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Herezje
Krótka zwi¹zków wêgla przygoda

Einsteina patent
Pracownika urzêdu ce³ nie bawi³ codziennoœci œwiat.
On wiedzia³, ¿e œwiat niewyt³umaczalnym jest,
wiêc ¿artowa³ sobie doœæ têgo z wszystkich dooko³a raz po raz.
A ja przez jego wyobraŸniê poka¿ê to, co biegnie wokó³ nas.
Wiedzia³ on, ¿e œwiat jest œwiatem nieskoñczonych mo¿liwoœci.
I tak sprytny Albert tylko opisa³ nam, co w urzêdzie ce³ robi³, a ¿e obserwowa³
i piêknie myœla³, zamieni³ œwiat który widzia³ w sekretu bajkê.
I najs³ynniejsze swe prawo, czyli czym (E) energia jest, nam zaprezentowa³.
E (=) przyrówna³ do swych w pracy spekulacji.
I tak cl¹c a wa¿¹c przesy³kê (m), myœla³ jak prêdko i sk¹d ona kolej¹ wiedeñsk¹
przyjecha³a (c) i podniós³ prêdkoœæ
do kwadratu (2) by w nieskoñczonoœci
sprawdzalnoœæ zaistnia³a.

Ale przecie¿ Albert pracowa³ nie w urzêdzie celnym, tylko w patentowym!
Hm? Falstart! Zatem:
Urzêdu patentowego nie bawi³ go codziennoœci œwiat.
On wiedzia³, ¿e œwiat niewyt³umaczalnym jest.
Wiêc za¿artowa³ sobie doœæ têgo ze wszystkich dooko³a raz w tamten czas.
A sw¹ wyobraŸni¹ pokaza³ to, co dzieje siê wokó³ nas.
Wiedzia³ on, ¿e œwiat jest œwiatem nieskoñczonych mo¿liwoœci.
I tak sprytny Albert tylko opisa³ nam, co w urzêdzie patentowym robi³, ale nie
o patentach myœl¹c, zamieni³ nasz œwiat w sekretu bajkê.
I najs³ynniejsze swe prawo, czyli czym (E) energia jest nam zaprezentowa³.
E (=) przyrówna³ do swych w pracy spekulacji.
A myœl¹c marzy³ o swej ukochanej (m) ¿eby do niego b³yskawicznie kolej¹ wiedeñsk¹
przyjecha³a (c) i podniós³ prêdkoœæ lokomotywy
do kwadratu (2) by w nieskoñczonoœci
sprawdzalnoœæ jego mi³oœci zaistnia³a!

Hm?
I zderzy³y siê gdzieœ w kosmosie jakieœ dwie si³y.
A mo¿e by³o ich wiêcej ni¿ dwie? A tylko jedna siê ze sob¹ zmaga.
A mo¿e to nie jest nieskoñczona niewiadoma, tylko skoñczona nicoœæ!?
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Fantastycznie sam w sobie zaradny jest ten œwiat. Jaki¿ on jest elokwentny, ¿e taki pulsik
jego nierytmiczny, trwaj¹c w jednym ze swych miksowañ ró¿nych zawartych w nim
innoœci to, co nazywamy ¿yciem ulepi³?

O ludzkoœci jednym z wymys³ów
I gdzieœ w tym ¿yciu zaczê³a nowa innoœæ jakaœ siê rodziæ i udoskonalaæ.
Innoœæ ta, niewiele wydawa³oby siê maj¹c wspólnego z tym pulsikiem nierytmicznym,
ulepi³a znowu jak¹œ inn¹ i niepowtarzaln¹ w uniwersum sytuacjê. I sytuacj¹ t¹ jest
to, ¿e ja z pomoc¹ innoœci pomyœla³em i powiedzia³em: Siedzê w samochodzie i piszê.
A siedz¹c i pisz¹c - jestem, wiêc myœlê i myœl¹ tylko wyobra¿am sobie siebie
w samochodzie z jakiegoœ kosmicznego dystansu.
I bêd¹c samego siebie obserwatorem, w dystansie kosmicznym inaczej to, czym jest
czas i czym jest on dla ludzi rozumiem.
I obserwujê siebie powtarzaj¹cego czynnoœci, i przechodzenie mojej osoby poprzez
sytuacje i mych czynów twórczoœæ, i nazywanie ich przeze mnie dniami.
Tworzê tygodnie i lata, i wlepiam je w pojêcie czasu. Siedzê uparcie w tym
punkcie obserwatora i przestajê po chwili widzieæ siebie, a widzê tylko powtórki tych
sytuacji. I nawet ca³e pokolenia ludzkie nastêpne, i ich nastêpne twory, s¹ powtórkami
takimi jak moje, dni.
I przemijaj¹ ca³e narody i dalej ju¿ nie widzê, bo przypomnia³o mi siê,
¿e cz³owieka mózg wymyœli³ przysz³oœæ,
a na temat przysz³oœci ¿eby cokolwiek pomyœleæ i powiedzieæ,
to ju¿ tylko zmyœlaæ bym wam tu musia³.
Cofnê siê zatem do samochodu, w którym siedzê, i przemyœlê sk¹d ja siê tu wzi¹³em.
Wywód mój oprê o ewolucjê, gdy¿ w zoo kilkakrotnie bêd¹c doszed³em do bardzo
ciekawych konkluzji na temat mojego sponiewieranego mózgu.
Ciê¿k¹ prób¹ jest dla mózgu na swój w³asny temat spekulowaæ!
A ju¿ chyba najtrudniej jest mu siê z siebie zaœmiaæ i oskar¿yæ o ten ca³y, nie maj¹cy

2

Copyright © 2007 Konrad Czerkas
www.czerkas.net

nic wspólnego z pojmowaniem czasu, wymyœlony w nim ba³agan.
Bêd¹c w zoo, jedynym stworzeniem przeze mnie tam zauwa¿onym i ze
wschodem s³oñca budz¹cym siê do pojêcia czasu, by³em ja.
Dla strusia pojêcie dnia i nocy zawê¿a siê do jasno i ciemno, czyli dla strusia
„pamiêci¹ niegrzesz¹cego” jego w³asne istnienie jest bardzo intensywnym b³yskaniem
œwiat³a, którym jest dzieñ, a w przerwach jest ciemno i jest to noc.
B³yskanie œwiat³a w ciemnoœci w kanonach myœli strusia bez myœli ludzkiej interpretacji
jest nie zaistnieniem, czyli jest nierozdzieln¹ ca³oœci¹, czyli sta³¹.
Zak³adam, ¿e struœ (tak jak ja) nie zmyœla i nie k³amie nam o przysz³oœci,
na przyk³ad kiedy nast¹pi trzêsienie ziemi.
Mniej skomplikowane w uk³adach krwionoœnych tak zwane zimnokrwiste zwierz¹tka
opuszcz¹ ju¿ swoje legowiska na miesi¹c przed kataklizmem.
A te stworzenia, w ewolucji bli¿sze mojej ludzkiej osobie i w fali zbli¿onej do naszego
ludzkiego czasu odbierania, przed kataklizmem inaczej siê zachowuj¹, ale nigdy ju¿ ich
nie ma, kiedy tsunami w l¹d wchodzi...
Zawsze zostajemy tylko my - rozumni i zwierzêta w klatkach.
Teori¹, któr¹ dzisiaj lansujê jest to, ¿e cz³owiek zauwa¿a te zachowania i - myl¹c
siê - za zwierzêc¹ intuicjê je poczytuje.
Skomplikowana jest to teoria i potrzebuje ona dozy spontanicznej akceptacji, a¿eby
choæ na chwilê wy³¹czyæ siê z ustalonego ju¿ zapatrywania, i za pomoc¹ tego
nowego kosmicznego œwiat³a, a nie przez pryzmat dziedzicznie nabyty,
zaprzestaæ rzeczy s¹dzenia i stosowania s¹dów jako prawd bezspornych!
Ludzie z ich ziemsk¹ interpretacj¹ œwiata materii i w nim przeistoczeni, uproszczeniem
zrobili kosmiczn¹ sta³¹ i nazwali j¹ czasem. I sta³¹ tê podzielili, i nazewnictwo wprowadzili,
i ustalili nawet, ¿e dzieñ jest nastêpstwem nocy. I mo¿na dnie i noce w jakiœ
sposób sumowaæ czy odejmowaæ, a sekundy biegn¹ jedna za drug¹ i mo¿na je te¿
pododawaæ.
Nie ironi¹ jest, ¿e ludzka interpretacja jest ograniczona tylko i wy³¹cznie do
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rozumowania w proporcjach równoleg³ych bytnoœci ¿ycia, zaistnia³ego w œwiecie
zwi¹zków wêgla. (patrz „Wszechœwiaty na bazie chemii istniej¹ce”)
Cz³owiek rodzi siê do pojêcia czasu i wybór jego jeszcze nie dopuszcza nowych teorii
i innych dewiacji, które wystêpuj¹ w ca³ej nie pojmowanej fizyce uniwersum, czyli
tej jeszcze ma³o nam znanej fizycznej sta³ej jednoœci, w której tylko dla ludzi
przeciwieñstwami s¹ kosmos jak i œwiat, gdzie lataj¹ neutrony. Rozpoznawanie czasu
przynale¿y tylko do interpretacji naszego ludzkiego mózgu.
Pies mój wyczuwaj¹cy listonosza interpretowany jest przez ludzk¹ myœl jako
u¿ytkownik swoich podstawowych zmys³ów lub zmys³u siódmego czy te¿
dziesi¹tego.
Czy¿ przybiegniêcie psa na widok listonosza nie jest prze¿ywaniem przez niego
zaistnia³ej ju¿ raz prze¿ytej-prze¿ywanej sytuacji?
W przypadku kataklizmu pies ucieka z tego terenu nie dlatego, ¿e intuicyjnie wyczuwa
kataklizm, lecz dlatego, ¿e ju¿ teraz kataklizm fizycznie prze¿ywa. Jest
œwiadkiem jego! On tam teraz jest - by³!
I dlatego opuszczaj¹c miejsce poprzez czasu sta³oœæ, czyli przez psa czasu nie
zauwa¿enie, wychodzi piesek z kataklizmu bez szwanku.
Domyœlam siê, ¿e pogl¹dy te na dzisiaj, a jest rok 2005, s¹ ju¿ do zaakceptowania.
Przebywanie ¿yj¹cego stworzenia w dwóch jednakowych miejscach w sta³ym czasie,
w dniu dzisiejszym dla mózgu ludzkiego akceptacji nie jest niemo¿liwoœci¹, bêd¹c-jest
faktem.

Ka¿dy nowy dzieñ jest wszystkim.
Jest niepowtarzalny.
O poranku jesteœ nowym cz³owiekiem.
Jesteœ sam.
To tylko ty cierpisz po stracie kogoœ bliskiego.
Poniewa¿ dla ciebie najwa¿niejszy jesteœ ty.
Jesteœ sam.
Z³udzenia twoje s¹ inne ka¿dego dnia.
Chcesz dni s¹dziæ? S¹dz¹c siebie na koñcu?
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To jest ¿ycie twoje.
Uœmiechnij siê, choæ nie chcesz.
Przecie¿ aforyzm mój jest te¿ ¿yciem.
I có¿ z tego, ¿e od ty³u ¿yæ bêdziesz i do góry nogami?

Wszechœwiaty na bazie chemii istniej¹ce
WyobraŸnia staæ siê musi w tym rozdziale wrêcz niepoczytalna!
Zak³adaæ bowiem bêdê, ¿e to co ludzkimi oczami widzimy, to œwiat oparty
i zbudowany na zwi¹zkach wêgla, a reszta to tylko produkt w œwiecie wyobraŸni mózgu,
przynale¿nego tak¿e do tego œwiata.
Wszystko, co niewyt³umaczalne, to tylko œwiat imaginacji.
Zatem wszystkie dotychczas nadane prawa oparte mog¹ byæ o to, co udowodnione
ju¿ zosta³o. Ludzki mózg myœli ¿e to, co po przez zmys³y widzi, jest wszystkim.
Gdy¿ wszystko, co zrozumiane jest, musi swe wyt³umaczenie posiadaæ, czyli
musi byæ udowodnione.
Ale jak¿e ubogie s¹ zawsze te naszego mózgu skróty w udowadnianiu.
Najwy¿szy znany mi sceptycyzm ludzkiego mózgu w rozpatrywaniu zagadnienia
imaginacji zachowa siê zawsze dwojako, czyli kompletnie odrzuci imaginacjê jako coœ
w ogóle nieistniej¹cego, lub te¿ odrzuci by móc zacz¹æ zauwa¿aæ w manifestacji
imaginacji najbli¿szy naturze jej bezb³êdny twór, jakim on sam jest.
A widzimy koœci kurze, korê drzew, i widzimy siê nawzajem, i wymieniamy energiê z
innymi stworami istniej¹cymi na bazie zwi¹zków wêgla. Nawet ca³a pustka miêdzy nami
niewidoczna te¿ do tego œwiata nale¿y.
Nasze oczy, wêch, dotyk rozpoznaj¹ to, czego s¹ tworem, czyli zwi¹zki wêgla.
Pod mikroskopem widziane zwi¹zki niklu rozpoznawalne s¹ przez oko, zbudowane na
zwi¹zku wêgla ale nie w ca³ej swej okaza³oœci.
Odwróæmy sytuacjê i za³ó¿my, ¿e jakieœ stwory powsta³y te¿ w drodze ewolucji na naszej
planecie, lecz na zwi¹zkach niklu.
I ich narz¹d obserwacyjny widzi pod mikroskopem zwi¹zki wêgla.
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Spekulowaæ mo¿emy, ¿e zwi¹zki wêgla by³yby tak niewyraŸnie widziane, jak naszych
oczu interpretacja zwi¹zków niklu.
Imaginacja jest nieznan¹ i niesklasyfikowan¹ si³¹, istniej¹c¹ gdzieœ poza granicami
naszego ludzkiego rozumienia. I bli¿ej spokrewnion¹ ze
zwi¹zkami wêgla, ni¿ z nieznan¹ energi¹ innych chemicznych wszechœwiatów.
To, ¿e zdobywamy siê na wypowiedzenie za zgod¹ myœli zdania „œwiat
nieskoñczonych mo¿liwoœci”, jest naszego wêglowego mózgu wielkim sukcesem.

Wszechœwiat
Tak jak i Einstein u¿ywa³ imaginacji w pe³nej improwizacji, niech bêdzie to nasze herezj¹
przesi¹kniête krótkie spotkanie.
A czym¿e ¿ycie by by³o, gdyby zagadkowoœci¹ sw¹ nas nie otacza³o?

Nigdy nikt nic zrozumieæ nie bêdzie móg³!
A to, ¿e wydaje mu siê coœ i opiniê sw¹ wywleka,
to ju¿ domena mizernego mó¿d¿ku cz³owieka.

