
Fraktalność Człowieka i Wszechświata 

Moje doznania mają naturę religijną w tym sensie, iż jestem świadomy, że 
umysł ludzki jest zbyt ograniczony, by głębiej wniknąć w harmonię 

Wszechświata, którą nazywamy „prawami natury”. 

Albert Einstein 

Spróbujmy w takim razie zacząć od wyjaśnienia istoty fraktali przedstawiając w dużym skrócie ich 
podłoże historyczne i starając się, dla lepszego zrozumienia przez mechanistyczną populację ludzką, 
nie wpadać zbytnio w szczegółowość ani w mistycyzm. 

Zacznijmy od Kwiatu Życia, symbolu Świętej Geometrii, zawierającego starożytne duchowe wartości i 
ilustrującego fundamentalne formy czasu i przestrzeni. 

 

Wiele wiar wiąże się z Kwiatem Życia. Np., w religii żydowskiej pięć Brył Platońskich (4-ścian foremny; 
6-ścian foremny; 8-ścian foremny; 12-ścian foremny oraz 20-ścian foremny), które służą jako szablony 
do tworzenia Życia, odnajduje się w Sześcianie Metatrona1 zawartym w geometrii Kwiatu Życia. 

 

 

W religii judeochrześcijańskiej fazy, które tworzą Ziarno Życia reprezentują sześć dni stworzenia 
świata, w czasie których Elohim (Bóg) wykreował Życie. 

 

Pierwszy dzień stworzenia świata przedstawia Vesica Piscis (Rybi Pęcherz) – starożytny symbol religijny 
chętnie używany przez chrześcijan w formie ryby. Drugi dzień przedstawia Węzeł Boromejski 
reprezentujący Świętą Trójcę. 

                                                      
1
 Archanioł Metatron lub prorok Enoch. 



 

Podstawowa symetria Kwiatu Życia, promieniując heksagonalnie od środka na zewnątrz i rozgałęziając 
się w bardziej heksagonalne struktury, jest również bazową strukturą płatka śniegu. Życie biologiczne 
wyewoluowało z wody i wymaga wody jako koniecznego składnika. Dlatego też struktura 
skrystalizowanej wody jest dodatkowym aspektem symbolizmu będąc bazową strukturą Kwiatu Życia. 
Poniżej szkice płatków śniegu Kartezjusza. 

 

Kwiat Życia przetrwał tysiące lat wyryty na ścianach starożytnych budowli na całym świecie. Na zdjęciu 
poniżej wypalony jakby laserem2 na filarze świątyni Ozyrysa w Abydos, Egipt. 

 

Trójwymiarowa wersja Kwiatu Życia znajduje się pod łapą Fu-dog (strażnika wiedzy) w Zakazanym 
Mieście, w Pekinie. 

                                                      
2
 Myślę, że tego narzędzia raczej nie znali Egipcjanie, których „oskarża się” o budowę piramid. 



 

Leonardo da Vinci studiował dogłębnie formę i matematyczne właściwości Kwiatu Życia. Rysował 
figury geometryczne jak Bryły Platońskie, kulę, torus itp., używał w swych pracach Złotego Podziału, a 
wszystko to można było wyprowadzić z Kwiatu Życia. 

 

Przejdźmy w takim razie do Złotego Podziału (podział harmoniczny, złota proporcja, boska proporcja). 
Jest to podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, 
jak całego odcinka do części dłuższej (stosunek ten nazywa się złotą liczbą i oznaczony grecką literą φ). 
Innymi słowy, długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego 
odcinka. 

 

 Złoty Podział jest podstawą konstrukcji Brył Platońskich i Kwiatu Życia.  Matematycy, począwszy 
od Euklidesa badali złoty podział z powodu jego wyjątkowych i interesujących własności. 

Znaczenie Brył Platońskich - pięciu doskonałych trójwymiarowych form, które miałyby być podstawą 
wszystkiego w fizycznym świecie było wyśmiewane przez współczesnych naukowców aż do roku 1980, 
kiedy to profesor Robert Moon  z Uniwersytetu w Chicago dowiódł, że cała Tablica Okresowa 
Pierwiastków – dosłownie wszystko w fizycznym świecie – opiera się na tych samych pięciu formach. 

