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odmienić s.1

Przedmowa

Księga Wodnika, Wydanie Trzecie, jest przeznaczona jako dodatek do Alchemy Deciphered, 
który jest dostępny za darmo na mojej stronie internetowej: www.alchemy.ws

Zamiast zamieszczać w tej książce liczne cytaty alchemików, odniosę się do 
odpowiednich przesłanek w Alchemy Deciphered, w którym można następnie 
sprawdzić przesłankę i przeczytać setki wspierających cytatów. Jest po prostu 
zbyt wiele odpowiednich cytatów, aby zamieścić je w tej książce i mam nadzieję 
zachęcić czytelnika do przeczytania obu książek, ponieważ są dla siebie idealnymi 
towarzyszami. Aby lepiej zrozumieć tę książkę, polecam ją przeczytać w 
połączeniu z Alchemy Deciphered; przeczytanie wszystkich cytatów z każdej 
przesłanki przywołanej na początku każdego rozdziału tej książki. Alchemia nigdy 
nie może być w pełni zrozumiana przez przeczytanie tylko jednej książki.
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1. Filozofia alchemiczna

Filozofia alchemii nie ogranicza się do zrozumienia samej alchemii. Gdyby tak było, to 
z pewnością musiałoby być nieprawdziwe, ponieważ nie może być prawdy absolutnej, 
która nie ma zastosowania w każdych okolicznościach iw każdej sytuacji. Aby można 
ją było nazwać prawdą, musi być prawdą wszędzie i zawsze. Filozofia alchemiczna jest 
fundamentalna, ma zastosowanie w każdym przypadku, w każdej sytuacji, w całym 
wszechświecie.

Filozofia alchemiczna nie powinna być ściśle określana jako coś 
innego niż tylko „filozofia”. To ta sama filozofia, która rządzi 
wszystkim: od ruchu gwiazd, przez narodziny dziecka, po rozwój 
planety. Filozofia alchemiczna nie jest aspektem alchemii; jest to 
aspekt wszechświata.

Można powiedzieć, że sama alchemia jest niczym więcej niż 
naturalnym efektem filozofii. Jest to nieunikniony rezultat filozofii 
rządzącej naszym wszechświatem, a więc istnienie alchemii może 
przewidzieć każdy, kto zrozumie filozofię. Naturalnie tak powstała 
alchemia: mądry filozof usiłował zrozumieć naturę rzeczywistości, a 
dzięki swojemu zrozumieniu filozofii wiedział, jak kierować Naturą, 
aby stworzyć fizyczną manifestację jej zasad, proces, który teraz 
nazywamy „alchemią”. .

Nikogo nie można nazwać alchemikiem i nikt nie będzie miał szans na 
zrobienie Kamienia Filozoficznego, chyba że zrozumie się, co robią i dlaczego 
to robią, poprzez refleksję nad podstawowymi zasadami filozoficznymi, na 
których opiera się alchemia. Stąd cel tej książki.
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2. Czym jest alchemia?

Alchemy Deciphered, którą powinieneś przeczytać przed tą książką, pokazuje, że alchemicy 
zgadzają się co do następujących przesłanek związanych z tym rozdziałem:

13. Alchemia to nauka fizyczna
35. Naśladuj naturę
36. Wykorzystaj naturę do interpretacji alchemii

37. Alchemia to przyspieszenie natury
38. Nie zaczynaj, dopóki nie zrozumiesz natury
39. Nie eksperymentuj dziko, podążaj tylko prostą ścieżką natury
40. Natura kończy operacje, a nie ręcznie
41. Kamień to mikrokosmos
58. Alchemia jest analogiczna do wytwarzania w roślinach, zwierzętach i minerałach

75. Chodzi o ciepło

Powinieneś już być zaznajomiony z tymi punktami i resztą Alchemy 
Deciphered zanim zaczniesz czytać tę książkę.

Dyskutować o Alchemii to dyskutować o Naturze. Wielkie litery „Natura” są używane 
do rozróżnienia między naturą jako zjawiskiem a Naturą jako siłą proaktywną, chociaż 
można ją również nazwać pasywną, chociaż nie oznacza to, że Natura jest świadoma, 
ale sugeruje, że Natura ma obserwowalną metodę i ostateczny cel. Ta personifikacja 
jest przez niektórych brana bardziej do serca niż przez innych; dla niektórych może 
stać się statusem podobnym do Boga, ale dla innych jest to tylko użyteczna 
heurystyka pomagająca nam w zrozumieniu.

Alchemia, nazywana zarówno sztuką, jak i nauką przez jej praktyków, 
którzy są jednocześnie jej filozofami i artystami, ma na celu służenie pod 
zwierzchnictwem Natury. Nie próbuję być tutaj tajemniczy, chcę 
powiedzieć, że Alchemia zapewnia jedynie niewielki kierunek perswazji, a 
poza tym nie robi nic poza podążaniem za prawami Natury. Na przykład 
ogrodnik nie robi drzew i kwiatów ani nasion; Natura robi wszystkie te 
rzeczy. Ogrodnik kontroluje, gdzie sadzi się nasiona, pomaga 
pożądanym roślinom uzyskać pożywienie i usuwa chwasty z systemu. 
Jest to idealna analogia do Alchemii, bez naciągania wyobraźni, 
ponieważ pod tym względem alchemik jest dokładnie taki jak ogrodnik. 
Ogrodnik nie wyobraża sobie, że ma jakąkolwiek moc, by zrobić drzewo, 
ale na pewno wie, że jeśli potrafi znaleźć odpowiednie ziarno,
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odpowiednie pożywienie, aby drzewo rosło, by było zdrowe i silne. Alchemia jest taka 
sama.

Podobnie jak ogrodnik, alchemik musi znać naturalne procesy, w których działa. 
W przeciwieństwie do ogrodnika, alchemik w większym stopniu kontroluje swoje 
otoczenie. Tam, gdzie ogrodnik ma ogród, alchemik ma zestaw chemiczny, 
reprezentujący mikrokosmos otaczającego nas większego świata. „Mikrokosmos” 
oznacza mały świat, jest miniaturową wersją czegoś większego. Rozmiar, kształt, 
gradient temperatury i ciśnienie tego mikrokosmosu lub małego świata są 
kontrolowane przez alchemika, aby Natura działała efektywnie i naturalnie.

Natura działa według dość podstawowych zasad. Na przykład gazy rozszerzają 
się podczas ich podgrzewania, co powoduje, że chłodniejsze powietrze opada 
poniżej gorącego powietrza ze względu na większą gęstość zimnego powietrza 
(zimne powietrze jest cięższe niż gorące). tonąć. Choć sama w sobie jest prosta, 
jest to główna przyczyna wszystkich warunków pogodowych na Ziemi, w tym 
cykli wiatru i deszczu. Bez cyklu deszczowego nie byłoby roślin, a bez roślin nie 
byłoby zwierząt. Bez wiatru para wodna opadałaby dokładnie w to samo miejsce, 
z którego wyparowała, więc cała woda na Ziemi szybko znalazłaby się w morzu 
lub głębokich jeziorach, uniemożliwiając życie nigdzie indziej. Mówiąc prościej: 
nie byłoby życia na Ziemi, przynajmniej w takiej, jaką rozpoznalibyśmy, gdyby 
gazy nie rozszerzały się po podgrzaniu. Wszystkie te cykle i prądy, które zasilają 
całe życie, powstają z bardzo prostego efektu ogrzewania powietrza, a następnie 
naturalnego schładzania; to złożoność zrodzona z prostoty.

Ważną kwestią do rozpoznania jest to, że cały ten cykl pogody, prądy 
konwekcyjne, cykl deszczu itp., które są niezbędne do rozwoju życia, są 
spowodowane jedynie dopływem ciepła w określonym punkcie systemu. 
Wszystkie szczegóły pojawiają się wtedy naturalnie, dzięki naturalnym prawom 
dyktowanym przez Naturę. To właśnie mają na myśli alchemicy, gdy mówią, że 
Natura kończy operacje i nie są one wykonywane ręcznie przez alchemika.

Więc tutaj możesz zobaczyć, dlaczego alchemicy uważają alchemię za sztukę, a także 
naukę i filozofię. Sztuka tkwi w pięknie naturalnie występującego systemu, który 
został wygenerowany przy niewielkim nacisku perswazji ze strony alchemika. Lampa 
lawowa byłaby analogią, z którą możesz być bardziej zaznajomiony: piękno naturalnie 
występujących cykli generowanych z wkładu ciepła.

Alchemia nazywana jest filozofią i imitacją Natury, ponieważ alchemik musi 
zastanowić się nad otaczającym go światem, aby zrozumieć, jak i dlaczego
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Natura postępuje tak, jak to robi, aby mógł to naśladować w swoim małym świecie lub 
mikrokosmosie.

Mikrokosmos ma podobne cechy do swojego makrokosmosu, Ziemi, ale 
działa w całości wewnątrz kolby laboratoryjnej. Częścią piękna tego jest jego 
prostota: cały ekosystem jest naturalnie tworzony tylko przez dopływ ciepła 
do dna kolby.

Jako ludzie jesteśmy częścią Natury tak samo jak wszystko inne i działamy na 
tych samych zasadach, co wszystko inne. Wrodzone uczucie pociągu do 
jakiejkolwiek konkretnej rzeczy, z powodu niewinnego uznania, nazywamy
piękno.

