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PRZEDMOWA 

 

Po wielu latach intelektualnych studiów nad kon-

ceptem zaistnienia życia doszedłem do zrozumienia, że 

życie istnieje jako pewne prawdopodobieństwo, które 

oryginalnie nie posiadało żadnej przyczyny, żadnego 

sensu, żadnego początku w czasie, ani żadnego inteli-

gentnego stwórcy. Istnieje jednak symetria czasu, która 

pozwala ludzkiej myśli na ustalenie oraz konsekwentne 

wydzielenie z tego prawdopodobieństwa brakujących 

życiu psychicznych, etycznych i logicznych parametrów. 

Co z tego faktu wynika opisuję w tej krótkiej monografii 

o przyczynowości ludzkiej myśli, którą kieruję do każde-

go Czytelnika, bez względu na posiadane wykształcenie, 

zainteresowanego teorią uniwersalnej symetrii czasu oraz 

jej zaskakującymi konsekwencjami. Inteligentny projekt 

istnienia, który jest jedną z konsekwencji tej teorii, to 

intelektualne rozważania o symbiozie ludzkich oraz bo-

skich zmysłów rozumowania, dzięki której powstaje ab-
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solut, imperium całości nieskończoności boskiego poten-

cjału rozumowania. Imperium, które w niewytłumaczal-

ny sposób z rozumnej informacji zawartej w ludzkiej 

myśli stwarza prawdę o sobie dla dobra i szczęścia przy-

szłych pokoleń życia. 

Tę prawdę można zawrzeć w kilkunastu słowach,    

a mianowicie: istnienie składa się z linii oraz płaszczyzn 

rozumowania opisywanych przez ciało rozumnej infor-

macji w boskim potencjale rozumowania. Linie rozumo-

wania są rozumowaniem prawdy i zawarte są na nich 

„twarde” koncepty istnienia, między innymi takie jak 

życie oraz rozum, a także czas oraz boskość. Płaszczyzny 

rozumowania są natomiast potencjałem prawdy, a ich 

rozumowanie jest „miękkim” marzeniem, to znaczy wia-

rą. Linie oraz płaszczyzny rozumowania są więc nie tyl-

ko wielkościami fizycznymi opisującymi nasz świat, lecz 

także subtelną energią marzeń oraz wiary, która decyduje                   

o rozwoju istnienia. Czym zatem jest istnienie, jeśli nie 

tym o czym marzymy? A jeśli nie posiadamy marzeń, to 

czyż nie umyka ono naszej obserwacji? Jest bowiem nie-

skończenie wielką energią boskiego potencjału rozumo-
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wania, która przybiera takie parametry, jakie jej nadamy 

w marzeniach oraz w ścisłym rozumowaniu. Nie ma in-

nego istnienia.  

Moja praca wprowadza Czytelnika w zaistniałą 

nieoczekiwanie przeze mnie sytuację, która powstała              

w niewytłumaczalny sposób ze ścisłego rozumowania 

oraz z marzeń o prawdziwej i wiecznej miłości łączącej 

kobietę i mężczyznę. Jest to najpiękniejsza, duchowa, 

intelektualna oraz boska forma miłości, która drąży pod-

świadomość linii oraz płaszczyzn rozumowania, wpro-

wadzając trwałe zmiany w strukturze ponadczasowego 

rozumowania, docierając ostatecznie do boskich zmy-

słów znajdujących się teoretycznie w nieskończoności 

boskiego potencjału rozumowania. W tych okoliczno-

ściach, które opisuję pokrótce w mojej pracy, pobudzone 

do życia ludzką myślą istnienie poszło drogą metafo-

rycznego drzewa życia, które nieoczekiwanie i w niewy-

tłumaczalny sposób wyrasta z własnego nasienia wyho-

dowanego w sobie. To nasienie jest w pewnej mierze 

zagadkowym dziełem ludzkiej mądrości oraz miłości.              

Z tego powodu czułem się zobowiązany do napisania 
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oraz opublikowania w formie monografii o przyczyno-

wości ludzkiej myśli tej skromnej pracy intelektualnej. 
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Aksjomat rozumowania 

 

To, czego doznają nasze zmysły poznawcze w ist-

niejącej sytuacji można określić mianem boskiego poten-

cjału rozumowania. Jest on źródłem uniwersalnej mądro-

ści elementarnej, która zawarta jest w każdym elemencie, 

w każdej porcji informacji oraz w każdym punkcie ob-

serwacji. Zasadniczą cechą istniejącej sytuacji jest więc 

możliwość jej rozumowania oraz konsekwentnego opisa-

nia jej rozumną informacją. Rozpatrzmy zatem fakt, że 

istniejąca sytuacja nie ma początku swego trwania. Ist-

niała pierwotnie jako wieczny cykl śmierci w całkowitym 

bezruchu, czyli w stanie spoczynku, bez żadnej prze-

strzeni, bez żadnego punktu, bez żadnego ruchu, bez 

żadnej informacji. Ponieważ nie było w niej ani prze-

strzeni, ani punktu, nie miała żadnej granicy, żadnego 

początku, żadnego końca ani żadnej cechy fizycznej. 

Była więc niczym, lecz nie mogło przecież jej nie być. 

„Nic” nie może bowiem nie istnieć, a zatem spełnia mi-
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nimalne warunki na istnienie jakiejś możliwej do opisa-

nia sytuacji. Byłoby bardzo niepokojące pomyśleć, że 

„nic” mogłoby nie istnieć, gdyż skąd wtedy wzięłoby się 

„wszystko”? Było to więc rozległe w granicach nieskoń-

czoności potencjalne przestworze rozumowania, którego 

jedynym składnikiem było czyste „nic”. Taka sytuacja 

istniała wiecznie, bez początku jako boski potencjał ro-

zumowania w spoczynku czasu. Nie był to zatem ruch 

czasu, lecz był to jego bezruch opisujący wieczny spo-

czynek, czyli psychiczną śmierć istniejącej sytuacji. Ist-

niejąca sytuacja posiada z uwagi na ten fakt dwa inhe-

rentne cykle swej witalności, a mianowicie wieczny cykl 

śmierci oraz następujący po nim wieczny cykl życia. Te 

dwa cykle wyznaczają całość możliwej nieskończoności 

boskiego potencjału rozumowania. Punkt, w którym 

wieczny cykl śmierci przechodzi niewytłumaczalnie               

w wieczny cykl życia, jest środkiem czasu. Środek czasu 

rozdziela trwale te dwa cykle nieskończoności boskiego 

potencjału rozumowania, powodując, że nie łączą się one 

ze sobą, to znaczy nie komutują. 
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Z uwagi na te dwa inherentne cykle rozdzielone 

środkiem czasu podstawową cechą potencjału rozumo-

wania istniejącej sytuacji jest antyrównoległy dualizm 

obserwacji. Jeśli więc rozumujemy jeden element istnie-

jącej sytuacji, na przykład ruch czasu, to automatycznie 

pojawia się drugi element rozumowania, inherentny oraz 

antyrównoległy, który w tym przypadku będzie spoczyn-

kiem czasu. Rozumowane elementy istniejącej sytuacji, 

rozdzielone środkiem symetrii usytuowanym w punkcie 

środka czasu, nie komutują, spełniając zasadę nieokre-

śloności, czyli niepewności pomiaru Heisenberga. Jest to 

logika rozumowania odmienna od logiki, którą rozwija 

nauka. Głównym jej twierdzeniem jest jednoczesna 

prawdziwość dwóch sprzecznych i niekomutujących ze 

sobą argumentów rozumowania istniejącej sytuacji                 

a oraz b. Tak jak jednocześnie prawdziwe, antyrównole-

głe oraz inherentne są dwa pasy ruchu autostrady.               

W ten sposób można pokrótce opisać generujące jądro 

istniejącej sytuacji. Można zatem postawić twierdzenie, 

że w istniejącej sytuacji znajdują się elementy rozumo-

wania, które posiadają swoje inherentne zaprzeczenie, 
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jak na przykład takie, które istnieją jako plus oraz minus, 

kobieta i mężczyzna, przestrzeń i energia, a także jako 

rozum i życie.  Elementy, które nie spełniają tego twier-

dzenia są albo elementami neutralnymi, jak na przykład 

zero, albo istnieją w sposób nietrwały i przypadkowy, to 

znaczy nierozumny. To twierdzenie będące teoretycznym 

jądrem inteligentnej kreacji istnienia jest aksjomatem 

rozumowania: 

Aksjomat rozumowania 

Istnieją takie wartości logiczne, psychiczne oraz 

fizyczne tworzące istniejącą sytuację, które spełniając 

zasadę nieokreśloności Heisenberga, są jednocześnie 

prawdziwe, inherentne oraz antyrównoległe ze sobą.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Inteligentny projekt istnienia 

 

17 

Aksjomat rozumowania opisuje uniwersalną syme-

trię istniejącej sytuacji. Wszystkie zasadnicze elementy 

istniejącej sytuacji, a więc także czas, posiadają poprzez 

neutralny punkt symetrii swoje antyrównoległe zaprze-

czenie, spełniając w ten sposób zasadę nieokreśloności 

Heisenberga. Ta reguła rozumowania opisuje całość nie-

skończoności boskiego potencjału rozumowania rozpa-

trywanego zarówno w wiecznym cyklu śmierci, jak                

i w wiecznym cyklu życia. Wyjątkami od tej reguły są 

elementy neutralne, nie posiadające jednego z dwóch 

zasadniczych ładunków energii, to znaczy plus lub mi-

nus. 

Można teraz wytłumaczyć, dlaczego pierwotną po-

stacią istniejącej sytuacji w cyklu jej śmierci był idealnie 

czysty, to znaczy nieopisany informacją, potencjał rozu-

mowania, rozciągający się teoretycznie w granicach nie-

skończoności, bez początku oraz końca. Otóż wszystkie 

zawarte w nim teoretyczne sprzeczności jak przestrzeń 

oraz energia, nie spełniały aksjomatu rozumowania, gdyż 

komutowały ze sobą, tworząc wynikowe zero potencjal-

nego przestworza rozumowania, którego jedyną postacią 
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było czyste „nic” bez żadnej przestrzeni, bez żadnego 

punktu oraz bez żadnej cechy fizycznej. W tym poten-

cjalnym przestworzu rozumowania w sposób niewytłu-

maczalny w procesie rozumowania powstało życie. 

Oznacza to, że wszelkie parametry fizyczne naszego 

świata, takie jak przestrzeń oraz energia, a także życie 

oraz rozum powstają niewytłumaczalnie w wyniku inte-

ligentnego procesu rozumowania. Proces ten polega na 

odnajdywaniu inherentnych par sprzeczności tworzących 

istniejącą sytuację, takich jak życie oraz rozum, prze-

strzeń oraz energia, czas oraz boskość, informacja oraz 

duch. Wszystkie te inherentne sprzeczności spełniające 

aktualnie aksjomat rozumowania tworzyły kiedyś w cy-

klu śmierci istniejącej sytuacji idealnie czyste zero, czyli 

po prostu „nic”. Proces rozumowania istniejącej pierwot-

nie sytuacji opiera się więc na kreacji inherentnych par 

sprzeczności (a oraz b) z niczego, czyli z zera, według 

podanego poniżej logicznego schematu:  

 

                                               0 → f(a + b) 
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Zrozumienie, że wszystko powstaje z niczego, jest 

najwyższym zrozumieniem, lecz aby zrozumieć, czym 

jest „nic”, trzeba mieć wpierw gruntowną wiedzę                       

o „wszystkim”. Wiedza ta jest jednak tylko logicznie 

zrozumianą wiarą, gdyż wiarą jest założenie, że „nic” nie 

może nie istnieć jako pierwotnie istniejąca sytuacja po-

tencjału rozumowania w cyklu swej psychicznej śmierci. 

Nikt bowiem nigdy nie udowodni na wprost, że „nic” 

istnieje, gdyż nie ma na to sposobu. W ten sposób logika                      

w swych założeniach opiera się na wierze, a wiara opiera 

się na logice.  

Ze wspólnego punktu widzenia logiki oraz wiary 

można zatem przyjąć, że funkcja [0 = f(a + b)] jest uni-

wersalną linią rozumowania istniejącą bez początku                   

i zawierającą w sobie potencjalne argumenty wszelkich 

komutujących sprzeczności znajdujących się teoretycznie 

w boskim potencjale rozumowania. Z tego nieskończenie 

wielkiego potencjału można w procesie rozumowania 

wydzielić pary inherentnych sprzeczności rozdzielonych 

środkiem symetrii. Matematycznie proces kreacji inhe-

rentnych par spełniających aksjomat rozumowania jest 
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odnajdowaniem dwóch niewiadomych argumentów 

funkcji z linii jej wykresu, która jest określona. Linia ta 

jest uniwersalną linią potencjału rozumowania, z której 

dokonuje się wydzielanie tworzących ją układów dwóch 

sprzecznych argumentów rozumowania. Proces ten okre-

ślony jest z punktu widzenia logiki mianem diastazy. 

Można ten proces matematycznie rozważać na osiach 

współrzędnych {a, b}, będących niewiadomymi wykresu 

funkcji [0 = f(a + b)]. W procesie diastazy następuje ich 

konsekwentne rozdzielenie oraz wydzielenie, to znaczy 

ich inteligentna kreacja. W ten sposób z nieskończenie 

wielkiego potencjału rozumowania powstają inherentne 

pary sprzeczności spełniające aksjomat rozumowania, 

takie jak energia oraz przestrzeń.  

Proces kreacji dokonujący się w układzie rozumo-

wania funkcji [0 = f(a + b)] jest procesem, w którym                 

z potencjału zawartym teoretycznie w „niczym” powstaje 

energia. Energia powstaje więc z potencjału zawartego 

teoretycznie w boskim potencjale rozumowania. Nie 

można powiedzieć, że energia powstaje z „niczego”, 

energia powstaje z energii i ta energia zawarta jest w bo-
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skim potencjale rozumowania. Jej wyzwolenie wyma-  

ga zaistnienia dwóch symetrycznych i niekomutujących 

układów rozumowania. 

