielkiej Niedźwiedzicy, 
Kasjopei i Andromedy. Patrz także „astronomiczne ujęcie mitu o Zeusie, Herze i Kallisto” w 
podręczniku Eduwarda Pitticha {91}.  
 
(*45) Wydaje się, że porównanie osobowości małp i ludzi autor przeprowadził wg ustaleń 
dokonanych przez znanego antropologa prof. A. Wiercińskiego {117}. 
 
(*46) Cytat z powieści Umberto Eco "Imię Róży". 
 
(*47) Dopiero od kilku lat astronomowie uświadomili sobie, że nieznany jest nam obecnie 
stopień zagrożenia przez katastrofy, które mogą być spowodowane przez kolizje z 
planetoidami. Wiele planetoid ma nieznane nam orbity. W roku 1992 Ziemię mijała 
planetoida Toutatis (o średnicy  4 km), a w roku 2126 minie(?) Ziemię planetoida Swift-
Tuttle. Uderzenie w Ziemię planetoidy o średnicy kilku km spowodowałoby katastrofę na 
skalę całej planety. 
 
(*47 b) Dopiero niedawno służby typu „Space Environment Center” zaczęły uwzględniać 
fakt, iż gwiazdy (lub całe układy ‘słoneczne’) dokonują wędrówek w obrębie pola naszej 
Galaktyki. Niedawno okazało się, że ku Słońcu  (i planecie Ziemi) z dużą szybkością (30 tyś. 
km/godz.) zmierza gwiazda „Glise710”, która obecnie leży w odległości 63 lat świetlnych, i 
jest widoczna w konstelacji Wężownika. „Gliese 710” to tzw. czerwony karzeł, czyli słabo 
świecąca, bo „wygasła” już gwiazda, która „wypaliła już prawie całe swoje paliwo” i jest 
cięższa 100 tysięcy razy niż Słońce. Według astronomów z „Jet Propulsion Laboratory” z 
Pasadeny za milion lat uderzy on w tzw. Obłok Orta, pasmo asteroid, które okrążają Słońce w 
odległości 1 roku świetlnego. Według astronomów z „Jet Propulsion Laboratory” zbliża się 
ku nam jednak także tzw. gwiazda Bernarda, która jest drugą co do najbliższej odległości  
gwiazdą i jest oddalona  od naszego układu gwiezdnego jedynie o  6 lat świetlnych .  Vide 
artykuł Piotra Cieślińskiego pt.: „Gwiezdne Roszady” w dziale „Nauka” „Gazety Wyborczej” 
nr 124.2417 z 30 maja 1997 roku. 
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(*48) Założenie, iż Wszechświat jest czterowymiarową kulą zapewne jest uproszczeniem. 
Kosmologiczna teoria tzw. strun lub membran posługuje się aparatem pojęciowym, który 
wymaga założenia, iż Wszechświat jest tworem 11- wymiarowym. Topolodzy podejrzewają 
natomiast, że czasoprzestrzeń może być jedynie wycinkiem złożonego kształtu, tzw. 
"rozmaitości n - wymiarowej". W roku 1997 przypuszczenie to potwierdziła praca naukowa 
wykazująca „nierównomierność” widzialnej części Wszechświata, i wskazująca także  na tak 
zwaną  „oś Wszechświata”. 
 
(*49) Konstrukcja powieści zmierza do postawienia tezy, iż niemal wszystkie omawiane 
procesy toczą się już na planecie Ziemi i że ów statek kosmiczny Time - Craft -V to w istocie 
coś takiego jak nasza planeta. Tę dość dziwaczną na pozór tezę uzasadnia niedawne 
spostrzeżenie astronoma K.M. Mirrilla {98}: "... choć gwiazdy zazwyczaj zaczynają życie   w 
zespołach, większość z nich kontynuuje samotnie podróż po Drodze Mlecznej ... grawitacyjne 
przyciąganie sąsiadów może wyrzucić gwiazdę z grupy i wysłać ją w bezkresną, samotną 
wędrówkę ...". 
 
(*49 b) Aluzja do klasyfikacji potęgi technologicznej rozumnej cywilizacji przedstawiona w 
książce Michio Kaku pt.: „Hiperprzestrzeń -  wszechświaty równoległe, pętle czasowe  i 
dziesiąty wymiar” {176}. 
  
(*50) "... Nie właź mu na kark, zejdź mu z drogi, zajmij się sobą ...". Zasady sformułowane 
pierwotnie przez teoretyków ruchu "Al - Anon", organizacji partnerów żyjących  w 
związkach z alkoholikami. Później okazało się, że jest to trafne, lapidarne ujęcie "wzorca 
zachowania" przydatnego w wielu innych dolegliwych układach międzyludzkich, kiedy to 
daje się zauważyć znaczną przesadę, zwłaszcza jednego z partnerów {60}. 
  
(*51) Autor, jak się wydaje, chce tu podkreślić, że jednym  z najważniejszych zaleceń zmian 
prowadzących do poprawy samopoczucia jest poszukiwanie i zajęcie się "czymś 
pasjonującym" o charakterze zewnętrznym wobec dylematów psychologicznych. Powieść 
"M31" usiłuje lansować jako taki rodzaj zajęcia - "spoglądanie w gwiazdy", amatorskie 
uprawianie astronomii oraz rozważanie konceptów paleo - astronautycznych. Spis 
bibliograficzny wymienia także wiele powieści {15-24,38-51} i filmów na kasetach video 
{25-37,138}, które są dobrym wprowadzeniem do tego typu "działań zewnętrznych" wobec 
osobistych dylematów psychologicznych. 
 
[*52] Istnieją, jak się wydaje, również analogiczne rozwiązania dla II-go i III-go dylematu 
Vivian. Dobrym określeniem problemu do rozwiązania (części dylematu III-go) jest 
chociażby treść artykułu pt.: "Na samym dnie" {139}. Ponieważ jednak książka niniejsza 
próbuje uczyć "konstruktywnego fantazjowania", więc byłoby niecelowe zawarcie propozycji 
takich rozwiązań w niniejszym tomie fantazmatów. 
 
(*53) Goldstone Deep Space Communication Complex jest jedną z dwóch instalacji, które 
rozpoczęły w roku 1993, zaplanowany na wiele lat, program nasłuchu sygnałów w celu 
odebrania ewentualnego komunikatu od inteligentnych cywilizacji pozaziemskich. O ile 
druga z instalacji, tzn. radioteleskop w Arecibo ma zasięg rzędu 100 lat świetlnych, to 
radioteleskop w Goldstone dokonuje wyrywkowych przeglądów promieniowania 
nadchodzącego od obiektów położonych znacznie dalej {94}. Jednym  z wpływowych 
astrofizyków, który sprawił, że Kongres USA przydzielił fundusze na ten cel, był  Carl Sagan, 
zmarły już autor powieści pt.: "Kontakt" {24} oraz książek „Błękitna kropka” {200} i 
najciekawszej, nie przetłumaczonej na j. polski „Planeta nawiedzona przez demony”. 
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(*54) "... Carnac w Bretanii..." W pobliżu miejscowości Carnac znajdują się największe na 
świecie kompleksy megalitycznych budowli o niezrozumiałym przeznaczeniu. Ciągną się tam 
kilometrami rzędy olbrzymich kamieni (menhirów) ustawionych w rzędach po 3 lub 4, o 
wadze sięgającej do 150 t. Pod Carnac odkryto także inne niezwykłe budowle: największy 
krąg kamienny w Europie "Kerlescan", krąg kamienny na wysepce Er Lannic z symetryczną 
częścią podwodną w kształcie ósemki, a na wyspie Gavrinis olbrzymią budowlę typu 
schron"?, "rodzaj świątyni"? zbudowaną z kamieni o wadze do 250 ton, pokrytych ozdobami 
w postaci osobliwych spirali, datowanych za pomocą izotopu C - 14 na 5830 lat. 
 