Dlatego alchemię słusznie nazywa się Sztuką, ponieważ sama sztuka jest z 
samej definicji wyrazem lub symbolem prawdy, której nie można 
wystarczająco wyrazić prostym językiem. Sztuka jest więc imitacją działań 
Natury. Wszystkie istoty są w naturalny sposób przyciągane do prawdy, a 
tym samym do Natury, tak jak prawda o tym wszechświecie znajduje się w 
działaniach Natury; te same działania Natury, z których zostaliśmy stworzeni 
i żyjemy na co dzień. W ten sposób każdy z nas jest z natury pociągany do 
jakiegokolwiek przykładu lub symbolu Natury działającej na jej najbardziej 
podstawowym poziomie, bliższej prawdy, której poszukujemy. Po odczuciu 
tego wrodzonego pociągu do prawdy, nazywamy obiekt „pięknym”. Jednak 
piękno naprawdę jest w oku patrzącego, ponieważ każdy z nas jest w stanie 
docenić tylko prawdę, którą jesteśmy w stanie zrozumieć;

Ta „zasada piękna” pomaga określić, czy droga może być bliska prawdy. 
Wyjaśnienie, które wydaje się piękniejsze lub bardziej poetyckie, 
prawdopodobnie będzie bliższe prawdy niż alternatywne wyjaśnienie, które 
jest surowe i niezadowalające. Prawda jest naturą; przyroda jest piękna; 
alchemia to sztuka oparta w całości na naturze; sztuka jest symbolicznym 
wyrazem czegoś, co coś znaczy i to coś znaczy, bo dotyka prawdy. Prawda 
jest poetycka i prawda jest piękna.

Alchemia jest również nazywana przyspieszeniem Natury, ponieważ z Naturą 
i alchemikiem pracującym w tandemie nad specjalnie zaprojektowanym 
mikrokosmosem, pożądany rezultat można osiągnąć w znacznie krótszym 
czasie niż bez alchemika. Alchemik działa jako sługa Natury: chroni system 
przed wpływami zewnętrznymi, pilnie utrzymuje temperaturę i usuwa 
nadmiary w taki sam sposób, jak ogrodnik usuwa chwasty; podczas
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Natura zajmuje się całym faktycznym rozwojem. Możesz też po prostu powiedzieć, że 
naturalne procesy zachodzą całkowicie same.

To jest więc zadanie alchemika: ogrodnictwo w laboratorium, aby Natura 
mogła działać skutecznie i bez zakłóceń.

Teoretycznie więc alchemia może być użyta do przyspieszonego naturalnego rozwoju 
czegokolwiek, ponieważ alchemik jest sługą, który pomaga Naturze robić to, co Natura robi 
naturalnie, ale bardziej efektywnie i w przyspieszony sposób. Jednak w tym momencie 
sprawy stają się interesujące: jak dowiedzieliście się w Alchemy Deciphered, przesłanka 14, 
alchemicy są całkowicie zainteresowani wykorzystaniem swojego zrozumienia filozofii 
przyrody do wygenerowania pojedynczej substancji o pewnych raczej niewiarygodnych 
właściwościach.
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3. Czym jest Kamień Filozoficzny?

Alchemy Deciphered, którą powinieneś przeczytać przed tą książką, pokazuje, że alchemicy 
zgadzają się co do następujących przesłanek związanych z tym rozdziałem:

14. Alchemia polega na tworzeniu Kamienia Filozoficznego
48. Wszystko składa się z jednej rzeczy: kwintesencji
49. Kwintesencja odżywia wszystko
50. Kwintesencja jest niewyczuwalna

Kwintesencja to jedyna rzecz, z której składa się wszystko inne. Choć może to brzmieć 
ezoterycznie, w dzisiejszych czasach nie jest to tak daleko idące, jak mogłoby się 
początkowo wydawać. Nowoczesna aktualizacja słowa „kwintesencja” przedstawia to z 
innej perspektywy:energia jest jedyną rzeczą, z której składa się wszystko inne. To również 
sprawia, że     przesłanki 48, 49 i 50 są znacznie jaśniejsze:

48. Wszystko składa się z jednej rzeczy: energia
49. Energia odżywia wszystko
50. Energia jest niewyczuwalny

Teraz jest znacznie łatwiej trawiony! Kwintesencja to energia, ten niewidzialny i 
niewyczuwalny duch, z którego powstają wszystkie rzeczy.

Energia przybiera różne formy, na przykład może być uformowana w stałą 
materię lub może być w formie ruchu. We współczesnej nauce uzgodniono, że 
materia i energia są wymienne, nawet jeśli nie udało nam się jeszcze skutecznie 
tego wykorzystać przy obecnej technologii, wciąż musimy spalać ropę, aby 
wydobyć energię użyteczną do ruchu ze zmagazynowanej postaci oleju.
– które samo w sobie nazywa się „paliwem kopalnym”, ponieważ kiedyś było roślinnością, 
dlatego ropa jest tak skoncentrowana na energii. Mimo to jemy jedzenie i to daje nam 
energię do poruszania się, co można uznać tylko za przemianę materii w energię, ponieważ 
jedliśmy materię i używaliśmy jej do ruchu. Biorąc pod uwagę, że robaki i bakterie mogą to 
zrobić, koncepcja konwersji materii w energię nie jest zbyt daleko idąca, wręcz przeciwnie, 
przyjmujemy ją tak bardzo za pewnik, że nie dostrzegamy tego, czym naprawdę jest: 
prosta, oczywista i wszędzie.

Używam terminów „określona energia” i „nieokreślona energia” dla dwóch 
głównych form energii, które mnie interesują. „Zdeterminowana energia” to 
energia, która już stała się czymś, na przykład materią, a więc już jest
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określony. „Nieokreślona energia” to energia, która jest wolna w tym sensie, że nie 
jest zdeterminowana w coś, nie materii, i jest w stanie, który można wykorzystać.

Na przykład marchewka jest zrobiona z określonej energii. Twój 
samochód nie będzie jeździł na marchewce, a jeśli dostaniesz ranę na 
ciele, nie możesz położyć marchewki na nacięciu i oczekiwać, że 
marchewka przemieni się w skórę, aby uszczelnić ranę, ani trzymanie 
marchewki nie sprawi, że będziesz biegał szybciej. Marchewka to 
tylko marchewka, jest już zdeterminowana, chociaż jest zrobiona z 
energii – w obecnej formie jest bezużyteczna na nic innego. Ale 
marchewka zawiera energię i tę energię można wydobyć. Aby 
wydobyć tę energię, musimy rozbić marchewkę i zniszczyć jej obecną 
formę. Przez żucie marchewki, a następnie jej trawienie, marchewka 
jest niszczona, a więc jej energia nie jest już określana, ale uwalniana.

Idąc dalej, filozoficzną definicją „jadalnej” byłaby każda materia, którą 
nasz układ trawienny łatwo rozkłada na nieokreśloną energię, z 
wyjątkiem substancji, które zawierają chemikalia, które są aktywnie 
szkodliwe dla naszego ciała (tj. trucizny). Nasze ciała nie są w stanie 
strawić skał, metali czy tworzyw sztucznych tylko dlatego, że nie ulegają 
one łatwo rozkładowi, dlatego są niejadalne. Bycie „jadalnym” jest zatem 
cechą związaną z łatwością rozkładu/trawienia substancji.

Reasumując: marchewka zawiera energię, ale ta energia jest już określona w postaci 
marchewki. Aby uwolnić tę energię, marchewka musi zostać zniszczona. Kiedy forma 
marchewki zostanie zniszczona, jej energia może być teraz wykorzystana do innych rzeczy, 
takich jak leczenie, rozwój naszego ciała lub poruszanie się. Bez wcześniejszego zniszczenia 
marchewki nasz organizm nie mógłby jej użyć do leczenia, dlatego musimy żuć i trawić 
nasze pożywienie. Każda materia, która łatwo ulega zniszczeniu i nie jest trująca, jest 
jadalna, a zatem żywność. Powodem, dla którego jemy jedzenie, jest wydobywanie energii 
z substancji. Dlatego prawdziwym pożywieniem, którego szukamy w pożywieniu, nie jest 
samo pożywienie, ale energia zawarta w pożywieniu. Tak więc prawdziwym pożywieniem 
jest energia. Jedzenie jest konwersją materii w energię, ponieważ jemy materię, z której 
możemy biegać i skakać, rozwijać nasze ciała, leczyć rany itp.

Oczywiście jest to trochę uproszczenie, bo jak wiemy marchewka rozkładana jest 
głównie na elementy budulcowe, takie jak białko, węglowodany itp. i te składniki są 
wykorzystywane przez nasz organizm w tych formach, każda o specyficznym 
zastosowaniu . Ale to nie wszystko.
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Jak dotąd nie powiedziałem w tym rozdziale nic kontrowersyjnego, więc tutaj 
filozofia alchemiczna odbiega od opinii przyjętej współczesnej biologii: zgodnie z 
filozofią alchemiczną te białka i węglowodany nie są tym, czego tak naprawdę 
szukamy w pożywieniu, ponieważ wciąż są zdeterminowane w materię. To, czego 
tak naprawdę szukamy, to sama nieokreślona energia.

Nieokreślona energia przyjmie każdą narzuconą jej formę. Można powiedzieć, że 
nieokreślona energia jest podatna na wpływy i chce się czymś stać. Tak więc 
nieokreślona energia może być wykorzystana przez nasze ciała do wszystkiego: stanie 
się białkiem, jeśli potrzebne jest białko, lub stanie się minerałem, jeśli potrzebne są 
minerały. Niezdeterminowana energia jest jedyną rzeczą, z której wszystko jest 
zrobione, a zatem wynika z tego, że jeśli masz nieokreśloną energię, możesz z niej 
zrobić wszystko.