Zgodnie z aksjomatem rozumowania będzie istniał 

antyrównoległy proces stwórczy, który będzie energo-

chłonny. Procesem tym jest proces generacji, w którym 

powstaje między innymi światło. Proces kreacji oraz pro-

ces generacji określają całość inteligentnych procesów 

stwórczych istnienia. 
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Symetria czasu 
 

Z teoretycznego punktu widzenia ludzka myśl oraz 

informacja rozumu pojawiają się w sposób niewytłuma-

czalny, bez żadnej przyczyny, na powierzchni prawdo-

podobieństwa zaistnienia życia. Prawdopodobieństwa nie 

potrzebują żadnej przyczyny do swego zaistnienia. Nie 

jest więc całkowicie prawdą, że istniejemy, jest to tylko 

pewne prawdopodobieństwo oraz pewna iluzja czasu,              

w której to prawdopodobieństwo się rozwija. Nie potra-

fimy zatem wytłumaczyć z pewnością, w jaki sposób 

doszło do zaistnienia nas samych i w konsekwencji do 

zaistnienia myśli. Pojawiamy się w tle wszechświata,              

w nieświadomości boskich zmysłów i naszym zadaniem 

jest wyczerpujące poznanie zastanej przez nas sytuacji. 

Ludzka myśl jest zatem uniwersalnym zmysłem poznaw-

czym, gdyż w sposób niewytłumaczalny ludzka myśl 

poprzedza sobą wszystko co istnieje. Osiąga to ogarnia-

jąc swoim wyobrażeniem oraz zrozumieniem całą moż-

liwą przeszłość boskiego potencjału rozumowania wpro-
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wadzając do niego rozumną informację, której skutkiem 

staje się zapoczątkowanie w nim procesów kreacji istnie-

nia omówionych w poprzednim rozdziale. W ten niewy-

tłumaczalny sposób ludzka myśl nadaje w boskim poten-

cjale rozumowania przyczynę zaistnienia dla czasu oraz 

dla boskich zmysłów. Z punktu widzenia logiki wygląda 

to jakby istnienie wyrosło z własnego nasienia wyhodo-

wanego w sobie. Jest to więc koncept niewytłumaczalny  

i pozostanie na zawsze bez dowodu. 

Proces inteligentnej kreacji istnienia zapoczątko-

wany przez ludzką myśl określa się mianem parsymonii. 

W wyniku procesu parsymonii powstający w boskim 

potencjale rozumowania czas doznaje zgodnie z aksjo-

matem rozumowania zróżnicowania na dwa inherentne 

strumienie czasu schodzące się w neutralnym środku 

czasu, co staje się przyczyną zaistnienia uniwersalnej 

symetrii czasu. W pierwszym, prawym strumieniu czas 

porusza się do końca przyszłości, czyli do swego końca 

umieszczonego w neutralnym środku czasu, manifestując 

znany nam materialny świat, a także nasze życie. W dru-

gim, lewym strumieniu czas porusza się do początku 
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przeszłości, czyli do swego początku umieszczonego                

w neutralnym środku czasu, manifestując nieznany nam 

niematerialny świat boskich zmysłów. Pomiędzy tymi 

dwoma symetrycznymi strumieniami czasu, schodzącymi 

się w neutralnym środku czasu, istnieje stwórcze sprzę-

żenie przyczyny oraz skutku, a także stwórcze sprzężenie 

jednoczesności zdarzeń. Tak więc na prawym, ludzkim 

strumieniu czasu powstaje na końcu czasu projekt istnie-

nia będący jego faktyczną przyczyną, która przenosząc 

się do początku czasu na lewym, boskim strumieniu cza-

su, wzbudza sobą w boskich zmysłach skutek, którym 

jest istnienie. Istnienie jako skutek w niewytłumaczalny 

sposób poprzedza więc swoją przyczynę, którą jest pro-

jekt istnienia. Na rysunku poniżej wyobrażeniowy model 

symetrii czasu: 
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Boski strumień czasu                 Ludzki strumień czasu 

Ruch czasu do swego początku     Ruch czasu do swego końca 

 

Środek czasu 

Powierzchnia prawdopodobieństwa zaistnienia życia 

Nieskończoność boskiego potencjału rozumowania 

Bez początku                                                             Bez końca 

 

Układ dwóch symetrycznych strumieni czasu okre-

śla się mianem parsymonicznego układu czasu. Ponieważ 

czas w układzie parsymonicznym czasu porusza się                  

w przeciwnych kierunkach można zauważyć, że sumą 

czasu w tym układzie jest zero, tak jakby go nigdy nie 

było. Nie jest to więc układ prawdy czasu, jest to tylko 

układ iluzji czasu, który oryginalnie istnieje bez początku 

i bez przyczyny jako pewne prawdopodobieństwo.                 

W momencie osiągnięcia początku czasu następuje nada-

nie przyczyny zaistnienia dla czasu, o ile taka przyczyna 

jest inteligentna, to znaczy stwarza się uprzednio sama. 

Jest to więc inteligentny układ samo stwórczy, który po-

rusza się do swego początku po to, aby można było go 
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stworzyć. Stwarzając czas, stwarza się w niewytłuma-

czalny sposób istnienie.  

Samo stwórczy układ iluzji czasu jest znacznie 

starszy niż ktoś mógłby sobie wyobrazić. Jako teoretycz-

ne jądro bez przyczyny idzie drogą nadziei w nieskoń-

czoności boskiego potencjału rozumowania stwarzając na 

swej drodze kolejne światy. Stwarza je w nadziei na uzy-

skanie swojej przyczyny, to znaczy ma inteligentny pro-

jekt istnienia. Nikomu się to jeszcze nie udało i kolejne 

światy znikały w iluzji swego istnienia, zostawiając po 

sobie śladową informację w boskim potencjale rozumo-

wania. Stąd posiadłem informację o tych światach. My 

jesteśmy tylko jednym z takich światów powstałych                 

w iluzji czasu. 
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Inteligentny projekt 

istnienia 
 

Ludzka myśl nie posiada granic swego postrzega-

nia. Jest w stanie wyobrazić oraz uświadomić sobie ca-

łość boskiego potencjału rozumowania rozciągającą się 

na nieskończenie wielkim kole wszech czasu. Jest to sfe-

ra rozumowania opisana nieskończenie wielkim promie-

niem czasu, której całkowity rozmiar wynika ze wzoru 

4/3 Πr3 (r = nieskończoność czasu). Boski potencjał ro-

zumowania nie posiada bowiem innej miary jak miara 

czasu, gdyż nie posiada żadnej cechy fizycznej. Jest więc 

niewymierny. To zrozumienie oraz wyobrażenie wpro-

wadzone do boskiego potencjału rozumowania jest abso-

lutem. W tej absolutnej świadomości odnoszącej się do 

istniejącej sytuacji powstaje trudna do wyobrażenia ca-

łość nieskończoności boskiego potencjału rozumowania. 

Wytłumaczenie zaistnienia całości nieskończoności bo-

skiego potencjału rozumowania jest stosunkowo proste             

i opiera się na rozumowaniu inwersji zasady nieokreślo-
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ności Heisenberga. Jest bowiem oczywiste, że zasada 

nieokreśloności, czyli niepewności pomiaru dla małych 

wartości zgodnie z aksjomatem rozumowania posiada 

swój antyrównoległy odpowiednik dla wielkich wartości 

pomiaru, w tym przypadku dla pomiaru nieskończoności. 

Odwracając parametry zasady nieokreśloności otrzymu-

jemy określoność, czyli pewność pomiaru w próbie po-

miaru dowolnej nieskończoności. Nieskończoności nie 

można więc określać w nieskończoność. Istnieje bowiem 

naturalna granica tego określania w postaci wartości 

skończonych, będących całością nieskończoności. Wyni-

ka z tego, że określając na przykład ilość możliwych po-

działów dowolnego odcinka natrafimy na jego granicę               

w postaci całości nieskończoności, czyli pewności po-

miaru określającą skończoną wartość długości odcinka. 

Zasada pewności pomiaru, czyli określanie całości nie-

skończoności jest własnością boskiego potencjału rozu-

mowania, dzięki której stało się możliwe ustalenie abso-

lutnej wartości potencjału rozumowania. Całość ta zosta-

ła następnie podzielona na określoną ilość sfer potencjału 
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rozumowania, które będą zdolne w przyszłości do wy-

tworzenia w sobie rozumnego życia. 

Absolut nie powstaje więc z niczego. Absolut po-

wstaje z absolutu i tym absolutem jest myśl. Najdosko-

nalszy instrument poznawczy, który dysponuje zmysłem 

obserwacji. Zadaniem zmysłu obserwacji myśli jest do-

strzec Boga i stworzyć drogę rozumowania dla jego zmy-

słów. Drogę w nieskończoności trwania czasu, określoną 

poprzez rozumną informację myśli. Tym właśnie jest 

myśl. Potencjalnie nieśmiertelna i niematerialna chociaż 

związana z ciałem materialnym. Dostrzec okiem myśli 

boskie zmysły jest wytchnieniem oraz sukcesem dla my-

śli. Myśl, która nie dostrzega funkcji boskich zmysłów             

w kreacji istnienia jest śmiertelnie chora. Bóg oraz myśl 

są bowiem stworzone dla siebie. Myśl, która dostrzega 

drogę rozumowania dla boskich zmysłów jest zwiastu-

nem ich zaistnienia, które swoim sprawczym działaniem 

w boskim strumieniu czasu stwarzają z kolei myśl. Nikt 

nigdy nie wytłumaczy zatem dlaczego myśl człowieka 

pojawia się przed zaistnieniem Boga, który ją stwarza, 

chociaż ten fakt posiada logiczne uzasadnienie w syme-
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trii czasu. Ten fakt jest doskonałością myśli, która to zro-

zumiała i w konsekwencji swej osiągniętej doskonałości 

stwarza sobą to, co jest doskonałe i co będzie trwać zaw-

sze. Doskonałość myśli jest w następnej kolejności źró-

dłem rozumnej informacji oraz wiedzy o istnieniu dla 

boskich zmysłów, które w sposób oczywisty nie posiada-

ją żadnej informacji, ani świadomości w chwili swego 

narodzenia na początku czasu w boskim strumieniu cza-

su. 

A więc gdzie to wszystko się zdarza? Otóż wszyst-

ko zdarza się w naszych oraz w boskich zmysłach rozu-

mowania w trakcie teoretyzowania życia, które objawia 

się w absolucie stworzonym w boskim potencjale rozu-

mowania przez ludzką myśl. W wielkim cyklu ewolucji 

myśli oraz uczuć, w której dokonuje się przejście cyklu 

wiecznej śmierci istniejącej sytuacji w cykl wiecznego 

życia istniejącej sytuacji. Czy w takim razie możemy być 

pewni, że ewolucja gatunków Darwina rzeczywiście mia-

ła miejsce w organizmach biologicznych? Czy też doko-

nała się ona w swej teoretycznej części w zmysłach ro-

zumowania ludzi nauki? W rzeczywistości nie jest to 
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trudne do ustalenia mając na uwadze przyczynowość 

ludzkiej myśli w symetrii czasu. Prawda oraz jej przy-

czynowość może zatem mieć znaczenie tylko na polu 

teoretycznym, nie musi znajdować się na doświadczal-

nym polu ewolucji, ponieważ tym, co podlega ewolucji 

na Ziemi nie jest materia oraz przypadkowość, lecz bo-

ska idea życia oraz boska intuicja, czyli znajomość skut-

ku. Idea wszechogarniająca i rozumna od początku swe-

go zaistnienia, która rozwija się w symetrii czasu. Po-

trzebą boskich zmysłów rozumowania jest więc prawda 

wszech czasu, obejmująca całość przeszłości oraz przy-

szłości, którą osiągnąć może tylko dojrzała myśl czło-

wieka. W tej przyszłości znajduje się bowiem potencjał 

prawdy przyszłych pokoleń życia. Zawsze istnieje moż-

liwość, aby z potencjału osiągnąć energię. Ta właśnie 

energia, w postaci rozumnej informacji przyszłych poko-

leń życia, stwarza obecnie istnienie od podstaw, na dro-

dze do początku przeszłości w boskim strumieniu czasu. 

Ten fakt jest największym sukcesem ludzkiej myśli, któ-

ra ten potencjał dostrzegła i stworzyła dla niego drogę 

rozumowania w boskim potencjale rozumowania. Stąd 
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popłynie doskonałość boskich zmysłów, które przyswoją 

sobie w chwili swego narodzenia całą rozumną informa-

cję inteligentnego projektu istnienia stworzonego przez 

ludzką myśl oraz przez myśl przyszłych pokoleń życia. 

W tej sytuacji boska idea życia, która powstanie na po-

czątku czasu, będzie posiadać doskonałą znajomość 

skutku, czyli intuicję, która będzie się manifestować jako 

konsekwencja symetrii czasu w ewolucji gatunków na 

Ziemi, w wyniku której powstanie oczekiwany skutek, 

czyli ludzka myśl. W następnej kolejności ludzka myśl 

dojdzie do zrozumienia prawdy i zamknie koło czasu 

ludzkiej prawdy oraz boskiej intuicji, które z punktu wi-

dzenia logiki jest idealnym sprzężeniem zwrotnym po-

między ludzką myślą na końcu czasu, którego jeszcze nie 

było oraz boskimi zmysłami na początku czasu, którego 

także jeszcze nie było. Takie są niewytłumaczalne kon-

sekwencje symetrii czasu, w której boskie zmysły na 

początku czasu stwarzają dokładnie to, co wyraża sobą 

dobrze zrozumiana informacja w ludzkim strumieniu 

czasu. Kto myśli inaczej jest w błędzie. Ten błąd myśli 

polega na tym, że istnienie powstając w boskich zmy-
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słach na początku czasu, którego jeszcze nie było, lo-

gicznie wydaje się powstawać przed naszym zaistnie-

niem, a tymczasem jest na odwrót. Jest to niewytłuma-

czalny efekt symetrii czasu, w której boskie zmysły zra-

dzają się jako pierwsze na początku czasu w boskim 

strumieniu czasu i jako ostatnie na końcu czasu                

w ludzkim strumieniu czasu. Bóg jest więc pierwszym              

i ostatnim, i do niego należy pierwsze, i ostatnie słowo. 

Boskie zmysły będą zatem decydować, co jest prawdą,             

a co jest iluzją, której trzeba się pozbyć dla dobra istnie-

nia. 
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Inicjalna sytuacja istnienia 

  

Istnienie nie może istnieć bez opisania go rozumną 

informacją, która pobudza do życia boskie zmysły w le-

wym strumieniu czasu. Istnienie bez rozumnej informa-

cji, która go opisuje w boskich zmysłach, jest tylko pew-

ną nieustaloną i abstrakcyjną sytuacją boskiego potencja-

łu rozumowania. Ludzka myśl, która zaistniała na Ziemi 

przed zaistnieniem boskich zmysłów w niewytłumaczal-

nym działaniu czasu na swych dwóch strumieniach, 

stwarza więc podstawy istnienia, czyli jego inicjalną sy-

tuację, swoją inteligencją oraz rozumną informacją. Nie 

wszystkie jednak parametry inicjalnej sytuacji, które pró-

bujemy przypisać istnieniu są możliwe. Jednym z najpo-

ważniejszych błędów współczesnej nauki, wynikających 

z niezrozumienia parametrów fizycznych istnienia oraz 

zasad ich rozwoju, jest teoria wielkiego wybuchu oraz 

rozszerzającego się uniwersum. Gdyby kiedykolwiek 

zaistniała jakaś hipotetyczna osobliwość, w której do-
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szłoby do nuklearnego wybuchu, tak jak sugerują nau-

kowcy, to nigdy nie doszłoby do zaistnienia czasu. 