(*55) Wprowadzenie przez autora powieści, w kolejnym tomie  sequelu tych samych imion 
bohaterów powieści, np. Phoebe, Noah, Jaycee, które występują już w  poprzednim tomie ma 
zapewne na celu podkreślenie co najmniej dwóch możliwości pojawienia się tych samych 
osób lub „tych samych osobowości” w różnych czasach. Po pierwsze, na pokładzie statku 
TIME-CRAFT-V planowano wysyłanie załóg poszczególnych „jednostek operacyjnych TCP”          
w dowolnie ustalane epoki historyczne. Po drugie, niezwykła interpretacja „idei reinkarnacji”, 
przedstawiona w tomie pt."Technologia zwartwychstania"  przewiduje właśnie pojawianie się 
„tych samych niejako osób, wypełniających pewną szczególną misję” w różnych epokach 
historycznych. Myśl taka przewija się także w serii filmów Rusella Milcahy pt.: 
„Nieśmiertelny (Highlander)”. Myśl tą wyraził, jak nam wiadomo z relacji ustnej, także 
wydawca książki pt.: „I Twój niezwykły umysł także ...” Pan Leszek Żądło, który 
przeczytawszy rozdział wydanej przez siebie książki pt.: „Czyżby sieć prywatnych powiązań, 
sterowanych przez samego Ra - czyli o siatce nadwrażliwców posianej w czasoprzestrzeni”, 
powiedział do jej autora –„Zainspirował Pan mnie! Sądzę, że to idzie dalej, to jest ta sama 
grupa, to są ci sami ludzie!”. 
 
(*56) Tomografia NMR, technika rozwinięta w latach 80 - tych naszego wieku, oparta o 
zjawisko rezonansu spinów jąder atomowych {118}. Technika badania, która żywiołowo 
rozwija się. W roku 1993 opanowano już możność  "obrazowania" tych szlaków 
neuronalnych, które biorą udział w percepcji pewnego obiektu obecnego w polu 
receptorowym {119}. Obecnie tzw. f- MRI - funkcjonalne obrazowanie  mózgu przy pomocy 
tomografii magnetyczno - rezonansowej jest podstawową metodą dociekań nad ludzkimi 
procesami kognitywnymi.  
 
(*57) W latach 90 - tych  aparatura do magneto-encefalografii była wyposażona już w 
kilkadziesiąt biegunów mierzących zdalnie, nad powierzchnią czaszki, zmiany pola 
magnetycznego wywoływane przez zachodzące w mózgu procesy neurofizjologiczne. 
 
(*58) "Big crunch" jest pojęciem z zakresu kosmologii. Matematyczne modele Wszechświata, 
zakładające, że jego masa jest większa od wielkości krytycznej, przewidują, iż za jakieś 30 
miliardów lat nastąpi faza kolapsu, czyli zapadania się czasoprzestrzeni do formy "czarnej 
dziury" {100,103, 108,109}. Uznany przez większość astrofizyków  typ obiektu zwany 
"czarną dziurą" można nazwać "małym kolapsem" (little crunch). Sir Fred Hoyle sformułował 
także  pod koniec życia model kosmologiczny tzw. "little bangów i little crunch'y" {52}. 
Należy podkreślić, że współcześni kosmolodzy nie przewidują "wielkiego "Big crunch". 
Odwrotnie - twierdzą oni że wszechświat w sposób gwałtowny rozpręża się i nigdy  nie 
będzie się zapadał.  
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[*59] Autor powieści odwołuje się często do znanych powieści, filmów, które siłą artystyczną 
wyrazu, w sposób obrazowy ilustrują jego koncepty. W tym miejscu jest to aluzja do filmu 
"Millenium" {26}. 
 
[*60] Postać księżniczki, wątek spisku i wątek "kradzieży" wysokozaawansowanych 
technologii przez tzw. spiskowców, autor zaczerpnął zapewne z filmów: "Gwiezdne wojny" 
{29}, "Imperium kontratakuje", "Jedi". Wydaje się, że autor powieści próbuje wywodzić jej 
przesłanie z wielu poprzednich znanych przekazów kulturowych, chcąc wykazać, że dorobek 
kulturowy cywilizacji jest pewną całością, tak jak zasoby pamięciowe pojedynczego 
człowieka. 
 
(*61) Od około pół wieku dokonywane są próby integrowania wiedzy z zakresu 
neurofizjologii, psychologii i matematycznego, elektronicznego i komputerowego 
modelowania obwodów neuronalnych i procesów poznawczych {76-85,89,127-133}. W 
ciągu ostatnich dwóch lat układy elektroniczne odtwarzające funkcję neuronów (tzw. 
"krzemowe neurony") zaczęto produkować już w technologii obwodów scalonych wysokiej 
integracji {112}. Poza robotyką przemysłową rozwój robotów androidalnych postępuje 
jednak nadal dość wolno {129,133}. Obecny stan zaawansowania badań w zakresie robotyki        
i tzw. „sztucznej inteligencji” dobrze odzwierciedla wypowiedź prof. Władysława Ducha, 
zamieszczona w dniu 13 maja 1997 r. w „Gazecie Wyborczej” {202} z okazji wygrania partii 
szachów przez komputer „Deep Blue” z aktualnym mistrzem świata Garii Kasparowem.  
 
(*61 b) Patrz także wywiad na temat tzw. „sztucznej świadomości” z pionierem techniki sieci 
neuronalnych Igorem Aleksanderem (wywiad przeprowadziła Barbara Myers) pt.: „Władca 
myślących maszyn”, zamieszczony w „The Independent” 20. V. 97, a przedrukowanym w 
„FORUM” nr 22 z 1. VI. 1997. 
 
(*62) Wspomniane w tekście powieści, planowane działania tzw. "grupy fizycznej" są 
zapewne aluzją do opcji filozoficznych  przedstawionych przez takich znanych fizyków, jak 
Freeman Dyson i Alan Guth {121}.  Freeman Dyson napisał w "Review of Modern Physics: 
"tego typu kwestie nie należą tylko do domeny fizyki lub kosmologii, gdyż wysoko 
rozwinięta cywilizacja, czerpiąc ... może przebudować część Wszechświata i zmienić lokalnie 
topologię czasoprzestrzeni tak, by uniknąć zamarznięcia lub usmażenia się ...". Dyson ... 
dochodzi do wniosku, że społeczeństwo zdolne do wykonania prac inżynierskich na skalę 
galaktyk mogłoby być nieśmiertelne!!! Jednak w toku ewolucji, aby przetrwać, życie 
musiałoby zmieniać formy, aby przetrwać, ... obecne formy biologiczne musiałyby być 
zmienione tak, aby ''wcielić się''  w międzygwiezdną chmurę lub nawet w jakąś postać 
galaktyk mających świadomość i pamięć". Eugene F. Mallove, referując poglądy niektórych 
astrofizyków {124}, napisał: "... innym możliwym sposobem samoreprodukcji naszego 
kosmosu byłoby rozmyślne działanie skrajnie wysoko rozwiniętych cywilizacji. Edward Farhi 
wraz z Alan Guth'em (MIT - twórca "modelu inflacyjnego" - "poprawionej" wersji teorii 
WIELKIEGO WYBUCHU) pracowali nad zagadnieniem, czy możliwe jest rozmyślne 
stworzenie Wszechświata. Ich zdumiewająca, rachunkowa praca opublikowana w "Physics 
Letter B" (1987, z dnia 8. I.) nosi zuchwały tytuł: "Przeszkody na drodze do stworzenia 
Wszechświata w laboratorium."...  "... w pewnym sensie ten nowy Wszechświat 
'wykiełkowałby' prostopadle w pewnych wyższych wymiarach do naszego Wszechświata ..." 
 