 Złoty Podział jest również „wszyty” w ciąg liczb Fibonacciego. Ciąg rozpoczyna się od dwóch jedynek, a 
każda następna liczba stanowi sumę dwóch poprzednich: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 
377, 610, 987, 1597,... W wyniku podzielenia każdej z liczb ciągu przez jej poprzednik otrzymuje się 
iloraz oscylujący wokół 1,618 - liczby Złotego Podziału. W miarę zwiększania się liczb zmniejszają się 
odchylenia od tej wartości. Dokładna wartość granicy jest złotą 



liczbą: φ=5√+12=1,6180339887498948482... Natomiast wynik podzielenia każdej z liczb przez 
następną w ciągu waha się wokół odwrotności 1,618, czyli 0,618, np.: 34 : 55 = 0,618,  377 : 610 = 
0,618 

 

Następną cechą tego ciągu jest spirala zbudowana z ćwiartek okręgów, których promienie są kolejnymi 
liczbami Fibonacciego.. 

 

A „taką” spiralę lubimy szczególnie. 

Występuje ona powszechnie w naturze we wszystkich spiralach, które leżą u podłoża procesu wzrostu. 
Widoczny jest w wygięciu kłów słonia, rogów dzikiej owcy i pazurków kanarka, w budowie ananasa i 
stokrotki. Odciski naszych palców również podlegają tej zasadzie. Planety naszego układu słonecznego 
rozchodzą się promieniście od słońca, a galaktyki rozwijają się w rytmie tej złotej spirali. Wygląda na 
to, że ciąg Fibonacciego określa prawo, które stanowi podstawę emanacji wszelkiej energii w naturze. 

 

Apollo Belwederski pocięty złociście. Linia ”I” dzieli na dwie znamienne części całą postać w „złotej 
proporcji”, linia ”E” wskazuje na tenże stosunek głowy do górnej części tułowia, a linia ”O” zaznacza 
podział nóg w kolanach według złotego cięcia. Ręka i dłoń. Tu też można wskazać złote podziały. 
Zastosowanie złotego podziału odnaleźć można także w świecie roślin. Np. liście. W ich układzie na 
wspólnej gałązce można odnaleźć zastosowanie złotego cięcia. Między każdymi dwiema parami listków 
trzecia leży w miejscu złotego cięcia. Takie przykłady z natury można mnożyć w nieskończoność. 



 

Złota Proporcja w budowie ciała ludzkiego jest świetnie i wyczerpująco wyjaśniona w 
http://swietageometria.info/geometrycznie-o-czlowieku a bazowa wiedza na ten temat w 
http://swietageometria.info/podstawowe-pojecia?start=9.  

W Świętej Geometrii szczególną rolę spełnia pentagram – 5-cio ramienna gwiazda. Pitagorejczycy 
widzieli w pentagramie symbol doskonałości, kojarzyli go z życiem i zdrowiem. Babilończycy często 
rysowali go na pojemnikach z żywnością, co miało zapobiegać jej gniciu. Dla pierwszych chrześcijan 
pentagram odzwierciedlał pięć ran Jezusa. Pentagram może również odzwierciedlać pięć zmysłów 
człowieka; pięć żywiołów: powietrze, wodę, wiatr, ogień i światło; pięć światów: fizyczny, eteryczny, 
astralny, mentalny i duchowy. 

 

Okazuje się, że Kosmos tylko pozornie jest chaotyczny. Kepler, kontynuując myślenie Pitagorasa, opisał 
jednolite prawa wszechświata. Przedstawił nasz system słoneczny jako Bryły Platońskie mieszczące się 
w sobie w określonej (złotej) proporcji. 