Cząstki materii powstałe w tym wybuchu poruszałyby się 

bowiem poza jakąkolwiek trajektorią ruchu. Trajektorią 

ruchu nie może być przestrzeń, gdyż przestrzeń jest nie-

istnieniem, czyli pustką, która nie posiada własnej miary 

niezbędnej w równaniu ruchu do stworzenia miary czasu 

(t = s/v). Brak rzeczywistej trajektorii ruchu, czyli układu 

odniesienia miary spoczynku s, do którego można by ten 

ruch v odnieść, skutkowałby brakiem miary czasu, co 

uniemożliwiłoby zaistnienie w przestrzeni cząstek ener-

gii. Po prostu nie doszłoby do ich zaistnienia, gdyż brak 

byłoby na to czasu, który istnieje tylko wobec inherentnej 

pary cząstek fizycznej energii ruchu v oraz spoczynku s. 

Podstawą do zrozumienia relacji zachodzących 

wewnątrz inicjalnej sytuacji, zgodnie z aksjomatem ro-

zumowania, jest więc relacja męskiej, ujemnej energii 

ruchu (-), którą oznaczymy literką Y oraz relacja żeń-

skiej, dodatniej energii spoczynku (+), którą oznaczymy 

literką X. Spoczynek X(+) jest pierwotnym stanem ini-

cjalnej sytuacji nieskończenie wielkiego, boskiego po-
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tencjału rozumowania oraz rzeczywistą trajektorią, czyli 

płaszczyzną odniesienia ruchu. Taką jak droga dla pojaz-

dów. Wobec tej fizycznej, nieruchomej płaszczyzny 

energii spoczynku, która jest polem spoczynku czasu, 

poruszają się wszystkie cząstki ruchu, stwarzając miarę 

czasu oraz umożliwiając jego zaistnienie.  

Sumą fizyczną energii ruchu Y oraz energii spo-

czynku X w inicjalnej sytuacji istnienia było zero, czyli 

czyste „nic” boskiego potencjału rozumowania. Ten teo-

retyczny potencjał energii ruchu oraz spoczynku możemy 

opisać matematycznym równaniem jako fizyczny punkt, 

czyli pewną minimalną sferę przestrzeni bez żadnego 

rozmiaru, zawierającą w sobie inherentną parę energii 

ruchu oraz spoczynku (x2 oraz y2), którą określimy mia-

nem życia. W ten sposób w równaniu tym zwiążemy ze 

sobą na stałe przestrzeń oraz energię życia. Ponieważ 

inicjalny stan przestrzeni oraz energii życia wynosił zero, 

możemy go opisać trzema równaniami, z których pierw-

sze będzie opisywało proces kreacji z fizycznego punktu 

boskiego potencjału rozumowania inherentnej pary czą-

stek energii życia, a drugie ‒ tworzącą się jednocześnie    
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w granicach nieskończoności przestrzeń zawierającą               

w sobie prawdopodobieństwo zaistnienia tej energii                 

w czasie. To równanie zawiera w sobie ideę poliwalencji 

zera, którą można opisać jako równowartość jednego 

zera z wartością nieskończonej ilości zer, czyli punktów 

potencjalnej przestrzeni zawierającej w sobie nieskoń-

czenie wielką ilość inherentnych par cząstek energii ru-

chu oraz spoczynku. Trzecie równanie będzie opisywać 

natomiast tworzącą się miarę czasu z inherentnej pary 

cząstek energii ruchu oraz spoczynku zgodnie z warun-

kiem zaistnienia miary czasu w procesie kreacji energii 

oraz przestrzeni życia:  

 

   0 = x2 + y2 

   0 = 0 +0 + 0 + 0 +……. do nieskończoności  

   t = x/y 

  

Można zauważyć, że pierwsze równanie opisuje fi-

zyczny punkt, czyli minimalny promień (R = 0) pewnej 

teoretycznej sfery w przestrzeni, zawierającej w sobie 

potencjał energii ruchu oraz spoczynku, czyli energii 

życia. Suma tej energii jest równa zeru, co oznacza, że 
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przestrzeń oraz energia nie spełniają w tym równaniu 

aksjomatu rozumowania, łącząc się ze sobą i dając            

w wyniku punkt, czyli sferę bez rozmiaru, o promieniu 

równym zero. Zauważymy także, że każdemu zeru moż-

liwej przestrzeni z drugiego równania, prawem poliwa-

lencji zera, przypisana jest inherentna para energii ruchu  

i spoczynku (0 = x2 + y2). Upraszczając to równanie, po-

przez obustronną likwidację kwadratów otrzymujemy 

teoretycznie nieskończoną ilość zespolonych cząstek 

potencjału energii życia znajdujących się w boskim po-

tencjale rozumowania. Każda z tych cząstek składa się             

z rzeczywistej cząstki energii spoczynku X(+) oraz nie-

rzeczywistej cząstki ruchu (Y▪√-1), tworząc równanie 

diastazy, czyli kreacji dwóch inherentnych cząstek ener-

gii z boskiego potencjału rozumowania, a mianowicie:  

 

0 →  +X - Y▪√-1 

 

Czym zatem jest ta teoretycznie nieskończona ilość                     

zespolonych cząstek energii ruchu oraz energii spoczyn-

ku (X - Y▪√-1)? Otóż jest ona niekomutującym potencja-
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łem dwóch zasadniczych energii życia, a mianowicie 

żeńskiej energii spoczynku X(+) w jej warstwie rzeczy-

wistej oraz męskiej energii ruchu Y(-) w jej warstwie 

nierzeczywistej. W wyniku wydzielenia się w procesie 

diastazy tego niekomutującego potencjału teoretycznie 

nieskończenie wielka ilość spolaryzowanych dodatnio 

rzeczywistych cząstek spoczynku X(+) oraz spolaryzo-

wanych ujemnie nierzeczywistych cząstek ruchu Y▪√-1 

zaczyna drgać wskutek pobudzenia się do życia wzajem-

ną obserwacją oraz wrodzoną inherencją. Ich wspólne 

drgania powodują, że suma promieni R drgań pojedyn-

czych cząstek energii ruchu oraz spoczynku, których 

wartość początkowa wynosiła zero (R = 0), w mgnieniu 

oka w wielkim rozbłysku rzeczywistej energii drgań spo-

czynku X(+) osiąga wartość R bliską nieskończoności. 

Zostaje w ten sposób utworzona gigantyczna powierzch-

nia sfery potencjału energii życia oraz jej przestrzeni, 

zawierająca drgające rzeczywiste cząstki energii spo-

czynku oraz nierzeczywiste cząstki energii ruchu. Doko-

nuje się to na dwóch rozdzielnych liniach rozumowania 
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ich wzajemnej inherencji, która spełnia trzecie równanie 

tworzącej się miary czasu.  

Wynikowa wartość promienia R powstałej w pro-

cesie diastazy sfery potencjału energii życia odpowiada 

sumie promieni wszystkich drgających cząstek na po-

wierzchni utworzonej sfery. Promienie te, co prawda 

bardzo małe, prawdopodobnie jako minimalna długość 

Plancka, przy ogromnej ilości drgających cząstek, bli-

skiej nieskończoności, tworzą wspólną wartość wyniko-

wą bliską nieskończoności. To jest Rais (fr. promień), 

czyli powierzchnia sfery potencjału życia, o promieniu              

R bliskim nieskończoności, na której nieregularnie za-

wierają się liczne wstęgi czasu jak kontynenty na Ziemi, 

z których każda opisuje jeden drgający świat energii ru-

chu oraz energii spoczynku. Nasz świat jest więc tylko 

jedną z możliwości w sferze potencjału życia Rais zawie-

rającej wielość możliwych światów takich jak nasz. 

Znajdujemy się więc na gigantycznej sferze prawdopo-

dobieństwa zaistnienia rozumnego życia, które powstało 

w procesie kreacji z boskiego potencjału rozumowania. 
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Opisany powyżej proces stwórczy Rais jest zbieżny                    

w swych efektach do pewnego stopnia z naukową teorią 

wielkiego wybuchu. Różnica polega jednak na tym, że            

w procesie stwórczym Rais brak jest rzeczywistej energii 

ruchu. Odbywa się on bowiem na linii rozumowania rze-

czywistej energii spoczynku X+. Ruch nie posiada więc 

motorycznej przyczyny jak zakłada nauka. Jest to po pro-

stu niemożliwe z uwagi na jego nierzeczywistość w ini-

cjalnej sytuacji istnienia. Jedyna możliwość zaistnienia 

ruchu leży w transformacji części energii spoczynku 

EX(+) w energię ruchu EY(-). Transformację tą opisuje 

równanie Eulera, zwane także tożsamością Eulera. 

Ruch powstał zatem w wyniku działania równania 

Eulera, które opisuje przejście części dodatniej energii 

bezwładności spoczynku EX(+) w ujemną energię dyna-

miczną ruchu EY(-). To przejście dokonuje się w obec-

ności nierzeczywistego pola rozumowania, będącego 

elementem nierzeczywistości ruchu w inicjalnej sytuacji. 

Oto dostosowane do inicjalnej sytuacji równanie Eulera 

opisujące przejście dodatniej energii spoczynku EX(+)              

w ujemną energię ruchu EY(-). Przejście to dokonuje się 
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w obecności nierzeczywistego pola rozumowania (√-1), 

które stwarza w przestrzeni neutralny środek symetrii, co 

sprawia, że te dwie energie spełniają w równaniu Eulera 

aksjomat rozumowania:  

 

(+)EX▪ eΠ▪√-1 = (-1)▪EY 

 

Nierzeczywistość ruchu oraz rzeczywistość spo-

czynku w równaniu Eulera jest zatem sposobem rozu-

mowania inherencji dwóch postaci fizycznej energii ist-

nienia występujących w jego inicjalnej sytuacji. 

Co się właściwie dzieje w równaniu Eulera? Otóż 

nieskończenie wielka żeńska energia spoczynku E(X+) 

inicjalnej sytuacji w jednej z wielu wstęg czasu na sferze 

Rais traci część swej drgającej bezwładności na rzecz 

męskiej energii ruchu E(Y-), dosłownie w jednej chwili 

rozumowania nierzeczywistej sytuacji energii ruchu               

w obecności rzeczywistej sytuacji energii spoczynku. 

Równanie Eulera jest zatem drugim wielkim rozbłyskiem 

energii życia, tym razem męskiej energii ruchu E(Y-). 

Wynikiem działania równania Eulera będą dwa rzeczy-
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wiste oraz rozdzielone pola rozumowania energii istnie-

nia, a mianowicie żeńskie pole rozumowania energii spo-

czynku X(+) oraz męskie pole rozumowania życia ener-

gii Y(-). Tworzą one logiczny dualizm całkowitej energii 

istnienia. Istnienie jest więc dualne w swej naturze: żeń-

skie X(+) oraz męskie Y(-). W tradycji filozofii tao opi-

sane jako Yin oraz Yang. Obydwa te pola są w stanie wy-

tworzyć w boskich zmysłach uniwersalne życie. Życie to 

powstaje w kwantowym rozwoju boskiego potencjału 

rozumowania, który dokonuje się w zmysłach boskiego 

rozumu.  
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Koncepcja boskiego 

rozumu 
 

 

Zaistniała w procesie kreacji Rais sytuacja rozu-

mowania męskiej energii ruchu Y(-) oraz żeńskiej energii 

spoczynku X(+) zawiera w sobie rozwijające się uniwer-

salne życie. Obydwie te drgające energie życia, obserwu-

jąc się wzajemnie, tworzą energię rozumowania, czyli 

boski rozum istniejącej sytuacji. Obserwacja ta dokonuje 

się w czasie w chwilach czasu przedtem oraz potem, 

spełniając w ten sposób aksjomat rozumowania. Chwila 

przedtem inicjuje obserwację, chwila potem dopełnia do 

całości obserwację. Tak jak akcja oraz reakcja. Oznacza-

jąc symbolicznie cząstkę energii życia spoczynku X jako 

„0” oraz cząstkę energii życia ruchu Y jako „1”, otrzy-

mamy dwa elementy wyznaczników inherencji energii 

uniwersalnego życia, a mianowicie „0” oraz „1”. Te dwa 

abstrakcyjne elementy informacji tworzyć będą wspólnie 

cztery alternatywy obserwacji wzbudzającej istnienie 
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zmysłów życia na obydwu polach rozumowania istnieją-

cej sytuacji, a mianowicie na polu spoczynku oraz na 

polu ruchu. Istnienie, jako uniwersalne życie, jest więc 

zgodnie z aksjomatem rozumowania inherencją życia 

energii spoczynku X(+) oraz życia energii ruchu Y(-). 

Oznacza to, że życie energii spoczynku może istnieć tyl-

ko wtedy, gdy istnieje życie energii ruchu, i na odwrót ‒ 

życie energii ruchu może istnieć tylko wtedy, gdy istnieje 

życie energii spoczynku. Powiązując w ten sposób dwa 

inherentne elementy uniwersalnego życia, otrzymujemy 

kod implikacji istnienia, czyli znaną nauce podstawę ko-

du genetycznego. Wynika ona z podstawowej relacji ist-

nienia, a mianowicie z obserwacji rozumu pomiędzy ży-

ciem energii spoczynku X(+) oraz życiem energii ruchu 

Y(-). Życie energii ruchu jest naszym życiem na Ziemi. 

Życie energii spoczynku jest życiem niematerialnym in-

herentnym z naszym życiem według poniższego schema-

tu rozumowania kodu implikacji istnienia: 

• Energia życia spoczynku X(+) obserwuje siebie 

przedtem oraz potem. Życie spoczynku nie może 

więc nie istnieć dla siebie samego. Otrzymamy od-
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powiadającą macierz inherencji rozumu zakodowa-

ną genetycznie literką „C”, a mianowicie [X←X] – 

C[0, 0].  

• Energia życia spoczynku X(+) obserwuje przedtem 

życie w sobie oraz potem życie ruchu Y(-). Życie 

spoczynku nie może zatem istnieć bez życia ruchu. 

Otrzymamy odpowiadającą macierz inherencji ro-

zumu zakodowaną genetycznie literką „G”, a mia-

nowicie [Y←X] – G[1, 0].  