(*63) Human Genom Project -  był   projektem  naukowym, którego celem było  ustalenie 
sekwencji nukleotydów całego genomu ludzkiego, a więc informacji określającej budowę, 
rozwój i funkcje organizmu człowieka {70,111}.  Projekt ten został zakończony sukcesem. 
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O kilka miesięcy wcześniej podobny rezultat uzyskał Craig Venter. Po latach okazało się, że 
znajomość sekwencji nukleotydów  genomu ludzkiego nie wystarcza aby rozumieć jego 
funkcjonowanie. Craig Venter obecnie próbuje przybliżyć się do rozwiązania wielu zgadek 
przez tworzenie sztucznych prostych organizmów żywych ( vide wywiad z  nim  pt.  
" Niczego nie wiemy" - Forum  nr 27 z dnia 5. 07. 2010 )   
 
(*64) "miejsce mocy ..." - aluzja do pojęcia z zakresu tzw. geomancji, tzn. teorii rozpatrującej 
powierzchnię planety pod względem właściwości magnetycznych i energetycznych. 
Analogicznie do punktów akupunkturowych i meridian na powierzchni ciała ludzkiego (o 
obniżonej oporności elektrycznej) istnieją zapewne również "szczególne" miejsca na 
powierzchni planety. Według neo- gnostyckich teorii istnieje kilka głównych miejsc mocy. 
Na terenie Polski, według tych zapatrywań, miejsca mocy znajdują się w rejonie Gniezna, 
Krakowa, Częstochowy. 
 
(*65) Autor z reguły do powieściowego wątku, jako szczegóły techniczne, wprowadza dane o 
dokonanych już odkryciach naukowych bądź zrealizowanych już technologiach 
{(*4),(*8),(*26),(*32),(*47),(*48),(*53),(*56),(*57)}. 
 
(*66) Autor powieści wyraźnie sugeruje, że prócz partnera, zmysłowości, seksu energia 
życiowa wynika z rozmyślnego nabierania „szczególnych kompetencji”, dzięki czemu 
„stajemy się” atrakcyjni w rozmowach z innymi ludźmi  i dzięki czemu mamy okazję stanąć 
wobec zagadki, a nawet „tajemnicy”, co ludzi wyraźnie ekscytuje. Z treści powieści wynikają 
sugestie dotyczące takich zainteresowań. Można sądzić, że autor ceni sobie „oczytanie” w 
różnych „wyspecjalizowanych” dziedzinach, znajomość okolicznego terenu i zjawisk 
przyrodniczych, a zwłaszcza tzw. miejsc podwyższonej, geomagnetycznej mocy, znajomość 
astronomii, języków obcych, znajomość pradawnych kultur Majów, Azteków, Inków, 
Egipcjan, Sumerów oraz nowszych intrygujących procesów historycznych (czarownice, 
inkwizycja, masoneria), dokładną znajomość różnych systemów teologicznych, 
filozoficznych oraz życiorysów znanych twórców i związanych z ich życiem wydarzeń o 
charakterze „niezwykłości parapsychologicznych”.  
 
(*67) Autor zapewne, zgodnie ze swoim zamysłem odwoływania się do wszystkich typów 
istotnych, ważnych wytworów kulturowych (dzieła naukowe, powieści, filmy na kasetach 
video), odwołuje się tym razem do utworu muzycznego "Conquest of paradise", 
skomponowanego przez Vangelisa. Utwór ten stanowił część muzyki do filmu "1492" o 
podboju Ameryki przez Kolumba {142}.  
 
(*68) Wydaje się, że ten fragment przesłania powieści "M31", który dotyczy odmienności 
psychiki kobiety  i  mężczyzny oraz zazdrości jako przyczyny wielu niedobrych następstw, w 
największym telegraficznym skrócie, używając także zapisu symbolicznego, da się 
przedstawić następująco:  
 
1. ↑   akceptacja zmysłowości, seksu   S    →  neurohormony zdrowia →   Z  →    energia  
    psychiczna   E 
 
2.   ↓  umniejszenie zazdrości    Z    →   ↓  poczucia  krzywdy, żalu, urazy, odgrywania się      
  →  ↑ zdrowie   Z 
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3.    ↓ umniejszenie zazdrości ze strony partnera     →     P  ↓    Z     →  wolność   V   - 
możliwość  kilku   znajomości  PPP 
 
4.   ↑  akceptacja siebie   O   +   S   +   E    →   warunki do ↑ fenomenu miłości   M   
 
5.    kilka znajomości   PPP   →   ↑  wiedzy o ludziach    W   →   ↑  kompetencje 
kreatywne K,  ↑ twórcze T , ↑  terapeutyczne L.     
 
6. Wiedza, rozwój wzbudzone przez  jednego  ze znajomych    P  →   W    nie tylko korzyść 
osobista, ale   i możność przekazania jej  drugiej znanej osobie    P    →   W →   P 
 
7.  Kilka znajomości - obecność, rejestracja   R  obrazów siebie w umysłach kilku osób, które 
trwają  tam w postaci  śladów  pamięciowych,  istnieją   I   także  
po własnej śmierci   I 
 
8. Rejestracja w umysłach   RRR  →  ślady pamięciowe    →  I I I   → jeden z warunków 
umożliwiających zmartwychwstanie  → (nieśmiertelność na zasadzie cyklicznych nawrotów 
) →   N 
 
9.   RRR +  Z  (zdrowie, zwłaszcza dobra kondycja psychiczna)   →   ↑  tolerancji   →   ↓  
umniejszenie tendencji do wojen, wojen z  innowiercami  
 
10. Jeśli  [   S   +   Z   →   Z   ,   E   ,   M   ,   W   ,   L   ,   T   ,   R   ,    I   ,   N   ] 
 to  →   C ↑ argumentów przemawiających za  tezą wyjściową, również argumentów 
etycznych  i filozoficznych   F 
 
11.   Pozytywne oceny etyczne i filozoficzne  samego siebie   F   →   ↑ samooceny,  
autoportretu  ↑  O 
 
12. ↑  O   jest równoważne  ↓   przygnębienia    O  →  Z 
 
     Jak można się spostrzec, w proponowanym tu zapisie symbolicznym znak ® oznacza 
relację wynikania, następstwo, znak - przyrost pewnej wartości, symbol wartości już nasilonej 
to zawsze duża litera w kółku o,  to umniejszenie wartości negatywnej, rezultat redukcji 
negatywnego następstwa  to symbol w kwadracie   
 
 Najważniejsza w owym telegraficznym zapisie jest jednak zasada, iż w owych 
"humanizujących równaniach" fenomeny pierwotne znajmują lewą stronę równań, a 
następstwa wyliczono po stronie prawej. Większość przedstawionych zależności ujmuje 
jedynie fenomeny pierwotne. Jeśli przyjrzeć się owemu "układowi humanizujących równań" 
to można spostrzec, że zachodzi wiele sprzężeń dodatkowych, które sprawiają, że teoria ma 
dobrą stabilność i możliwości rozwoju. Aby umożliwić czytelnikowi samodzielne 
spostrzeżenie tych wtórnych sprzężeń dodatkowych, wyliczamy jeszcze raz owe zależności 
już tylko symbolicznie: 
 
1.   S ( akceptacja zmysłowości, seksu )    →   Z   +   E  (energia     psychiczna )   
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2.   Z  →  ↓  zaburzeń  →  ↑    Z 
 
3.   P  ↓   Z   →    V   →     PPP 
 
4.   O   +   S   +   E   →     M (miłość)  
 
5.   PPP   →   W (wolność)   →    L   +   T 
 
6.   P   →    W   →    P 
 
7.   PPP   →     R   →   I  (i od imaginacja, wyobrażenia, ślady pamięciowe)  
  
 
8.   RRR   →    III   →    N 
 
9.   Z   →   zmniejszenie wszelakich zaburzeń      
 
10.  Jeśli  [   S   +   Z   →   Z  ,  E  ,  M  ,  W  ,  L  ,  T  ,  R  ,  I  ,  N  ]  →   F 
 
11.   F   →    O   →   ↓   o 
 
12.  ↓  o →  O   →  ↑ Z 
 
(*69) Mapa ułatwiające odszukiwanie galaktyki M31 na niebie 
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(*70) Mapa gromady galaktyk położonych w najbliższym sąsiedztwie 
DROGI MLECZNEJ wraz z komentarzem  
 
 
(*70b) THE LOCAL GROUP OF GALAXIES ** 
 

 
 

 
 

The local group contain about 32 galaxies. There are there large   s p i r a l   galaxies: the Milky 
Way, the Andromeda Spiral (M31) and the Triangulum Spiral (M33), which are between 15 000 and 
50 000 parsec across [1 parsec = 3.26 light-years away;  1 light-years = 9.46 trilliars of km]. Four 
medium sized, irregular galaxies with diameters between 3000 to 12 000 parsec include the Large 
Cloud of Magellan, and the Small Cloud of Magellan (also called Nebecula Major and Minor) and 
about 25 elliptical galaxies, most of which are relatively small (four are regular ellipticals with 
diameters between 2000 and 5000 parsec, wheras the remainder are dwarf ellipticals most less than 
2000 parsec across). Two of the regular elliptical galaxies are compa-nions of Andromeda. Two other 
galaxies are some-time also included in the Local Group Maffei I, an elliptical galaxy, and Maffei II -       
a spiral. 
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In the immediate vicinity of the Local Group are several smaller clusters, each containing about 
12 galaxies.  