 

To zadziwiające skąd przychodziło w tamtych czasach ludziom do głowy to, co teraz dopiero symulacja 
komputerowa pozwala zrozumieć przeciętniakom. Nie dosyć, że kolejne bryły są wpisane w siebie 

http://swietageometria.info/geometrycznie-o-czlowieku
http://swietageometria.info/podstawowe-pojecia?start=9


według „złotej proporcji”, to ten czworościan (ostrosłup o podstawie trójkąta) jest przecież elementem 
budowlanym ludzkiego genomu.  

Planety zataczają kręgi wokół Słońca z olbrzymią szybkością i okazuje się, że grają swoją muzykę. 

 

Snując rozważania na temat wszechświata, muzyki i człowieka nie sposób pominąć osoby filozofa i 
matematyka Pitagorasa. Ludziom doby współczesnej, postać ta kojarzy się głównie z twierdzeniem 
geometrycznym. Często zapomina się o tym, że stworzył podstawy filozofii, matematyki, teorii muzyki, 
kosmogonii, zaś jego odkrycia mają fundamentalne znaczenie dla całej myśli zachodu. 

Pitagoras, tak jak taoizm czy zoroastryzm, oparł swoją filozofię na idei dwoistości. Istnieje 
przypuszczenie, że Mistrz był uczniem Zaratustry, co mogłoby stanowić wytłumaczenie głębokich 
zbieżności pomiędzy systemami filozoficznymi obu mędrców. 

Pitagorejczycy stworzyli i posługiwali się ideą muzycznego wszechświata. Muzykę rozumiano jako 
liczbę, zaś kosmos jako muzykę. Prawa, którym podlegała muzyka, były ogromnej wagi, gdyż to one 
zawiadywały całym widzialnym i niewidzialnym światem. Najbardziej ważkie dla teorii muzyki, okazało 
się odkrycie przez Pitagorasa proporcji liczbowych dla współbrzmień harmonicznych, 
znalezienie zależności pomiędzy światem dźwięków muzycznych a abstrakcyjnym światem liczb. 
Pitagoras, posługując się pojęciem sfer niebieskich, przyjął, iż sfery te, krążąc wokół środka świata, 
wywołują swoim regularnym ruchem dźwięk. 

Odkrycia dokonane przez współczesną naukę, zbliżając się do prawd głoszonych przez mistyków i 
mędrców wszystkich kultur i religii, potwierdzają ideę, że cały Wszechświat rozbrzmiewa dźwiękiem. 
Dzięki radioteleskopii posiadamy wiedzę o dźwiękach wypełniających Kosmos, w którym każde ciało 
niebieskie tworzy własną muzykę. Przy pomocy metod stosowanych przez spektroskopię 
fotoakustyczną, zarejestrowano dźwięk, przypominający brzmienie organów, który towarzyszy 
rozkwitaniu pączka róży. Wibracje protonów i neutronów tlenu mieszczą się w gamie durowej, 
powstawaniu chlorofilu ze światła i materii towarzyszą trójdźwięki. 

Pozostaje zatem zadać pytanie - dlaczego my nie słyszymy tego dźwięku, który słyszano w starożytnych 
Chinach, o którym mówił Pitagoras i inni wielcy mistycy wszystkich tradycji? 
Nasze zmysły selekcjonują napływające do nas informacje, dopuszczając jedynie niewielką ich część. 
Hałas świata techniki, natarczywość mediów, nasza własna nadmierna gadatliwość, natręctwo 
tłoczących się myśli, sztuczny, mechaniczny, zaprogramowany sposób, w jaki żyjemy, patrzymy, 
kochamy, wszystko to sprawiło, iż zgubiliśmy się w drodze do siebie, do źródła ciszy i spokoju, które są 
w nas. Tam rozbrzmiewa muzyka ciała, pojmujemy, o czym mówi pieśń lasów, łąk i gór. Tam, stapiając 
się z dźwiękiem, który przenika wszechświat, możemy wrócić do pierwotnej Jednoistności. 