Należy zauważyć, że współczesna nauka nie ma problemu z rozłożeniem 
materii na energię, a następnie przekształceniem jej w materię, tylko czy 
proces ten naturalnie zachodzi w naszych ciałach, czy nie. Istnieją jednak 
pewne naukowe odniesienia: CL Kervran w swojej książce Biological 
Transmutations (Crosby Lockwood, 1972) donosi, że odkrył, iż jaja kurze 
zawierają czasem więcej wapnia niż było w diecie kur.

Aby zilustrować to trochę lepiej: rozważ, że proponuję ci dwie opcje. Pierwsza opcja to 
miska świeżych owoców, a druga to szklanka wody i sucha mikstura 
wyprodukowanego białka, tłuszczu, węglowodanów, błonnika, witamin i tabletek 
mineralnych, zrobiona dokładnie według tej samej specyfikacji, co owoce. Co jest 
zdrowsze?

Myślę, że można bezpiecznie powiedzieć, że wszyscy rozumiemy, że świeże owoce są 
zdrowsze niż garść tabletek zawierających te same elementy budulcowe. Czegoś 
brakuje w pigułkach zawartych w owocu. Fakt ten jest powszechnie akceptowany 
przez współczesną biologię, co jest oczywiście sprzecznością. Filozofia alchemiczna 
dostarcza odpowiedzi na tę zagadkę: brakującym składnikiem jest nieokreślona 
energia.

To samo dotyczy procesu gotowania żywności, oprócz zmian chemicznych w 
żywności spowodowanych przez gotowanie, proces gotowania zużywa łatwo 
dostępną energię zawartą w żywności, a zatem pozostaje mniej łatwo dostępna 
energia dla naszego ciała wykorzystać, gdy spożywamy ugotowaną żywność. 
Dlatego też surowa żywność jest zdrowsza niż gotowana (poza tym, że proces 
gotowania zabija potencjalnie szkodliwe bakterie i pasożyty, dlatego w pierwszej 
kolejności rozpoczęliśmy tradycję gotowania żywności).
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Inny przykład energii określonej i nieokreślonej jest następujący. Jeśli 
weźmiesz świeżą marchewkę i posadzisz w niej ziarno, to ziarno nie wyrośnie
– nie póki marchewka jest świeża. Czy zastanawiałeś się, dlaczego tak jest? Dzieje się 
tak dlatego, że materia marchewki jest już określona i w przeciwieństwie do naszego 
ciała, nasiono nie ma systemu trawiennego, który rozkładałby marchew na 
nieokreśloną energię. Jednak gdy marchewka zacznie się rozkładać, z nasion zacznie 
wyrastać papka, która kiedyś była marchewką, ale już nią nie jest. W tym sensie 
marchewka jest skutecznie przekształcana w nową formę, którą może być kwiat lub 
drzewo, czego nigdy by nie zrobiła, gdyby najpierw nie umarła i nie uległa rozkładowi 
(zasada filozoficzna, o której poruszymy później). całkiem dosłownie przemieniony w 
kwiat; ale do tego potrzebne są dwie rzeczy: (1) forma marchewki musi zostać 
zniszczona, tj. marchewka musi się rozłożyć, oraz (2) musi otrzymać nową formę, aby 
mogła się stać, tj. sadzi się w nim ziarno. Jeśli marchewka nie zostanie rozłożona, nie 
wyrośnie w niej żadna nowa forma, a jeśli nie zostanie zasiane nowe nasiono, nie 
wyrośnie żadna nowa forma.

Tak jak w poprzednim rozdziale, gdy alchemicy nauczyli się współpracować z 
Naturą, aby osiągnąć naturalny cel, jest jedna rzecz, która ich interesuje. Jest 
to coś naturalnie występującego, co, choć niewyczuwalne, można zebrać i 
skoncentrować w forma fizyczna. To jedyna rzecz, której warto szukać, 
ponieważ jest to jedyna rzecz, z której zrobione są wszystkie inne rzeczy.

Kamień Filozoficzny to energia nieokreślona,   skoncentrowana. Podarowany 
czemukolwiek, zapewni wystarczającą ilość energii, aby ta rzecz stała się tym, do czego 
została zaprojektowana.

Nazywa się go Kamieniem Filozoficznym, ponieważ może go wykonać tylko 
filozof, który rozumie Naturę. To znaczy, że zrozumienie Natury jest 
wymagane do wzrostu tego źródła skoncentrowanej, nieokreślonej energii, 
a zrozumienie Natury jest definicją filozofa. Nazywany jest kamieniem, 
ponieważ ma charakter mineralny, a konkretnie występuje w postaci 
krystalicznej – a przynajmniej taka jest jego obudowa. Apostrof słusznie 
znajduje się na końcu „s”, a nie wcześniej, ponieważ Kamień może wykonać 
każdy prawdziwy filozof i nie jest on własnością żadnego z nich.
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4. Jak powyżej, więc poniżej

Alchemy Deciphered, którą powinieneś przeczytać przed tą książką, pokazuje, że alchemicy 
zgadzają się co do następujących przesłanek związanych z tym rozdziałem:

44. Każdy poziom odzwierciedla wyższego i gorszego
45. Kamień można porównać do naturalnych rzeczy
58. Alchemia jest analogiczna do wytwarzania w roślinach, zwierzętach i minerałach

„Jak na górze, tak i na dole” to jedno z bardziej rozpoznawalnych powiedzeń 
alchemicznych, choć niezbyt dobrze rozumiane przez opinię publiczną, i jest to 
fundamentalny aspekt filozofii.

Mówiąc najprościej: wszystko we wszechświecie ma poziomy skwantowane i każdy z 
tych poziomów rządzi się dokładnie tym samym zestawem reguł, ale jego 
manifestacja jest nieco inna.

Przez „poziomy skwantowane” rozumiem, że istnieją poziomy o określonej 
wielkości, np. rośliny i zwierzęta są na tym samym poziomie, a Ziemia jest o 
jeden poziom nad nami. Relatywnie mówiąc, rośliny i zwierzęta są mniej więcej 
tej samej wielkości i istnieją razem; Ziemia jest na innym poziomie i ma inny 
rozmiar. To wszystko są kompletne systemy, tzn. my jesteśmy jednym, roślina to 
jedno, Ziemia to jedno, ale góra to nie jedno – to część Ziemi. Są to poziomy 
skwantowane, ponieważ prawa wszechświata najwyraźniej upewniły się (co 
powinieneś sam sprawdzić, jeśli masz oczy), że nie ma stabilnej egzystencji 
między zwierzęciem a planetą, tj. nie ma nic w połowie drogi pomiędzy dwoma. 
Te limity o stałym rozmiarze nazywane są kwantami.

Nazywam przejście od zwierzęcia do planety o jeden poziom wyżej. O jeden poziom 
niżej byłyby komórki, a jeszcze niżej byłyby molekuły. Jeden pionowy poziom nad 
planetą byłby układem słonecznym, a potem galaktyką. Rośliny i zwierzęta znajdują 
się na tym samym poziomie w pionie, czyli jesteśmy stosunkowo tej samej wielkości.

Jeśli weźmiesz jakąkolwiek „rzecz” we wszechświecie, czy będzie to obiekt 
fizyczny, emocja, koncepcja czy cokolwiek innego, to w jakiś sposób zaistnieje 
zgodnie z pewnymi zasadami. „Jak powyżej, tak i poniżej” odnosi się do dwóch 
kwestii: (1) istnieją wyższe i niższe wertykalne przejawy tej samej natury wziętej 
„rzeczy”, (2) wszystkie te inne „rzeczy” o tej samej naturze ( zarówno powyżej, jak 
i poniżej) działają filozoficznie w ten sam sposób.
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Rozwijając: jeśli weźmiemy za przykład człowieka, pionowo nad nim mamy: Ziemię, 
Układ Słoneczny, galaktykę, wszechświat; pionowo poniżej mamy: komórki, 
cząsteczki, energię. W poziomie mamy również wszystkie inne zwierzęta, rośliny i 
minerały. Oczywiście wynika z tego, że poprzez nieustanne poruszanie się w pionie i 
poziomie, obejmie to wszystkie naturalnie występujące systemy (a co za tym idzie, 
wszystko inne również) i takwszystko przestrzega tych samych zasad
– co jest w istocie subtelnym przesłaniem, które „jak na górze, tak na dole” ma uczyć.

Przydatność tej zasady polega na tym, że pozwala nam ona dokonywać bezpośrednich porównań 

między tym, co wiemy i rozumiemy na naszym własnym poziomie, a wszystkimi innymi 

poziomami. Jeśli coś jest prawdą na naszym poziomie, to to samo jest prawdą również na 

wszystkich innych poziomach.

Nie oznacza to, że galaktyka musi jeść, pić i oddychać, ponieważ są to przejawy 
wymagań żywieniowych na poziomie, na którym egzystujemy jako ludzie. Mówi się, że 
galaktyka rzeczywiście potrzebuje pożywienia, tak jak wszystko, ale będzie w formie 
odpowiedniej dla jej poziomu, a prawdziwe pożywienie, którego szukają obie, jest 
zasadniczo takie samo: energia. Ludzie rodzą się i umierają; dlatego planety rodzą się 
i umierają. Ludzie potrzebują pożywienia, aby pozostać przy życiu; dlatego planety 
potrzebują pożywienia, aby w jakiejś formie pozostać przy życiu. Pomysły również 
rodzą się i umierają, mogą być młode i stare i potrzebują pożywienia, aby pozostać 
przy życiu. Jest uniwersalny.