The nearest one that is rich in galaxies is the Virgo cluster (in the constellation VIRGO) about 
20 milions parsec distant from the Earth. It is large (about 2 million parsec across) and contains 
thousands of galaxies of all types. Other notable rich cluster include the Coma Cluster (in the 
constellation Coma Berenices) and the Perseus Cluster (in Perseus). 

It is now thought that the Local Group, the small neighboring clusters, and the Virgo Cluster 
form part of a much larger cluster of cluster called the Local Supercluster. It is belived to contain 
about a hundred individual galactic clusters and to be about 100 million parsec in diameter. 

Cytat z: "The World Book Encyclopedia of Science - Vol.1. The Heavens." World Book Inc., 
Scott Fetzer Company, Chicago. 

----------------------- 
**  Tekstu nie przetłumaczono celowo. Proponujemy tym czytelnikom, którzy nie znają j. 
angielskiego, aby zaczęli naukę od tego właśnie tekstu. Początkujący mogą sprawdzić natomiast stan 
uzyskanych już kompetencji. Stale głębiej sięgająca nauka języka obcego jest kolejnym przykładem 
pewnej osobistej, szczególnej kompetencji (*66).  
 
............................................................................................................... 
2.     Komentarze techniczne do tekstu   powieści .: 
 
          "Technologia zmartwychwstania - czy  gwiezdny nadajnik 
będzie już działał w oparciu o sztormy  24  -  go  cyklu 
aktywności słonecznej" 
 
 
(*100) Aktualne, wiarygodne, zmieniające się z dnia na dzień dane o poprzednich i  
aktualnym cyklu aktywności słonecznej Słońca są dostępne pod.:  
http://www.solen.info/solar/solcycle.html    
 
(*101) Autor  przez  „Globalny  Momentu Krytycznego (GKM)  rozumie taką sytuację, kiedy 
to zagrożone jest bezpieczeństwo przeważającej części populacji planety. Sytuacje takie 
zdarzały się  już w przeszłości. Są one możliwe dopiero od czasów globalizacji przeróżnych 
procesów finansowych, militarnych, medialnych. Pierwszym GMK były chyba dopiero  II 
Wojny Światowej. Sytuacje zagrożenia globalnego zachodziły także w czasie tzw. "zimnej 
wojny" ( np. tzw. Kryzys kubańskiego w październiku 1962 r.,-  w czasie zimnej wojny. -
konfrontacja zakończyła się 28 października 1962 r., kiedy prezydent John F. Kennedy i 
Sekretarz Generalny ONZ U Thant doszli do porozumienia z premierem rządu ZSRR Nikitą 
Chruszczowem. Stany Zjednoczone obiecały, iż w zamian za wycofanie rakiet  radzieckich z 
Kuby nigdy nie będą próbowały zdobyć wyspy. GMK może zaistnieć jeśli  prezydent  Iranu  
Mahmud Ahmadineżad  zintensyfikuje realizację swojego  zamierzenia dotyczącego 
zniszczenia państwa Izrael. Ostatnio kryzysy finansowe, żywnościowe i energetyczne także 
zbliżają nas do sytuacji podobnej do GMK.  Na temat GMK patrz także (*118)  
 
(*102) Zapewne aluzja autora do pojęć omówionych we wstępie   i treści książki Lawrence’a 
M. Krauss’a pt.: „Fizyka podróży międzygwiezdnych” {173}. 
 
(*103) Aluzja autora niniejszej powieści do nazwisk autentycznych twórców tzw. 
„Transmisson Control Protocol (TCP)”.   Z historią rozwoju sieci Internet można się zapoznać 
studiując obszerne 700 stronicowe dzieło Paul’a Gilstera „Internet” („The Internet 
Navigator”) {181}. 
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(*104) ARPANET, sieć łącząca początkowo w Stanach Zjednoczonych superkomputery 
wojskowe, była rzeczywiście zaczątkiem sieci zwanej obecnie Internetem. Patrz wymienione 
dzieło Paula Gilstera {181} i wiele innych książek. 
 
(*105) Internet rzeczywiście powstał poprzez fuzję sieci wojskowej ARPANET i sieci 
uniwersyteckiej NSFNET o czym pisze w swoim obszernym dziele o Internecie Paul Gilster 
{181}. 
 
(*106) Jest prawdą, że informatyk John S. Quarterman, który przyczynił się do powstania 
Internetu poprzez zaproponowanie konceptu tzw. „komutacji pakietów (packet switching)” 
zaczerpnął inspirację z powieści science fiction pt.: „The Matrix”, napisanej przez Williama 
Gibsona. Pisze  o tym Paul Gilster {181}.   
 
(*107) CERN to skrót od Centre European de Recherche Nucleaire, czyli Europejskiego 
Centrum Badań Nuklearnych. Właśnie informatycy z CERN na zasadzie zajęć 
hobbystycznych obmyślili kolejny etap rozwoju sieci Internet, znany jako World Wide Web 
(WWW). Dane  o CERN i WWW patrz pod http://www.cern.ch  Wspominając o CERN nie 
sposób wspomnieć o tzw. Wielkim Zderzaczu Hadronów [ Large Hadron Collider (LHC)], 
który jest najdroższym przyrządem przeznaczonym do badań naukowych. Alegoryczne 
znaczenie LHC  Andrew Wader  podkreśla w powieściach "Syndrom Jerozolimski planety" 
 i  "Czerwono, Pomarańczowo, Niebiesko".     
 
(*108) Rzeczywiście wydaje się, że ważny był sam początek. Rozwój sieci INTERNET 
dopiero się rozpoczyna. Zachęcamy czytelników do przestudiowania   artykułów  
dotyczących przyszłości  INTERNET’u” Na wstępie warto przeczytać 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet  ; http://en.wikipedia.org/wiki/Internet  {182}. 
 
(*109) Przez pojęcie "Fenomen" autor rozumie tu zapewne krąg jego osobistych  
zaainteresowań, na które składaają się próby zrozumienia pewnego ciągu zjawisk 
przyrodniczych i kognitywnych. Zjawiska te układają się w pewną całość, która zasadza się 
na  fenomenach stosunkowo prostych, które jednak pożniej coraz bardziej się komplikuą. 
Punktem wyjścia dla rozważań zawartych w niniejszej powieści jest zainteresowanie 
wpływem zmieniającej się aktywności cyklicznej aktywności Słońca  na psychikę 
poszczególnych ludzi oraz zjawiska społeczne a nawet geopolityczne. Autor powieści w tym 
zakresie  nawiązuje zapewne do  danych, jakie zaczerpnął z  książki pt.: „Nadchodzi sztorm 
słoneczny”, wydawanej przez Wydawnictwo KOS {183}. Istotne jest tu rozróżnienie trzech 
faz wpływu kolejnego cyklu aktywności słonecznej. Autor znajduje argumenty 
przemawiające za tym, iż w okresie "dołka" ) minimum pomiędzy cyklami ) pracują głównie 
myśliciele i ideolodzy. Później  gdy aktywność już narasta stymulowani są ludzie czynu, a na 
szczycie ("piku") cyklu dochodzi do gwałtownych już przemian. Według autora koncepty 
religijne, wbrew pozorom także ewoluują.  
     Dla treści powieści ważne jest  poważne potraktowanie wierzeń Mormonów, którzy wg 
autora  w swojej niezwykłej doktrynie religijnej zawarli  rodzaj prognozy działań ludzkości w 
następnych wiekach. http://en.wikipedia.org/wiki/Mormons   
http://en.wikipedia.org/wiki/Kolob  Autora zadziwia ponadto przepowiednia Nostradamusa, 
który przewidział  opanowanie "technologii zmartwychwstania  już na rok 3800 naszej ery. 
    W następnym etapie rozważań autor przechodzi do rozwinięci koncepcji wysuwnej na 
przestrzeni wieków już wielokrotnie. Otóż autor wierzy w istnienie nadrzędnych tworów 
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(układów) świadomych lub innymi słowy etapów rozwoju  powstających niejako ponad 
naszymi głowami. Zapewne zapadły mu w pamięci słowa  Wiśniewskiego - Snerga? { 3} 
 