Charles Haanel w „Książce o Tobie” przeprowadza logiczny wywód znaczenia wpływu Kosmosu na 
nasze życie. „Wszystko w kosmosie wibruje i faluje. Dokładnie wszystko. Cała materia, cała energia, 
wszystkie rzeczy – nawet Twoje życie – a więc to wibracje określają i precyzują prawa naturalne. Gdy 
będziesz rozważał idee zawarte w tym woluminie, to stopniowo zaczniesz odkrywać instrumenty 
wibracji w Twoim otoczeniu, które harmonizują się i kulminują w wielką symfonię Twojego życia. 
Materia w ruchu i eter poddany napięciu tworzą fundamentalne zasady fizyki. Obie są działaniami 



wibracji. Mówimy o tym jakby istniały dwie zasady; jest to jednak jedna zasada z dwojakim 
ujawnianiem się, i jest to przyczyna i skutek. Materia w ruchu poddaje eter napięciu a eter poddany 
napięciu porusza materię (…) Siła, Światło, Ciepło, Dźwięk, Kolor, Umysł, Życie, Forma, to wszystko jest 
działaniem wibracji”. 

Fraktalny porządek układu słonecznego odkrył Hartmut Warm przy pomocy stworzonego przez siebie 
programu komputerowego, który umożliwia symulację obiegu planet. 

Planety krążą po torach eliptycznych, w których wyróżnia się największą i najmniejszą prędkość. Gdy 
powiążemy proporcje prędkości w tych dwóch położeniach pojawi się niespodzianka. Trzynaście z 
osiemnastu możliwych proporcji zgadza się znacząco z ich muzycznymi przedziałami potwierdzając 
założenia Pitagorasa. 

 

Ziemia i Wenus połączone linią w symulowanym przebiegu 8-miu lat tworzą pentagram. 

 

W podobny sposób traktowane Jupiter i Uran, tym razem już w przedziale tysiąca lat, najpierw tworzą 
heksagram a potem pentagram. 



 

 

Pojęcie fraktala zostało wprowadzone do matematyki przez francuskiego informatyka i matematyka 
Benoita Mandelbrota w latach siedemdziesiątych XX wieku. Odkryty przez niego zbiór Mandelbrota nie 
był jednak pierwszym przykładem fraktala. Szczególnymi fraktalami, nie nazywając ich po imieniu, 
zajmowali się Georg Cantor, czy Wacław Sierpiński. Jednak to Mandelbrot używając komputera do 
wizualizacji uczynił z fraktali przedmiot intensywnych badań. O ważności tego zagadnienia 
zadecydowały zastosowania w różnych dziedzinach, zwłaszcza poza matematyką, np. obecnie prawie 
każdy telefon komórkowy korzysta z wbudowanej anteny fraktalnej. Rozliczne odpowiedniki fraktali 
istnieją też przecież w naturze. Krótko mówiąc każdy kształt otrzymany ze stosunku logarytmicznego, a 
więc i „złota proporcja”, jest fraktalem. 

Geometria fraktalna pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób natura tworzy wszystkie swoje formy, 
które możemy zaobserwować. Formacje górskie, rzeki, linie brzegowe, roślinność, płuca ssaka i układ 
krążenia, ale i powierzchnie przełomów metali oraz wzrosty i spadki kursów giełdowych są fraktalami 
kopiującymi główny wzór na wielu mniejszych poziomach skali. Fraktale w efekcie zachowują się jak 
genetyczne algorytmy pozwalające gatunkom efektywnie replikować istotne funkcje. 

Weźmy przykład chmury - stanowi niewątpliwie jedną całość, ale jest "dziurawa" jak gąbka, ponieważ 
składa się z nieprzebranej ilości mikroskopijnych kropelek wody i pary wodnej. Jest więc odrębną 
całością, ale złożoną z wielu mniejszych całości, także odrębnych. Jeżeli "wytniemy" mały kawałek 
chmury, to otrzymamy coś bardzo do niej podobnego. Rozwój i siła komputerów pozwala nam obecnie 
zobaczyć i lepiej zrozumieć prawa ewolucji i co za tym idzie prawa natury. 