„Jak na górze, tak i na dole” jest bardzo ważne do zrozumienia w 
alchemii, ponieważ pozwala na dedukcję o jednej rzeczy, np. 
pokoleniu Kamienia, obserwując inną rzecz, np. działanie Ziemi, 
pokolenie kurczaka, lub kiełkowanie nasion. To jest właśnie powód, 
dla którego alchemicy każą nam zajrzeć do Natury lub do Księgi 
Natury (czyli otaczającego nas świata), aby zrozumieć alchemię i 
rozwój Kamienia.

„Jak na górze, tak i na dole”, będąc podstawową zasadą, nie ma ograniczeń i ma 
zastosowanie w każdej sytuacji i na każdym poziomie. Jako takie, jego użycie dla nas 
nie kończy się tutaj, na porównaniu naturalnie występujących systemów w świecie 
fizycznym, ale można je rozszerzyć, aby porównać całą naturę rzeczywistości fizycznej 
z rzeczywistością duchową i poza nią. Z tego widzimy, że alchemia rzeczywiście uczy 
nas duchowych prawd i daje nam wgląd w świat duchowy, którego fizyczny jest tylko 
kolejną manifestacją lub odbiciem. Działa to również w drugą stronę i mówi nam, że 
każda zasada duchowa musi mieć również fizyczny odpowiednik; więc jest 
nieuniknione, że jeśli taka duchowa koncepcja, taka jak duch święty lub oświecenie, 
naprawdę istnieje, to gdzieś w tej fizycznej rzeczywistości



. Jak na górze, tak na dole s.13

ukryty jest fizyczny odpowiednik tej samej natury – dla ludzi, którzy w to 
wierzą, może to być tylko Kamień. Podobnie, jeśli skoncentrowana energia 
istnieje jako fizyczna manifestacja, to musi istnieć jej duchowa manifestacja.

Z tego zrozumienia widać również, że Kamień nie był przypadkowym 
odkryciem, ale że mądry filozof mógł całkiem autentycznie zrozumieć 
zarówno nieuniknioną konieczność istnienia Kamienia, jak i metodę jego 
wytwarzania, po prostu obserwując otaczający go świat. i działania 
Natury.
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5. Jeden

Alchemy Deciphered, którą powinieneś przeczytać przed tą książką, pokazuje, że alchemicy 
zgadzają się co do następujących przesłanek związanych z tym rozdziałem:

48. Wszystko składa się z jednej rzeczy: kwintesencji
94. Tylko jedna rzecz to sprawa Kamienia
95. Praca zaczyna się od separacji
96. Dwie rzeczy są zrobione z jednej rzeczy

Jest jedna rzecz, z której wywodzi się wszystko inne. Niektórzy to nazywająPan 
Bóg, ale szczególnie doceniam opisy Tao z taoizmu, ponieważ dostarczają 
najbardziej zrozumiałego opisu tej jednej rzeczy, która ze swej natury jest nie do 
opisania, a którą do tej pory czytałem.

Coś bezkształtnego, kompletnego samo w sobie; tam przed Niebem i Ziemią; 
spokojne, rozległe, samotne, niezmienne. Zapewnia wszystko, ale nie może być 
wyczerpany; jest matką wszechświata. Nie znam jego nazwy, więc nazywam go 
„Tao”. Zmuszony nazywać to dalej, nazywam to „wielkością wszystkiego”, 
„koniec wszystkich zakończeń”; Nazywam to „tym, co jest poza zaświatami”, 
„tym, do którego wszystkie rzeczy powracają”. Od Tao pochodzi cała wielkość
- czyni Niebo wielkim, czyni wielką Ziemię, czyni wspaniałym człowieka.
Tzu, Laos. Tao Te Ching. Przeł. Jonathan Gwiazda. 2008. Tarcher. Wydrukować

Wiemy już, że materia to energia. Tak jak materia jest manifestacją 
energii, energia jest manifestacją Tao. Tao jest kompletne i jest 
wszędzie, jest „rzeczą”, z której powstaje wszystko, nie tylko materia i 
energia, ale także myśl i sama egzystencja.

Nie ma słowa na tę jedną rzecz, ponieważ obejmuje ona jednocześnie 
wszystko i nic. To tam wszystko się zaczyna i tam wszystko się kończy.

Jednak przy tylko jednej rzeczy nie ma nic i to właśnie lubię nazywać „Bożym 
Dylematem”. Jeśli wszędzie jest tylko jedna rzecz, to jest to dokładnie to samo, co 
jedna rzecz nigdzie, ponieważ z dowolnego względnego punktu widzenia (tj. z 
dowolnej perspektywy z wnętrza systemu) wszechświat pełen jakiejkolwiek jednej 
rzeczy wyglądałby identycznie do wszechświata pełnego. o jakiejkolwiek innej rzeczy 
lub pełne niczego. Dlatego wszechświat nie istnieje, gdy jest w nim tylko jedna rzecz, 
ponieważ jedna rzecz jest niedostrzegalna, ponieważ nie ma perspektywy.
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W rzeczywistości można słusznie powiedzieć, że definicją „niczego” nie jest brak 
jakiegokolwiek przedmiotu, ale brak jakiejkolwiek różnicy.

Istnienie wchodzi w grę tylko wtedy, gdy dwie różne rzeczy mogą wchodzić w interakcje. Tao staje się tymi dwiema rzeczami, dzieląc 

się na dwie: Yin i Yang. Stworzenie przez ograniczenie; dzieli się na dwie połowy, które nie są już kompletne. Dlaczego tak się dzieje, 

jest oczywiste, ponieważ wszechświat musi istnieć. Jak to się dzieje i w jakim celu jest jednym z tych ostatecznych pytań, na które nie 

oczekuję odpowiedzi w najbliższym czasie, z wyjątkiem tego, że musi się zdarzyć, aby istniała egzystencja (co samo w sobie jest 

całkiem dobrym powodem, jeśli wierzysz cel uświęca środki.) Dwa aspekty Jedności, Yin i Yang, nieustannie szukają swojej drugiej 

połowy, aby ponownie rozpuścić się w Jedności, która jest jedynym całkowicie stabilnym stanem (uwaga: jest to fakt, że wszystkie 

rzeczy starają się uzyskać stabilność. ) Ta walka o powrót do domu tworzy wszystko, co wiemy, a efekt i prawda tego przenika całą 

egzystencję, do tego stopnia, że   nawet nasze romantyczne relacje są wyrazem tego samego pragnienia: dwie połówki pragnące się 

zjednoczyć. W rzeczywistości całe istnienie wszechświata jest stworzone z tego, co słusznie uważa się za romantyczną relację między 

Yin i Yang, która nawiązuje do piękna będącego znakiem prawdy, a także z tego, dlaczego niektóre religie przedstawiają Boga jako 

synonim miłości. Oto dlaczego Bóg jest Miłością: nie chodzi o to, że Bóg jest pełen miłości, że Bóg daje miłość, czy nawet, że Bóg jest 

stworzony z miłości; ale to uczucie miłości dwie połówki starają się wrócić do siebie. W rzeczywistości całe istnienie wszechświata jest 

stworzone z tego, co słusznie uważa się za romantyczną relację między Yin i Yang, która nawiązuje do piękna będącego znakiem 

prawdy, a także z tego, dlaczego niektóre religie przedstawiają Boga jako synonim miłości. Oto dlaczego Bóg jest Miłością: nie chodzi 

o to, że Bóg jest pełen miłości, że Bóg daje miłość, czy nawet, że Bóg jest stworzony z miłości; ale to uczucie miłości dwie połówki 

starają się wrócić do siebie. W rzeczywistości całe istnienie wszechświata jest stworzone z tego, co słusznie uważa się za romantyczną 

relację między Yin i Yang, która nawiązuje do piękna będącego znakiem prawdy, a także z tego, dlaczego niektóre religie 

przedstawiają Boga jako synonim miłości. Oto dlaczego Bóg jest Miłością: nie chodzi o to, że Bóg jest pełen miłości, że Bóg daje 

miłość, czy nawet, że Bóg jest stworzony z miłości; ale to uczucie miłościjest uczucie Boga. Mówię tu oczywiście o prawdziwej miłości, 

a nie o miksturze hormonów.

Trzymaj swoją męską stronę stroną żeńską; trzymaj swoją jasną stronę swoją 
tępą stroną; trzymaj swoją wysoką stronę swoją niską stroną. Wtedy będziesz w 
stanie utrzymać cały świat.
Kiedy przeciwstawne siły jednoczą się wewnątrz, pojawia się moc obfitująca w jej 
dawanie i nieomylna w swoim działaniu. Przepływając przez wszystko, powraca 
do Pierwszego Oddechu. Prowadząc wszystko, przywraca jeden do No Limits. 
Obejmując wszystko, zwraca jeden do Nieociosanego Bloku.
Kiedy blok jest podzielony, staje się czymś użytecznym, a liderzy rządzą 
kilkoma jego kawałkami. Ale Mędrzec utrzymuje Blok w całości. 
Trzymając wszystko w sobie, zachowuje Wielką Jedność, którą nie 
można rządzić ani dzielić.
Tzu, Laos. Tao Te Ching. Przeł. Jonathan Gwiazda. 2008. Tarcher. Wydrukować

Pouczające jest, filozoficznie, alchemicznie i we wszystkich dziedzinach życia, 
zrozumienie, że absolutnie wszystko pochodzi od nieopisanego Jednego i ostatecznie, 
nieuchronnie i dobrowolnie, z powrotem rozpłynie się w Jedności. Jak wyżej,
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więc poniżej: możemy zastosować tę zasadę we wszystkich sytuacjach i na wszystkich 
poziomach: materia jest zrobiona z energii i pewnego dnia rozpadnie się z powrotem 
w energię; drewniane krzesło jest zrobione z drzewa i pewnego dnia zgnije z 
powrotem w Ziemi, stanie się glebą i ponownie stanie się drzewem. Wszystko w 
końcu powróci skąd przyszło, a korzeniem tego wszystkiego jest pojedyncze pole 
czegoś, nicości, świadomości, nieświadomości; ani materia, ani energia; ani jasne, ani 
ciemne; coś, co może być poznane, ale nie może zostać przekazane, ponieważ byłaby 
to próba wyjaśnienia tego za pomocą tylko małej części jego nieskończonego ja.