[ “W pozornym chaosie licznych form życia, jakie występują na Ziemi, możemy wyodrębnić 
kolejne jego generacje i nadać im nazwy według specjalności naukowych, które się nimi 
zajmują. Oto zestawienie istniejących szczebli rozwoju (zwanych generacjami) .:   
 
0. fizyczno-chemiczna - skorupa planety, minerały  
1. botaniczna - rośliny  
2. zoologiczna - zwierzęta  
3. psychologiczna - umysły 
 
   Przy drugim oraz trzecim szczeblu życia trzeba zaakceptować fakt, że pod łącznym 
określeniem "człowiek" rozpoznajemy z łatwością dwie zasadniczo odrębne istoty (dwa 
indywidua). Jedną z nich (bez wątpienia niższą) jest organizm zwierzęcy w postaci ludzkiego 
ciała razem z jego mózgiem, toteż tę istotę zaliczamy do generacji zoologicznej, drugą - jest 
umysł człowieka (jego jaźń), którą sklasyfikujemy w generacji psychologicznej.” 
 
Dalej Serg pisze, że: 
 
“... żadna istota nie postrzega bezpośrednio organizmu swej nadistoty. Więc minerały nie 
postrzegają roślin, te znów nie postrzegają zwierząt, które z kolei nie postrzegają umysłów 
ludzkich. Oczywiście zwierzęta widzą nasze ciała, gdyż ciało człowieka należy do generacji 
zoologicznej. Lecz żadne zwierzę nie postrzega istoty z generacji psychologicznej, którą 
nazwaliśmy umysłem, bowiem postrzegać umysł to znaczy wejść do obcej świadomości i 
śledzić w niej przebieg wszystkich myśli. Trzeba tu jednak odróżnić osobę nadistoty od 
efektów jej działalności, które mogą być postrzegane przez istoty stojące na niższych 
szczeblach.” 
 
Adam Wiśniewski - Snerg pisze dalej: 
 
“...Ewolucja świata organicznego doprowadzi w przyszłości do powstania na Ziemi kolejnych 
generacji życia, przy czym istoty, które wyłonią się z generacji psychologicznej i zajmą 
kiedyś czwarty szczebel na drabinie życia, będą nadistotami w stosunku do umysłów ludzi 
naszej epoki ...” 
 
“Nie można wykluczyć przypadku, że kiedyś - w dalekiej przeszłości - powstała już na Ziemi 
czwarta generacja życia. Gdyby jej przedstawiciele egzystowali teraz obok nas (równolegle z 
roślinami i zwierzętami), nie moglibyśmy ich zobaczyć ani odróżnić efektów ich działalności 
od zjawisk naturalnych ...” 
 
“Nie ma podstaw do twierdzenia, że życie rozwija się tylko na naszym globie. Gdzie indziej 
ewolucja mogła wcześniej doprowadzić do powstania wyższych organizmów. Istoty z 
czwartej lub piątej generacji mogłyby już dawno temu przybyć na Ziemię, lecz nie podejmują 
one żadnej próby nawiązania kontaktu z nami, gdyż porozumienie między istotami, które 
należą do dwu różnych generacji, jest - co widzimy na niższych szczeblach - całkowicie 
niemożliwe.” ]  
 
   Tak więc autor wierzy, że na zaludnionej planecie pojawia się nadrzędny duch planety, coś 
co posiada świadomość i próbuje wpływać zarówno na swoje wnętrze  (procesy toczące się na 

 17



planecie) i próbuje nawiązać łączność z równorzędnymi  tworami zewnętrznymi.  Za Matti 
Pitkanenem autor wierzy sie siedliskiem planetarnej świadomości nadrzędnej jest 
magnetosfera. Nadistota planetarna powstaje on na bazie umysłów ludzkich. 
  
    Idąc dalej autor sądzi, że gwiazdy także mają duszę. Jak wiadomo koncepcje taką 
sformułował juz Giordano Bruno. Oczywiście należałoby wskazać elementy pierwotne 
świadomości gwiazdy. To że  czy jakieś fizyczne podjednostki gwiazdy biorą w tym udział 
byłoby  tezą wysoce spekulatywną. Można jednak założyć że świadomość gwiazdy powstaje 
na bazie umysłów planetarnych danego układu gwiezdnego.  Autor rozważa w swojej 
powieści sposoby powstawania  środków komunikowania się planet  i gwiazd. Formuuje on 
hipotezę, że  wiatr słoneczny, łączy  w czasie sztormu słonecznego gwiazdę z planetą jak 
"pępowina". Taka pępowina mogłaby być anteną nadawczą umożliwiającą "nadwanie 
przesłania" na bardzo dalekie odległości.   
     Autor powieści jest przekonany, że zjawisko erotyzmu jako fenomen niezwykle ważny dla 
roślin, zwierząt i ludzi zachodzi zapewne również na poziomie nadistot, czyli planet i gwiazd 
Przychyla się tu on do przekonania  Charlsa Fouriera i Wilhelma Reicha,  że planety i 
gwiazdy realizują także kontakty erotyczne. Co więcej inklinacja  tworów nadrzędnych do   
kontaktów erotycznych   powoduje niepojętą motywację do zorganizowania możliwości 
konwencjonalnych podróży międzyplanetarnych ludzi oraz  kontaktów o charakterze 
"przesyłów informacyjnych". Owe przesyły informacyjne z kolei wiążą się z koniecznością 
opanowania technologii dematerializacji i rematerializacji układów żywych, tworzenia 
zapisów kodowych(przepisów) na ciało i psychikę ludzi, a więc mówiąc hasłowo  z tzw. 
technologią zmartwychwstania.        
 
(*110)  Autor powieści ma zapewne na myśli publikacje dr Kay Redfield Jaminson, która 
opublikowała wiele prac dotyczących: choroby maniakalno-depresyjnej, zależności zdolności 
twórczych od wahań nastroju i predyspozycji do chorób afektywnych oraz związku tych 
stanów patologicznych od wpływów geofizycznych {184,185}. Autor przytacza tu także dane 
zaczerpnięte z książki "Nadchodzi Sztorm Sloneczny, wydanej przez Wydawnictwo Kos w 
roku 1998.   
 
(*111) Autor powieści zaczerpnął tu zapewne inspirację z rozdziału pt.: „Czyżby sieć 
prywatnych powiązań, sterowanych przez samego Ra - czyli o siatce nadwrażliwców posianej  
w czasoprzestrzeni”, zamieszczonego w książce pt. „I Twój niezwykły umysł także ...” {186}. 
  
(*112) Autor powieści powtarza tu tezy zawarte w rozdziale pt.: „Ruda dziewczyna - czyli o 
wkładzie Galileusza, Giordano Bruno i Edwina Hublla w debatę o tym czy Wszechświat jest 
żywym embrionem”, zamieszczonym w książce pt.  „I Twój niezwykły umysł także ...” 
{186}. 
 
(*113) Autor powieści ma zapewne na myśli artykuł niejakiej Elisabeth Nesme-Ribes, L. 
Baliunasa i Dimitrija Sokołowa pt.: „Gwiezdne dynamo” {192}. 
 