Wyglądałoby na to, że podaliśmy wystarczającą ilość dowodów, że budowa natury i całego 
wszechświata oparta jest na Złotej Proporcji i jest fraktalna. Dlaczego w takim razie nie widzimy tego 
dostatecznie wokół nas? Nasz świat nie wydaje się być zbudowany z precyzyjnych geometrycznych 
kształtów. Wydaje się być przypadkowy nieuporządkowany. Dlaczego tak jest? Powiedzieliśmy, że 
praktycznie wszystko jest fraktalne: flora, fauna, zjawiska pogodowe, obroty ciał niebieskich itp. Ich 
wzajemny wpływ na siebie powoduje odchylenia i zniekształcenia nie zmieniając jednak podstawowej 
zasady. Weźmy przykład drzewa. Stosuje ono prostą zasadę by najmniejszym kosztem energii uzyskać 



jak największy dostęp do światła słonecznego – wzrost i podział, następny wzrost i podział, i tak dalej, 
wręcz matematycznie, według Złotej Proporcji. Uwzględnić jednak musimy wpływ innych zjawisk 
fraktalnych jak pory i możliwości wzrostu, wiatr i wilgotność, konkurencja o światło z innymi drzewami 
i okazuje się, że to drzewo tylko w części spełnia warunki Złotej Proporcji. Spełnia jednak w pełni 
warunki fraktalności czyli samopodobieństwo i samoorganizacja. Wyjaśnione jest to w poniższych 
filmikach: 

http://www.youtube.com/watch?v=t4r-GBtrAiE; 

http://www.youtube.com/watch?v=HIR-E2rENrU. 

Poniżej przykład fraktala Mandelbrota osiągnięty poprzez iterację3. Kolejne przybliżenia (jakby pod 
mikroskopem) odkrywają, przy pomocy techniki komputerowej inne, ale ciągle podobne kreacje. 

 

Wszystko we wszechświecie wibruje i faluje i w związku z tym zmienia się i podlega ewolucji (czasami 
w bardzo dużych okresach czasu). Zaryzykujmy więc stwierdzenie niezgodne z obowiązującą nauką, że 
wszystko żyje. 

 

Kilka lat temu Hartmut Müller założył Global Scaling Research Institute GmbH w Monachium. Na bazie 
prac wielu uczonych począwszy od Eulera w wieku XVIII i następnych, oraz prac z ostatnich 50 lat 
(między innymi w radzieckim programie kosmicznym) głosi, że cały wszechświat (makrokosmos i 
mikrokosmos) jest zbudowany według logarytmicznych (fraktalnych) reguł i wysnuwa bardzo daleko 
idące wnioski o zastosowaniu tej wiedzy w praktycznie każdej dziedzinie życia. 

                                                      
3
 Iteracja (łac. iteratio – powtarzanie) – czynność powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tej samej instrukcji (albo wielu 

instrukcji) w pętli. Mianem iteracji określa się także operacje wykonywane wewnątrz takiej pętli. 

http://www.youtube.com/watch?v=t4r-GBtrAiE
http://www.youtube.com/watch?v=HIR-E2rENrU


 

Ponieważ masa protonu w stosunku do elektronów atomu stanowi 99,999…% to drgania protonu są 
decydujące. Przykład w fizjologii: spektrum częstotliwości ludzkiego oddechu, bicia serca, pracy mózgu, 
ciśnienie krwi w arteriach i zmysłu wzroku. 

 

Rosyjski uczony Simon Shnoll badał synchroniczne wibracje protonów na duże odległości. Twierdzi, że 
protony znają okoliczne konstelacje gwiazd, a przestrzeń i czas są fraktalami logarytmicznymi. 

 

Müller uważa, że zjawisko rezonansu protonów można wykorzystać w elektronicznej ochronie danych. 



 

A Robert Jahn twierdzi, że na procesy przypadkowe można wpływać mentalnie. 

 

Zastosowanie rezonansu protonów może być wykorzystane w neurofizjologii, gdyż elektryczne 
zjawiska w centralnym systemie nerwowym są oparte właśnie na rezonansie protonów.  

Dan Winter, psychofizjolog, światowy specjalista w dziedzinie Świętej Geometrii, posiada ogromną 
wiedzę z dziedziny matematyki, genetyki i fizyki. Jest odkrywcą mechaniki działania DNA i twórcą 
urządzenia do pomiarów fal harmonicznych serca. Twierdzi już od 15 lat (w oparciu o odkrycia 
Einsteina), że można wyjaśnić zasadę działania grawitacji. Współczesna, „oficjalna fizyka” powoli 
zaczyna się z nim zgadzać. 

 



W magazynie Nature stwierdzono, że wszechświat jest dwunastościanem a w New Scientist Magazine, 
że jest on fraktalem. Matematyk El Naschie nazywa to teorią pola kwantowego opartą na zasadzie 
Złotego Podziału, a więc zgadza się, że fraktalność powoduje grawitację. 

 

 

 

Odejdźmy na chwilę od czystej fraktalności i dodajmy coś z wiedzy kultury wschodniej, która od dawna 
rozumie prawa natury i Jednoistność wszechświata. Tao jest prawem natury i podstawowej zasady 
wszechświata. Yin i yang są symbolami Tao. Z połączenia w różnym stopniu yin i yang powstaje pięć 
elementów - woda, ogień, drewno, metal i ziemia - pięć faz transformacji, albo pięć energii, które 
określają kurs naturalnych zjawisk. Yin i Yang reprezentuje dwie podstawowe siły, które tworzą i 
harmonizują Wszechświat przez ich współdziałanie. Te dwie przeciwne, kolidujące siły znajdują się w 
każdym działaniu. One symbolizują dwie przeciwstawne energie, które przez ich fluktuacje i 
współdziałanie, są odpowiedzialne za dynamiczny wszechświat. To znaczy, że rzeczywistość składa się z 
relacji między przeciwnościami i przeciwnymi zasadami. 

Popatrzmy jaka jest relacja symbolu Yin – Yang z Geometrią Fraktalną. Yin – yang jest często 
przedstawiany w otoczeniu 64 zagadkowych zestawów odcinków. 



 

Nassim Haramein rozsupłał tę zagadkę następująco. Gdy weźmiemy odcinki z przeciwległych na 
obwodzie zestawów to razem utworzą heksagram czyli przenikające się czworościany foremne. 

 

Przedstawiając to w 2D otrzymujemy 6-ramienną gwiazdę nazywaną Gwiazdą Dawida. 

 

Łącząc tak kolejne zestawy otrzymamy 64 heksagramy, które w płaszczyźnie przedstawiają Kwiat Życia. 

 



 

Podwójny kolektor czasoprzestrzeni prezentowany przez Harameina przedstawia właśnie 
charakterystyczną biegunowość Yin – Yang (dobro-zło, jasność-ciemność, biały-czarny, góra-dolina, 
plus-minus itd.) 

 

 

 

 

To, co jest i czego nie ma 
Podąża wspólnie, 

Mocne równoważy słabe,  
Krótkie równoważy długie,  

Przedtem i potem łączą całość,  
Dźwięk i fala tworzą harmonię. 

Lao Tsu – Ojciec Taoizmu 

Chińczycy wierzą, że problemy powstają nie wtedy, gdy te dwie siły walczą, ale kiedy jest brak 
równowagi między nimi w środowisku.  Powodzie, rozwody, albo nawet pożar w kuchni - wszystko 
może zostać przypisane dysharmonii w siłach yin i yang. Pojęcia yin i yang oznaczają też różne sposoby 
patrzenia na świat; że wszystko ma przynajmniej dwa aspekty. Równowaga dotyczy tego jak 
przeżywasz swoje życie i zarządzasz swoim biznesem i ludźmi. Znajdując właściwą równowagę w 
swoim ciele, umyśle, życiu i biznesie pomagasz sobie udoskonalić cele i szybciej je osiągać. To będzie 
prowadziło do lepszego zdrowia, ducha i powodzenia. 



O Jednoistności mówili mędrcy mistyczni. Dowód na to, tym razem zgodny z obowiązującą nauką, daje 
nam Nassim Haramein4 w jego „Unified Field Theory” i „The Schwarzschild Proton”. 

Nassim Haramein w jednym z wywiadów w 2012 roku tak tłumaczy Jednoistność: „mamy teorię 
względności dotyczącą skali makro i teorię kwantową odnoszącą się do skali mikro. W obecnej nauce 
brak jest teorii łączącej te dwie. Gdy jednak popatrzyć na atom składający się 99,999..9% z „pustki” 
oznacza to, że wszystko wokół nas jest pustką, że nasze ciała są puste. Patrząc od strony teorii 
kwantowej widzimy, że ta pustka atomu jest strukturą czasoprzestrzeni, oscylującą nieskończoną 
ilością energii. W równym stopniu dotyczy to skali makro. Przestrzeń, zgodnie z przeprowadzonym 
przeze mnie dowodem matematycznym, zilustrowanym fraktalną geometrią, jest wypełniona energią 
o nieskończonej gęstości, a więc to nie materia definiuje przestrzeń (pustkę) a odwrotnie przestrzeń 
definiuje materię. Myśląc w ten sposób doszedłem do Teorii Zunifikowanego Pola, połączenia teorii 
kwantowej z teorią względności. A jeśli wszechświat jest nieskończoną energią to i atom zawiera 
nieskończoną, bądź co najmniej bardzo dużą ilość energii. Może w takim razie atom jest po prostu 
oscylującą energią. Idąc dalej, atom zaczął mi wyglądać jak osobliwość, jak miniaturowa „czarna 
dziura”, jak punkt nieskończonej gęstości, ponieważ jest nieskończenie podzielny. Atom w takim razie 
wymienia energię z przestrzenią a przestrzeń ładuje energią atom. Mamy do czynienia z radiacją na 
zewnątrz i grawitacją do wewnątrz atomu. Każdy punkt we wszechświecie jest więc połączony poprzez 
wibracje (oscylacje) ze wszystkimi innymi punktami we wszechświecie a więc i my jesteśmy w ten 
sposób połączeni ze wszystkim we wszechświecie”. 

John Hagelin z kolei twierdzi, że odkrycie Zunifikowanego Pola, Pola Superstrun daje nam możliwość 
stwierdzenia, że Życie jest Jedno, że my jesteśmy Jednym. Jeśli spojrzymy na to od strony umysłu i 
materii to widzimy, że świadomość nie jest atrybutem mózgu. Tylko uniwersalna świadomość może 
nas łączyć. Głębokie zrozumienie, że świadomość nie jest wynikiem czysto molekularno-chemicznych 
procesów w mózgu, a jest fundamentem natury, pozwoli nam rozwiązywać problemy umysłu i ciała. 
Możemy odczuć jak Świadomość przenika naszą fizjologię i objawia się jako świadomość, której 
doznajemy percepcją zmysłów, widzimy, czujemy itp. Mamy więc podstawę by połączyć neurologię z 
fizyką kwantową. 

Fritjof Capra słynny ze swojej książki „The Tao of Physics”, porównując fizykę kwantową z mistyką, 
zauważa: w mistycznej, duchowej tradycji, w głębokim medytacyjnym doświadczeniu zobaczymy, że 
obserwator i obserwowany łączą się i już nie mogą być rozłączeni. Mistycy twierdzą, że zanika różnica, 
gdyż istota wnika we wszechświat. Nie ma różnicy między nami i wszechświatem. Takie doświadczenie 
ma każdy z nas np. w doznaniu seksualnym. 

Inne podejście. Przeprowadźmy rozumowanie mogące się wydawać dla wielu zbyt karkołomnym, ale 
spróbujmy. Wychodzimy z założenia, że „co na górze to i na dole” oraz, że wszystko powstało z punktu 
(Big Bang). Jednocześnie chcemy wiedzieć, - Kim jesteśmy?, Po co? Bądźmy więc konsekwentni. Znamy 
sekwencję: cząstki subatomowe, proton, atom i elektrony, cząsteczka, związek chemiczny, materia, 
struktury „żywe”, Ziemia (Gaja), układ słoneczny, galaktyka, wszechświat i może wszechświaty.  