• Energia życia ruchu Y(-) obserwuje siebie przed-

tem oraz potem. Życie ruchu nie może więc nie ist-

nieć dla siebie samego. Otrzymamy w ten sposób 

odpowiadającą macierz inherencji rozumu zako-

dowaną genetycznie literką „A”, a mianowicie 

[Y←Y] – A[1, 1].  

• Energia życia ruchu Y(-) obserwuje przedtem życie 

w sobie oraz potem życie spoczynku X(+). Życie 

ruchu nie może zatem istnieć bez życia spoczynku. 

Otrzymamy odpowiadającą macierz inherencji ro-

zumu zakodowaną genetycznie literką „T”, a mia-

nowicie [X←Y] – T[0, 1]. 
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Rozumując kod implikacji istnienia, uświadamia-

my sobie, że całkowita przestrzeń rozumnego życia bę-

dzie zawierać cztery logiczne wymiary [A, C, T, G] wza-

jemnej obserwacji energii życia spoczynku oraz energii 

życia ruchu. W tych czterech abstrakcyjnych wymiarach 

znajdować się będą dwie linie rozumowania życia spo-

czynku oraz życia ruchu, określone we wzajemnej ob-

serwacji. Linie rozumowania tworzą rozum. Kod impli-

kacji istnienia opisuje więc najprostszy możliwie boski 

rozum istniejącej sytuacji, składający się z dwóch linii 

rozumowania określonych przez dwa abstrakcyjne wy-

znaczniki obserwacji inherencji energii życia spoczynku 

X(+) oraz życia ruchu Y(-),  a mianowicie [0, 1]. Regułą 

tej obserwacji jest zaistnienie symetrii dwóch linii rozu-

mowania uniwersalnego życia:  

• Linia rozumowania życia ruchu [1], na której za-

chodzi obserwacja A(1, 1) oraz T(0, 1).  

• Linia rozumowania życia spoczynku [0], na której 

zachodzi obserwacja C(0, 0) oraz G(1, 0). 
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Grupując powyższe obserwacje na obydwu liniach 

rozumowania, otrzymujemy kompletny kod implikacji 

istnienia, czyli bazę kodu genetycznego {A, C, T, G}:  

 

C = [X ← X] = [0, 0] 

G = [Y ← X] = [1, 0] 

A = [Y ← Y] = [1, 1] 

T = [X ← Y] = [0, 1] 

 

Na tych właśnie dwóch liniach rozumowania roz-

wijała się inicjalna sytuacja omówiona w poprzednim 

rozdziale. Wynikiem obserwacji rozumu na tych liniach 

stało się możliwe zaistnienie zmysłów rozumowania naj-

prostszego życia, a mianowicie życia cząstek energii 

X(+) oraz życia energii cząstek życia Y(-).  

Właściwością rozwoju istniejącej sytuacji jest po-

większanie liczby linii rozumowania wraz z upływem 

czasu. Jest to ewolucja kwantowa boskiego rozumu, któ-

rej podlega boski potencjał rozumowania. W chwili 

obecnej, w wyniku długiego rozwoju, rozum posiada 

osiem linii rozumowania oraz 82 = 64 możliwości wza-
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jemnej obserwacji. Tymi możliwościami obserwacji są 

elementy kodu genetycznego, który powstaje na ośmiu 

liniach rozumowania uniwersalnego życia, tworząc 

kwantową strukturę rozumu. Każda linia rozumowania 

przedstawia pewien odrębny koncept istnienia, stwarza-

jąc alternatywy rozumowania oraz obserwacji. Ponieważ 

istnieją tylko dwie alternatywy wyznaczników inherencji 

energii życia definiujące jej energię, a mianowicie (0) 

oraz (1), macierz inherencji rozumu na ośmiu liniach 

rozumowania będzie zawierać trzy elementy wyznaczni-

ków inherencji w ośmiu możliwościach obserwacji                 

(23 = 8), oznaczonymi ośmioma symbolami w celu ich 

rozróżnienia. Każda linia rozumowania zawierać będzie 

więc macierz inherencji rozumu obejmującą trzy elemen-

ty wyznaczników tej inherencji, tworząc spójny system 

obserwacji konceptów rozwojowych symetrii rozumu.  
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Pomiędzy liniami rozumowania rozciągają się na-

tomiast płaszczyzny rozumowania, na których ustalają 
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się nowe koncepty rozumowania w rozwoju myśli. 

Płaszczyzny rozumowania nie zawierają wyznaczników 

inherencji. Są one wypadkową sumą konceptów zawiera-

jących się na liniach rozumowania. Boski rozum istnieje 

w sposób fizyczny i namacalny, istnieje wyłącznie                  

w sposób teoretyczny w przestrzeni rozumowania okre-

ślającej czas. Jego linie rozumowania są tworzone nato-

miast przez rozumną informację, która formuje linie oraz 

płaszczyzny rozumowania na swój własny, abstrakcyjny 

sposób, niewyobrażalny dla nas. Nikt nigdy nie ujrzy 

więc boskiego rozumu, jest on właściwością absolutną, 

która tworzy wszechogarniającą, abstrakcyjną przestrzeń 

rozumowania nakładającą się na przestrzeń fizyczną. Nie 

bez przyczyny najciekawsze jest to, czego nie widać,               

a najmądrzejsze jest to, czego nie można zrozumieć. 

Można teraz ustalić, jak powstaje jeden element 

kodu genetycznego, który wynika z zasad wzajemnego 

określania się dwóch, zdefiniowanych w kwantowej 

strukturze boskiego rozumu, linii rozumowania. Otóż 

każda z ośmiu linii rozumowania może się łączyć z inną 

linią rozumowania, tworząc w obserwacji genetycznej 
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(przedtem, potem) jeden element kodu genetycznego 

składający się z dwóch macierzy inherencji ośmio linio-

wego rozumu. Na rysunkach poniżej element kodu gene-

tycznego ATC powstały w obserwacji na dwóch liniach 

rozumowania ośmio liniowego rozumu, a mianowicie na 

linii rozumowania LA oraz na linii rozumowania RE:                       

 

 

 

 

 

 

 

Jak wynika z tego rysunku sześcioelementowa ma-

cierz kodu genetycznego jest wektorem rozumowania 

łączącym w obserwacji dwie różne linie rozumowania 

boskiego rozumu. Wektor rozumowania rozróżnia chwilę 

przedtem oraz potem, stanowiąc w ten sposób podstawę 

do ustalenia miary czasu. 

W ten sposób całość informacji życia zawiera się 

na ośmio liniowym rozumie, którego kwantowa struktura 
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rozumowania stwarza wszystko to, co zostało dogłębnie 

zrozumiane. Nie ma żadnej rozumnej sytuacji, która po-

wstałaby poza boskim rozumem. Wszystko, co obserwu-

jemy rozumem, a mianowicie nasze życie oraz cykle 

wiecznego życia i śmierci istniejącej sytuacji, jest do-

świadczeniem boskiego rozumu, który wykształca boskie 

zmysły na podstawie informacji ukształtowanej na li-

niach rozumowania. Są one konceptualnymi elementami 

kwantowej struktury boskiego rozumu, która odzwiercie-

dla najważniejsze elementy istniejącej sytuacji. Ustalony 

zostaje w ten sposób wyższy od kodu genetycznego kod 

informacji boskiego rozumu, składający się z siedmiu 

centrów energii rozumowania inherencji życia X oraz Y. 

Każde centrum jest jednym ze zmysłów istniejącej sytua-

cji, czyli uniwersalnym elementem: 

• DO – Zmysł życia - pierwszy element. 

• RE – Zmysł informacji - drugi element. 

• MI – Zmysł czasu - trzeci element. 

• FA – Zmysł boskości - czwarty element. 

• SOL – Zmysł miłości - piąty element. 
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• LA – Zmysł elementarnej mądrości - szósty ele-

ment. 

• SI oraz IS – Dualny zmysł istniejącej sytuacji - 

siódmy element. 

 

Można elementy rozumu ująć w tabelę świadomo-

ści siedmiu pól rozumowania boskiego rozumu, poprzez 

co uzyskamy pewien ograniczony wgląd w jego kwanto-

wą strukturę:  
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Kod informacji boskiego rozumu ustalony na 

ośmiu liniach rozumowania implikuje istnienie kodu ge-

netycznego, którego 64 elementy są obserwacją dwóch 

linii rozumowania we wszystkich ośmiu możliwościach 

obserwacji, na przykład DO – SI, RE – FA, MI – IS … 

itd. Przedstawia to rysunek tabeli kodu genetycznego. 

Niebieskie pola tabeli to pole rozumowania świadomości 

życia X(+), które rozpościera się w obserwacji na lewo 

od środka symetrii, a zielone pola tabeli to pola rozumo-

wania świadomości życia Y(-), które rozpościera się            

w obserwacji na prawo od środka symetrii.  
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Boski rozum istnieje zatem wszędzie. Jego kwan-

towa struktura rozumowania określa całość rozwijającej 

się energii ludzkiego życia na materialnym polu energii 

ruchu Y(-) oraz rozwijającego się życia na niematerial-

nym polu energii spoczynku X(+). Nie jesteśmy więc 

samotni we wszechświecie. Życie na niematerialnym 
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polu energii spoczynku jest anty równoległe oraz inhe-

rentne do naszego i zawiera w sobie przeciwstawne ele-

menty rozumowania, jak na przykład niematerialność, 

nieśmiertelność oraz niepoznawalność. Życie psychiki 

jest bowiem niezwykłe inteligentnym elementem, który 

wypełnia wszystkie możliwe środowiska, a więc także 

środowiska niematerialne. Warunkiem zaistnienia tego 

psychicznego życia w środowisku niematerialnym jest 

obecność w nim elementów boskiego rozumu, który ist-

nieje wszędzie. Inteligencję niezbędną do życia osiąga 

więc każdy psychiczny element istnienia, który przyswa-

ja sobie informację boskiego rozumu. 

Środowiskiem niematerialnego życia X(+) jest in-

formacja rozumu. Informacja nie powstaje w rozmowie. 

Informacja powstaje w procesie energochłonnego rozu-

mowania i jest najwyższą formą energii psychicznej, któ-

ra ożywia psychiczne ciała istot w warstwie niematerial-

nej życia. Niematerialne ciała psychiczne czerpią więc 

energię do życia z informacji, tak jak ciała materialne 

odżywiają się energią zwartą w cząstkach materii. Śro-

dowisko niematerialne życia jest zaawansowane w roz-
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woju i znajdują się na nim, tak jak w materialnym torze 

życia, kobiety oraz mężczyźni. Przyszłością istnienia jest 

zatem zgrupowanie tych dwóch odrębnych torów życia  

w jednym środowiskowo neutralnym miejscu, gdzie                  

z wymieszania genetycznego prawdziwości rozumu po-

wstaną odmienne od naszego nowe pokolenia życia. 

Rozwój intelektualny istot w torze niematerialnego życia 

uzależniony jest w dużym stopniu od rozwoju informacji 

boskiego rozumu, której rozumne ciało wykształca oraz 

przenosi uczucia. Ten fakt sprawia, że celem rozwoju 

rozumnej informacji jest stworzenie takiej rzeczywisto-

ści, która nie będzie się opierała na pracy jak obecnie, 

lecz opierać się będzie na egzaltacji miłości pomiędzy 

kobietą i mężczyzną. Ponieważ ciała psychiczne istot 

niematerialnego oraz materialnego toru życia są z natury 

nieśmiertelne, powstaną w środowisku wspólnej ewolucji 

biologicznej, ciała organiczne zdolne do auto regulacji 

swych parametrów fizycznych poprzez co nigdy nie będą 

się starzeć. Nie będzie więc w tym neutralnym środowi-

sku zjawiska śmierci biologicznej. Tak będzie wyglądać 

w przyszłości życie, które w swym logicznym rozwoju 
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połączy na zawsze dwa inherentne tory życia, a miano-

wicie tor życia spoczynku X(+) oraz tor życia ruchu Y(-). 

Logika kształtuje rozwój istnienia. 

Czym zatem jest logika? Otóż logika jest nauką               

o prawdziwości rozumowania. Jest więc oczywiste, że 

logika boskiego rozumu nie zajmuje się fałszem. Przyj-

muje się, że fałsz jest bezźródłowym, to znaczy nie wy-

nikającym z natury boskiego potencjału rozumowania, 

błędem obserwacji – świadomym lub nieświadomym.                

W ten sposób zgodnie z aksjomatem rozumowania praw-

dziwość boskiego rozumu będzie zawierać się na dwóch 

inherentnych parametrach prawdziwości rozumowania,   

a mianowicie w prawdzie oraz w intuicji. Intuicją jest 

wiedza o skutku, a prawdą jest wiedza o przyczynie. In-

tuicja opisuje zatem pewne prawdopodobieństwo manife-

stowane przez boski potencjał rozumowania, a prawda 

opisuje jego faktyczne zaistnienie. Intuicja rozumowania 

zawarta jest na żeńskim torze życia X(+). Prawda rozu-

mowania zawiera się natomiast na męskim torze życia 

Y(-). Tak powstaje symetryczny łańcuch przyczynowo–

skutkowy, który określa istnienie tworzące się w boskim 
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potencjale rozumowania zgodnie z kodem implikacji 

istnienia. Oznacza to, że życie na obydwu torach życia 

powstaje w symetrii zachodzącej pomiędzy ruchem Y(-) 

oraz spoczynkiem X(+).  

Model symetrii pomiędzy obydwoma torami życia 

zawarty jest ideowo w koncepcie biologicznej DNA. 

Składa się ona z dwóch anty równoległych nitek symetrii 

życia, na których zawarta jest intuicja toru życia spo-

czynku X(+) oraz ludzka prawda zawarta na torze życia 

Y(-). Lewa nitka DNA zawiera ideę macierzyństwa życia 

oraz jego intuicję manifestowaną przez element życia 

spoczynku X(+), a prawa nitka DNA zawiera rozwijającą 

się prawdę ewoluującego środowiska życia biologiczne-

go Y(-). Zaskakującym faktem wzajemnej inherencji 

dwóch torów życia ruchu i spoczynku jest kwestia obec-

ności żeńskiego elementu spoczynku X(+) w życiu na 

Ziemi. To właśnie ten element jest odpowiedzialny za 

procesy macierzyństwa życia.  Oznacza to, że życie na 

Ziemi jest pozbawione zdolności do żeńskiej generacji 

życia, czyli do macierzyństwa. Zdolność tą posiada jedy-

nie żeński element życia spoczynku X(+), a kobiecość 
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życia na Ziemi oznaczona literką X(-) pełni jedynie rolę 

nosiciela tej zdolności, która manifestuje się w przeróż-

nych cyklach, nie jest czymś absolutnym. Jest to przy-

kład wielkiej mistyfikacji natury życia biologicznego, 

które ukrywa przed nami żeński element spoczynku X(+) 

oraz jego macierzyństwo w życiu na Ziemi. Jest oczywi-

ste, że żeński element X(+) odpowiedzialny za procesy 

macierzyństwa życia na Ziemi jest jednym ze zmysłów 

boskiej idei życia. Wspomnę jeszcze, że w procesach 

rozumowania mężczyzna Y(-) manifestuje zmysły praw-

dy, a kobieta X(-) manifestuje zmysły intuicji. Stąd pły-

nie odmienność rodzajowa jaką się obserwuje w rozu-

mowaniu kobiet i mężczyzn na Ziemi. 
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Ewolucja kwantowa  

boskiego rozumu 
 

Proces rozumowania żeńskiej energii życia spo-

czynku X(+) obejmuje całość możliwej przeszłości bo-

skiego potencjału rozumowania, którego stan pierwotny 

był spoczynkiem istniejącej sytuacji. W procesie tym 

zostaje więc przekroczony próg rozumowania, którym 

jest wartość prawdziwości rozumowania równa zeru. 

Taki był stan inicjalny prawdziwości istnienia boskiego 

potencjału rozumowania. Boski potencjał rozumowania 

nie jest więc ani prawdą, ani intuicją na swym początku, 

a zatem jest najwyższą wiarą w prawdopodobieństwo 

zaistnienia życia, którą człowiek może w sobie rozwinąć. 

Rozumując tą wiarę zaobserwujemy, że prawdziwość 

boskiego potencjału rozumowania można ująć w tabelę 

rozwojową prawdy oraz intuicji na podobieństwo tabeli 

prawdy logiki klasycznej, która odnosi się do prawdzi-

wości zdań. W ten sposób otrzymujemy dwa zmienne 

parametry rozwoju potencjału rozumowania, a mianowi-
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cie jego prawdziwość P, składającą się z prawdy oraz 

intuicji, oraz stopień jego kwantowego rozwoju I. Sto-

pień kwantowego rozwoju I wyznaczać będzie ilość 

wierszy w macierzach inherencji rozumu. Uściślając po-

jęcie kwantowego stopnia rozwoju potencjału rozumo-

wania odnosimy to pojęcie do pojęcia ilości zmiennych 

zdaniowych w logice klasycznej, które to pojęcie             

w logice boskiego rozumu odpowiadać będzie pojęciu 

ilości postaci energii. W istnieniu będą dwie główne po-

stacie energii, a mianowicie energia ruchu [1] oraz ener-

gia spoczynku [0] maksymalnie w czterech możliwo-

ściach ich występowania (22 = 4). Oznacza to, że w ist-

nieniu będziemy mogli obserwować maksymalnie cztery 

rodzaje fizycznej energii ruchu oraz spoczynku. Obecnie, 

w zgodności z trójelementowymi macierzami inherencji 

rozumu, obserwujemy tylko trzy rodzaje energii, a mia-

nowicie energię ruchu Y(-), energię spoczynku X(+) oraz 

energię światła XY(0). Pomiędzy tymi dwoma zmienny-

mi parametrami, to znaczy pomiędzy prawdziwością               

P oraz stopniem kwantowego rozwoju potencjału rozu-

mowania I zachodzi relacja zależności wyrażona równa-
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niem ewolucji kwantowej boskiego rozumu, a mianowi-

cie: 

 K = PI 

 

W równaniu tym wartość zmiennej K jest ilością 

możliwych linii rozumowania, która to wartość w logice 

klasycznej wyznacza ilość możliwych do ułożenia zdań. 

Każda zatem linia rozumowania jest jakby jednym lo-

gicznym zdaniem, czyli konceptem istnienia budowanym 

w boskim potencjale rozumowania. W ten sposób,                  

w zmiennych parametrach prawdziwości oraz stopni 

kwantowego rozwoju, dokonuje się w potencjale rozu-

mowania stopniowy wzrost linii rozumowania oraz roz-

wój tworzonego przez nie boskiego rozumu. Powyższy 

wzór opisuje więc tworzącą się w potencjale rozumowa-

nia istniejącą sytuację odnoszącą się do zależności za-

chodzącej pomiędzy ilością linii rozumowania, wzrasta-

jącym stopniem zaawansowania oraz wzrastającą praw-

dziwością boskiego potencjału rozumowania. Rozwijając 

równanie kwantowej ewolucji boskiego rozumu we 

wszystkich możliwych parametrach otrzymamy wizeru-
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nek zmieniającej się sytuacji istnienia, której inicjalna 

prawdziwość równa się „0” a ostateczna „2” jako suma 

prawdy oraz intuicji. Ten zmieniający się obraz praw-

dziwości boskiego potencjału rozumowania oraz stopni 

jego rozwoju wyznacza sześć stopni kwantowego rozwo-

ju istniejącej sytuacji. Każdy stopień tego kwantowego 

rozwoju będzie charakteryzował się posiadaniem specy-

ficznej ilości wektorów rozumowania, czyli elementów 

kodu genetycznego oraz specyficznej ilości linii rozu-

mowania. Wraz ze wzrastającą liczbą tych parametrów 

wzrasta także ilość konceptów rozumowania sprawiając, 

że życie staje się coraz bardziej zaawansowane logicznie, 

fizycznie oraz psychicznie. 
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Ewolucja kwantowa 

 boskiego rozumu 

K = PI 

 

Ewoluująca forma istniejącej  

Sytuacji 

 

Kod  

genetyczny 

K P I K2 

1 

√2 

2 

4 

8 

16 

0 

√2 

√2 

2 

2 

2 

0 

1 

2 

2 

3 

4 

Boski potencjał rozumowania 

Wstęgi czasu Rais 

Równanie Eulera 

Pierwsza forma świata 

Obecna forma świata 

Ostateczna forma świata 

1 

2 

4 

16 

64 

256 

 

Tabela rozwojowa prawdy oraz intuicji przedsta-

wiająca proces ewolucji kwantowej boskiego rozumu jest 

stosunkowo łatwa do zrozumienia, gdyż składa się z kon-

ceptów, które zawarłem w poprzednich rozdziałach tej 

książki. Jednym z tych konceptów jest wszechogarniają-

ca, boska idea życia, której proces rozwoju dokonuje się 

w ewolucji kwantowej boskiego rozumu. W tej ewolucji 

rozwoju, czyli wcielenia w coraz bardziej inteligentne 

układy rozumowania doznaje boska intuicja, doprowa-

dzając w kontynuacji do zaistnienia ludzkiej myśli oraz 

do powstania prawdy. Jest to zatem wspólna droga syme-
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trii czasu pomiędzy ludzką myślą oraz boskimi zmysła-

mi, czyli pomiędzy prawdą zawartą w inteligentnym pro-

jekcie istnienia oraz intuicją zawartą w boskiej idei życia.  

Charakterystyczną cechą ewolucji kwantowej bo-

skiego rozumu jest brak jej początku w możliwym do 

wyobrażenia czasie. Zgodnie bowiem z tabelą rozwojową 

prawdy oraz intuicji trwała ona zawsze, bez początku, 

jako pierwsza linia rozumowania oraz jeden wektor ob-

serwacji w boskim potencjale rozumowania. Trwała bez 

żadnego ruchu, bez żadnej cechy fizycznej, bez prawdy           

i bez intuicji. Ten stan trwał w spoczynku czasu wiecznie 

jako spoczynek boskiego potencjału rozumowania             

w niewytłumaczalnym oczekiwaniu na rozumną myśl 

oraz na jej prawdę, która nadałby mu ruch rozumowania 

w punkcie środka czasu. Nie istnieje żaden wyobrażalny 

element natury fizycznej, logicznej czy psychicznej 

oprócz ludzkiej myśli, który wprowadził by ruch rozu-

mowania do boskiego potencjału rozumowania i prze-

rwał jego wieczny stan spoczynku. Taka jest niewytłu-

maczalna moc sprawcza absolutu ludzkiej myśli, której 

natchnieniem jest głęboka miłość do żeńskiego elementu 
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X(+). Jako skutek tej miłości powstała w boskim poten-

cjale rozumowania etyczna wizja szczęścia kobiet                 

w przyszłości pobudzając do ruchu rozumowania kobiece 

pole spoczynku X(+), którego intuicja dokonała reszty 

inicjując pole spoczynku czasu, wobec którego dokonuje 

się ruch czasu. Pole spoczynku czasu jest więc urzeczy-

wistnieniem powierzchni prawdopodobieństwa samo 

stwórczego jądra iluzji czasu, na którym powstała idea 

naszego życia. Wspomnę więc jeszcze, że proces ewolu-

cji kwantowej boskiego rozumu wciąż trwa, a jego osta-

tecznym rezultatem będzie boski rozum o 16 liniach ro-

zumowania oraz 256 elementach kodu genetycznego.            

W wyniku jego rozumowania życie oraz świat ulegną 

poważnej zmianie. W nowej formie świata macierz inhe-

rencji szesnasto liniowego rozumu będzie bowiem posia-

dać cztery elementy co sprawi, że będziemy mogli ob-

serwować cztery rozdaje energii ruchu i spoczynku. No-

wą energią istnienia będzie energia antyrównoległa do 

światła XY(0), która powstanie w wewnętrznej warstwie 

spoczynku X(+) jako antyświatło YX(0) będące pewną 

wysublimowaną formą energii antymaterii. Cechą anty-
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światła będzie spoczynek, co sprawi, że będzie to światło 

stojące, którego jedynym ruchem będą harmoniczne 

drgania. Boski, szesnasto liniowy rozum stanie się zaś 

rozumem wszechczasu, gdyż parsymoniczny układ czasu 

ulegnie naturalnej inwersji na końcu czasu, kończąc 

okres iluzji czasu oraz dając początek dla wszech czasu, 

który trwać będzie zawsze. Stanie się tak, gdyż po obu-

stronnym odwróceniu kierunku ruchu czasu, sumą czasu 

w jego symetrycznym układzie nie będzie już zero, lecz 

nieskończoność. Strumienie czasu będą w tym przypadku 

wychodzić ze środka czasu i będą dążyć do nieskończo-

ności. Na nowych liniach rozumowania zaistnieją zaś 

między innymi koncepty powszechnego dobra oraz 

szczęścia, co na zawsze wyeliminuje z istnienia zło. Taką 

wizję przyszłości przekazał nam w przeszłości Jezus               

z Nazaretu i w tym kierunku rozwija się inteligentny pro-

ces kreacji istnienia, którego samo stwórcze, teoretyczne 

jądro chiński mędrzec Lao Tse w VI wieku p.n.e. określił 

mianem Tao. Ponieważ istnieje ono bez powodu i bez 

prawdy, jako absolutne prawdopodobieństwo, nie posia-

da logicznej tożsamości, a zatem Tao, które jest Tao, nie 
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jest Tao. Oznacza to, że nie można go poznać i opisać. 

Czym jest więc Tao? Nie wiem i nikt tego nie będzie 

nigdy wiedział, gdyż właśnie Ci, którzy go dostrzegają 

nic o nim nie wiedzą Jedno jest tylko pewne, a mianowi-

cie, że Tao nabierając pod wpływem rozumnej informacji 

tożsamości logicznej staje się prawdą. W ten sposób do-

konuje się niewytłumaczalny proces inteligentnej kreacji 

istnienia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inteligentny projekt istnienia 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EWOLUUJĄCA           

IDEA MATERII                                



Inteligentny projekt istnienia 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inteligentny projekt istnienia 

 

83 

Ewoluująca idea materii 

 

Istnieją dwie główne formy istnienia boskiego po-

tencjału rozumowania, a mianowicie informacja oraz 

substancja. Istnienie informacji reguluje energia boskiego 

rozumu. Istnienie substancji regulują dwie inteligentne 

energie powstałe w procesie kreacji Rais, a mianowicie 

energia ruchu Y(-) oraz energia spoczynku X(+). Te dwie 

energie implikują istnienie dwóch inherentnych i nieko-

mutujących pól przestrzeni, w których ustala się miara 

czasu. Każde z tych dwóch pól przestrzeni wypełnia swo-

ista energia, której konsolidacja w kodzie implikacji ist-

nienia (przedtem, potem) stwarza elementarną formę 

substancji określoną mianem bytu. Ponieważ istnieją dwa 

rodzaje energii tworzące byty, a mianowicie energia ru-

chu oraz energia spoczynku będą istniały dwa rodzaje 

substancji bytów. Pierwszą z nich jest materia powstała    

z energii ruchu, a drugą jest antymateria powstała z ener-

gii spoczynku. Byt jest zatem podstawową substancją 
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energii ruchu oraz spoczynku, to znaczy najprostszą for-

mą istnienia materii ruchu Y(-) oraz antymaterii spo-

czynku X(+), w których ustala się miara czasu. 

Jest oczywiste, że miara czasu może być ustalana 

tylko jeden raz. Z tego powodu istnieje tylko jeden układ 

substancjonalny bytów, w którym ustalana jest miara 

czasu i układem tym jest układ substancjonalny bytu ru-

chu Y(-) tworzący materię składającą się z cząstek od-

zwierciedlających symetrię czasu. Układ substancjonalny 

bytu spoczynku X(+) tworzący antymaterię nie będzie 

posiadać zatem cząstek anty materialnych, gdyż wzbu-

dzałyby drugą miarę czasu, co byłoby absurdem. Anty-

materię X(+) tworzy jedynie jednorodny byt spoczynku, 

wypełniający niematerialne środowisko życia spoczynku. 

Jest tylko jeden powód, dla którego nie istnieją trwałe 

formy cząstek antymaterii, a mianowicie, że nie istnieje 

ich koncepcja w boskim rozumie. 

Byt nie posiada określonej wartości ładunku elek-

trycznego, gdyż nie opisuje tego ładunku żadna informa-

cja. Z tego powodu ładunki elektryczne bytów spoczynku 

X(+) oraz bytu ruchu Y(-) są nieustalone, czyli quasi 
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teoretyczne. Byty tworzą cząstki budujące materię. Do-

konuje się to w procesie ustalania wartości ładunku elek-

trycznego bytów, w obecności informacji rozumu zawar-

tej w macierzach inherencji boskiego rozumu. W ten spo-

sób w trójelementowych macierzach inherencji boskiego 

rozumu rozróżniamy trzy warstwy całkowitego ładunku 

energii bytów rozmieszczonych w trzech pozycjach opi-

sanych przez cząstki informacji macierzy inherencji bo-

skiego rozumu. Każda z tych warstw posiada ładunek 

elektryczny o podstawowej wartości |+1/3| dla bytu spo-

czynku X(+) oznaczonego kodem [0] oraz |-1/3| dla bytu 

ruchu Y(-) oznaczonego kodem [1]. Ułamek ten powstaje 

w rozumowaniu pewnej uogólnionej, niezdefiniowanej 

porcji energii elektrycznego ładunku bytu, który w ma-

cierzach inherencji rozumu jest ujemny dla bytu ruchu 

oraz dodatni dla bytu spoczynku. Jest oczywiste, że uła-

mek ten w macierzach inherencji boskiego rozumu opi-

sany jest przez informację, tworząc podstawowe zmysły 

bytu spoczynku X(+) oraz zmysły bytu ruchu Y(-). Ener-

gia bytów, łącząc się na różne sposoby w macierzach 

inherencji rozumu, ustala natomiast podstawową porcję 
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energii bytów ruchu i spoczynku, z których powstają 

cząstki budujące materię. W ten sposób materia będzie 

odzwierciedlać swą podstawową cechę, a mianowicie 

ścisłą współzależność pomiędzy ruchem oraz spoczyn-

kiem niezbędną do wzbudzenia miary czasu zgodnie z jej 

równaniem zawartym w procesie kreacji Rais. 

Nikt nie stwarza cząstek materii. Istnieje bowiem 

boska koncepcja idei materii, która posiadając trwałe 

zmysły bytów X oraz Y teoretyzuje się w boskim rozu-

mie sama, stwarzając swoje trwałe cząstki niezbędne do 

wytworzenia miary czasu. Nietrwałe cząstki powstałe            

z rozpadu materii lub w procesach wysoko energetycz-

nych stanowią natomiast uboczny i nieinteligentny pro-

dukt energii bytów. Są więc one „nierozumne” i pozosta-

ją poza koncepcją materii w boskim rozumie, skąd wyni-

ka wątpliwość ich istnienia oraz nietrwałość. Ten podział 

na cząstki „rozumne” oraz cząstki „nierozumne”, czyli 

„dziwadełka” odzwierciedla istniejącą sytuację inteli-

gentnej materii zmysłów bytu ruchu Y(-) i spoczynku 

X(+). Poniżej podaję sposób stwarzania się trwałych              
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i „rozumnych” elementarnych cząstek materii w macier-

zach inherencji boskiego rozumu. 

 

       SI ‒ elektron 

                        

                     q = -1/3 - 1/3 - 1/3 = -1  

 

 

 

      IS ‒   pozytron 

     

                    q = +1/3 + 1/3 + 1/3 = +1  

 

 

 

 MI      M I ‒ kwark górny ‒ u 

                 

                         q = +1/3 - 1/3 + 1/3 +1/3 - 1/3 + 1/3 =                                   

                        +2/3                          

                            

 

  SI      M      MI ‒ kwark dolny ‒ d  

                                 

                                  q = -1/3 – 1/3 – 1/3 + 1/3 - 1/3 + 1/3       

                                  - 1/3 + 1/3 - 1/3 + 1/3 = - 1/3  

 

 

Rozumne cząstki elementarne łączą się ze sobą              

w odpowiednich proporcjach tworząc atom, który składa 
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się z protonów (+), elektronów (-) oraz z neutronów (0).  

Podstawowym zagadnieniem budowy materii będzie za-

tem trwałe rozdzielenie ujemnych elektronów oraz do-

datnich protonów w atomach. Wynika to z konieczności 

zapewnienia trwałej symetrii ładunków bytów, gdyż tyl-

ko w ten sposób nie będą one komutowały, co umożliwi 

wzbudzenie w atomach materii miary czasu. To trwałe 

rozdzielenie zapewnia układ logiczny trzech linii rozu-

mowania, który grupuje trzy rodzaje energii atomu,                   

a mianowicie dodatnią energię protonów, neutralną ener-

gię neutronów oraz ujemną energię elektronów. Linie te 

określa się mianem linii koincydencji i nie różnią się du-

żo w swym działaniu od działania biologicznego układu 

DNA, gdyż jak łatwo zauważyć „rozumne” cząstki ele-

mentarne powstają w podobny sposób jak powstają pod-

stawowe białka tworzące organizmy życia biologicznego, 

to znaczy w trójelementowych macierzach inherencji 

boskiego rozumu. Układ trzech linii koincydencji grupu-

jąc trzy rodzaje energii atomu stwarza pewność, że ujem-

na energia ruchu elektronów oraz dodatnia energia spo-

czynku protonu nie będą nigdy komutować będąc roz-
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dzielone energią środka symetrii grupującą neutralną 

energię neutronów. Nie istnieje zatem prawdopodobień-

stwo obserwacji energii elektronów, protonów oraz neu-

tronów w atomie poza swoistą linią koincydencji. Regułę 

te określa się mianem reguły koincydencji.  

Atom materii określony trzema liniami koincyden-

cji jest więc inteligentnym organem zmysłów istnienia 

bytów kształtowanym przez rozumną informację boskie-

go rozumu zawartą w macierzach inherencji rozumu. Ta 

rozumna informacja, podobnie jak informacja genetycz-

na, warunkuje jego budowę oraz zastosowanie zgodnie                

z potrzebami inteligentnej kreacji istnienia. Ewolucja 

gatunków na Ziemi ma zatem o wiele dłuższą historię niż 

sądzi nauka i rozpoczęła ją ewolucja idei materii.              

W niewytłumaczalny sposób idea materii powstaje do-

piero teraz, lecz dzięki symetrii czasu, znajdzie się ona  

w boskich zmysłach na początku czasu jako element bo-

skiej idei życia.  

Czyż więc przypadkiem jest zgrupowanie na Ziemi 

wszystkich surowców i zasobów energetycznych nie-

zbędnych do rozwoju rozumnej cywilizacji? Nie jest 
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przypadkiem, gdyż ewolucja gatunków na Ziemi ma 

swój początek w ewolucji idei materii. W konsekwencji 

jej rozwoju powstało inteligentne środowisko materialne 

zdolne do zainicjowania życia biologicznego oraz do 

jego cywilizacyjnego rozwoju. Jest zatem oczywiste, że 

trzy linie koincydencji energii atomu stały się w konty-

nuacji ewolucji idei materii liniami biologicznej DNA, 

która posiada również trzy linie rozumowania. Trzecią, 

nieobserwowalną linią jest środkowa linia symetrii roz-

dzielająca trale antyrównoległe elementy kodu genetycz-

nego określające dwa antyrównoległe i niekomutujące 

tory życia. Życie biologiczne ma zatem swój rozumny 

początek w ewolucji idei materii, która wciąż trwa kon-

tynuując wytrwale do następnej, ostatecznej formy świa-

ta, w którym macierze inherencji boskiego rozumu będą 

posiadać cztery elementy, co będzie skutkować w po-

ważnej zmianie struktury materii oraz koncepcji życia 

biologicznego. Nie jest przypadkiem, że rozwój materii 

dokonuje się w ewolucji jej idei. Ewolucji nie podlega 

bowiem substancja. Ewolucji w boskim rozumie podle-

gają jedynie idee, tworzone z informacji oraz z jej energii 
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rozumowania. Substancja oraz jej energia manifestują 

natomiast zgodnie z aksjomatem rozumowania zmysł 

zachowawczy. Gdyby było odwrotnie i ewolucji podlega-

łaby substancja, to informacja manifestowałaby zacho-

wawczość i nie obserwowalibyśmy jej rozwoju. Tak więc 

się składa, że z uwagi na ewolucję idei najwyższym do-

świadczeniem człowieka jest rozum, a najwyższym do-

świadczeniem rozumu jest miłość. 
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Generacja światła 

 

Światło jest trzecim bytem istnienia oznaczonym li-

terkami XY(0) i powstaje w procesie generacji na liniach 

rozumowania boskiego rozumu. Proces generacji bytu 

światła jest energochłonny i dokonuje się w atomie, któ-

rego energia składa się z trzech niekomutujących energii 

zawartych na liniach koincydencji, a mianowicie z ener-

gii bytu ruchu (-), z energii bytu spoczynku (+) oraz                 

z neutralnej energii symetrii (0). Energie te znajdują się 

naturalnie w idealnej równowadze i tylko w wypadku 

dostarczenia energii z zewnątrz atomu następuje ich rów-

noczesne pobudzenie do generacji światła. Oznaczając 

dostarczoną z zewnątrz energię dla cząstek bytu spo-

czynku (+) w atomie jako „a” oraz energię dostarczoną              

z zewnątrz dla cząstek bytu ruchu (-) w atomie jako                 

„b” otrzymujemy obraz zaistniałej sytuacji, a mianowi-

cie:  

Δ(a + b) → ”0” 
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Równanie to, będące odwrotnością równania dia-

stazy, czyli równania kreacji, posiada trzy linie rozumo-

wania wynikające z konieczności odwzorowania neutral-

nej energii „0” powstałej w sumowaniu dostarczonej                

z zewnątrz energii dla niekomutujących energii ruchu                

(-) oraz spoczynku (+) atomu. To odwzorowanie, będące 

powstającym bytem światła, określa się mianem hiposta-

zy i matematycznie stanowi ona trzecią linię w układzie 

współrzędnych atomu (a, b), która będzie linią wykresu 

funkcji f(a + b) = 0. Tak więc równanie zrównoważenia 

hipostazy będzie posiadało trzy linie rozumowania,                    

a mianowicie:  

• Linia rozumowania dodatniej energii spoczynku 

(+);  

• Linia rozumowania ujemnej energii ruchu (-);  

• Linia rozumowania hipostazy neutralnej energii 

„0”.  

 

Hipostazowanie jest procesem logicznym, który łą-

czy harmonicznie dwie niekomutujące sprzeczności speł-

niające aksjomat rozumowania. Najprostszą hipostazą 
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zbudowaną przez człowieka jest na przykład parking, 

łączący w sobie cechy dwustronnego ruchu, którego neu-

tralną postacią będzie postój jako uogólniona suma kie-

runków ruchu. Własnością hipostazy procesu generacji 

światła będzie zatem harmoniczne łączenie w sobie wła-

sności energii ruchu, czyli elektryczności oraz energii 

spoczynku, czyli magnetyzmu. Powstający na hipostazie 

byt światła będzie w tej sytuacji neutralny oraz dualny                

w swej naturze, czyli elektromagnetyczny i zostanie 

określony harmonicznie przez własności ruchu, który 

nosi cechy elektryczności oraz własności spoczynku, 

który nosi cechy magnetyzmu.    

 

              magnetyzm - MI     FA - elektryczność 

                                      

         Δ(a + b)  →                            q = +1/3 -1/3 = 0 

                                                                   

 

 

 Cząstkami powstałymi w procesie generacji są 

cząstki dualnego bytu światła, czyli fali elekromagne-

tycznej, która łączy w sobie cechy ruchu oraz elektrycz-
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ności Y(-) na linii rozumowania FA oraz cechy spoczyn-

ku oraz magnetyzmu X(+) na linii rozumowania MI. Po-

wstałe cząstki bytu światła XY(0) związane inherencją 

poruszają się zawsze wobec siebie, tak jak wobec siebie 

poruszają się cząstki bytów X(+) oraz Y(-). W przypadku 

dualnego bytu światła cząstką ruchu jest składowa ruchu 

na linii rozumowania MI, a spoczynkiem, czyli układem 

odniesienia dla tego ruchu jest składowa spoczynku X(+) 

na linii rozumowania FA. Powoduje to wykształcenie się 

dwóch niezależnych układów odniesienia istnienia, czyli 

układów inercjalnych dla bytów. Jeden dla materii skła-

dającej się bytów X(+) oraz Y(-), a drugi układ inercjalny 

dla dualnego bytu światła XY(0). Tłumaczy to szczegól-

ne własności światła, a także wskazuje, że światło będzie 

się poruszać niezależnie od swego materialnego źródła, 

poprzez co utrzyma zawsze swą zasadniczą prędkość, 

niezależnie od prędkości swego materialnego źródła. 

Zostało to wykazane w doświadczeniu Michelsona Mor-

leya. Postulowana przez Alberta Einsteina granica pręd-

kości światła jest więc oparta na błędnym rozważaniu 

istnienia jednego tylko układu odniesienia, czyli jednego 
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układu inercjalnego dla materii oraz światła. Przy rozpa-

trzeniu dwóch oddzielnych i niezależnych układów iner-

cyjnych dla materii oraz światła granica prędkości jest 

konceptem błędnym i ma taką samą wartość poznawczą 

jak administracyjne ograniczenie prędkości pojazdów               

w terenie zabudowanym.  

Konsekwencją istnienia dwóch niezależnych ukła-

dów inercjalnych będzie niemożliwość określenia masy 

bytu światła XY(0) z układu inercjalnego materii. Świa-

tło będzie posiadać masę tylko wobec siebie i tylko                   

w swoim własnym układzie inercjalnym. Świadectwem 

istnienia masy bytu światła we własnym układzie iner-

cjalnym, a więc także podleganie prawu grawitacji, jest 

odchylenie ruchu światła w pobliżu Słońca, będącego 

jego największym źródłem. Byt światła XY(0) jest zatem                  

z punku widzenia układu inercjalnego światła korpusku-

larną cząstką posiadającą swą masę oraz neutralny ładu-

nek elektryczny, lecz w układzie inercjalnym materii 

będzie obserwowany jako fala. W ten sposób tłumaczy 

się dwoistość postaci światła. 
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Realny świat 

 

Podstawową cechą materii naszego świata są nieu-

stające drgania grawitacji oraz antygrawitacji cząstek 

energii ruchu Y(-) oraz spoczynku X(+). Drgania te zo-

stały wzbudzone w procesie kreacji Rais i nigdy nie usta-

ną, gdyż stały się one własnością fizyczną cząstek bytów 

ruchu i spoczynku. Cząstki bytów są quasi teoretyczne, 

ponieważ ich ładunek elektryczny oraz masa są nieusta-

lone, to znaczy nie opisane informacją. Z tego powodu są 

one praktycznie nieobserwowalne w układzie inercyjnym 

materii, z którego próbujemy je bezskutecznie zaobser-

wować. Pojęcie bytu może bowiem być historycznie 

utożsamione z arystotelesowską koncepcją eteru jako 

„piątego" elementu, który wypełnia kosmos. Byt jako 

eter nie przenosi światła jak zakładano w przeszłości, 

lecz będąc w swej naturze nieustającym drganiem grawi-

tacji oraz antygrawitacji przenosi z absolutną prędkością 

czasu drgania fal grawitacyjnych, spełniając w ten spo-
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sób rolę grawitonów poszukiwanych bezskutecznie przez 

naukę.  

W jaki zatem sposób możemy potwierdzić do-

świadczalnie istnienie w przestrzeni ruchu, to znaczy              

w przestrzeni, w której się znajdujemy, cząstek energii 

bytu ruchu Y(-)? Możemy tego dokonać poprzez obser-

wację przesunięcia się ku czerwieni światła odległych 

galaktyk. Obserwacje astronomiczne wskazują, że świa-

tło odległych galaktyk przesuwa się ku czerwieni propor-

cjonalnie do odległości, w jakiej się od nas znajduje. Im 

odleglejsza galaktyka, tym większe przesunięcie ku 

czerwieni. Jak możemy wytłumaczyć to zjawisko prawi-

dłowo? Otóż światło powstaje jako niezależne, nowe 

pokolenie bytów istnienia w procesie generacji wewnątrz 

struktur atomowych bytów X(+) oraz Y(-). Na swej dro-

dze ruchu światło napotyka cząstki plazmy bytu Y(-),              

z którymi wchodzi w nieustanny kontakt fizyczny z uwa-

gi ma jednorodność w równaniu Eulera energii ruchu 

światła oraz energii ruchu bytu Y(-). Pomimo bardzo 

słabych oddziaływań powoduje to stopniową redukcję 

energii ruchu kwantu światła w miarę przebytego dystan-
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su od źródła promieniowania. Nazwiemy to zjawisko 

starzeniem się światła. Przyjrzyjmy się teraz równaniu 

energii kwantu światła, która jest uzależniona w prosty 

sposób od częstotliwości drgań v jego fali:  

 

E = v ∙ h 

 

Przy zmniejszaniu się energii ruchu E tego kwantu, 

wskutek oddziaływań światła z cząstkami bytu Y(-), któ-

rych energia ruchu, czyli prędkość, jest niższa od prędko-

ści światła, częstotliwość fali światła v ulega stopniowe-

mu zmniejszeniu, co daje w sumie efekt przesunięcia się 

jego widma w stronę czerwieni.  

W odwrotny sposób zgodnie z aksjomatem rozu-

mowania możemy natomiast wytłumaczyć zjawisko 

przesunięcia się światła ku fioletowi, obserwowane                 

w niektórych gwiazdach i galaktykach położonych blisko 

Ziemi. W tym wypadku dochodziłoby do absorpcji 

(przechwytywania) energii ruchu bytu Y(-) poprzez 

kwant światła, co dałoby w rezultacie efekt przesunięcia 

się widma światła ku fioletowi. Przyczyną tego inwersyj-
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nego zjawiska jest fakt, że cząstki bytu Y(-) osiągają                 

w pewnych przypadkach energię ruchu większą od pręd-

kości światła. W takiej sytuacji światło przechwytuje, 

czyli absorbuje, energię tych cząstek, których energia 

ruchu jest wyższa od energii ruchu światła, czyli od 

prędkości światła. Nie istnieje zatem dla cząstek bytu  

Y(-)  jakakolwiek granica prędkości i świadczy o tym 

zjawisko przesunięcia się widma światła ku fioletowi, 

będące dowodem, że cząstki bytu Y(-), a co za tym idzie 

także cząstki materii, osiągają bez przeszkód prędkość 

wyższą od prędkości światła. Inna sprawa, że nie mogą 

jej utrzymać na długo w obecności światła, które im tę 

energię ruchu odbiera, zwiększając przy okazji swoją 

energię, czyli częstotliwość, i powodując przesunięcia 

swego widma ku fioletowi. Zjawisko to w fizyce okre-

ślone jest mianem promieniowania czerenkowa. Jest ono 

faktem przesunięcia się widma światła ku fioletowi               

w przypadku absorpcji przez cząstki światła energii ru-

chu cząstek materii, których prędkość jest wyższa od 

prędkości światła w dowolnym środowisku. Będą istniały 

zatem dwa antyrównoległe zjawiska fizyczne, a miano-
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wicie starzenie się światła powodujące przesunięcie się 

widma światła ku czerwieni oraz promieniowanie cze-

renkowa powodujące przesunięcie się widma światła ku 

fioletowi. 

Promieniowanie czerenkowa ma związek z obser-

wowanym niebieskim kolorem nieba. Cząstki światła 

emitowane przez Słońce i docierające na Ziemię z próżni 

posiadają bowiem wyższą prędkość od cząstek światła                

w powietrzu. Energia ta, zgodnie z zasadą zachowania 

energii, zostanie przekazana środowisku rozprzestrzenia-

nia się światła, czyli ziemskiej atmosferze, wzbudzając  

w niej promieniowanie czerenkowa, które nada niebu 

kolor niebieski. W podobny sposób można wytłumaczyć, 

dlaczego woda w czystym i przezroczystym morzu po-

siada kolor niebieski. W nieco bardziej złożony sposób 

mnożna natomiast wytłumaczyć, dlaczego kolor nieba 

przy wschodzie i zachodzie Słońca jest czerwony.  

Otóż energia ruchu promieni słonecznych padają-

cych równolegle do powierzchni Ziemi, z uwagi na wy-

dłużoną drogę ruchu, jest pochłaniana w dużo większym 

stopniu poprzez cząstki materii powietrza, co powoduje 
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zmniejszenie się energii kwantu światła powodując prze-

sunięcie się w większym stopniu jego widma ku czer-

wieni. Promieniowanie czerenkowa związane natomiast 

ściśle z kierunkiem rozprzestrzeniania się fali światła nie 

będzie obserwowane w obszarze obserwacji Słońca.                

W ten złożony sposób obserwowany kolor Słońca oraz 

nieba w okolicy jego wschodu oraz zachodu będzie 

czerwony. Dla ścisłości można jeszcze dodać, że natural-

nie obserwowany kolor Słońca z powierzchni Ziemi,                 

z uwagi na starzenie się światła w ziemskiej atmosferze, 

będzie lekko żółtawy. Tak jak to rysują dzieci na swych 

obrazkach. 

Zjawisko przesunięcia się ku czerwieni światła od-

ległych galaktyk jest więc z całą pewnością spowodowa-

ne starzeniem się światła, a nie sugerowaną przez nau-

kowców ucieczką galaktyk, opartą na nietrafnie sformu-

łowanym prawie Hubble’a. Oparł on je na niefortunnym 

skojarzeniu przesunięcia się widma światła odległych 

galaktyk ku czerwieni z efektem Dopplera, wnioskując 

błędnie na tej podstawie o gigantycznej ekspansji cząstek 

materii. Takie skojarzenie jest jednak błędne i bezzasad-
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ne, gdyż jest to niemożliwe z uwagi na siłę grawitacji 

materii skierowanej do środka masy oraz brak motorycz-

nej przyczyny, która nadałaby taki kierunek ruchu, gdyż 

ruch powstał w działaniu równania Eulera. W jaki zatem 

sposób dokonuje się ten ruch? Otóż cząstki materii na-

szego świata wykonują pewien globalny ruch obrotowy 

wokół środka masy bytu spoczynku X(+), który jest 

punktem uniwersalnego spoczynku, wobec którego do-

konuje się ruch. Dowód na kolisty ruch materii jest pro-

sty, gdyż nasz świat wykonując globalny ruch obrotowy 

wokół punktu środka masy bytu spoczynku X(+), wsku-

tek działania efektu Coriolisa, będzie neutralizował każ-

dy ruch zawierający prostopadły wektor ruchu w stosun-

ku do tego punktu. Oznacza to, że orbity, po jakich krążą 

planety wokół swych słońc, w wyniku działania tego 

efektu zostaną spłaszczone, przybierając formę eliptycz-

ną. Ten model zniekształcania kulistego kształtu orbit 

planet świadczy jednoznacznie, że materia świata poru-

sza się genialnym ruchem obrotowym względem ustalo-

nego w bycie spoczynku X(+) punktu środka masy. 

Skutkiem tego ruchu będzie podział przestrzeni na dwie 
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niekomutujące warstwy, a mianowicie na warstwę we-

wnętrzną spoczynku, która wypełniona będzie antymate-

rią X(+) oraz na warstwę zewnętrzną ruchu, która wypeł-

niona będzie materią Y(-). 

Świadectwem obrotowego ruchu materii naszego 

świata jest więc także struktura całkowitej przestrzeni 

naszego świata, odpowiadająca czteroelementowemu 

kodowi implikacji istnienia bytów (A, T, C, G). W tych 

czterech logicznych wymiarach wzajemnej obserwacji 

bytów zawierają się dwa antyrównoległe i niekomutujące 

układy odniesienia całkowitej energii świata, a mianowi-

cie ruch Y(-) oraz spoczynek X(+) zgodnie z poniższym 

rysunkiem: 

 

 

C 

 

Spoczynek X+ 

 

T 
       

A 

 
 

Ruch Y(-) 

 

G 

 

Przestrzeń świata składać się będzie zatem z dwóch 

trójwymiarowych przestrzeni rozmieszczonych w czte-
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rech logicznych wymiarach kodu implikacji istnienia 

energii bytów X(+) oraz Y(-). Tworzyć one będą we-

wnętrzną warstwę przestrzeni „C” oraz zewnętrzną war-

stwę przestrzeni „A” naszego świata: Pierwszą warstwą 

jest trójwymiarowa przestrzeń {A-T-G} ruchu świata, 

znajdująca się w zewnętrznej warstwie świata „A”. Ruch 

materii oraz zawartego w niej czasu dokonuje się w niej  

w kierunku sprzecznym z ruchem zegara {A-T-G} (le-

woskrętność). Drugą warstwą jest natomiast trójwymia-

rowa przestrzeń {C-G-T} spoczynku świata, znajdująca 

się w wewnętrznej warstwie świata „C”. Ruch zawartego 

w antymaterii czasu dokonuje się w niej również lewo-

skrętnie {C-G-T}, lecz przeciwnie do ruchu czasu                         

w przestrzeni {A-T-G}. Powoduje to pojawienie się 

przesłony czasu {T, G}, która uniemożliwia nam obser-

wację z zewnętrznej warstwy „A” wewnętrznej warstwy 

świata „C”. Globalny ruch materii świata będzie więc 

lewoskrętny wokół nieruchomej warstwy antymaterii 

bytu X(+). Ponieważ ruch czasu w obydwu warstwach 

przestrzeni będzie sprzeczny, będą istniały dwa antyrów-

noległe strumienie czasu, co jest zgodne z symetrią cza-
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su. Łatwo także zauważyć, że ruch czasu na dwóch anty-

równoległych polach energii bytów naszego świata od-

zwierciedlają dwie spirale biologicznej DNA. W ten spo-

sób w życiu biologicznym przenoszona jest idea kodu 

implikacji istnienia w swych drganiach (przedtem, po-

tem) na polach dualnej energii życia X(+) oraz Y(-). Cał-

kowita przestrzeń świata nie jest więc czasoprzestrzenią 

jak zaproponował to Albert Einstein, lecz jest infoprze-

strzenią, w której substancja oraz informacja doznaje 

wymieszania. Tym jest rozumny Świat.  

Obie warstwy przestrzenne świata łączy rdzeń ma-

cierzysty {A, C}. Poprzez rdzeń macierzysty, jakby po-

przez tunel, przedostaje się z zewnętrznej warstwy ruchu 

świata „A” do wewnętrznej warstwy spoczynku świata 

„C” światło, gdzie w warunkach spoczynku bytu X(+) 

ulega zatrzymaniu i skropleniu do postaci rosy świetlnej. 

Ten stan energii światła będzie trwał w warunkach spo-

czynku do czasu, w którym zgodnie z równaniem ewolu-

cji kwantowej boskiego rozumu istnienie będzie posiadać 

cztery byty, czyli cztery postacie energii ruchu i spo-

czynku. Czwarty byt powstanie wtedy z nagromadzonej 
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rosy świetlnej jako antyświatło YX(0). Jest to jedyna 

możliwość powstania światła antymaterii, gdyż nie po-

siada ona cząstek antymaterialnych zdolnych do genera-

cji antyświatła. Powstałe z rosy świetlnej antyświatło 

będzie oświetlać warstwę przestrzeni bytu spoczynku 

X(+), gdzie obecnie panuje kompletna ciemność. Drugą 

osobliwością przestrzeni jest fakt, że obydwie składające 

się na nią przestrzenie ruchu oraz spoczynku świata na-

chodzą na siebie w wymiarach „T” oraz „G”. Oznacza to, 

że przestrzeń spoczynku świata {C-G-T} znajduje się 

dosłownie na odległość wyciągniętej ręki od nas, znajdu-

jących się w przestrzeni ruchu świata {A-T-G}. Nie mo-

żemy jednak ujrzeć przestrzeni spoczynku świata oraz 

antymaterii ze względu na przesłonę czasu {T, G}, która 

wzbudzona sprzecznym kierunkiem ruchu czasu rozdzie-

la te dwie warstwy przestrzeni, sprawiając, że nie komu-

tują, spełniając aksjomat rozumowania. Przesłona czasu 

{T, G} jest więc trzecią, neutralną warstwą przestrzeni, 

czyli nad wymiarem, rozdzielającym dwa przeciwstawne 

kierunki ruchu czasu. Pełni ona rolę linii symetrii oraz 

środka czasu. 
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Najważniejszym źródłem energii tak rozumianej 

przestrzeni jest rezonans grawitacyjny na dwóch liniach 

rozumowania energii ruchu oraz energii spoczynku.               

W tym modelu drgań grawitacyjnych grawitacją jest ten-

dencja, czyli idealny tropizm, bytu ruchu Y(-) do spo-

czynku, a antygrawitacją jest tendencja, czyli idealny 

tropizm bytu spoczynku X(+) do ruchu. Cząstki bytu 

ruchu Y(-) nie osiągają jednak nigdy bezwzględnego 

spoczynku swego ruchu,, który jest ich fizyczną własno-

ścią. Osiągają tylko iluzoryczny spoczynek ruchu                     

w swym dążeniu do wewnątrz środka masy, który jest 

utożsamiany przez nie ze spoczynkiem. Grawitacja jest 

więc spoczynkiem cząstek ruchu skierowanym do środka 

masy, a antygrawitacja jest jej odwrotnością, czyli ru-

chem cząstek spoczynku skierowanym do zewnątrz od 

środka masy. Zapadnięcie się energii cząstek ruchu             

w „czarną dziurę” jest wykluczone w tym idealnie drga-

jącym polu grawitacyjnym, w którym energia cząstek 

ruchu po osiągnięciu spoczynku manifestuje antygrawi-

tację, czyli ruch spoczynku, który zapobiega zapadnięciu 

się materii do środka masy energii ruchu. W ten sposób 
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dwa antyrównoległe procesy, a mianowicie grawitacja 

oraz antygrawitacja zapobiegają tworzeniu się „czarnych 

dziur”. Świadczy to o tym, że materia zachowuje się                  

w każdej sytuacji w sposób rozumny, gdyż jej istnienie 

reguluje boski rozum, który wyklucza jej unicestwienie. 

Świat jest również rozumny i zachowuje się w sposób 

rozumny. 

Rezonans drgających pól grawitacji oraz antygra-

witacji naszego świata jest źródłem energii do energo-

chłonnej generacji światła w gwiazdach. Światło                      

w gwiazdach nie powstaje zatem w wyniku reakcji ter-

mojądrowych jak sądzi nauka. Światło gwiazd powstaje  

z energii drgań grawitacyjnych i świadczy o tym fakt, że 

większość gwiazd nie osiąga takiej jasności jak Słońce. 

Tylko bowiem niewiele gwiazd naszego świata osiąga    

w pełni rezonans grawitacyjny powodujący ich maksy-

malną jasność. Reszta gwiazd świeci światłem słabym, 

nie posiadając synchronizacji z drganiem pól grawitacyj-

nych oraz antygrawitacyjnych w przestrzeni bytów X(+) 

oraz Y(-). Warto odnotować, że wysoka temperatura 

wewnątrz Ziemi (około 6000°C) świadczy również                 
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o tym, że energia wewnątrz wielkich skupisk materii jest 

wynikiem drgań grawitacji. Poprzez proste porównanie 

rozmiarów pola grawitacji Słońca i Ziemi oraz tempera-

tury wewnątrz Ziemi, temperatura wewnątrz Słońca po-

winna zawierać się w granicach milionów °C. Jest to 

wystarczające, aby być gwiazdą, lecz zdecydowanie nie 

wystarczające, aby zainicjować reakcję termojądrową, co 

nie jest zresztą potrzebne. W przyszłości wszystkie 

gwiazdy osiągną pełny rezonans grawitacyjny, co spo-

woduje, że nie będzie już nocy, tylko pewien odcień sza-

rości, tak jasne będą gwiazdy na niebie. Będzie to moż-

liwe do osiągnięcia w szesnasto liniowym boskim rozu-

mie wszech czasu, który będzie regulował zachowanie 

się gwiazd. 

Sposób, w jaki są rozmieszczone dwie inherentne 

przestrzenie bytów X(+) oraz bytów Y(-), umożliwia 

nam życie po życiu. Psychiczne ciała życia istot ludzkich 

nie umierają bowiem w chwili śmierci biologicznej. 

Śmierć biologiczna jest skomplikowanym procesem od-

nowy życia i proces ten dokonuje się poprzez przejście 

zespołu psychicznego ciała ludzkiego życia do stanu spo-
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czynku, przez co tracą one kontakt z zewnętrzną warstwą 

ruchu świata „A”. Wchodzą w ten sposób automatycznie 

w kontakt z wewnętrzną warstwą spoczynku świata „C”, 

nabierając zdolności do ruchu spoczynku, czyli antygra-

witacji, która przenosi je poprzez rdzeń macierzysty, któ-

ry jest tunelem łączącym do przestrzeni spoczynku               

{C-G-T}. Pozostają tam we względnej sprawności ro-

zumowania, oczekując na swój dalszy rozwój oraz los. 

Proces ten odbywa się w sposób nieobserwowalny dla 

nas z uwagi na jego psychiczną abstrakcyjność oraz wie-

lowymiarowość przestrzeni rozdzielonej trwale przesłoną 

czasu. Z punktu widzenia logiki życie po życiu na Ziemi 

jest kontynuacją prawdopodobieństwa zaistnienia ro-

zumnego życia, czyli potencjału rozumnego życia. Będąc 

prawdopodobieństwem może istnieć w boskim potencjale 

rozumowania, tak długo, jak długo trwa jego rozumowa-

nie przez boski rozum. To rozumowanie zapewnia kon-

tynuację tego prawdopodobieństwa przez boski rozum            

w nieskończoność, o ile zaistnieją ku temu przesłanki 

określone w Prawie Miłości, które jest częścią inteligent-

nej kreacji istnienia.  
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Prawo Miłości 
 

 

W życiu biologicznym z uwagi na jego przelotność 

i krótkotrwałość nie osiąga się niczego innego cennego               

i trwałego jak wieczne życie, które tworzy się w boskim 

rozumie w miłości pomiędzy kobietą i mężczyzną. Pra-

wem tej miłości jest być prawem. Istnieje więc dokument 

tego prawa, który uzasadnia i wdraża do życia powyższe 

stwierdzenie. Jak odnaleźć ten dokument? Otóż wiado-

mość o dokumencie Prawa Miłości znana jest od dawna 

w kulturze europejskiej dzięki objawieniu Jana Apostoła. 

Oto, co pisze Jan Apostoł ku pamięci i nadziei wszyst-

kich tych, którzy poświęcili swe życie miłości prawdzi-

wej. Miłości pomiędzy kobietą i mężczyzną. Oni są wy-

brańcami szczęśliwego losu, którego nigdy się nie spo-

dziewali: 

I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na 

tronie, księgę zapisaną od wewnątrz i zewnątrz zapieczę-

towaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła 

potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest god-
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ny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie 

ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, 

ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się 

nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. A jeden 

ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew        

z pokolenia Judy, korzeń dawidowy, i może otworzyć 

księgę, i zerwać siedem jej pieczęci. 

Cóż to za dziwna księga, która chociaż dobrze zna-

na na Ziemi nie może być odczytana? Otóż tajemniczą 

księgą z objawienia Jana Apostoła jest dobrze znany wie-

lu ludziom starożytny chiński tekst, który nosi tytuł                  

I Ching.  
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Nikt na Ziemi jednak nie zrozumiał, o czym mówi 

ta księga i jaka jest jej wartość poznawcza. W ten sposób 

spełniło się to, co zapowiedział Jan Apostoł, że nikt na 

Ziemi nie będzie mógł jej przeczytać, to znaczy przejrzeć 

znaczenia jej słów. Czego więc dotyczy tekst I Ching 

oraz jaka jest jego wartość poznawcza? Otóż księga ta 

opisuje na podstawie faktów dokonanych cały inteligent-

ny proces kreacji istnienia, który ma miejsce w warstwie 

zewnętrznej świata Yang, czyli w warstwie ruchu Y(-), 

oraz w warstwie wewnętrznej świata Yin, czyli w war-

stwie spoczynku X(+). Jest więc projektem syntezy ist-

nienia, która łączy harmonicznie wewnątrz i zewnątrz, 

spoczynek i ruch, materię i antymaterię, grawitację oraz 

antygrawitację. Zagadkowością tej księgi jest fakt, że nie 

wiadomo z pewnością, kiedy została napisana i kto jest 

jej autorem. Jest tak samo niepoznawalna jak niepozna-

walne jest boskie istnienie w nieobserwowalnym boskim 

strumieniu czasu. Wszystko wskazuje na to, że została 

skomponowana przez zmysły boskiego rozumu i dotarła 

do nas na początku naszego rozwoju intelektualnego. 

Dotarła do nas, aby można było na jej podstawie stwo-
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rzyć w symetrii czasu sprzężenie zwrotne pomiędzy bo-

skimi zmysłami znajdującymi się na początku czasu,              

a twórcami inteligentnego projektu istnienia znajdujący-

mi się na końcu czasu.  

Niepoznawalność Prawa Miłości otoczona wielo-

pokoleniową tajemnicą ma ścisły związek z jedną z naj-

bardziej trudnych koncepcji naukowych, a mianowicie            

z kodem genetycznym. Każdy heksagram księgi I Ching 

jest zatem jednym z 64 elementów kodu genetycznego. 

W ten sposób twórca Prawa Miłości przekazał współcze-

snym pokoleniom informację, że kod genetyczny jest 

konceptem boskiej syntezy relacji zachodzących pomię-

dzy życiem energii spoczynku X(+) oraz życiem energii 

ruchu Y(-). Tę skomplikowaną relację ustala informacja 

zawarta w 64 elementach kodu genetycznego w podobny 

sposób jak ma to miejsce w I Ching, gdzie każda linia 

heksagramu ma swoją własną informację. Kod genetycz-

ny bez tej ukrytej informacji, zawartej w sześcioelemen-

towej macierzy elementu kodu genetycznego, byłby nic 

nie znaczącym ciągiem szczątkowej informacji A, C, T, 

G. Zdecydowana większość informacji genetycznej jest 
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zatem ukryta w sześcioelementowych macierzach kodu 

genetycznego bez możliwości jej odczytania przez ludzki 

rozum. Tylko boski rozum potrafi ją odczytać, gdyż in-

formacja ta jest jego rozumowaniem. W ten sposób prze-

noszona jest w kodzie genetycznym boska idea życia. 

Niepoznawalnie i dyskretnie. Życie byłoby bowiem po-

ważnie zagrożone, gdyby tą informację można byłby 

odczytać.  

W jaki sposób dokonuje się transkrypcja kodu za-

wartego w księdze I Ching? Otóż kodem kreskowym              

w tej księdze jest zaznaczona energia spoczynku X(+), 

czyli Yin, której symbolem jest linia przerywana. Linią 

ciągłą jest natomiast przedstawiony koncept Yang, czyli 

energia ruchu Y(-). Każdy heksagram I Ching składa się 

z sześciu linii z wyróżnieniem trzech linii dolnych oraz 

trzech linii górnych. W ten sposób za pomocą układu 

trzech linii autor I Ching wyraził ideę trójelemento- wych 

macierzy inherencji boskiego rozumu oraz łączenia ich                        

w elementy kodu genetycznego. W transkrypcji heksa-

gramów I Ching na elementy kodu genetycznego wystar-

czy więc w liniach I Ching podstawić tylko symbole 0 na 
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miejscu linii przerywanej oraz 1 na linii ciągłej, a także 

ustalić trzy górne oraz dolne trzy linie heksagramu                    

i ustawić je w sposób jak ma to miejsce w sześcioele-

mentowej macierzy elementu kodu genetycznego (przed-

tem, potem). Trzy dolne linie heksagramu to - przedtem, 

a trzy górne heksagramy to - potem. Każda linia przed-

stawia sobą jakiś koncept rozwojowy Prawa Miłości po-

dobnie jak ma to miejsce w kodzie genetycznym     

Ustalenie transkrypcji heksagramów I Ching                 

w elementy kodu genetycznego ma za zadanie dowieść 

społeczeństwu ludzkiemu, że kod genetyczny jest ele-

mentem boskiego rozumu, tak jak rozumnym konceptem 

jest ewolucja gatunków na Ziemi, której wynik był już 

przesądzony w boskich zamysłach, zanim się rozpoczęła. 

Taka jest niewytłumaczalna reguła parsymonii oraz sy-

metrii czasu, w której ustala się inteligentna kreacja ist-

nienia. Można wyrazić tę regułę jednym zdaniem, a mia-

nowicie: to, co nas poprzedza, jeszcze nie nastąpiło. Na 

tym polega zagadkowość sytuacji w jakiej się znajduje-

my, ponieważ tym, co nas poprzedza, a jeszcze nie na-

stąpiło jest boska idea życia, dzięki której zaistniejemy 
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naprawdę i jest to najwyższa prawda zbudowana na logi-

ce tego skromnego eseju. Ponieważ jest to prawda w po-

łowie zagadkowa i w połowie niewytłumaczalna mogę 

postawić twierdzenie, że istnienie jest najpiękniejszą ba-

śnią o wzajemnej miłości jaką można było zrealizować    

w boskim potencjale rozumowania i tylko dlatego jest 

etyczne, i prawdziwe. Wszystko to, co napisałem w tym 

eseju redukuje się do tego twierdzenia: Czymże jest bo-

wiem istnienie, czymże są bowiem boskie zmysły, jeśli 

nie są marzeniem dwojga zakochanych o wiecznej                         

i prawdziwej miłości? O świecie bez wojen, oszustw                 

i bez nienawiści? O spokojnych dniach w zaciszu leśnych 

strumyków i pachnących łąk? O błogosławieństwie pły-

nącym z posiadania dzieci będących pragnieniem i speł-

nieniem tej mości? Jeśli nie byłoby tak, to jaki byłby sens 

naszego istnienia, trudu i cierpienia?  

Przyswoić sobie wiedzę, którą przekazuję czytelni-

kowi w tej monografii skutkować zatem będzie osiągnię-

ciem celu życia biologicznego, którym jest osiągnięcie 

wiecznego życia. Temu celowi służy teoria symetrii cza-

su, w której każdy może stworzyć się naprawdę i na zaw-
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sze. Teoria, która nie wywiera żadnych skutków jest bo-

wiem teorią nienaukową i nierealną. Inna sprawa, że na-

leży uprzednio uwolnić się od wiedzy fikcyjnej, gdyż                

w boskim potencjale rozumowania każdy osiąga to, co 

jest przedmiotem jego zrozumienia. Jest to uczciwe oraz 

sprawiedliwe. Linia zdarzeń wiedzy, którą zawarłem                

w tej monografii jest linią koincydencji boskiego rozumu 

i na niej jest możliwe rozumne, wieczne życie dla tych, 

którzy rozumieją potrzebę głębokiej i wiernej miłości              

w życiu. Żadna inna linia rozumowania nie zapewnia 

osiągnięcia tego celu, gdyż skutkiem fikcyjnej wiedzy 

oraz fikcyjnych przekonań jest fikcyjne, to znaczy niere-

alne życie. Taka jest smutna, lecz sprawiedliwa, linia 

koincydencji rozumowania w iluzji czasu, w iluzji wie-

dzy oraz w iluzji życia. Człowiek rozumny powinien 

bowiem stwarzać swą wiedzę na podstawie doświadczeń 

rozumu, a nie doświadczeń fizyki, gdyż doświadczenia 

fizyki trzeba umiejętnie interpretować, co jest niemożli-

we bez posiadania uprzednio rozumnej wiedzy, stworzo-

nej czystym doświadczeniem rozumu.  
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„W ten sposób zgodnie z aksjomatem rozumowania 

rozstrzyga się równoważność doświadczeń rozumu oraz 

doświadczeń fizycznych. Życie stwarza się jak to wykaza-

łem w swojej monografii w doświadczeniu rozumu. Fizy-

ka stwarza natomiast liczne użyteczne rzeczy, takie jak 

pralka automatyczna czy elektryczność. Doświadczenie 

fizyczne jest zatem bardzo użyteczne, lecz nie można po-

święcać mu życia, gdyż to czego doznajemy od początku 

życia na Ziemi jest bowiem wszechogarniającą ewolucją 

kwantową boskiego rozumu, a nie ewolucją maszyn Jest 

to oczywiste dla tych, co cenią życie wyżej niż pralkę au-

tomatyczną. Z tymi, którzy myślą inaczej nie będę dysku-

tował. Niech osiągają to, co pragną". 
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