Tao jest wieczne, jedno bez drugiego; w istocie prosty, ale tak subtelny, że nikt nie 
może go opanować. Gdyby książęta i królowie mogli po prostu to utrzymać, wszystko 
zgromadziłoby się w ich królestwie, Niebo i Ziemia radowałyby się, ociekając słodką 
rosą. Wszyscy żyliby w harmonii, nie na mocy oficjalnego dekretu, ale dzięki własnej 
wewnętrznej dobroci.
Ten świat to nic innego jak chwała Tao, wyrażona przez różne nazwy i 
formy. Ten, kto widzi rzeczy tego świata jako rzeczywiste i samoistne, 
stracił z oczu prawdę; dla niego każde słowo staje się pułapką, każda 
rzecz staje się więzieniem.
Ten, kto zna prawdę, która leży u podstaw wszystkiego, żyje na tym świecie bez 
niebezpieczeństw. Dla niego każde słowo odzwierciedla wszechświat, każda chwila 
przynosi oświecenie.
Z oceanu rodzą się rzeki i strumienie; całe stworzenie rodzi się z Tao; tak jak 
woda wraca, by stać się oceanem, tak całe stworzenie powraca, by stać się 
Tao.
Tzu, Laos. Tao Te Ching. Przeł. Jonathan Gwiazda. 2008. Tarcher. Wydrukować

Czy ta zasada Jedności ma praktyczne znaczenie w alchemii? Tak, bardzo! 
Prawdziwa zasada filozoficzna jest nie tylko filozoficzna, ale także 
teoretyczna; i to nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Z Jednego 
pochodzi Dwoje (Yin-Yang), a z Dwóch pochodzi wiele.

Tak jak Jedność jest miejscem, w którym zaczyna się sama egzystencja, każdy prawdziwy filozof 

powinien uznać, że tworzenie Kamienia Filozoficznego również musi zaczynać się od jednej 

rzeczy.
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6. Yin-Yang

Alchemy Deciphered, którą powinieneś przeczytać przed tą książką, pokazuje, że alchemicy 
zgadzają się co do następujących przesłanek związanych z tym rozdziałem:

42. Jest zgodny z zasadą yin-yang
43. Pokolenie wymaga przeciwieństw (binarnych, yin-yang)
97. Są dwie rzeczy
99. Kamień jest ulotny i utrwalony
102. Te dwie rzeczy można nazwać mężczyzną i kobietą
103. Ciało jest kobiece, woda jest męska

Jak dowiedzieliśmy się w poprzednim rozdziale, wszystko pochodzi z Jednej rzeczy, ale 
przy tylko Jednej rzeczy nie ma nic. Aby więc istniała jakakolwiek egzystencja, ta Jedna 
rzecz musi się rozdzielić na dwie części. Ponieważ jednak te dwie rzeczy pochodzą z 
jednego, ma sens, że muszą się nawzajem znosić, co oznacza, że   muszą istnieć jako 
przeciwieństwa. Na przykład, jeśli zaczniemy od liczby 0, nic nie możemy z tym zrobić, 
0 nie jest produktywne i na nic nie zareaguje. Ale możemy podzielić to 0 na +1 i -1, 
wtedy to +1 i to -1 mogą rozchodzić się w różnych kierunkach i oddziaływać ze 
wszechświatem. To 0 jest teraz dostrzegalne i aktywne. W ten sposób można coś 
stworzyć z niczego: nicość można rozszczepić na pozytywną i negatywną siłę.

Yin jest kobieca; Yang jest męski. Nasz wszechświat jest wszechświatem polaryzacji; 
binarny wszechświat, w którym wszystko jest uformowane przez wzajemne oddziaływanie 
tych dwóch podstawowych sił, których manifestacja jest obecna na każdym poziomie.

Znowu nie powinno to być ezoteryczne. Wszyscy słyszeliśmy o Yin i Yang, ale prawda 
o tym jest znacznie prostsza niż zwykle podawane wyjaśnienia. Po pierwsze,
mężczyzna oraz Kobieta to Yin & Yang: oczywisty fakt, że praktycznie wszystkie zwierzęta i 
wiele roślin występują w dwóch formach (męskiej i żeńskiej) bardzo wyraźnie dowodzi, że 
żyjemy w binarnym wszechświecie. Jest coś o dwójkach. Nie jest to niejasna filozofia, z 
którą ludzie mogą się zgodzić lub nie zgodzić lub mieć osobiste opinie; jest to jeden z 
najbardziej oczywistych faktów, które nawet niewidomy i niesłyszący mógłby zrozumieć: 
wszystko idzie dwójkami. Nie da się temu zaprzeczyć. „Yin-Yang” to po prostu wzniesienie 
tego oczywistego faktu na kilka poziomów, a następnie zastosowanie „Jak na górze, tak i na 
dole” w innych okolicznościach.
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Wszystkie istoty wspierają yin i obejmują yang, a wzajemne oddziaływanie tych dwóch sił 
wypełnia wszechświat.
Tzu, Laos. Tao Te Ching. Przeł. Jonathan Gwiazda. 2008. Tarcher. Wydrukować

Yin to wsparcie i rozkład, macierz. Yin chce trzymać rzeczy razem i 
przywrócić im ich pierwotną naturę. Zbyt dużo Yin niszczy wszystko, 
redukując wszystko do podstawowych składników, w ten sposób Yin jest 
jak woda.

Yang to wzrost i rozwój, wzór. Yang chce tworzyć nowe rzeczy i rozwijać się 
we wszystkich kierunkach. Zbyt wiele Yang niszczy wszystko, brutalnie 
obezwładniając i pochłaniając otoczenie, w ten sposób Yang jest jak ogień.

Żaden nie może istnieć sam, albo nie będzie niczego. Bez Yin Yang nie ma podstawy, z 
której mógłby się poruszać i rozwijać, ani niczego, co mogłoby go okiełznać i utrzymać w 
ryzach. Zniszczy wszystko. Bez Yang Yin nie ma żadnego kierunku ani wzoru, w którym 
mógłby podążać, ani niczego, co mogłoby go odżywiać i wspierać. To nic nie da.

Powyższe analogie to tylko analogie. Są one prawdziwe w takim stopniu, w jakim 
takie porównania mogą być, ale nigdy nie można ich wyjaśnić całkowicie słowami.

Jednak nic nie jest całkowicie Yin lub całkowicie Yang, a przynajmniej nic, 
czego możemy być świadkami z naszej perspektywy tutaj na Ziemi. 
Wszystkie formy są kombinacją lub współzależnością Yin i Yang, przy 
czym jedna z nich dominuje. W ten sposób dwie siły współpracują ze 
sobą. Na każdym poziomie istnieje dominująca manifestacja Yin (żeńska) 
i Yang (męska) dominująca manifestacja. Na przykład zwierzęta istnieją 
jako samce i samice, przy czym obydwa współpracują ze sobą w celu 
utrzymania stabilności. Na kolejnym poziomie zwierzęta (Yang) i rośliny 
(Yin) mają dokładnie taki sam związek. Dlatego kobieta ludzka jest Yang 
dominująca ze względu na przynależność do królestwa zwierząt, ale Yin 
dominująca ze względu na płeć. Możesz więc zobaczyć, jak cały system 
pogodowy jest generowany z prostego wkładu energii,

Zastanów się, jak rośliny i zwierzęta są od siebie zależne: zwierzęta oddychają 
tlenem i wydychają dwutlenek węgla, podczas gdy rośliny zużywają dwutlenek 
węgla i wydalają tlen. To nie przypadek, nie jest też zbiegiem okoliczności, że są 
dwie strony tego wzajemnego porozumienia. Morze ma dominującą siłę męską 
(z powodu soli), co sprawia, że   jest środowiskiem rywalizacji i przemocy. 
Dlatego w morzu jest bardzo mało roślin, nawet koralowce są zwierzętami. 
Powietrze ma dominującą siłę kobiecą, stąd wiele roślin i stosunkowo niewiele 
zwierząt pomiędzy nimi. Rośliny są rzeczywiście kobiece, wspierają wszystkie 
zwierzęta i same są bierne i
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niedominujący; podczas gdy zwierzęta nie mogą powstrzymać się od biegania dookoła, 
próbując podbić terytorium i pomnożyć się tak bardzo, jak to możliwe. Drzewa nie walczą, 
ale nie poruszają się ani nie budują. Razem jesteśmy przez jakiś czas stabilni.