(*114) Tak niezwykła teza rzeczywiście została prezentowana niedawno przez uznanego w 
świecie nauki, wybitnego fizyka amerykańskiego, japońskiego pochodzenia, Michio Kaku 
{176}. 
 
(*115) Autor powieści ma tu zapewne na myśli książkę J.P. Fiebagów pt.: „Znaki na niebie” 
{228}. 
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(*116) Tytuł czasopisma "Pop - Art" jest fikcyjny, ale ma znaczenie symboliczne. Oczywiście 
powstaje współcześnie dziesiątki nowych czasopism. Dla przykładu można by wyliczyć takie  
czasopisma jak : Nexus, Focus, Sens, Bluszcz i wiele innych. Autor chce jednak podkreślić, 
że pewne wytwory kulturowe np. takie jak sequele "Wojny Gwiezdne, "Star Trek", "Awatar" 
mają ogromny wpływ na formowanie się celów ludzkości. Z kolei inne nurty działalności 
kulturalnej promują  koncepcje postmodernistyczne, nihilistyczne. Nie można zaprzeczyć, że 
o ile na dużych obszarach planety dominuje rygoryzm obyczajowy (kraje Islamskie i w dużej 
mierze Indie i Chiny) to z kolei  w Europie eksponowane są,  wręcz w sposób karykaturalny i 
prowokacyjny   manifestacje (vide tzw.: parady) "mniejszości"  obyczajowych.  
 
(*117) Idea formowania i przystosowywania całej planety tak, aby nadawała się do 
zamieszkania przez ludzi, jest już rozważana na serio. Wspaniałą wizję literacką jest książka 
Kim Staney'a Robinsona {188}. 
 
(*118) Rzeczywiście Michio Kaku w swojej książce {176}, która stała się światowym 
bestsellerem, twierdzi, że każda inteligentna cywilizacja napotyka na początku swojego 
rozwoju trzy trudne progi rozwoju, próg uranu, czyli możność rozpętania globalnej wojny 
nuklearnej, problem demograficzno-ekologiczny oraz konieczność opanowania 
niewyczerpywalnych źródeł energii. Nieumiejętność pokonania tych trudności powoduje, że 
większość inteligentnych cywilizacji ginie na samym początku swojego rozwoju. 
 
(*119) Z jednej strony  byliśmy i jesteśmy  światkami  interwencji militarnych w  Serbii, 
Iraku i Afganistanie. Z  drugiej strony stale dochodzi jednak do aktów ludobójstwa, a  
światowe potęgi  militarne nie  biorą w obronę eksterminowanej ludów. Tak było kiedyś w 
Kambodży, w Ruandzie, w Kongu. Tak jest obecnie  w Sudanie( Darfurze), Somalii.   
 
(*120) Dane o organizacji „The Boreal Crown and the downfall of civilization” nie są tutaj 
fikcją literacką. Jej manifest dostępny jest pod adresem internetowym 
http://www.to.or.at/hakimbey/anonym.htm  ; http://arthur.u-strasbg.fr/~ronse/CF/fourier.html  
     Dość dokładnie przedstawienie zamierzeń jest anonimowe -  jest sygnowane  
„-Anonymous”. Tekst programu odwołuje się do książek Charlesa Fouriera, Wiliama Blake i 
Wilhelma Reicha.   
  
(*120) Być może autor ma na myśli argumentację podobną do tez przedstawionych przez 
Zbigniewa Blania- Bolnara {189}, które pisze: „Nie może SETI patrzeć chętnym wzrokiem 
na UFO i stojącą za nim astronawigację, ponieważ jeśli swobodnie lata się po Wszechświecie, 
to sygnalizacja, która próbuje SETI odebrać, nie jest do niczego potrzebna. ... Jest bowiem 
tak, że jedno z dwojga: albo specjalne sygnały powiadamiające, albo UFO. ... W tej sytuacji 
nie ma się co dziwić, że badacze z tej organizacji odnoszą się do UFO krytycznie.” Z. Blania-
Bolnar pisze dalej także, że „Sygnałów ... się nie wykrywa, gdyż żadnych (takich)  w 
Kosmosie nie ma, a nie ma, bo są niepotrzebne; cywilizacje lokalizują się nawzajem, 
odbierając wewnątrz - planetarne emisje innych kultur ... By podsłuchiwać audycje 
emitowane na wewnętrzny użytek cywilizacji odległej o sto lat świetlnych wystarczy, że ma 
się radioteleskop o średnicy 3 km lub zespół takich urządzeń ze sobą sprzęgniętych.”. 
 