Teoria kwantowa udowadnia inteligencję kwantów, protonów, atomów, cząsteczek itd. Wiemy 
również, że wodór jest, znaną nam, najczystszą formą energii a jest to najprostszy atom, czyli pierwszy, 
który ewentualnie powstał po Big Bang. Prowadzi to do wniosku, że wszystko jest energią, wibracją i 
wirowaniem; jest informacją, a więc idąc dalej jest INTELIGENCJĄ. Bądźmy więc dalej konsekwentni i 
przyznajmy, że nie dosyć, że układ słoneczny przypomina budowę atomu, to jego składniki muszą być 
inteligentne i „żywe”. A więc nie tylko my jesteśmy żywi, żywa jest Ziemia, żywe jest Słońce itd. 

                                                      
4
 Nassim Haramein (1962) rozwinął podstawy do jednolitej teorii materii i energii, którą nazywał „Holofractographic 

Universe”. Twierdzi, że jego poprawki do teorii Einsteina równania pola, które zawiera moment obrotowy i efekty Coriolisa 
w ”dynamice plazmy ” interakcji z polaryzacją próżni i geometryczną strukturę“, tworzy jednolitą teorię pola. Co więcej, on i 
dr Rauscher opracowali “Prawo skalowania zorganizowanej materii”, która wyjaśnia wszystkie sprawy od subatomowych 
do galaktycznych i uniwersalnego rozmiaru różnej wielkości czarnych dziur. Jego teorie pola i fraktali i związane z tym 
“Prawo Skalowania” są integralną częścią jego koncepcji „Holofractographic Universe”. 



Idźmy dalej. Czy czasem wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami nie są wypryskami, katarem czy 
czkawką Ziemi w obronie przed nami, wirusami i bakteriami na jej ciele? A Słońce zachowuje się 
podobnie. Gdy jego „układ elektronów” ulega zakłóceniom, wprowadza porządek wybuchami 
„gniewu”. Jesteśmy drobinkami całości, może nawet mniejszymi w proporcji do wszechświata niż 
cząstki subatomowe do atomu i dlatego wykazujmy trochę więcej pokory i uległości dla Uniwersalnej 
Inteligencji. Nie rządzimy naturą, innymi zwierzętami, kosmosem i nigdy nie będzie nam to dane. 
Jednocześnie bierzmy z niej (Uniwersalnej Inteligencji) co potrafimy i cieszmy się tą chwilką czasu jaką 
mamy w naszym życiu materialnym. 

Każdy człowiek ma świadomość (niestety w różnym stopniu) i osobowość a organizacja jest tylko tak 
dobra jak jej ludzie i również ma swoją osobowość. Nasuwa się więc wniosek, że tak jak i my jest 
fraktalna. Jeśli, w takim razie, wiemy już tak dużo o fraktalach to dajmy sobie w końcu spokój z 
traktowaniem organizacji jak sterowalnej maszyny. 

„Chaos”5 doskwiera nam bardzo w obecnym czasach. Samoorganizacja (fraktalne organizowanie się) 
daje umiejętność zachowań w takim środowisku. My Polacy nie mamy ani bogatych źródeł energii, ani 
marek liczących się w świecie, ale możemy być najlepsi w organizowaniu się, czyli być dostosowanymi 
do obecnych czasów. Zróbmy to i w ten sposób przedłużmy, niedawno uzyskany, okres powodzenia dla 
naszego kraju, dla naszych dzieci i wnuków. 

Powyższy tekst jest częścią publikacji zatytułowanej Fraktalny Wszechświatopogląd a ta jest do 
pobrania na https://2luciejwl.wordpress.com/2014/04/06/fraktalny-wszechswiatopoglad/  

Wojtek Luciejewski 

 

                                                      
5
 W gruncie rzeczy jest to przecież chaos pozorny. 
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