Razem: Yang formuje się, Yin wspiera, Yang rozwija się, Yin definiuje, 
w nieskończonym cyklu. W ten sposób te dwie siły nieustannie tworzą 
nieskończoną liczbę nowych manifestacji. Każda forma w końcu 
doprowadzi do niestabilnego obezwładnienia Yin lub Yang, co 
spowoduje zniszczenie (jak wiemy, wszystkie rzeczy w końcu się 
rozkładają, nawet elementy). Ale forma trwa przez pewien czas, 
szukając bez końca idealnego poziomu stabilności i porusza się tam i 
z powrotem, tam i z powrotem, między dominacją Yin i Yang, 
ponieważ nic nie może stać w miejscu w tym wszechświecie, dwoje 
żywi się nawzajem (stąd słowo „współgranie” w pierwszym cytacie). 
ruch między dwoma skrajnościami przybliża obiekt do jego 
pożądania; rozkład i wzrost, parowanie i kondensacja, rozpuszczanie i 
koagulacja.'doskonałość' jak powiedzieliby alchemicy.

Jak widzimy w Naturze, do pomyślnego i stabilnego środowiska potrzebne są 
zarówno Yin, jak i Yang. Idealna kombinacja to nie 50/50, ale niewielka 
dominacja jednej siły nad drugą, wraz z manifestacją przeciwnej płci, 
umożliwiającą wzajemne oddziaływanie i rozwój między nimi, a dominującą siłą 
wahającą się do przodu i do tyłu na każdym poziomie. Nie byłoby stabilne mieć 
formę życia gdzieś pomiędzy rośliną a zwierzęciem, zamiast tego mamy rośliny i 
zwierzęta; rośliny z dominującym Yin, zwierzęta z dominującym Yang i te dwa 
całkowicie zależne od siebie, jeśli chodzi o przetrwanie i stabilność obu form. 
Żyją razem i kochają się. Podobnie na poziomie zwierzęcia: hermafrodyta nie 
byłby zwierzęciem stabilnym; ale dwie różne płcie, każda ze swoimi mocnymi 
stronami i rolami, doskonale się uzupełniają. Dlatego też bardzo męski 
mężczyzna potrzebuje bardzo dziewczęcej kobiety; podobnie, kobiecy mężczyzna 
potrzebuje męskiej kobiety – stąd powiedzenie „przeciwieństwa się przyciągają”. 
Magnesy dobrze to ilustrują.

W miarę zbliżania się do dyskusji na temat działań i skutków Yin-Yang w 
postrzegalnym świecie wokół nas, ta filozoficzna zasada przenosi się 
bezpośrednio do teorii alchemicznej, będąc bezpośrednią przyczyną Cyklów 
Natury. Te dwie zasady są w rzeczywistości tą samą zasadą, ale dla naszego 
zrozumienia przydatne jest rozdzielenie ich na dwie, aby można je było omówić 
w różnych kontekstach, a następnie, gdy zostaną wystarczająco zrozumiane, 
można je ponownie połączyć w naszych głowach w jedno pełne zrozumienie .
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7. Cykle natury

Alchemy Deciphered, którą powinieneś przeczytać przed tą książką, pokazuje, że alchemicy 
zgadzają się co do następujących przesłanek związanych z tym rozdziałem:

80. Do rozwoju kamienia potrzebna jest tylko mikstura
98. Dwie rzeczy to ciecz i ciało stałe
106. Woda musi pochodzić z ciała
110. Zwróć wodę destylowaną z powrotem do jej ciała
119. Dobra sól to ta, która się wznosi”
120. Sól jest rozpuszczalna
122. Część soli jest destylowana z wodą

Wszystko w Naturze jest cyklem: dzień jest cyklem wirowania Ziemi; 
miesiąc jest (teoretycznie) cyklem orbity księżyca; rok jest cyklem 
orbity Ziemi wokół Słońca; Wielki Rok to orbita Słońca wokół galaktyki.

Teraz już bez wątpienia rozumiesz, że są to przejawy tych samych zasad 
na różnych poziomach: jak powyżej, tak i poniżej. Z poprzedniego 
rozdziału zrozumiesz również, że te cykle są powodowane przez 
wzajemne oddziaływanie sił męskich (Yang) i żeńskich (Yin). Aby to 
zademonstrować, spójrzmy o krok dalej niż dzień, na cykl bliższy 
naszemu poziomowi, a zatem bardziej nam znany: cykl wodny.

Jak wie każdy uczeń: słońce odparowuje wodę w parę wodną,   para wodna 
unosi się, kondensuje w chmury, ponownie pada deszczem jako woda i 
powtarza się. Rozważmy to.

W grę wchodzą tutaj dwa procesy: parowanie i kondensacja. Jest jedno 
medium: woda, na dwa stany: ciecz i gaz.

Po pierwsze, rozważmy, że cykl ten jest spowodowany nieustanną walką między 
ciepłem i zimnem (binarnie), toczoną za pośrednictwem wody (jedna rzecz) i 
reprezentowaną przez obecny stan materii: ciecz lub gaz (binar). zimno jest tylko 
brakiem ciepła, ale to jest część natury Yin-Yang, nie można mieć jednego bez 
drugiego; jeśli istnieje ciepło, to musi być zimno; jeśli istnieje światło, to musi być 
ciemno; jeśli istnieje Yin, to musi także Yang. Ta bitwa toczy się na granicy 
punktu parowania wody, która jest granicą między Yin i
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Yang w tym kontekście. Cykle wody między byciem Yin dominującym w stanie 
ciekłym, a Yang dominującym w stanie gazowym – lub odwrotnie, alchemicy nigdy nie 
doszli do porozumienia co do tego, które jest które. A wszystko to jest spowodowane 
prostym wprowadzeniem energii do systemu.

Stąd pochodzi cykl, ale co dokładnie robi?

Każdy cykl spełnia trzy funkcje: nakładanie warstw, oczyszczenie i 
wzmocnienie.

Wyobraź sobie, że masz garść mokrej ziemi, którą wkładasz do dolnej części 
szklanego słoika. Nad słoikiem znajduje się mocna lampa, którą wielokrotnie włączasz 
na godzinę, a następnie wyłączasz na godzinę. Oczywiście jest to uproszczona 
imitacja lub mikrokosmos tego, co dzieje się na Ziemi. Więc co zaobserwujesz?

Zanim przejdziemy dalej, powinienem poruszyć jedną kwestię dotyczącą 
parowania cieczy. Dla uproszczenia wiele szkół naucza, że   po odparowaniu 
cieczy unosi się tylko czysta para cieczy, podczas gdy cząsteczki 
rozpuszczone lub obecne w cieczy pozostaną. Jest to prawdą tylko do 
pewnego stopnia, cząstki stałe z pewnością przechodzą wraz z cieczą, fakt, 
który, chociaż zmora gorzelni wódki na całym świecie, jest podstawowym 
składnikiem działania Natury i dlatego nie powinien być tak lekki 
uproszczony. Gdyby uproszczenie nauczyciela było prawdziwe, to nie byłoby 
powodu do potrójnie destylowanej wódki – wyraźnie niektóre cząstki stałe 
(najbardziej lotne) unoszą się wraz z cieczą.

Gdy woda wyparowuje, unosi się, kondensuje i pada deszcz, gleba układa się w 
warstwy według gęstości; piasek i małe kamienie na dole, potem cięższa gleba, a 
na górze najlżejsza i najdrobniejsza gleba. Zawdzięczamy za to grawitacji: gorące 
powietrze i para wodna uniosą się, a wraz z nimi najbardziej lotne (w tym 
kontekście najbardziej rozpuszczalne) cząsteczki, które przyczepią się do lub 
uniosą się przez wznoszącą się parę wodną. Im mniej gęsta i łatwiej 
rozpuszczalna cząsteczka, tym bardziej woda będzie ją unosić podczas 
parowania. W praktyce powoduje to, że cięższe cząstki toną, gdy lżejsze cząstki 
są podnoszone i umieszczane z powrotem na nich. Wszystko więc ułoży się w 
kolejności gęstości. Widać to już, biorąc pod uwagę, że górna warstwa Ziemi to 
miękka gleba, i robi się coraz bardziej ziarnisty, gdy kopiesz – jeśli kiedykolwiek 
próbowałeś wykopać dziurę, będziesz z tym zaznajomiony. To samo można 
bardzo łatwo udowodnić eksperymentem, który jest również pierwszą częścią 
naszej pracy przy tworzeniu Kamienia.
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Czyli nakładanie warstw, w każdym cyklu naturalnym badana materia jest sortowana i 

uporządkowana według jej jakości, czyli rozpuszczalności. Nakładanie warstw to sposób Natury 

na oddzielenie subtelności od obrzydliwości.

Im bardziej lotna substancja, tym łatwiej jest rozkładana i wydobywana z niej 
energia, jak się wcześniej dowiedziałeś. Nawarstwianie, które zachodzi dzięki 
naturalnym cyklom, pozwala na skuteczne uporządkowanie substancji według 
tego, jak łatwo się rozkładają. Zwróćmy uwagę na użyteczną właściwość: rośliny 
rosną w górnej warstwie gleby, która jest również tam, gdzie znajduje się 
najłatwiej rozkładająca się gleba, z której zbierają łatwo dostępną energię, aby 
przekształcić się w materię na własny użytek. Zwierzęta następnie zjadają rośliny, 
aby wchłonąć ich energię, a inne zwierzęta jedzą te zwierzęta z tego samego 
powodu. Po zjedzeniu nasze żołądki trawią to, co jemy, na jeszcze mniejsze 
cząstki, co jest po prostu kolejnym procesem gnicia. Celem, dla którego jest 
wydobycie energii z substancji, co można zrobić tylko poprzez zniszczenie jej 
formy.

Cykl wodny dokonał tego: skoncentrował energię w górnych 
warstwach gleby na powierzchni Ziemi, w przeciwnym razie energia 
w tym miejscu zostałaby zużyta dawno temu. Tak więc cykl wodny 
uzupełnia i ładuje energię na granicy między ciałem stałym, cieczą i 
gazem, czyli tym, czym jest powierzchnia Ziemi: granicą między 
stanami materii; i na tej granicy rozkwitają formy życia. Przyjmujemy 
powierzchnię za pewnik, ponieważ to w większości wszystko, co 
widzimy, ale większość wszechświata nie jest granicą między stanami 
materii. Granica między stanami materii jest tam, gdzie znajduje się 
energia i gdzie zachodzą zmiany, a zatem gdzie żyje większość form 
życia. Ludzie żyją na trzech granicach: między ciałem stałym a gazem 
tak, ale także na obrzeżach oceanów, jezior i rzek.

Każdy naturalny cykl służy również do oczyszczenia i wzmocnienia substancji, co 
zostało omówione w następnym rozdziale: Solve et Coagula.
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8. Rozwiąż i Coagula

Alchemy Deciphered, którą powinieneś przeczytać przed tą książką, pokazuje, że alchemicy 
zgadzają się co do następujących przesłanek związanych z tym rozdziałem:

81. Wilgoć jest wielokrotnie destylowana i zawracana do ciała
82. Obieg ma na celu ciągłe wchłanianie substancji
83. Ciało stałe staje się płynne; ciecz staje się stała
123. Woda oczyszcza sól

„Solve et Coagula” to po łacinie „rozpuścić i koagulować” lub w prostym języku 
angielskim: rozpuścić i zestalić. Oznacza to zmianę fazy z jednego stanu materii na 
inny, a następnie z powrotem. Zgodnie z tą zasadą, jeśli nasz obiekt jest substancją 
stałą, zamieniamy ciało stałe w ciecz, a następnie zamieniamy je z powrotem w ciało 
stałe – to bardzo proste.

Dzisiejszy sposób myślenia uznałby to za całkowicie bezcelowe, ponieważ kończy się w tym 
samym miejscu, w którym się zaczynało. To pokazuje ignorancję współczesnego sposobu 
myślenia. Zmiana fazy jest absolutnie fundamentalna dla każdej części alchemii, Natury i 
wszechświata.

Każdy stan materii reprezentuje dominację Yin lub dominację Yang, jak 
nauczyłeś się w rozdziale Yin-Yang. Tak więc, podczas gdy forma obiektu 
pozostaje taka sama, niezależnie od jego stanu fazowego (woda jest nadal H2O, 
czy to jako płyn, lód czy para), zmieniając jego stan, poruszasz obiektem tam iz 
powrotem pomiędzy zasadami Yin i Yang (żeńskimi i męskimi), na jednym 
poziomie. Ten ruch między różnymi stanami materii pozwala nieokreślonej 
energii skondensować się w określoną energię (materia przybierze kształt z 
energii) lub określoną energię uwolnić w nieokreśloną energię (materia zostanie 
uwolniona z powrotem w energię), w zależności od ogólnej dominacji systemu – 
ogólna dominacja Yang powoduje rozwój, ogólna dominacja Yin powoduje 
rozkład.

Dzieje się tak, ponieważ substancja musi albo stawać się czymś 
(rozwijać się), albo czymś się nie stawać (rozkładać). Jeśli substancja 
się rozwija, to energia uwolniona przez wiązania uwolnione w fazie 
roztworu zostanie odciśnięta w postaci substancji i skoagulowana w 
nadaną postać po koagulacji, co sprzyja rozwojowi substancji. Jeśli 
substancja ulega rozkładowi, oznacza to, że warunki są
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nie jest prawidłowy dla rozwoju, a więc nieokreślona energia w substancji jest 
skoncentrowana, ponieważ coraz więcej określonej energii rozkłada się na 
energię nieokreśloną. To samo działanie służy również usunięciu substancji z 
zanieczyszczeń; ponieważ każda część substancji, która nie jest zgodna z główną 
formą substancji, nie będzie miała nic, co chroniłoby ją przed rozpadem na 
nieokreśloną energię, a następnie przekształceniem w jakąkolwiek formę, którą 
substancja próbuje się stać, która jest wtedy czystością zamiast nieczystości .

Innymi słowy: ciało stałe staje się płynne, ponieważ wewnątrz substancji jest 
więcej energii swobodnej (np. jest ona podgrzana), jeśli następnie energię 
usunie się z substancji (np. zostanie schłodzona) to substancja ponownie stanie 
się ciałem stałym. Za każdym razem, gdy substancja przechodzi przez ten cykl, 
ma możliwość zwiększenia swojej ogólnej nieokreślonej energii i potencjalnie 
rozwinąć swoją formę dalej od tej nieokreślonej energii, lub też skoncentrować 
swoją energię, jeśli nie ma instrukcji (nasienia), co ma się stać. Katalizatorem 
tego jest zmiana stanu.

To, ile razy substancja zmienia stan, jest ważniejsza niż ilość czasu 
spędzonego w jakimkolwiek konkretnym stanie. Dzieje się tak dlatego, że to 
ruch i zmiana pozwalają na rozwój, oczywiście ponieważ: zmiana=zmiana; 
nochange=bez zmian. Im częściej zmienia stan, tym większy potencjał 
zmiany wewnętrznej.

W ziemskim obiegu wody można wziąć pod uwagę, że parowanie i 
kondensacja uzupełnia energię w wodzie, a następnie w glebie. Woda 
jest oczyszczona i wzmocniona, co zapewnia, że   woda Ziemi, czyli jej 
krew, jest zawsze energetyczna. Bez obiegu wody cała energia zostałaby 
w końcu zużyta, a wtedy nic nie mogłoby urosnąć – problem, z którym 
masowo uprzemysłowione rolnictwo ma obecnie trudności, ponieważ w 
niektórych obszarach pobierają energię z gleby szybciej niż Ziemia 
uzupełnia go.
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9. Pokolenie z korupcji

Alchemy Deciphered, którą powinieneś przeczytać przed tą książką, pokazuje, że alchemicy 
zgadzają się co do następujących przesłanek związanych z tym rozdziałem:

145. Musi gnić
146. Nie można zmienić jednej rzeczy w drugą, chyba że najpierw przez gnicie
156. Pokolenie podąża za korupcją

Jabłko to jabłko, figa to figa. Jeśli jabłko chce stać się figą, musi umrzeć i 
odrodzić się.

W pewnym sensie jest to oczywiste. Wszyscy wiedzą, że nie można zmienić 
rozwiniętego jabłka w figę, a wszyscy wiedzą, że jeśli pozwolisz jabłku się rozłożyć, a 
następnie zasadzisz w nim nasionko figi, z materii, która wcześniej była jabłkiem, 
wyrośnie drzewo figowe. Nie tylko to, ale ziarno jest bardzo skłonne do wzrostu w 
zgniłej roślinności. To jest znane wszystkim, ale przyjmowane za pewnik – kolejna 
wielka filozoficzna prawda ukryta na widoku.

Zarówno jabłka, jak i figi zawierają w sobie nasiona, które nie wyrosną, gdy 
owoce są świeże. Dopiero gdy owoc obumrze, rozłoży się, zgnije, nasienie 
zacznie rosnąć. Żadne drzewo nie wyrasta z jabłka, gdy jabłko jest w twoim 
koszyku owoców, tylko wtedy, gdy jabłko rozłoży się w bezkształtną papkę.

Przedmiot nie może stać się czymś, czym nie jest; do dalszego rozwoju 
potrzebna jest śmierć, a więc: pokolenie ze zepsucia. Nie ma ewolucji bez 
śmierci; nie ma pokolenia bez zepsucia.

Mitologiczny feniks jest alchemiczną metaforą tego cyklu, wielokrotnie 
umiera i odradza się z własnych popiołów.

Jak powyżej, tak i poniżej: chrześcijańska koncepcja zmartwychwstania i 
duchowego odrodzenia są dokładnie tą zasadą stosowaną do duchowości. 
Nie można stać się doskonałą istotą bez śmierci i odrodzenia; tak rozwija się 
dusza. Jezus dobrze rozumiał tę koncepcję:

Jezus odpowiedział: „Nadeszła godzina uwielbienia Syna Człowieczego. 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy nie wpadnie w 
ziemię i nie obumrze, zostanie samotne; ale jeśli obumrze, przynosi obfity owoc.
Biblia, KJV, Ew. Jana 12:23-24
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To samo dotyczy naszej cywilizacji, może rozwijać się tylko do tej pory, a potem 
nieuchronnie ulegnie zepsuciu, w końcu imploduje, z czego odradza się nowa i czysta 
cywilizacja ze swoich popiołów. A kiedy ta nowa cywilizacja się zestarzeje, powtórzy 
się to ponownie.

Znowu: jedna rzecz nie może stać się inną, ani przekroczyć swojej pierwotnej specyfikacji 
projektowej, chyba że umrze i odrodzi się.

Fizycznie do wzrostu potrzebna jest nieokreślona energia, ponieważ może on 
przybrać dowolną wymaganą od niego formę. Określona energia jest już 
uformowana w trwałą substancję i jest bezużyteczna w swojej obecnej postaci dla 
dalszego rozwoju, jest użyteczna tylko do bycia tym, czym jest, ale nie może stać się 
czymś innym, tak jak jabłko nie może stać się figą. Aby nastąpił dalszy rozwój, 
konieczne jest zredukowanie obiektu, co następuje poprzez nadmiar Yin lub Yang, 
powodując niestabilność, która niszczy formę i zamienia substancję z powrotem w jej 
pierwotną formę nieokreślonej energii. Ta nieokreślona energia może następnie 
zostać odciśnięta w nowej formie przez dowolne nasiono, którego formę przyjmie, i 
uformować się w określoną energię zgodnie z takimi instrukcjami.

Teraz, gdy skończyliśmy porównywać nasze jabłko do figi, wyobraźmy sobie, że je jemy. Dzieje się tak, że nasz organizm poddaje 

jabłko różnym ręcznym procesom rozkładu, czyli trawienia przez enzymy, aby wydobyć z niego energię. Tak jak ziarno nie wyrośnie 

ze świeżego jabłka, tak samo świeże jabłko nie jest korzystne dla naszego organizmu bez przejścia przez proces gnicia. Pierwszym 

etapem jest żucie jabłka, które rozbija jego materię na papkę jabłkową. Drugim etapem jest wtedy rozpuszczenie tej gnojowicy na 

jeszcze mniejsze składniki, uzyskane przez enzymy i kwasy w naszych żołądkach, tak aby rozerwać wiązania i zniszczyć formę. 

Uwolnioną energię można następnie przekształcić w dowolną cząsteczkę materii wymaganą przez nasze własne ciała, co dzieje się 

automatycznie, gdy nieokreślona energia natychmiast przyjmuje naszą własną formę nasienia i staje się częścią nas. Chociaż w 

praktyce nie jesteśmy w stanie wydobyć całej energii z jabłka, dlatego nasz organizm może również wykorzystać większe elementy 

budulcowe, takie jak cukry, białka, witaminy itp. jako kompromis. Ale nieokreślona energia staje się wszystkim, dlatego 

niskokaloryczna, ale zdrowa dieta pozostawia dużo lepsze samopoczucie i więcej energii niż dieta składająca się ze wszystkich 

budulców, których błędnie nauczono, że nasz organizm poszukuje, ale z przetworzonej żywności i suplementów, którym brakuje 

nieokreślonej energii, której tak naprawdę potrzebuje nasze ciało. itp. jako kompromis. Ale nieokreślona energia staje się niczym, 

dlatego niskokaloryczna, ale zdrowa dieta sprawia, że   człowiek czuje się znacznie lepiej i bardziej energiczny niż dieta składająca się 

ze wszystkich budulców, których błędnie nauczono, że nasz organizm poszukuje, ale z przetworzonej żywności i suplementów, 

którym brakuje nieokreślonej energii, której tak naprawdę potrzebuje nasze ciało. itp. jako kompromis. Ale nieokreślona energia 

staje się wszystkim, dlatego niskokaloryczna, ale zdrowa dieta pozostawia dużo lepsze samopoczucie i więcej energii niż dieta 

składająca się ze wszystkich budulców, których błędnie nauczono, że nasz organizm poszukuje, ale z przetworzonej żywności i 

suplementów, którym brakuje nieokreślonej energii, której tak naprawdę potrzebuje nasze ciało.

Ssaki wyewoluowały, aby jeść świeżą żywność, nie oznacza to, że rozłożona 
żywność jest zła, ale raczej ewoluowaliśmy, aby jeść świeżą żywność, aby uniknąć 
skażenia bakteryjnego. Inne zwierzęta, takie jak wiele owadów i gadów, już wolą
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rozłożone jedzenie, ponieważ nie mają wewnętrznego ciepła potrzebnego do 
rozbicia jedzenia w ich wnętrzu. Dlatego zgniłe jabłko przyciąga muchy, a świeże 
jabłko nie. Krokodyl zabije swoją ofiarę, a następnie pozostawi ją do rozkładu 
przed spożyciem. Jedynym powodem, dla którego ludzie mogą jeść świeżą 
żywność, jest to, że rozkładamy ją przez trawienie, gdy znajduje się w nas.
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10. Nasiona

Alchemy Deciphered, którą powinieneś przeczytać przed tą książką, pokazuje, że alchemicy 
zgadzają się co do następujących przesłanek związanych z tym rozdziałem:

46.   Nasiona mogą wyrosnąć tylko według swojego gatunku

52. Wszystkie rzeczy mają nasienie

55. Metale mają nasiona

56. Wszystkie metale mają to samo ziarno

57. Metale rozwijają się tylko wewnątrz ziemi

Wszystkie żywe istoty mają nasienie. Po pierwsze, zrozumcie, że nie mówię o 
nasieniu w sensie fizycznego nasienia, z którego wyrasta roślina, ale o zawartych 
w nim instrukcjach, esencji nasienia, tj. przesłaniu, które jest przenoszone w 
DNA. Innymi słowy: wszystkie rzeczy, które mają naturalną formę, muszą mieć 
instrukcje, jak powstać w ten sposób. Instrukcje są ziarnem.

Wszystkie żywe istoty mają nasienie. Co więcej, wszystkie rzeczy kiedyś żyły, co 
oznacza, że   wszystkie rzeczy mają nasienie. Wszystko żyje lub kiedyś było żywe i jest 
martwym ciałem swojej poprzedniej jaźni. Nawet plastik jest zrobiony z oleju, który 
jest pozostałością tego, co kiedyś było materią roślinną, przez bardzo długi czas 
utrzymywaną pod presją. Wszystko, co widzimy, było kiedyś częścią żywego systemu, 
a żywy system pierwotnie uformował to z nieokreślonej energii do określonego celu.

Powtórzę to, ponieważ jest to bardzo ważny punkt filozoficzny: dosłownie 
wszystko, co można zobaczyć, było kiedyś częścią czegoś, co było żywe i wyrosło 
z nasienia. Drewno, bawełna, guma itp. pochodzą z roślinności. Plastik to ropa, 
która sama była kiedyś roślinnością. Szkło pochodzi z piasku, który jest 
minerałem. Minerały rosną pod ziemią. Ta ostatnia jest jedyną trudną do 
zrozumienia.

Jak omówiliśmy w poprzednim rozdziale, ziarno może stać się tylko tym, czym 
zamierza być. Nie można wyhodować jabłoni z nasion figi, ale tylko drzewo 
figowe z nasion figi.

Na naszym poziomie istnieją trzy główne grupy życia: zwierzęta, rośliny i 
minerały (w tym metale). Tak, minerały są żywe lub żyły, gdy żyły w 
swoim naturalnym środowisku: wewnątrz Ziemi. Wewnątrz Ziemi,
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minerały i metale będą się rozwijać, rosnąć i rozmnażać; może nie w tradycyjnym 
sensie, ale robią to na swój własny sposób. Minerały też mają nasiona, to znaczy, 
że mają instrukcje, czym mają być. Alchemicy wierzyli, że wszystkie metale mają 
to samo nasienie, ziarno złota, a zatem wszystkie metale są tym samym 
gatunkiem, ale na różnych etapach rozwoju, przy czym złoto jest ich w pełni 
rozwiniętym stadium, czyli dorosłością. Innym razem omówię generację 
metaliczną, na razie skupmy się na zasadzie nasion.

Nasienie to niematerialna, niewidzialna esencja, która zawiera instrukcje dotyczące 
tego, czym jest potencjalny obiekt i jak rosnąć. Każda nieokreślona energia, która 
wchodzi w kontakt z nasieniem, jest odciśnięta w formie nasienia, tj. instrukcji, i 
przyjmuje tę formę. Jeśli w najbliższym otoczeniu jest wystarczająco dużo 
nieokreślonej energii i jeśli istnieją naturalne cykle odpowiednie do wzrostu i rozwoju 
zgodnie z tym nasieniem, wtedy forma będzie rosła zgodnie z tymi instrukcjami. Dla 
roślin środowiskiem naturalnym jest ziemia, a cykle ziemskie są odpowiednie; mając 
na uwadze, że zwierzęta potrzebują lepiej chronionego środowiska i pomocy, 
ponieważ początkowy wzrost jest bardziej delikatny i złożony.

Filozoficznie nasienie jest cechą pierwiastka męskiego (Yang), podczas gdy 
pierwiastek żeński (Yin) zasila ciało. Zarówno samiec, jak i samica są wymagane do 
pokolenia; fakt ten nie ogranicza się tylko do królestwa zwierząt, ale dotyczy wszędzie 
i wszystkiego. W niektórych przypadkach forma może zawierać zarówno osobnika 
męskiego, jak i żeńskiego, dzięki czemu jest w stanie rozmnażać się bezpłciowo, ale 
nadal zgodnie z zasadą nasienia.

Krótko mówiąc, wszystko we wszechświecie wyrasta z nasienia i albo jest 
w trakcie stawania się czymś (wzrost), albo w procesie niestawania się 
czymś (rozkładania). Metale poza swoim naturalnym środowiskiem 
rozkładają się, przez co rdzewieją i psują się, a wewnątrz Ziemi rosną i 
rozwijają się. Metal nie jest wykopywany z już zardzewiałej ziemi, tylko 
rdzewieje w kontakcie z tlenem, ponieważ tlen nie jest jego naturalnym 
środowiskiem. Ludzie i zwierzęta również rosną, zgodnie z instrukcjami 
nasion w ich DNA, aż osiągną swój pełny potencjał, a następnie 
zaczynają powoli umierać – to znaczy, o ile nie znajdą czegoś, co zapewni 
idealne warunki do niekończącego się rozwoju; jakiś rodzaj 
skoncentrowanej nieokreślonej energii.