 
(*121) Fragment tekstu pobrany z rozdziału pt.: "17. Iraklion i letni pałac Minosa" powieści 
pt.: "Skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy - weź udział w tej konferencji"               
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- ( Hyperion )  Koncept zwierciadła czasu  pozwala  ' uzgodnić ' kilka kontrowersyjnych, 
przeciwstawnych tez, a mianowicie : (1) można zneutralizować sprzeczność pomiędzy 
poglądami,  iż dusza to wybrane funkcje psychiczne,  a poglądami iż dusza to 'pewien 
istotowy odpowiednik pewnego człowieka', który może istnieć niezależnie od ciała, (2) co 
więcej jest możliwe przy pomocy  tego pojęcia  pogodzić zwolenników zapatrywań  
teologicznych, którzy preferują  ' zmartwychwstanie ' ( resurekcję ) z zwolennikami idei 
reinkarnacji, (3) jest możliwe zaproponowanie,  w sposób  racjonalny,  odwołujący się do 
pojęć  przyrodniczych - procesu odpowiedzialnego za zjawiska  "inkarnacji niezwykłych 
osobowości"  (vide Mozart, Beethoven, Einstein), wobec których jesteśmy  skłonni 
powiedzieć... ' on  jest  istotą nie z tego świata '   
    Jeśli założyć, tak jak chce tego Herme, że przypominanie sobie przeszłych wydarzeń jest 
realizowane przez mózg człowieka poprzez tzw. "quantum entanglements" (w pewnym sensie  
' nawiązanie łączności ') z tym co tkwi w przeszłości,  a więc w  "past light cone" 
czasoprzestrzeni - to wtedy da się wyróżnić dwie sytuacje. 
    Póki pewna osoba żyje, realizuje ona liczne procesy mentalne w oparciu o wspomnienia,  
czyli odwołania się  z wydarzeń przeszłych. W takim okresie istnienia jej 'dusza' byłaby 
oparta o ten właśnie proces fizyczny. Z chwilą śmierci ów proces zostałby ' zawieszony '. 
Istota danego człowieka, w postaci śladu pozostawionego za sobą  w przeszłości (w "past 
light cone")  jednak pozostałaby. Wg. dogmatów Chrześcijańskich byłoby to  oczekiwanie na 
moment ' wskrzeszenia '.  
   Następna kwestia.:  Jeśli rozważyć pewną  niezwykle zaawansowaną  cywilizację,  która 
opanowałaby technologię "time mirror", czyli  posiadałaby  Time Mirror Device (TMD), 
wtedy należałoby uznać za możliwy następny etap rozwoju wykonalnych  działań takiej  
' cywilizacji '  (inaczej pewnej  Nadrzędnej ... wobec nas...  Inteligencji). Można bowiem 
wyobrazić sobie technologię typu : "time mirror device ( TMD )"   coupled to  "reincarnation 
mechanism ( RM )"  [ TMDcRM ].  
   W tym momencie Rea, piękna dziewczyna, ze wdziękiem Charyty  wstała,  weszła na swoje 
krzesło i powiedziała głośno. Proszę Państwa, ten dość trudny 10 minutowy  fragment 
naszych wywodów, trzeba umieć  przetrzymać.  My musimy go wygłosić, gdzieś na jakimś 
oficjalnym, ważnym forum, a tak traktujemy Waszą konferencję. Będziemy to potem 
podawać  przy innych okazjach. Co to jest TMD, łatwiej jest zrozumieć jeśli  po powrocie do 
domu wejdziecie na stronę http://www.angelfire.com/planet/tedeus/time-mirror-device.htm   
Ci z państwa, którzy mają przy sobie odpowiednie urządzenia przenośne wejdzie teraz i 
obejrzyjcie umieszczone tam rysunki.   
    Wielu z nas się uśmiechnęło, zapewne  na myśl,  iż ta para  młodych ludzi traktuje nasze 
zgromadzenie jako oficjalne forum. Hyperion, tylko na chwilę przerwał swoje wywody 
i teraz wrócił  do wątku.  
   Otóż  można by założyć,  iż istnieje ' technologia i urządzenie ' [ EED - erotic event  - 
detection ],  które jest w stanie wykryć fakt,  iż  ' pewien mężczyzna kocha się z pewną 
kobietą ' . Jest wręcz oczywiste, że po rozwinięciu  ' mierników i czytników ' zachodzących 
wtedy ' sprzężeń kwantowych ' sytuację taką będzie można w przyszłości  wykrywać zdalnie.  
Jeśli więc  pewna  ' zaawansowana cywilizacja ( ZC ) ' ( być może na   III -ci etapie  rozwoju 
w  skali Kardasheva - wystarczy ) opanowałaby technologię TMD  i EED wtedy mogłaby ona 
pokusić się na  realizowanie  procesu  reinkarnacji. Otóż w momencie wykrycia  przez proces 
i urządzenie  EED faktu zachodzenia ' istotnego aktu erotycznego ' należałoby wtedy ' 
sprzęgnąć ' przy pomocy TMD pewien ' ślad po życiu pewnej osoby ' z ... powstającą  
komórką zygoty.  
   Oczywiście  powstają ' poboczne problemy ' informatyczne i techniczne. Tak np. ślad 
zamrożony w "past light cone"  jest odnotowaniem całości życia pewnego człowieka. 
Konieczne byłoby więc takie przeglądnięcie owego ' śladu ' aby wyekstrahować  istotne cechy 
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tego człowieka (ExP- extraction of personality) -. Następnie należałoby owe ' istotne cechy 
danego człowieka wyrazić jako ' zapis kodowy pewnego memu ' i być w stanie ów zapis 
memu inkorporować do genomu zygoty przez ' przestrojenia  kilku wybranych intronów  
( EMT - essential memes tuning   )   
  Tym nie mniej , w  świetle wprowadzonych   pojęć,  wydaje się  być  możliwe aby połączyć 
technologie EED + TMD + ExP + EMT tak aby w końcu uzyskać   "time mirror device 
( TMD ) coupled to "reincarnation mechanism( RM )" - [TMDcRM ]  
     Nie będąc Hindusem, Nepalczykiem ani Tybetańczykiem, - wyznawcą konceptu 
reinkarnacji  ( uwaga to ok. 2 miliardy ludzi )  nie mam wyczucia jak ludzie  w tamtych 
regionach świata  zapatrują się na  raczej laicki, europejski koncept inkarnacji - czyli 
przekonanie iż ' zdarzają się .. pośród nas  narodziny ' osób obdarzonych nieprzeciętnymi  
cechami osobowości, do tego stopnia niezwykłymi iż mówimy ' on  jest  istotą nie z tego 
świata '. Odnośnie takich osób jak Mozart, Beethoven, Einstein, Ramanujan odnosi się 
wrażenie,  iż to nie  reinkarnacja... ale zesłanie ' zupełnie nowego ducha ' . Co więcej problem 
jest istotny, gdyż wiąże się on  z dość rozpowszechnionymi przekonaniami wielu osób o tzw.' 
predestynacji '.     
     Sprawdźmy więc  czy koncept  "time mirrror"  jest przydatny dla wyjaśnienia wiary w 
możliwość  inkarnacji!  
     Otóż, jak się wydaje nasza, hipotetyczna, ' zaawansowana cywilizacja ', chcąc realizować 
procesu inkarnacji i która opanowała  technologię TMDcRM  musiała by postępować w 
sposób następujący:  
   Należałoby utworzyć w pewnym miejscu czasoprzestrzeni ' wirtualny (sztuczny)  ślad ' ... 
pewnej osoby ( VTP - virtual trace od the personality ). Być może byłoby łatwiej 
zmodyfikować ' ślad po życiu pewnej konkretnej osoby ( np. pewnego krewnego) przypisując 
mu pewne dodatkowe cechy ( MoP ). Następnie przy pomocy  ciągu sprzężonych działań wg. 
omówionych wyżej technologii  VTP/MoP  + EED + TMD + ExP + EMT  można by uzyskać 
( mówiąc skrótowo )  efekt  "Time mirror coupled to incarnation mechanism ( TMcIM )".  
  Byłoby  czymś fascynującym, gdyby okazało się, że  DNA  zygoty, już teraz, u wszystkich 
ludzi ma  właściwości TMcRM/TMcIM ***RF.  
 - ( Selene ) Ale sprytnie, cybernetycznie i  systemowo zapętliłeś to. Niby mówisz o     
zaawansowanej cywilizacji Kardesheva III stopnia, po czym sugerujesz,  że wyznawcy 
inkarnacji, resurekcji i  reinkarnacji po prostu wierzą, że taka cywilizacja, właśnie działa  i 
wszystkich pakujesz do jednego worka  przy pomocy tego "zwierciadła czasu".   
 - ( Rea )  Zauważ jednak,  iż zdanie zawarte w  Waszym zapisie "kanonicznym", które brzmi:  
"   Co więcej, każdy z nas może uznać się ( jeśli chce! ) za istotę nieśmiertelną, gdyż:" skoro 
żyje", to znaczy "był wywołany" i wytworzony w obecnej czasoprzestrzeni i  "ślad  po swoim 
życiu", czyli swojego ducha " ZOSTAWI ", a duch ten stanie się po ŚMIERCI (dopiero po 
śmierci!) WZORCEM, który przyczyni się  do odtworzenia " analogicznej " (jakkolwiek nie 
całkiem takiej samej ) istoty w nowym Wszechświecie... " wytwarza znacznie bardziej 
dotykającą, emocjonalną możliwość   przeżywanie procesu dojrzewania, dorastania, a potem " 
oddawania ducha" aniżeli  "doktryny  standardowe". Owe narodziny i śmierć może być 
kontemplowane.  
 - ( Selene )  W Waszym i w naszym systemie brakuje przepisów na  rytualną, emocjonalnie      
dotykającą procedurę kontemplowania owej  duchowości.  
 - ( Rea ) Jako znawczyni mitologii greckiej dobrze wiesz, że procedury te istniały.       
Zaproponował je  Dionizos. Niestety  muszą opierać się na zmysłowości, którą tępią "systemy 
standardowe". 
 - ( Cybelle ) Hyperion, wspomniałeś o jakiejś skali Kardashev'a. Co to jest za skala? 
 - ( Hyperion ) Jest to narzędzie oszacowania ogólnej, poznawczej i  technologicznej mocy        
pewnej grupy ludzi  lub  lepiej pewnej  inteligentnej cywilizacji. Zagadnienie to jest      
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omówione dokładnie w Wikipedii pod hasłem   http://en.wikipedia.org/wiki/Kardashev_scale  
Najogólniej biorąc już cywilizacja II stopnia  posiadła możliwościami mitologicznych bóstw  
greckich. Przydałaby się jednak  bardziej  subtelna skala , opartą nie tyle  o możliwości 
poboru  energii, lecz także  umiejętności  takich manipulacji jakie przedstawił Herme.  
 - ( Cybelle )  Kreatywność zależy od dobrego nastroju,  a to najbardziej zależy od Dionizosa. 
 - ( Selene) Toteż od chwili obecnej zabraniam poruszania trudnych tematów. Można 
natomiast      pić  wino. **E  
 
(*122)  Instytut Matematyczny Claya ( Cambrige USA)  wytypował 7 najważniejszych 
problemów matematycznych, których rozwiązanie mogłoby przyspieszyć   rozwój nauki i 
technologii  
http://wyborcza.pl/1,75476,8136375,Grisza_nie_chce_miliona_dolarow.html   
 
Jednym z tych problemów jest  tzw. Hipoteza Poincarego.  Jest to następująca teza.:  
[Jeśli trójwymiarowa rozmaitość - czyli taka sama przestrzeń, z jaką mamy do czynienia 
wokół nas - jest ograniczona (matematycy dodają: zwarta) oraz nie ma żadnych "dziur" (tj. 
jednospójna), to topologicznie jest tożsama z trójwymiarową sferą. To w uproszczeniu 
oznacza, że gdyby była z gumy, można byłoby ją tak ukształtować - rozciągnąć, skurczyć lub 
zagiąć (ale bez rozcinania) - żeby zrobić z niej idealną sferę.]  
 
Instytut Matematyczny Claya ustanowił nagrodę miliona dolarów za rozwiązanie tej zagadki. 
Rosyjski matematyk Grisza  Pelerman udowodnił w roku 2010, że teza Poincarego jest 
prawdziwa. Nie odebrał on ufundowanej nagrody.  
 
Przeprowadzony przez Pelermana dowód  tezy  Poincarego jest bardzo ważny dla możliwości 
zbudowania  w/w urządzenia Time - Mirror Device (TMD).   
 
(*123) "Skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy - weź udział w tej konferencji" 
[ ISBN 978-83-61208-04-4 , BEL Studio, 01-355 Warszawa, ul. Powstańców Śl. 67 B, 
 tel./fax (22)6659222, studio@bel.com.pl ; http://www.bel.com.pl ; księgarnia Internetowa: 
 http://ksiegarnia.iknt.pl/go/_info/?id=324 ]. 
 
(*124)  Dawid Hawkins  opracował gradację rozwoju osobowości, zwaną  "mapą 
świadomości". Opublikował teorię tej metody szasowania  kondycji psychicznej m. inn. w 
książkach pt.:  Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior( Hay House 
Inc.,Carlsbad - Californi,2002) i książce pt.: Transcending the Levels of Consciousness. 
(Veritas Publishing, 2006). Jego koncepcja stała się bardzo znana. 
http://consciousnessproject.org/articles/hawkins-map-of-consciousness/  
 
(*125)  Przedstawiona poniżej ankieta w znacznej mierze uwzględnia spostrzeżenia Dawida 
Hawkinsa .:   
 
   Ankieta umożliwiająca oszacowanie ogólnej  "kondycji psychicznej człowieka" 
oraz udzielenie porad szczegółowych dotyczących wyróżnionych czynników   
składowych. 
 
                
 

L.
p. 

 Ankieta jest anonimowa, prosimy jednak określić .:  
 Płeć.:   M,     Ż, 
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 Wiek, lat.... 
  Grupa badana, określona hasłem.: "...."       

 Prosimy o szczere scharakteryzowanie swoich poglądów, postaw 
określonych przez poniższe 20 stwierdzeń. Zwracamy uwagę,  iż 
odpowiedzi  "tak" należy  udzielić stawiamy w wypadku 
potwierdzania danego stwierdzenia, odpowiedź "nie" - jeśli własne 
przekonanie  ( charakterystyka) jest odwrotnie, jeśli jest negacja 
danego stwierdzenia. Można udzielić  odpowiedzi pośredniej.       

Tak 
 
 
(+1) 

Po- 
śred- 
nio 
( 0 ) 

Nie 
 
 
(- 1) 

1 Nie doznałem w przeszłości lub całkowicie przezwyciężyłem negatywne 
wpływy, które mogłyby powodować we mnie takie zaburzenia 
emocjonalne jak: depresja, długotrwały lęk, poczucie winy, poczucie 
krzywdy, żalu, upokorzenia, utraty godności, gniewu, nienawiści, chęci 
zemsty, odegrania się, itp. .   

   

2 Nie mam mentalności ofiary, a za wszelkie inicjowane przeze mnie 
działania ponoszę wyłączna odpowiedzialność 

   

3 Wysoko oceniam swoją wartość. Mam bardzo dobre mniemanie o sobie    
4 Niemal stale mam dobry nastrój    
5 Nie jestem zazdrosny    
6 Wierzę w pewną formę "życia po życiu"    
7 Nie znoszę oglądania  i przeżywania filmów i scen okrutnych, 

sadystycznych  pokazujących pastwienie się kogoś nad innym 
człowiekiem lub ludźmi 

   

8 Życie postrzegam  jako ekscytujące i inspirujące, skutecznie radzę sobie z 
wyzwaniami. Cechuje mnie postawa elastyczna  i nieosądzająca. 
Realistycznie oceniam  problemy. Nie jestem uzależniony od osiągania 
sukcesów. Nie wchodzę w rywalizacje. Unikam konfliktów. Zawsze dążę  
do zgody. Na ogół mam zaufanie do ludzi. Nie mam  skłonności do 
osądzania i kontrolowania zachowań innych ludzi. Wytwarzam   wokół 
siebie poczucia bezpieczeństwa i  swobody.  

   

9 Cechuje mnie otwartość umysłu, niezależność, chęć i zdolność  
przyjaznego oddziaływania na innych. Uważam się za osobę  zaradną, na 
ogół skuteczną w swoich działaniach . 

   

10 Na ogół mam poczucie,  iż rozumiem  to co sie wokół  mnie dzieje jak i to 
co dzieje się na świecie  

   

11 Postrzegam świat jako sensowny twór,  który sie rozwija i podąża do 
określonego celu. Jego rozwój zachodzi obecnie w dużej mierze dzięki 
wysiłkom ludzi. Sądzę więc, że należy się angażować  w jego rozwój  i 
pomyślność.  

   

12 Jestem przekonany  o ogromnym znaczeniu  ludzi 
 i stojącym przed nimi zadaniem 

   

13 Mam ochotę do podejmowania różnych działań na polu zawodowym i  
osobistym, także takich które są działaniami na rzecz innych ludzi. 
Wyznaczyłem sobie swoją misję życiową, która uwzględnia moje osobiste  
predyspozycje i  użyteczność dla zasadniczych celów ludzkości. Mam 
określone wyobrażenie sytuacji docelowej  własnych działań życiowych. 

   

14 Lubię podejmować działania, których skutki mogą  się przejawić dopiero 
w odległej przyszłości i które dotyczą  rozległego, nawet globalnego  pola 
wydarzeń 

   

15 Sądzę, że należy się przykładać do doskonalenia relacji międzyludzkich, 
tzn. współuczestniczyć w  propagowaniu przyjaznej postawy wobec 
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innych, poszanowania wolności słowa i wolności działania, przeciwdziałać 
wszelakim zapędom autorytarnym 

16 Szybko i zdecydowanie angażują się w działania mające na celu 
przeszkodzenie (zneutralizowanie) poczynań  ludzi,  którzy staraliby się 
unicestwić realizowanie głównego zadania ludzkości. 

   

17 Szybko spostrzegam  hipokryzję. Sądzę iż  wygłaszanie poglądów, sądów, 
które są sprzeczne z  własnym i poczynaniami jest nieelegancki i 
szkodliwe.   

   

18 Sądzę, że zasady etyczne, w miejsce kategorycznych nakazów i zakazów 
mogą być  oparte o spostrzegane prawidłowości, iż czynienie zła na 
dłuższą metę nie popłaca oraz zasadę " nie czyń drugiemu co Tobie nie 
miłe"  

   

19 Potrafię sprawić, aby podejmowany trud, użyczany czas i energia na rzecz 
innych była mi wynagradzana, niekoniecznie finansowo lecz także przez 
doznawane satysfakcje.   

   

20 Potrafię sobie radzić z "zespołem wypalenia", tzn. nadal jestem w stanie 
ustalić zajęcia, zadania, tematy zainteresowań,  które robią na mnie 
wrażenie  "świeżych", oryginalnych, nie nudnych a nawet zajmujących.   

   

W Po przypisaniu dla podanych stwierdzeń  liczb  wg. zasady.: dla "Tak" +1, 
dla "Nie" - 1,  dla odpowiedzi "pośrednio" 0  należy  wyliczyć  sumę 
algebraiczną ( która może się zawierać  w przedziale  < -20, 0, +20  > )  

   

 
NN 
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	2.     Komentarze techniczne do tekstu   powieści .:

