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Təbiət və İnsan (əlaqələr sistemində) adlanan bu əsər
kainat və təbiət haqqında olan sərbəst
düşüncələr
seriyasındandır. Əsərdə kainat və təbiət haqqında şəxsi
mülahizələr yer alır. Kainat və təbiət şəxsi düşüncənin
obyektinə çevrilir. Müstəqil qavrama və məntiq əsasında sintez
və analizlər müəyyən olunur. Kainat haqqında şərtləndirici
fikirlər irəli sürülür. Kainat və təbiətdə baş verən proseslərin
səbəb və nəticələri subyektiv təhlil obyektinə çevrilir. Varlıq və
onun mütləqliyi haqqında fikirlər bildirilir.
Kainatın, təbiətin davamı və nəticəsi olan insanın mənəvi
mənası müəyyən fikirlərlə izah olunur. İnsanın təbiətlə
bağlılığının əsasları subyektiv düşüncə ilə sistemli şəkildə izah
edilir. İnsan bioloji məfhum kimi izah olunur. Eləcə də ruhi
aləmin əsasları şərh edilir. İnsanın ruhi mənası onun fizioloji
mənası ilə şərtləndirilir. Eləcə də insana bütöv bir informasiya
mənbəyi və daşıyıcısı kimi baxılır. Eləcə də belə qənaətə gəlinir
ki, insan özü öz daxilini müəyyənedicidir. Bu müəyyənlik ilk
olaraq insanın özündə mövcud olur.
İnsanın tarazlı və qeyri-tarazlı vəziyyəti təhlil olunur və
sağlam həyat və xəstəliklər haqqında bir çox subyektiv
mülahizələr irəli sürülür.
Əsər geniş oxucu kütləsi və təbiət fəlsəfəsi ilə maraqlananlar
üçün nəzərdə tutulur.
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Hər şeyi müəyyən edən Allahdır, hər şeyi bilən Odur.
Çünki hər şey Onundur, O əbədi varlığındır. İnsan Allahın
ona verdiyi qədər müəyyənedici varlıqdır. İnsan dərk edir və
dərk olunur. İnsan özünü və ətrafını dərk edir. Bu dərketmə
zamanı özünün mənasını aşkarlayır. Lakin bu aşkarlama
qismən həyata keçir. İnsan özünü tam şəkildə aça bilməz.
İnsan

siqnallardan

ibarətdir.

sistemindən təşkil olunur.
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Orqanizm

məlumatlar

GİRİŞ:
İnsan fövqtəbiətin və təbiətin nəticəsidir. Buna görə də
baza olaraq (cismani və ruhi olaraq) onlardan təşkil
olunub, eləcə də ayrıca bir məxluqat kimi onları düşünür
və nəticə ünsürü olaraq təbiətə təsir göstərə bilir. İnsan
təbiət elementlərinin məcmusundan ibarət olan canlı,
hərəkətdə olan kompozisiyadır. Təbiət elementlərinin
sintezini yaradan vahid bir “istehsal” ünsürüdür. Bu
baxımdan da təbiətə təsirlər etmək iqtidarında olan
varlıqdır. İnsan özünü, təbiəti, kainatı, fövqtəbiəti (burada
hər şeyin sahibi olan Uca Allahı) düşünə bilmək
qabiliyyətinə malikdir. Allah insana onu (Allahı) düşünə
bilmək üçün müəyyən qədər (kimisində çox, kimisində isə
az dərəcədə) düşüncə bəxş edib. Bu düşüncələr məhz
insanın fizioloji –bioloji quruluşundan və ruhi
mövcudluğundan meydana gəlib. Düşüncələrin az və ya da
çox olması insanın fərqli potensialından, fərqli
quruluşundan, fərqli beyin formasından meydana gəlib.
Allah bütün məkanlardadır və məkanın özüdür.
İnsanlar və digər canlılar da məhz Allahın daxilindədirlər
və Ondan əlamətdirlər. Allah insanlarda, bütün canlılarda,
biz hesab etdiyimiz cansız aləmdə müəyyən qədər özündən
əlamət verə bilər, öz sirrini duyğu orqanlarında-gözdə,
qulaqda, dadbilmədə müəyyən qədər aça bilər. İnsan Allahı
onun qismi əlamətləri ilə dərk edir, çünki Onun
daxilindədir, Ondan bir parçadır.
İnsan bütövü və tərkibi, strukturu, yarımstrukturu,
sistemi, yarımsistemi (bunların hamısı elə vahiddir,
müəyyən ölçülü və birləşik olan bütövlərdir) vahidlərlə
düşünür. Vahid mikro (kiçik), makro (böyük) və sonsuz
ölçüdə olur. Ən kiçik və ən böyük olanlar, sonsuzluqlar
haqqında düşünmək insana xasdır. İnsan düşüncələri
elementlər və onların birləşmələrindən yaranan müxtəlif
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ölçülü sistemləri düşünmək qabiliyyətinə malikdir. İnsanlar
həmçinin makronu da tərkib etibarilə düşünürlər.
İnsanların potensialları buna imkan verir.
Beyin
zərrəciklərdən ibarət olduğundan obyekti kiçik hissələr
üzrə düşünə bilmək qabiliyyətinə malikdir. İnformasiyaları
qəbul edir, emalını həyata keçirir. Emal sintez və analizdən
ibarət olur. Analiz insanın ardıcıl düşüncələrini və
hərəkətlərinin istiqamətlərini formalaşdırır. Analiz seçmə
və ayırdetmə funksiyasıdır.
Beyinin ən kiçik ölçüsü ən kiçik ətraf obyekti
düşünmək üçün imkanlar yaradır. Beyinin mürəkkəb
funksiyası isə müxtəlif istiqamətli sadəliklər birləşmələrini
düşünmək, əlamətləri ayırd etmək qabiliyyətinə sahib olur.
Beyinin birləşdirici və ayırıcı funksiyası məhz ətraf aləmi
düşünmək üçün imkanları meydana gətirir. Ətraf aləmin
obrazlandırıcı xassəsi düşüncələrin artmasını təmin edir.
Ətraf aləmin əksini beyində təmin edən enerjidir. Burada
aktiv enerji olan Günəşin və digər ulduzların rolu
böyükdür. İnsan düşüncələri
daha çox aktiv enerji
mənbəyində artır. Çünki, aktiv enerji mənbəyi siqnal
mübadiləsini, sintezi və analizi gücləndirir. Aktiv enerji
xarici təsirlərdən qəbul olunan enerjidir. Həmçinin
daxildəki passiv enerjidir. Əlamətlər daha çox Günəş
enerjisinin obyektə düşməyindən bilinir. Enerji obyekti
canlandırır, sürtünmə yaranır və səthin əlamətləri beyində
siqnallarla əks olunur. İnsanların duyğu orqanları bu
baxımdan Günəş işığında daha çox işləyir. Belə qəbul edək
ki, aktiv enerji obyektin siqnallarını duyğu orqanları
vasitəsilə daha tez beyinə qəbul edir.
Fəlsəfə və elm, eləcə də din kainat və təbiət, insanlar və
digər canlılar haqqında kifayət qədər fikir bildirib. Fikirlər
bir çox hallarda məxsusi olsalar da, nəticələr etibarilə
universal məzmunda olub. Bu da o mənanı verir ki,
insanların düşüncələri həm də universal mənbədən
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qidalanır. Universal enerji hər bir fərdə ötürülür. Fərdlər
isə fərqli əsaslarla, fərqli ölçüdə bu enerjini qəbul edirlər.
Elm aşkarlama yolu ilə normalar və qaydalar yaradıb,
prinsiplər formalaşdırıb. Araşdırma modellərini meydana
gətirib. Mənim qələmə aldığım əsər isə heç də tam
yeniliklərdən ibarət deyil. Sadəcə olaraq, özünəməxsus
dərketmənin izahıdır, ifadələrlə bildirilməsidir. İfadələr
beyinin analizindən ortaya çıxan fenomendir. Əl və ayaq
göstərişləri, danışmaq insanların daxili siqnallarının və
ətraf mühitlə əlaqələrindən meydana gələn siqnalların ifadə
olunmasının təzahürüdür. Əlamətləri ayrıd etmək və ifadə
etmək qabiliyyəti də məhz beyinin çevirmə və analiz etmək
funksiyası ilə əlaqəlidir.
İnsan sağlamlığının baza əsasları onun təbiəti dərindən
düşünməsindədir. Düşüncələrdən əldə olunan nəticələr
faydalar verir. Sağlamlıq üçün lazım olan minerallar və
maddələr təbiətdən əldə olunur.
İnsan ümumiləşmiş ali məxluqdur və xaliqin,
yəni
yaradanın təcəssümüdür. İnsan ali şüur səviyyəsi ilə digər
canlılardan fərqlidir. İnsan məhz müəyyən olunmuş (insanın
özü üçün müəyyən olan) ali məxluqdur. Ancaq ola bilər ki,
insana müəyyən olmayan məxluqlar da olsun. Mövcudluğun
bu forması insanlara məlum deyil. Ya da, qismən bəzi
insanlara məlumdur. Xaliq tərəfindən insanlara müəyyən
əlamətləri görsədilir. Belə ehtimal etmək olar ki, insanlarla
digər canlılar arasında siqnal aləmi var. İnsanlarla heyvanlar
və bitkilər arasında, heyvanların və bitkilərin öz aralarında
bağlılıq mövcuddur. Hər bir insanın digər insanlarla,
bitkilərlə, heyvanlarla, o cümlədən insana məlum olamayan,
gözə görünə bilməyən məxluqatla siqnal bağlılığı var. Çünki,
insan və digər canlılar vahid kainatda, təbiətdə, vahid enerji
sistemində yaşayırlar. İnsanlar digər aləmlə universal
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bağlılığa sahibdirlər, eləcə də fərdi qaydada, çoxlarına
məlum olmayan əsaslarla başqa aləmlə, yan aləmlə
əlaqəlidirlər. İnsanlar və digər aləm bir-birilə mikro və makro
səviyyədə əlaqələr sisteminə malikdirlər. İnsanlarda
problemlər –fiziki, ruhi problemlər-yaşana bilər. Bu
problemlər həm mikro aləmdə, həm də makro miqyasdan asılı
olaraq ola bilər. Bu baxımdan insanlar həm də mistik
məxluqdurlar. Sirli aləmlə doludurlar. İnsan tərkib olduğu
kainatın elementləri ilə vəhdət şəkilində siqnal sistemindədir.
Belə də hesab etmək olar ki, insan öz tarixi mənşəyi
haqqında siqnal qəbul edəndir. İnsan düşündükcə öz
əcdadının kimliyi barədə məlumatlı ola bilər. Düşüncə əcdad
kimliyini müəyyən etməyə imkan yarada bilər.
Biz insanlar güman edirik və məntiqlə, həmçinin aşkar
olunma yolu ilə özünəxas düzgünlük, həqiqilik axtarırıq.
Tapdığımızın nə dərəcədə həqiqətə uyğun olmasını (bütün
elementlər, varlıqlar sistemlərdə mövcud olurlar. Buna görə
də tam şəkildə müəyyən oluna bilmirlər. İnsanlar da daxilən
sirli məxluqlardır) müəyyən etmək çətindir və şübhələrlə
doludur. Ola da bilər ki, bizə verilən duyğu potensialı ətraf
aləmi müxtəlif, ya da bütün məqamlarda tam olduğu kimi əks
etdirə bilmir. Bu baxımdan da hesab edə bilərik ki, həqiqət
həm universaldır, həm də məxsusidir. Tam həqiqəti, hər
hansı bir məsələdə aydınlığı, dürüstlüyü isə Allah bilir. Çünki
makrodur, sonsuzdur, sərhədlərsizdir. Aşkar olunan həqiqət
hər bir bucaqdan, koordinatdan həqiqət kimi görünməyə
bilər. Bütün qeyri-müəyyənliklər, sonsuz müəyyənliklər
onun daxilindədir. Sonsuz məkanda olan sonsuz enerji,
hərəkətdə olan müstəvi, qüvvə zərurətləri meydana gətirir.
Hərəkət müstəvisində hər bir hərəkət məqamı, anı sonsuz
məkandakı hərəkət müstəvisində təsiredicidir. Bu təsiredici
vəziyyət mikro olsa da makro aləmdə hiss olunan effekti
yaradır.
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İnsan qeyri-müəyyənliyə görə, bildikləri az olduğundan
və makro aləm barədə çox xəbəri olmadığından, hərəkətlər
sistemində bütün başlanğıc və sonluqları görə bilmədiyindən
səhv edə bilir. İnsan makronu son sərhədləri ilə
bilmədiyindən, bucaqları tam görə bilmədiyindən öz
hərəkətlərində
səhv edə bilir. Həm də həqiqət, yəni
gerçəklikdə üzərə çıxan hadisə əlamət, obraz element
obyektiv olmaqla yanaşı, subyektivdir, bu baxımdan həm də
müxtəlif bucaqlardan dərk olunur.
İnsanlar düşünə-düşünə beyinlərini açırlar, siqnal
məkanlarını böyüdürlər. Beyin kainatın mikro məlumat
bazasıdır. Bu baza özünü fizioloji baxımdan və ətraf təbiətlə
təmasları zamanı daha da genişləndirir. Fizioloji artım və
dəyişiklik təbii ki, beyinin baza tutum funksiyasını böyüdür.
Bunun, yəni, müəyyənliyin çoxalmasının, sonu ümumən
hara gedir: -ya çox sürətli inkişafa, ya da öz-özünü (insan
nəzərdə tutulur) məhvə. Enerjinin artmasının partlayışla
nəticələnməsi universal bir təbiət qanunudur. Biz qısa yollar
axtarmaqla əvvəlki uzun yollarda olan dəyərləri də itiririk.
Bu baxımdan da bəlkə, çox fikirləşməyək? Əldə olanlarla
qane olaq? Onda, gərək çoxalmayaq. Lakin sayımızın
artması və rahat həyat, təminat zərurəti və məcburiyyəti bizi
çox fikir etməyə məcbur edir.
Hörmətli oxucular! Nəzərə alın ki, mənim bütün
yaradıcılığım
subyektivdir,
şərtləndirici
düşüncə
konstruksiyalarından ibarətdir. Daxilimdə gizlənmiş qeyrimüəyyənlikləri müəyyənliyə çevirməyə və orijinallıq
axtarmağa çalışıram. Onun obyektivliyi artıq sizin verəcəyiniz
qiymətdən asılıdır. Fikirlə razılaşmaq və ya da razılaşmamaq
ola bilər. Ancaq universal insani düşüncələr, fizioloji , bioloji
və ruhi oxşarlıqlar, vahid kainatda yaşamaq şərtləri onu
deməyə əsas verir ki, subyektiv fikir əslində obyektivuniversal fikirin tərkibidir. İnsanların universal qanunlarla
idarə olunması onlar arasında razılaşmanı, ümumi qaydalara
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tabe olmanı, mövcud maddi resurslarla qane olmanı
şərtləndirir.
Subyektiv yaradıcılıq yolunda müəyyən obyektiv
məlumatlardan da istifadə edirəm. Hesab edirəm ki, hər bir
aydınlıq ümumi məntiqə, universal və universallıq
içərisdindəki məxsusluğa tabedir. Yəni, başqalarının
düşündüklərini, oxumadan, eşitmədən belə, mən də qismən
analoji məzmunda düşünə bilirəm. Burada artıq universal
düşüncə qabiliyyətinin, eləcə də universal aydınlaşdırma
qabiliyyətinin köməyi mənə lazım olur. Yəni, mən də bütün
insanlar kimi ümumi və məxsusi düşünmək, məntiqi
nəticələrə gəlmək imkanlarına malikəm. Yalnız özüməməxsus
fikir bildirirəm. Öz fikirlərimdə həqiqətin dərəcəsini isə deyə
bilmərəm. Dərəcəni müəyyən etmək oxucuların işidir.
Mən düşüncələrimi daha çox poetik formada bildirirəm,
düşüncələrimi orijinal şəkildə izah edirəm. İstəyirəm ki, sərbəst
düşünərək öz daxili dünyamı açım. Fikirləşirəm ki, bir insan
kimi
daxilim mikrokainatdan, makro kainatın kiçik
modelindən ibarətdir. Kainatın məlumatları hər bir insanda
olduğu kimi müəyyən qədər içərimdə toplanıb, qeyri-müəyyən
şəkildə daxilimdə yer alıb. Qeyri-müəyyənliyi müəyyənliyə
çevirmək mənə verilən bir insani istedad və qabiliyyətdir.
İnsan və digər canlılar (aktiv və bizim cansız adlandırdığımız
passiv canlılar-cansız aləm) informasiya daşıyıcılarıdır. Bu
baxımdan daxilim həm də kənardan -makro sonsuzluqdan və
mikrotəbiətdən, məni əhatə edən ətraf aləmdən siqnallar qəbul
edir. Hesab edirəm ki, bədən quruluşum (bütün insanların fiziki
quruluşları kimi) təbiət quruluşundan (məzmunca) çox də
fərqli deyil. İnsan kimi mən də fövqtəbiətin, təbiətin
nəticəsiyəm. Ancaq insanın indiki formada təbiətin son
nəticəsi olması da qeyri-müəyyəndir və qeyri-müəyyən olaraq
da qalacaqdır. Ola bilər ki, dəyişmələr, yeni təkamüllər baş
versin. Bu halda makro aləmdə zaman amili özünü bir qədər
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təsdiq etmiş olar. İnsan və digər canlılar fiziki baxımdan köklü
dəyişikliyə məruz qalarsa, onda makro zaman (kainatdakı
zaman) amilini qəbul etmək olar. Köklü dəyişmələr Yer
kürəsində olan dəyişmələrlə əlaqəli ola bilər ki, bu da kainatın
dəyişməsi ilə bağlı olan məsələdir.
Qeyd: təbiətdə bütün canlılar haqqında insanlarda
müfəssəl məlumatlar ola bilməz. Çünki, təbiətin, kainatın
özü belə insana tam müəyyən və aydın deyil. Bu baxımdan
da insana bəlli olmayan varlıqlar da ola bilər. Həmin
varlıqlar haqqında məlumatlar insanların daxillərində
qeyri-müəyyən formada yata bilər. Bu baxımdan da
insanlar düşünə-düşünə məlumatları üzərə çıxara bilərlər.
Çox düşünmə formanı və məzmunu müəyyən ölçüdə üzərə
çıxara bilər. Bu aspektdə bəzi insanların gözlərinə görünən
canlılar həqiqətdə olanlar ola bilər. Müəyyən dəyişikliklər
fonunda ayrı-ayrı kəslərdə həmin canlılar haqqında zahiri
məlumatlar üzərə çıxa bilər.
Bir insan kimi məndə təbiətlə funksional bənzətmələr
mövcuddur. Çünki, təbiətin tərkibiyəm. Fövqtəbiət və təbiət
proseslərinə
daxiləm.
Mən
düşünərkən
sistemdən
(strukturlardan) ibarət olan bir düşüncəmi digəri üçün dayaq
edirəm, müəyyənlik üçün şərtləndirirəm. Bu baxımdan da
düşüncələrim sistemli alınır. Mətnin başlanğıcından müəyyən
həcmli, müəyyən müstəvili sonluq yarada bilirəm. Nəticələrim
digər fikirlərim üçün başlanğıclar verir. Bir və ya da bir neçə
fikirdən məntiqi nəticələr yaranır. Konseptuallıq ondan ibarət
olur ki, bir şərti məkanda mövcud olan fikirlərin müəyyən
hissələri haqqında düşünmək mümkün olur. Qeyrimüəyyənliyin bir qismi müəyyənliyə çevrilir. Hər bir məkanda
çoxlu sayda fikirlərin başlanğıcları və sonluqları mövcuddur.
Ardıcıl düşüncələr sayəsində fikirlərin sintezi ortaya çıxır.
Düşünərkən obyektə kompleks yanaşmalarım olur. Fikir
konseptuallığı yaratmağa çalışıram. Bu halda birinci və əvvəli
fikir növbəti fikir üçün məntiqi nəticə çıxarmağa yardımçı olur.
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Ardıcıl aşkarlanma müəyyənlik müstəvisini artırır. Əvvəlki
fikir növbəti fikri şaxələndirməyə gətirib çıxara bilir. Ən əsası
isə odur ki, əvvəlki fikirləri həm özün, həm də digərləri üçün
inandırıcı və obyektiv edə biləsən. Fikirlər onunla tanış
olanlarda aydınlıq əmələ gətirir. Bu da onu deməyə əsas verir
ki, bütün insanlar həm də eynidir, daha doğrusu oxşardırlar.
Hesab edirəm ki, insan kainatın daxilində olduğundan, elə nəyi
fikirləşirsə, həmin fikirlər kainatın daxilindədir. İnsan beyni
kainatdan kənar ola bilməz. Kənarda olan şey fikir obyekti
ola bilməz. Çünki, kənar olan şey yoxdur. Bu baxımdan
hər bir düçüncə sahibi digər düşüncə sahibi ilə universal
xarakterləri özündə cəmləşdirir. (Qeyd: insan məxluqu və
digər varlıqlar Ulu Tanrıdan tərkibdirlər. Ulu
Nizamlayıcının tərkib elementləridir. Makro və mikro
qüvvəyə,
nizama
tabedirlər.
İnsanlar
siqnal
mübadilələrində Ulu Tanrı ilə müəyyən qədər əlaqə yarada
bilirlər). Hər şey əbədi və sonsuz kainatın daxilindədir.
Kainatın son sərhədləri yoxdur, fikirlərin də son sərhədləri ola
bilməz.
Qeyd: Kainat daxilində sərhədlər var və bu da müxtəlif
obyektlərin əlamətlərini meydana gətirir. Sərhədlər
müəyyən məkanda olan fərqli kəmiyyətlə, toplumla,
elementlər birləşmələri ilə təyin olunur. Bir obyektin
sərhəddi digərindən elementlərin yığım kəmiyyəti və həmin
kəmiyyətin hərəkəti ilə müəyyən olunur. Bu yığım
kəmiyyəti elementlərdə rəngləri meydana gətirir. Rənglər
də müxtəlif əks olunmaları yaradır. Birləşmədən yaranan
obyektlər birləşmə kəmiyyətləri ilə bir-birilərindən
fərqlənir. Qalaktikalar, ulduz sistemləri məhz kainatın
daxilində fərqli forma və məzmunla, rənglə, ulduzların və
planetlərin quruluşları və aralarında olan məsafə ilə
müəyyən edilir. Sadəcə olarq şaquli və üfiqi formalı sonsuz
sistemdə dərinə gedən fikirlər var. Bu fikirlər də müəyyənliyi
qismən ortaya çıxarır, obyektləri, hadisələri, hərəkətləri
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aşkarlayır. Buna görə də fikir kainatın özündən ibarət olur.
Fikir kainatdan kənara gedə bilməz və hasil etdiyi xəyal, təsvir,
forma və məzmun öz başlanğıcını məhz kainatdan götürür.
Düşünən insan öz daxilini açır və duyğu orqanları ilə qəbul
etdiyi siqnallarla obyekti fikirləşir. Kimsə makro miqyasda
yalan fikirə gələ bilməz. Bu, mümkün deyil. Hər kəs kainatda
olduğunu söyləyə bilər. Buna görə də həqiqət, xüsusilə
“gizlənmiş” və qəfil üzərə çıxan həqiqət üçün müəyyən qədər
zaman da tələb olunur. Yəni, ardıcıl düşüncə fikirləri açır,
obyektin şaquli və üfiqi müstəvisini müəyyən edir.
Həqiqi, obyekti, hadisələri hamı üçün düzgün və inandırıcı
şəkildə əks etdirən fikirlər və həqiqəti qismən düz əks etdirən
fikirlər ola bilər. Qismən düz fikirin yaranması siqnalların
gerçəklik
dərəcəsindən,
aşkarlanmanın,
görünmənin
səviyyəsindən asılıdır. Aydınlıq, müəyyənlik nə qədər aşkar
olunarsa, üzərə çıxarsa, siqnallar da bir o qədər aşkar olunar.
Obrazlanmanın dərəcəsi özlüyündə həqiqətin dərəcəsini əks
etdirir. Duyğu orqanları obrazlanmanın dərəcəsini müəyyən
edir. Bu baxımdan da həqiqətin müəyyən olunması duyğu
orqanlarının inkişaf və funksiya dərəcəsindən əhəmiyyətli
dərəcədə asılıdır. Siqnalın da aşkarlıq dərəcəsi obyektin
aktivliyindən asılıdır. Bu baxımdan da aktiv enerjili, hərəkəti
sürətli olan obyektlər daha çox enerji verirlər və bunun da
sayəsində onlar haqqında həqiqət daha çox obrazlanır.
Qeyd: açıq təbiətli insanlar daha aktiv olurlar və onlar
öz xassələrini daha tez aşkar edirlər. Aktivlik sayəsində
cəhətlər, reaksiyalar, emosiyalar və şüur, ağıl daha tez
büruzə verir. Xarakter daha tez aşkarlanır. Aktiv insanlar
ətraf aləmlə daha sürətli əsaslarla enerji mübadiləsində
olurlar.
Siqnallar çox buraxılır. Aktiv insanlar, əhatəli fəaliyyətli
insanların xarakterini müəyyən etmək daha asan olur. Aktiv
kainat obyektlərini daha tez aşkarlamaq olar. Çünki, onların
aktivliyi siqnallarının tez aşkar olunmasını təmin etmək
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funksiyasına malikdir. Bu baxımdan da aktivlik enerji ixracına
gətirib çıxara bilir. Aktiv insanlardan daha çox enerji alırlar və
aktiv insanlar bol enerji qəbul edirlər.
Qeyd: canlı aləmin aktivliyi həm onun tükənməsinə
səbəb ola bilər, həm də enerji mənbəsini artırmasına.
Məsələn, ünsiyyətcil insanlar, çox danışanlar, daha çox
münasibət quranlar enerji sərf etsələr də, əlavə enerji qəbul
etmək iqtidarında ola bilərlər.
Mən dərinləşməni, fikir əhatəliliyini qeyri-müəyyənliklə
müəyyənliyin qarşılıqlı nisbətində axtarıram. Əvvəlki fikirlər
sistemliliklə, məntiqi nəticələr yolu ilə sonrakı, növbəti fikirləri
müəyyənliyə çevirir. Əvvəlki fikirlər qeyri-müəyyənliyin
aydınlaşdırılması üçün başlanğıc şərt rolunu oynayır. Fikir
sistemliliyi çərçivəsində zaman-zaman aydınlıq yaranır. Bu
anda fikir müstəvisi daxildən böyüyür. Qeyri-müəyyən
sistemin bir fikrinin aydın olması sistemin digər fikirini
meydana gətirir.
Fikirlərin yaranmasında daxili siqnallar da mühüm rol
oynayır. Həmçinin xarici siqnallar da oyadıcı effekt verir. Belə
hesab edirəm ki, daxilimdən və xaricdən gələn siqnallar onsuz
da məndən asılı olmayaraq məndə var. Bu siqnalların bəzilərini
ilkin (başlanğıc) edirəm. Sonrakılar isə onlar üçün müəyyənlik
rolunu oynayır, növbəti müəyyənliyi yaradır. Mənim
düşüncələrim daxili və xarici siqnalların sintezindən meydana
gələn analizlərdən ibarətdir. Çalışıram ki, düşüncələrimi açım.
Siqnallardan emal olunan siqnalları dilə gətirim, yazıya alım,
ifadə edim. Burada rasionallığa, yəni əqli mühakimələr
vasitəsilə məntiqi nəticələrə üstünlük verirəm. Sağlam
təfəkkürün məntiqinə inanıram. Nəticələr çıxarmaq, qənaətlərə
gəlmək müşahidələrdən irəli gələrək ortaya çıxır. Eyni
zamanda sistemlilik prinsiplərindən, yəni obyektə və predmetə
sistemli yanaşma metodundan formalaşır.
Hər bir vəhdət, məkanın şərti müstəvisi tərkiblərdən
ibarətdir. Empirik, təcrübi biliklərdən də imtina etmirəm və bu
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metodla əldə olunan nəticələri də faktlar kimi hesab edirəm.
Faktlar aydınlaşdırıcı olur. Bu baxımdan da fəlsəfə və elmin,
ehtimal və sübutun vəhdətini və şərtləndiriciliyini ortaya
qoymağa çalışıram. Fəlsəfi və elmi düşüncə hər hansı bir
müstəvinin içini qaranlıqdan azad edir. Qeyri-müəyyənliyi
müəyyənliyə çevirir. Faktlar əksər hallarda rasional məntiqi
yolla əldə olunmuş düşüncələri sübutayetirən olur. Məsələn hər
hansısa bir müdrik filosofun vaxtında qısa olaraq dediyi fikri
elmi təcrübə, aşkarlama laboratoriyası (cihaz, aparat və s.)
sonradan sübuta yetirmiş olur. Burada rasionallıqla empirizm
birləşir. Faktlar, hədəflər aydınlaşır. Filosofun uzaqgörənliyi
və onun hədəfi sürətlə görmək qabiliyyəti uzaq və
görünməyən hədəfləri yaxın edir. Bu baxımdan da qəbul etmək
lazımdır ki, uzaqgörənlik daha elmli və geniş düşüncəli olur.
Müstəvini aydınlaşdırmaq üçün hər iki təfəkkür (əqli-rasional
və əqli - empirik) birləşir. Demək olar ki, eyni nəticələrə gəlir.
Filosof uzağı görür, elm uzaqla olan məsafəni aydınlaşdırır.
Məsafəni tərkiblərə bölür. Mərkəzlərdə, müstəvi daxilində ola
bilər ki, elm fəlsəfə ilə düz deməsin. Lakin çox hallarda
filosofun uzaq hədəfi, uzaqda obyekt axtarması düz olur. Elm
birbaşa və dolayı yolla gedib onu təsdiqləyir. Empirik
təfəkkürdə obrazlanma və əqli nəticə vəhdətdə çıxış edir. Onu
da nəzərə almaq lazımdır ki, faktlarla bağlı şübhələr də ortaya
çıxa bilir. Yəni, hər aşkar olunan fakt həqiqət olsa da, ona
yanaşma istiqaməti fərqli ola bilər. Yəni, belə hesab edək ki,
aşkar edən aşkar etdiyi obyektə bəlkə düz istiqamətdən
yanaşmır. Açılma düz deyil, izah düz deyil və s. İnkarlar
faktlardan yeni faktların meydana gəlməsini şərtləndirir.
Subyektiv fikir qəbul olunmur, inkar edilir və yeni fikiri, izahı
tələb edir. Bu baxımdan skeptiklik ortaya çıxır. Məsələn,
kəşflər və ixtiraların inkar yolu ilə, razılaşmamaq yolu ilə
çoxalması subyektivliyin inkarından, eləcə də obyektivliyin
inkarından meydana gəlir. Lakin hər halda onu açanın da insan
olduğunu, insan əməyinin məhsulu olan vasitə (cihaz, aparat,
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qurğu və s.) olmasını nəzərə alsaq, belə qənaətə gələ bilirik ki,
aşkar olunanlar da universal həqiqətlərdir. Aşkar olunanlar da
ümumi məntiqi və sistemli prinsiplərə söykənir. Onlara
istinadlar etmək lazım gəlir, faktlar bilik dayağı rolunu oynayır.
Faktlara söykənməklə sistemdəki yeni faktları aşkarlamaq
mümkündür. Burada yeni tezislər, antitezislər meydana gəlir.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, rasionalizmdə olan bir
mütləq həqiqi fikir digər həqiqətin rasional yolla açılmasına
gətirib çıxara bilər. Bu anda empirizm ilə rasional təfəkkür
vəhdətlik təşkil edə bilər.
Fikir müstəvisində müəyyənlik və məntiqi nəticələr çox
olduqda fikiri bir qədər əhatəli və məzmunlu hesab edirəm.
Fikir həm müəyyən
başlanğıc və son
arasında ifadə
formasında olur. Bu fikrə konkret və sadə fikir də demək olar.
Məsələn, birbaşa nəticəni deməklə başlanğıc və sonu az
cümlələrlə ifadə etmək olur. Bu anda məsafə qısalır. Sürət
artır. Siqnal yolu qısalır, kəsə olur. Ümumiləşmə birbaşa
hədəfi müəyyən edir. Deməli, beyini sürətli işləyən şəxslər
(aktiv və konstruktiv düşüncəli insanlar, tez qavrayanlar)
qeyri-müəyyənliyi daha çox müəyyənliyə çevirirlər, həm də bu
addımı sürətlə edirlər. Ağıl, zəka bu baxımdan həm də
məsafəni qısaldan bir məzmundur.
Onlar tez ayırd edə bilirlər. Uzaq hədəfi düşüncələrində
yaxın bilirlər. (Ümumiyyətlə, belə qəbul etmək olar ki, uzaq
məsafə qət etmək əqli və düşüncələri artırır. Uzun yol
genişlənən və uzun xassəli fikirləri zəngin edir. Bu hesabla
güman və təxmin
edə bilərik ki, Günəşdən uzaq
planetlərdə yaşayan “insanlar”, insana bənzərlər daha
ağıllı ola bilərlər. Düşüncə bolluğu onlarda çox olar). Digər
istiqamətdə fikir çox olur, başlanğıc və son arasında məsafə,
ayırd etmək çox uzun çəkir. Bu baxımdan da müstəvinin
aşkarlanması lazım olur. Fikir çox olanda müstəvidə zənginlik
də artır. Bu aspektdə sadəlik öz daxilində çoxlu sayda
mürəkkəblikləri, mürəkkəbliklər də sadəlikləri cəmləşdirir.
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Qəbul edirik ki, Günəş sistemi həm sadə, həm də mürəkkəbdir.
Bütöv olaraq sadə, tərkib olaraq mürəkkəbdir. Prinsipcə
mürəkkəbliklərin konkret və məxsusi cəmi sadəlikdir.
Konkret fikir fəlsəfi, ümumiləşmiş olur, tərkiblərə
ayrılan fikir isə fəlsəfi və elmi olur. Elmi fikir də
konkretdir. Mütləqlərdən ibarətdir. Nəticələr digərləri üçün
aşkarlayıcı faktorlardır. Bir istiqaməti açmaq sanki okeandakı
bir gəmiyə bənzəyir. Ucsuz –bucaqsız sularda sadəcə bir gəmi
üzür, özünün yolunu cızır. Belə hesab edək ki, okean elə qeyrimüəyyən biliklər toplusudur. Gəmi burada xətt müəyyən
edəndir. Təyyarə də uçarkən atmosferdə bu prinsipi yaradır.
İnsan kainatın tərkibidir. Buna görə də ondandır və ondan
yaranandır. İnsan özündə kainatı cəmləşdirir.Bu nötqeyinəzərdən də insan fəaliyyəti, məqsədi, məramı, niyyəti kainat
prinsiplərinə, vahid nizama zidd ola bilməz. Fəaliyyətin
mənbəyi elə kainatın özündəndir. Ziddiyyət yalnız insanların
müəyyən etdikləri mikro mühitdə (makronizamın daxilində baş
verən hərəkətlərdə)
ola bilər və subyektivliyin məkan
fərqindən yarana bilər.
İnsanların daxili və xarici aləmləri bir-birini tamamlayan
bütövdür. İnsanların daxili çatışmazlıqları da onların xarici
aləmlə olan fəaliyyət qüsurlarından irəli gəlir. Bu baxımdan da
ətraf aləmlə təmas sağlamlığın rəhnidir. Ətrafla təmas enerji
mübadiləsinin əsasıdır, yeni enerji qəbuludur, ruhun
təzələnməsidir.
Əsərdə təbiət və insan vəhdətinin əsasları izah olunur.
İnsanın daxili və xarici aləminin (xarici aləm təbiət və
fövqtəbiətdir) tamamlayıcı əsasları subyektivcəsinə təhlil
edilir.
Sonsuzluq məkanında lap ilk başlanğıcı demək olmaz.
Bu bilinməyəndir. Məsələn, Yer kürəsi və digər planetlər
qalaktikalarda heç də mütləq mərkəzi element hesab oluna
bilməz. Başlanğıc şərtidir. Sonsuz məkan daxilində elementin
başlanğıc olmasını müəyyən etmək qeyri-mümkündür. Lakin
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müəyyən mərhələnin başlanğıcını bilmək olar. Əlamətlərlə bu
barədə fikir bildirmək mümkündür. Bu baxımdan məntiqin də,
faktları aşkar etmək üçün həqiqətlərin, digər faktların da öz
həddi var. Bu aspektdə insanın başlanğıcı haqqında elmin irəli
sürdüyü fikirlər şübhəli ola bilər. Düzdür, təkamüllə bağlı hər
hansısa bir fikir bildirmək olar. Lakin bu fikrin həqiqəti hansı
səviyyədə əks etdirməsi şübhəlidir. Yer kürəsinin Günəşə və
digər planetlərə olan nisbətinin dəyişən olması və Yer
kürəsinin mütləq tarixi bir qədər şübhəlidir.
Belə qəbul edə bilərik ki, insanlar və digər aktiv hərəkət
edən canlılar özlərində nüvə daşıyırlar. Bu nüvədə, mərkəzdə
sintez və analiz prosesləri baş verir. Proseslər sayəsində
canlılıq şərtlənir.

19

I FƏSİL: TƏBİƏT
Kainat haqqında
Kainat hərəkət müstəvisidir, elementlərin toplusudur.
Elementlərin özündən də qüvvə və enerji meydana gəlir.
Kainatda elementlər arasında sürtünmə baş verir və məkanda
müxtəlif istiqamətli sürtünmə həyata keçirilir. Sürtünmədən,
itələmədən, sintez və parçalanmadan qüvvə, enerji meydana
gəlir. Sürtünmədən enerjinin aktivləşməsi də yaranır.
Aktivləşən enerji də sürəti yaradır. Sürət toxunmadan,
elementə olan kənar təsirdən meydana gəlir. Sürət halında olan
elementlər qüvvələrin, təsirlərin əsaslarını formalaşdırır.
Kainat bu baxımdan da hədsiz, kəmiyyətsiz (ölçüyəgəlməz
dərəcədə böyük və sonsuz olan) enerji mənbəyi olan sonsuz
bir məkandır. Kainat bir müstəvi olaraq bərk, qaz, efir, maye
halında olan elementlər cəmindən ibarətdir. Kainatdakı işıq
enerji amilidir. Kainat işıq (aktiv mənbələrdən) və
qaranlıqlardan (işığın müəyyən məkanlarda azalmasından,
passiv mənbələrdən, passiv mühitdən) ibarətdir. Kainatın əsas
mənbəyi qaranlıqdır. Yəni, passiv enerjidir. Qaranlığın
çevrilməsindən işıq meydana gəlir. Qaranlıq elementlərlə,
sürəti nisbətən zəif olan, “yatmış” elementlərlə zəngindir.
Qaranlığın özündə də işıq var. Çünki hərəkət var. Qaranlıq
azalan məkanda azalan işığın təcəssümüdür. Buna görə də
qaranlıq mövcuddur. Azalan işığın təzahürüdür.
İşıq amili makro və hüdudsuz, həm də hüdudlu, müəyyən
bir məkanda kəmiyyəti məlum olan amildir. Buna görə də
kainatda işığın sürəti naməlumdur. Kainat işığının başlanğıcı
bilinmədiyi halda, işığın sürəti dəqiqiliyi ilə müəyyən oluna
bilməz. İşığın sürəti hər bir məkanda dəyişəndir. Qeyd
olunduğu kimi, qaranlığın işığı da mövcuddur. İşıq
qaranlıqlardan ışığa, aydınlığa doğru sürətini və tərkibini
dəyişir. Bu baxımdan sadəcə olaraq müəyyən məkanda mövcud
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olan işıq sürəti ölçülə bilər. Həmin sürət ancaq o məkana
aiddir. Məsələn, başlanğıcı məlum olan və müəyyən bir kütlə
ilə axın edən işıq selinin sürətini dəqiq ölçmək olar. Lakin bu
ölçü nəticəsini bütün hallar üçün xarakterik və prinsipial
olaraq qəbul etmək olmaz. Kainatda işığın sürəti hər bir
məkanda fərqlidir. Bu baxımdan da Günəşlə Yer kürəsi
arasında məsafəni, qeyri-dəqiq şəkildə müəyyən olunan işıq
sürətini əsas götürüb, dəqiq hesablamaq mümkün olmaz.
Çünki Günəşdən çıxan işığın sürətini də dəqiq ölçmək qeyrimümkün olar. Günəşin kütləsi dəqiq ölçülə bilməz və ondan
çıxan işıq selinin sürətini ölçmək qeyri-mümkündür.
İşıq öz mənbəyindən mənsəbinə doğru stabil sürətlə
hərəkət edə bilir. İşığın sürəti, belə güman etmək olar,
mənbədən, işıq verən mənbədən və onun kütləsindən asılıdır.
İşığın sürəti həm də cəzb edənin, onu özündə əks etdirənin
kütləsindən asılıdır. Məsələn, işıq Marsda bir, Yer kürəsində
başqa bir sürətlə olmalıdır. Marsda tənzimləmə sürəti bir
ölçüdə, digər planetlərdə isə başqa ölçüdədir. Kainatda bütün
mənbələr və mənsəblər eyni ola bilməz. Buna görə də işıq
sürəti də itələmə və cəzbetmə qüvvəsinə görə fərqlidir. İşıq
sürəti mənbə, mənsəb və axan kütlədən, seldən asılıdır.
Kainat, onun tərkibi olan təbiət öz tərkibindəki varlıqlarla
immanentdir. Təbiət mövcudluqları insan düşüncələri üçün
həm ezoterik (daxili, sirli), həm də ekzoterik (hər kəs üçün
aydın olan, geniş yayılan) xassəlidir. İnsan daxili və xarici
insan üçün tam bəlli deyil. Buna görə də insanın ezoterikası və
ekzoterikası kainatın ezoterikidir, yəni daxilidir. O da tam
müəyyən deyil. İnsan özünü bu sonsuz varlıq məkanda tam
mənası ilə tapa bilmir. İnsan daha çox bilməyən, bəlli olmayan
məxluq kimi yaşayır. İnsan öz ruhi və maddi-fiziki aləmi ilə
öz düşüncələri üçün bütöv olmaqla bərabər, həm də
yarımçıqdır. İnsan daxilən əldə olunan məlumatlara şübhəlidir,
aşkar olunan həqiqətə də hətta şübhə ilə yanaşır. Aydınlığın,
gerçəkliyin makro sonsuzluqda mənasını dərk edə bilmir. Bu
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baxımdan da insan bir məxluq kimi təbiətdən tam şəkildə özözünə aydın olan nəticə deyil. İnsanın tam sirri onun özündən
kənar makro dünya üçün tam bəllidir. Bu baxımdan da insan
təbiəti və kainatı dərk etməklə, bu kimi varlıqları özünə
düşüncə obyekti etməklə,
özünü kənardan dərk edə bilər.
Digər tərəfdən, insanlar əlaqələr və münasibətlər fonunda birbirilərini dərk etmək iqtidarında olurlar.
Adi bir fikir adamı olaraq məndə kainatla bağlı dualistik
baxış var. Bu da şübhələrdən, qəti əminliyin, aydınlığın
olmamasından irəli gəlir. Çünki hər bir şəxs kimi mən də çox
məlumatlı deyiləm. Dərinə düşünmək elə şübhələri yaradır,
çünki sistem düşüncə ilə bir qədər açılır və mənalar çoxbucaqlı
olur. Dərinə düşüncə sayəsində müəyyən bir məkanda
elementlər aydınlaşır. Aydınlaşma sayəsində bəlli olanlar öz
arxasınca digər bəlli olanları ayırd edir. Bu ayırdetmələr
sayəsində insanlarda şübhələr meydana gəlir. Şübhələrin
miqyası düşüncələrin açılması ilə artır. Bu artım həm də
əminliyi və qəti düşüncələri, mütləq əminlikləri çoxaldır.
Kainatın (həm də tərkibindəki qalaktikaların-bərk
materiyaların-ulduzların) əbədi olması, daxilində təkamülü,
yəni yeni təzahürləri, dəyişiklikləri əks etdirən vəziyyətlərin
mövcud olmaması, - bir tərəfdən, dəyişikliklərin olması, bu
baxımdan yeni ulduz və planetlərin zaman-zaman yaranması və
yoxa çıxması isə digər tərəfdən, dualistik baxışları yaradır.
Belə suallar daima düşündürücü olur: doğrudanmı yeni
ulduzlar doğulur, ya da ümumiyyətlə, kainatda generasiya
prosesləri baş vermir.
İnsan üçün kainat çox mürəkkəbdir, ona görə ki, kainat
müstəvisi geniş həcmdə, aralı məsafədə insandan həm də çox
uzaqdadır. Ancaq bu o demək deyil ki, insan kainatdan
kənardadır. Əksinə, kainatın özündədir. İnsanın duyğu
orqanları kainatın insan üçün uzaq olan məsafəsini tam tuta
bilmir. Bu baxımdan da kainatı dərk etməyin ən məqbul yolu
insanın öz daxilini açmasından ibarətdir. Ona görə ki, daxildə
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modelləşmiş, ümumiləşmiş
məlumatlar mövcuddur.
Formulaların açılması gərəkdir. Obrazlanma kifayət
olmadığından mütləq universal və məxsusi həqiqətə geniş
miqyasda gedib çatmaq mümkün olmur. Belə deyək ki, kainat
o qədər sonsuzdur ki, onun artması, genişlənməsi yoxdur. Yəni,
sərhədləri yoxdur. Varsa, o sərhədlərdən sonra nə var?-sualı
ortaya çıxır. Bu aspektdə bütün proseslər sadəcə olaraq bu
sonsuzluq daxilində baş verir. Qalaktikaları kainat özü yaradır
(əgər tarix varsa). Sonsuz məkan onsuz da hədlərsizdir,
genişlənmir. Kainat sonrası (kainat kənar) fikir ola bilməz,
qalaktikalar onun daxilindədir. Dəyişiklik, təkamül prosesləri
bu sonsuzluğun daxilində baş verir. Belə güman edək ki,
qalaktikalarda dəyişmələr olur, yeni ulduzlar yaranır, planetlər
yaranır, kometalar, asteroidlər, qaz dumanları və digər kainat
cisimləri, obyektləri, element birləşmələri, bərk materiyalar
ortaya çıxır. Bu cisimlər öz mənşəyini elə kainatdan götürür.
Kainatdakı zəruri dəyişikliklər fonunda bu kimi gerçəkliklər
meydana gəlir. Kainatın daxili qanunauyğunluğu elə onun
özündən meydana gəlir. Bütün proseslər də nizamasalmanın
əsasını təşkil edir.
Qeyd: belə bir fikir də bildirək ki, kainatda makro
dəyişiklik baş vermir. Heç bir ulduz, planet yaranmır.
Ulduzların və planetlərin tarixi yoxdur. Sadəcə olaraq
qanunauyğun yerdəyişmələr edirlər. Tarixi, yaranış
ardıcıllığını biz insanlar düşünürük, daha doğrusu
uydururuq; çünki mikro aləmdə dəyişikliklərə məruz
qalırıq. Doğulma və ölüm proseslərinin şahidi oluruq. Eləcə
də təbiətə mikro təsirlər edirik və əldə olunan məhsulları
makro zamanın axarına buraxırıq, daxilinə qatırıq. Bu
baxımdan da zaman elə bizim özümüz üçündür.
Zamansızlıq prinsiplərindən irəli gələrək hesab edə bilərik
ki, Günəşin və planetlərin yaranış tarixi yoxdur. Başlanğıc
yoxdur, son da ola bilməz. Onu da demək olar ki,
planetlərsiz Günəş fəaliyyətini təmin edə bilməz. Günəşin
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özü mövcud ola bilməz. Çünki,
planetlərin
mövcudluğundan və hərəkətindən Günəş öz mövcudluğunu
təmin edir. Belə olan halda yaranış tarixi şübhə altına
alınır.
Kainat müstəvisinin daxilən dəyişikliyə məruz qalması və
nahamarlıqların yaranması mümkündür. Lakin bu prosesləri
daha çox sistemli və təkrarlanan hesab etmək olar. Məsələn,
belə güman edə bilərik ki, Günəş və planetlər arasında əlaqələr
sadəcə olaraq təkrarlanmadan, bir-birini təkrarlayan
hadisələrdən, proseslərdən, görüntülərdən ibarətdir. Burada
isə Yer kürəsinin təkamülü haqqında bir qədər şübhələr
mövcuddur. Kainat “boşluğu” (kainat müstəvisini təşkil edən
elementlər) dəyişikliyin, yaranmanın əsasını, mənbəyini təşkil
edir. Qəbul edək ki, bütün cisimlər ancaq fərqli formadırlar.
Məzmun köklü baxımdan eynidir. Ona görə ki, mənbə, yəni
kainat eynidir. Ulduzlar, qaz dumanları, planetlər, digər
bərk cisimlər formasını dəyişərək kainat fəzasına çevrilə
bilərlər. Bu, ehtimallara çox söykənən bir fikirdir. Həqiqət və
mütləq də odur ki, sadalanan materiya aləmi elə kainatdan,
onun efirindən mənbəyini götürür.
Belə qəbul edək ki, kainat müstəvisi onun bərk materiyaları
üçün başlanğıcdır. Əsas bazadır. Bu baxımdan da kainat
obyektlərinin yaranması haqqında fərziyyələr (ehtimallar,
təxminlər, gümanlar) həqiqətə uyğun ola bilər. Lakin tarixi
demək çətindir. Tarixi ayırd edən modellər də subyektiv və
yarımçıq ola bilər. Hər bir sistemin tarazlı olması prinsipi bir
istiqamətdə onu deməyə əsas verir ki, sistemdə sadəcə olaraq
tarazlığı saxlamaq üçün element ötürmələri baş verir. Cisimlər
və fəza (kainat fəzası) bir-birinə elementlər ötürürlər. Burada
fəza ötürücü funksiyanı yerinə yetirir. Həmçinin özünə daxil
edir və özündən buraxır. Bu baxımdan da hər bir yaranışın
mənbəyi kainatın bərk cisimlər olmayan fəzasıdır. Çünki,
görünən də elə həmin fəzadır. Makro (ölçüsüz) kainat əsas
mənbədir və hər bir kosmik fəza əməliyyatı onun daxilində baş
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verir. Fəza səthində yaranan nahamarlıqlardan yeni bərk
cisimlər ortaya çıxır. Bu proseslər kainat daxilində olan
təkrarlanmalardır. Bu nahamarlıqlardan güc, qüvvə yaranır.
Elementlərin sürətli axını baş verir. Nahamarlıqlar dolur, bu
axın sayəsində fəza cisimləri yaranır. Fəza elementləri
(obyektləri) –ulduzlar, planetlər, qaz –buxar halında olan
cisimlər və digərləri öz mənşəyini elə “boşluqlardan” götürür.
Bənzətmək üçün belə təsəvvür edək ki, okean suları qarışır,
böyük dalğalardan bir-birinə çırpınır, burulğanlardan güc,
qüvvə meydana gəlir. Okean sularının nisbi sabit və sakit
vəziyyəti potensial və passiv enerji mənbəyidir. Belə bir
fərziyyə irəli sürək ki, okean sularının çırpınmasının iki
böyük nəticəsi meydana gələ bilər: birincisi, bərk
materiyanın əldə olunması, ikincisi, alovun yaranması.
Ulduzlar və planetlər isə fəzaya nisbətən aktiv enerji
cisimləridir. Onlar müəyyən müstəvidə passivlikdən aktivliyə
keçən nəticələrdir. Mənbə isə passiv səthdir, müstəvidir.
Qeyd: Okeanlardan, dənizlərdən də atmosferə enerji
ayrılır. Okeanlardan, digər su hövzələrindən enerjinin
ayrılması sayəsində buxar, külək yaranır. Küləklərin
hərəkətini də okeanlardan ayrılan enerjilər də təmin edir.
Təbii ki, burada dağlar, təpələr və düzənliklər, çökəkliklər,
ovalıqlar da mühüm rol oynayır. Külək özü maye suya
nisbətən soyumuş “sudur”, suya qədər olan bərkləşmiş
buxardır. Hava buxar-su arasında olan bir haldır. Küləyin
mənbəyi həm su, həm bərk materiya, həm də Günəşdir.
Güman etmək olar ki, Günəş enerjisi atmosferə çevrilir,
atmosferi yaradır, fərqli tərkib də, yəni Yer kürəsi üzrə
fərqli paylanmalar da küləkləri meydana gətirir. Yer
kürəsinin atmosferində kosmik fəzanın, efirin də payı var
və bəlkə də əsas həcmini, kütləsini təşkil edir. Günəşin bərk
materiyalara olan nisbətindən də atmosfer yaranırsa,
deməli, bütün planetlərdə və onların təbii peyklərində
özünəxas atmosfer mövcuddur. Bütün planetlərdə atmosfer
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həm planetlərin daxilindən, həm Günəşdən, həm də efirdən,
yəni, kosmik fəzadan meydana gəlir.
Burada toplaşan
elementlər (maye hal) öz gücündən, qüvvəsindən bərkləşmə
yaradır. Yeni bərk cisimlər alınır. Bu bərk cisimlər arasında
olan elementlər ötürülmələri baş verir. Mən bu hipotezanın
mütləq başlanğıcını, yəni Günəşin, digər ulduzların, planetlərin
yaranma tarixini deyə bilmirəm. Bu şübhədir, qəti əminlik
yoxdur. Qəti fikir ola bilməz. Bu, insanlara tam aydın ola
bilməz. Yalnız seçmə insanlar (peyğəmbərlər, uzaq görənlər,
ekstrahissli insanlar) bir qədər geniş deyə bilərlər. Çünki
insanlar
kainatın
daxilindədirlər,
kainatdan
fövq
(kainatxaric)deyillər və bu aspektdə də tam başlanğıcı deyə
bilməzlər. Bu istiqamətdə olan bütün fikirlər şübhəlidir,
gümandır, təxmindir. Həm də gerçəklik və təxmindir. Çünki,
insanlar kainat kənar düşünə bilməzlər. Təxminlər də
obyektivliyi yaradır. Yəni, hər kəsdə olan fikir digəri üçün
obyektiv ola bilir. O da düzdür ki, insanlar mikrokainat
modelləridir və daxillərində kainatın sirlərini daşıyırlar. Onun
açılması da müəyyən faizlə yalnız bəzi insanlara qismət olur.
Əbədi və sonsuz kainatda mütləq başlanğıc və mütləq son
yalnız obyektlərdə, göy cisimlərində bir qədər (müəyyən faizlə)
deyilə bilər. Ümumən isə, yəni bütün kainat üzrə başlanğıca
görə fikir bildirmək qeyri-mümkündür.
Fərz edək ki, təkamül prosesləri baş vermir (məsələn,
Günəş sistemində, Yer kürəsində, digər planetlərdə), onda,
insanların və digər canlıların vahid başlanğıclarını (yaranma
tarixlərini, təkamül tarixlərini) demək çətindir. Ola bilər ki,
bütün canlılar üçün eyni mənşəli toxumlar (rüşeymlər) var.
Günəş sistemində ardıcıl olaraq paylanan enerji sayəsində
toxumlardan (hüceyrələrdən) iri canlılar yaranır. Müəyyən
müddətdən sonra isə ölürlər. Canlılarla bağlı proseslər çox
güman ki, mikro aləmdə baş verən dəyişikliklərlə əlaqəlidir.
Yer üzərində səpələnən fərqli enerji, fərqli məkan canlıları
fərqli yaradır. Bu da toxumların fərqli kəmiyyətləri ilə
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əlaqəlidir. Belə hesab etmək olar ki, çəki və kəmiyyət amili
fərqlərin, gücün, sürətin, tərkibin, qüvvənin əsasıdır. Kəmiyyət,
nisbət, qarşılıqlı sintez faktoru fərqliliyin özünü meydana
gətiri. Bu baxımdan da qərara gələ bilərik ki, heyvanların
nüvələri ilə insanların nüvələri arasında fərqlilik var.
Oxşarlıqlar da mövcuddur ki, bəzi forma və məzmunlar
oxşarlıq təşkil edir.
Qeyd: məsələn, dünya okeanının hər bir dərinliyində su
eyni sıxlıqda, temperaturda ola bilməz. Çünki aşağı
endikcə kütlə fərqi yaranır. Kütlə artdıqca sıxlığı çoxaldır.
Bu da fərqli sürəti və qüvvəni meydana gətirir. Sıxlıq çox
olduqca suyun dibinə doğru hərəkət edən bərk cismin
sürəti arta da bilər. Canlı aləm də fərqlənir. Fərqlilik də
fərqli enerji sahəsini formalaşdırır. Fərq və kütlə tərkibdən və
tərkib birləşmələrindən meydana gəlir. Kütlə amili sürətin,
təkanvericiliyin, təsir qüvvəsinin əsaslarını ortaya çıxarır.
Günəş və digər ulduzlar bütün məkanda canlılara eyni şəkildə
enerji vermir, güc, qüvvə, sürət vermir. Bu aspektdə fərqli
bədən strukturu və fərqli ruh meydana gəlir. Onlar arasında isə
oxşarlıqlar, eyniliklər olur.
Qeyd: oxşarlığın eynilikdən fərqi obyektin və ya da
subyektin fiziki quruluşlarının ölçü amili dərəcəsindən
asılıdır. Eyni obyekt və subyektdə nə qədər eyni ölçülü
element eyni məsafədə cəmləşərsə, bir o qədər oxşarlıq
dərəcəsi artar. Elementlər arasında oxşarlıq dərəcəsinin
yüksək həddi eynilikdir.
Nəticələr:
-kainat sonsuzdur, bu sonsuzluğu həm passiv müstəvi, həm
də aktiv fəza cisimləri yaradır. Kainat baza elementlərlə
zəngindir. Bu baxımdan da planetlərdə olan bütün elementlər
ulduzlarda və efir məkanında (planetlərxaric məkanlarda,
fəzada) mövcuddur. Elementlər zənginliyi aktiv cisimlərdə
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mərkəzləşir. Burada element birləşmələri yaranır. Kainatın
elementləri qalaktikalarda daha sıx birləşir. Bu birləşmədən də
kəmiyyət, kütlə meydana gəlir;
-kainat cisimlərinin kütlə fərqi, çəki fərqi məhz özlüyündə
sürət və qüvvə fərqini meydana gətirir. Qüvvə başlıca olaraq
kütlədən, çəkidən və onların hərəkət sürəti və məsafələrindən
asılı olur;
-kainat müstəvisində elementlər, zərrəciklər daha yüngül
formadadır. Birləşmələri isə ulduzları və planetləri, qaz
dumanlarını, digər cisimləri yaradır;
-kainat müstəvisinin fərqli birləşmələri fərqli sürətdən
yaranır. Sürət çox olanda birləşmə və parçalanma çox ola bilər.
Bu baxımdan da ulduzlar və planetlər fərqi mövcuddur;
-kainat müstəvisində
sürət artanda geniş həcmdə
elementlər hərəkətə gəlir. Bu hərəkətlər müstəvidəki
tarazlıqları pozur. Pozma sayəsində nahamarlıqlar yaranır.
Nahamarlıqlarda əsasən ulduzlar (Günəş və digər ulduzlar)
yaranır;
-kainat müstəvisi (fəza, efir məkanı, atmosferdən kənar
yüngül məkan) mənbədir, ulduzlara və planetlərə nisbətən
passiv mənbədir. Hərəkət sayəsində aktivlik olur. Aktivlik
passiv elmentlərin sürətindən meydana gəlir. Bu anda təsirlər
yaranır. Passivlikdən aktivliyə keçid yaranışla nəticələnə bilir.
Bu baxımdan da kainatda sürət amili ulduzların və planetlərin
yaranması səbəbidir (fərziyyə);
-qonşu sistemlərdən yandakı təsirlər meydana gəlir. Bu
baxımdan da kainatda qalaktikalar qalaktikaları yarada bilər.
Bir nizamın çevrilməsi qonşu sistemdə təsirləri yarada bilər.
Makro təsirdən mikro aləm yaranır. Sonradan da makronun
tərkibinə çevrilir. Deməli, yaranış yeni yaranışları şərtləndirir.
Fikirlərdə olan ehtimallar (fərziyyələr) çoxdur;
-insanlar və digər canlılar mənşəcə kainata bağlıdırlar.
Onların toxumları baza etibarilə oxşardır, eynidir. Ancaq fərqli
enerji fərqli canlıları yaradır. Toxumlar fərqli canlılarda
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məxsusi olur. Yəni, hər bir canlı özündən sonra oxşarını,
eynisini, eyni növünü gətirir;
-canlıdan fərqli canlı fərqli mühitdə və temperaturda, enerji
fərqində yarana bilər. Əgər biz təkamül nəzəriyyəsinə inansaq,
onda belə qərara gələ bilərik ki, bu, Yer kürəsinin təkamülü ilə
bağlı olub. Sabit enerji müstəvisində canlıdan tam fərqli
canlının (məsələn, heyvandan insanın əmələ gəlməsi) əmələ
gəlməsi bir qədər şübhə doğurur. Canlının dəyişməsi fərqli
enerjidən asılıdır. Eyni toxumlar fərqli enerji mühitində fərqli
canlıları yaradır. Burada fərqlərin güclü olması dedikdə,
insanların dağlarda, düzənliklərdə, fərqli iqlim qurşaqlarında,
meşəliklərdə, səhralarda yaşamasını və doğulmalarını başa
düşmək olmaz. Qlobal sistem dəyişiklikləri fonunda meydana
gələn fərqlər nəzərdə tutulur. Təbii ki, dağ, meşə və digər ətraf
aləm fərqi insanların qismən fərqli olmasını şərtləndirir. Bu
fərqlilik xarici görünüşdə və düşüncələrdə də əks olunur.
İnsanlar tiplərə bölünə bilir.
Qeyd: sürətli sənaye inkişafı insanlarda fiziki
məhdudluğu, əqli məhdudluğu yarada bilər. Bu vərdişlər
genlərdən -genlərə irsən keçə bilər. Bu anda gələcəkdə
indikinə nisbətən fərqli nəslin yetişməsi mümkündür. Ola
bilər ki, bu fərq insanların bioloji və ruhi oxşarlığında da
əks olunsun. Əgər biz bu prinsiplərə inansaq, onda elə
təkamül nəzəriyyəsinə də qismən inana bilərik. Lakin bu
təkamül nəzəriyyəsi insanlardan - insanlara aid olmalıdır.
İnsanların heyvan əcdadları haqqında fikirlər şübhəlidir;
-kainatda olan enerji fərqi fərqli dadı və iyini müəyyən
edir. Passivlikdən aktivliyə keçid zamanı və yaxud əksinə
keçidlərdə fərqli dad və iyi meydana gəlir. Deməli, rəng və iyi,
eləcə də dad fərqi fərqli kəmiyyətlərdən və fərqli enerjidən asılı
olur;
-kainatdakı fərqli koordinatlar, məkan yerinin fərqli
olması, fərqli bucaqlar fərqli yaranışların əsaslarını ortaya
qoyur. Yəni, bir məkanda olan cisim ilə digər məkanda olan
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kosmik cisim arasında sürət, kəmiyyət fərqi mövcuddur. Buna
görə də planetlər, ulduzlar, digər səma cisimləri bir-birindən
formaca fərqlidirlər. Lakin baza məzmunlarında oxşarlıqlar
çoxdur. Belə təxmin etmək olar ki, kainatda tam eyni qalaktika,
tam eyni ulduz və planet yoxdur. Çünki dayanış (duruş)
müstəviləri və məkanlar fərqlidir;
-Yer kürəsinin hər bir məkanında eyni tərkibli materiya ola
bilməz. Hətta amosfer və su, fauna və flora mühiti də bir qədər
fərqlidir. İnsanların da qismən fərqləri var. Dillərin, xalqların
yaranmasında məkan fərqləri amili də böyük rol oynayıb;
-Yer kürəsi və digər planetlər məxsusidir. Kainatda yer
kürəsinin və digər obyektlərin tam eynisi ola bilməz. Hər bir
məkanın öz xassəsi var. Başqa məkan fərqləndiricidir. Planetlər
və digər bərk cisimlər eyni ola bilməz, fərqlidir. Günəş də
təkdir. Heç bir ulduz onun kimi ola bilməz. Buna görə də insan
kainatda təkdir.
Varlıq haqqında
Varlıq- var, hər şeyin başlanğıcı varlıq üzərindədir. Kainat
varlıqdan ibarət olan sonsuz müstəvidir. Kainat elə varlıqlar
müxtəlifliyinin, elementlər müxtəlifliyinin
birləşməsidir.
Varlıqlar varlıqlar üzərindədir. Varlıqlar varlıqlardan törəyir.
İstənilən formanın və məzmunun başlanğıcı başqa forma və
məzmundadır. Buna görə də tam mənada düşünülən “yoxluq”
yoxdur. Sadəcə olaraq bir məkanda digər element olmaya bilir.
Hər bir məkan elementdən ibarətdir. Bir varlığın əvvəli başqa
elementin məkanıdır. Varlıqlar müxtəlif ölçülü məkanlarda
birləşir.
Bu baxımdan da belə qəbul etmək olar ki,
başlanğıcdan əvvəlki başlanğıc da var və bu, mütləq
varlıqlardan ibarətdir. Varlıqdan varlıq törəyir, varlıq öz
başlanğıcını başqa varlıqdan götürür. İnsan və digər aktiv
canlılar öz başlanğıcını elə varlıqdan götürür. İnsanın başlanğıc
varlığı elə insanın özüdür, hansı ki, insan təbiətdən tərkibdir,
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təbiət elementlərinin daşıyıcısıdır. Ümumən kainat bir-birini
tamamlayan, bir-birinin əlamətlərini şərtləndirən varlıqlardan
ibarətdir.
Yoxluq yalnız forma və məzmun baxımından dəyişəndən
əvvəlki vəziyyətdir. Başlanğıc elementdir, enerjidir. Kainatın
nədən başlaması elə kainatın özündəndir. Ən birinci, ilk
başlanğıc yoxdur; çünki yoxluq yoxdur ki, ondan başlanğıc
əmələ gəlsin. (makro formada izah). Buna görə də kainatın
tarixi olmaya bilər.
Qeyd etdik ki, hər şeyin başlanğıcı varlıqla başlayır.
Məsələn, evin başlanğıcı (tikilməsi)onun tərkib elementlərinin
bir məkanda sintezi ilə, yəni birləşdirilməsi ilə başlayır. Burada
başqa məkanlarda olan varlıqlardan müəyyən bir məkanda
çevrilmələr meydana gəlir. "1" ədədi öz başlanğıcını elə "1"dən götürür. "O" (sıfır) yoxdur, bu, yalnız olmayan bir
formanın öz məkanında olmamasının ifadəsidir. Məsələn, “1”
yoxdursa, həmin məkanda 1 -ə nəzərən "O" var. Lakin bu o
demək deyil ki, 1 öz başlanğıcını sıfırdan, yəni heçlikdən
götürür. Bir vahidi heçliyi doldurur. Su öz mənbəyini
məkandakı sudan və suyu əmələ gətirən proseslərdən götürür.
Bu, o demək deyil ki, suyun başlanğıcı “0” (sıfır)dır. Bu
baxımdan da başlanğıc mütləq və nisbidir. Dəyişir ona görə ki,
müxtəlif maddələrin birləşməsindən və ayrılmasından bir
forma ortaya çıxır. Su su kimi öz başlanğıcını
elementsizliklərdən yox, məhz su kimi olmayan (su halında
olmayan qaz zərrəciklərindən) yoxluqdan götürür. Həmin
başlanğıc da varlıqdır. Bir forma başqa formadan, bir məzmun
başqa məzmundan yaranır. Deməli, yoxluqlar - elə formasını
dəyişən varlıqlardır.Yəni, bir varlığın əvvəli yenə də varlıqdır.
Sonrakı varlıq əvvəlki yoxluqdur.
Digər bir məsələ: "1" və "-1" arasındakı "0" (sıfır) da
düzgün deyil. Çünki, "-1" enerjisizlik deyil, azalan enerjidir.
Onun öz enerji kəmiyyəti və məkanı var. "0" o mənanı verir
ki, enerji məsələn, "1"- dən sonra heçliyə gedir. Bu düzgün
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deyil. Azalan temperatur 1-dən elə tərkiblə müəyyən xətt üzrə
azala-azala getməlidir. "0" ortada olmamalıdır. “0”-ın yeri
varlıqdır. Bu baxımdan riyaziyyatda -1+1=0 yox, var olan şeyin
ədədlə ifadəsinə görə -1+1=1 olmalıdır. Məsələn, 1 1ədəd qələm
bir məkanda çatmirsa, bu həm də -1 deməkdir. Həmin qələm
məkana gələndə bu zaman "0" yox 1 ədəd qələm olur.
"1"-dən "-1"-ə keçid ola bilər. Bu, o demək olar ki, 1-1=1.
"0" çox şərtidir.
Bir də ki, 1 tərkib etibarilə digər kiçik 1-lərə bölünür. 1-in
forması və məkanı kiçilir. İkidə bir, üçdə bir, beşdə bir daha
düzgündür. Buna paralel mənfiliklər aparmaq, yəni, -1,-2,-3 və
s. düzgün deyil.
İnsan və digər canlılar onların formasından qabaq olanlardan
yaranıblar. Bu elementlərdir, element birləşmələridir. İnsan Allah
tərəfindən təbiətdəki elementlərdən, yəni varlığın özündən ondan
böyük olan Varlıq tərəfindən yaradılıb! Burada artıq zaman
kriteriyasını biz təsdiqləmiş oluruq. Zaman aktiv canlılar üçündür.
Ümumi kaniata bu zamanı aid etmək çətindir.
İnsan bir varlığı başqa bir varlığa çevirən məxluqdur.
İnsanın istedadı və qabiliyyəti, yaradıcılığı, quruculuğu
nəticələr əmələ gətirmək üçündür. İnsanın hərəkət məqsədi var
və bu, dəyişkənliyin əsasını təşkil edir. İnsan əməyi varlıqdan
varlığın əmələ gətirilməsinə xidmətlərə yönəlir. Varlıqlar
yoxluqlara da çevrilir. Məsələn, bir məkanda olan ev söküləndə
yerində başqa bir məkan, forma yaranır. Sökülən materiallar da
formalarını dəyişir.
İnsanın düşüncəsi varlıq olaraq, varlıqları ayrıd etmək
funksiyasını yerinə yetirir. Deməli, düşüncələr mənbəyə
söykənir. Düşüncələrin artması elə mütləq varlıqların artmasını
şərtləndirir.
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Paylanma
Günəş və onun planetlərində ardıcıl dövriyyə ilə
zərrəciklərin paylanması prosesləri gedir. Günəş elementləri
(enerji axını ilə) planetlərə ötürür, bu anda gün düşən hissədə
planetlərin çəkisi (kütləsi) artır. (Qeyd: Planetlər kürə
şəkilində olmasa, Günəşdən gizlənən hissələri olmasa, yanıb
külə dönərlər). Çünki bərk materiyaya enerji gəlir,
aktivləşdirici və quruluşu dəyişdirici rol oynayır. Sanki, səthdə
planetlərin özlərininki ilə Günəş enerjisi axını ilə daxil olan
elementlər arasında məkan uğrunda mübarizə gedir. Günəş
planetlərin kütləsinə təsir edir. Planetləri “dağıdır”, materiallar
(elementlər) qoparır, onlardan fəzaya ötürür. Bu baxımdan da
demək olar ki, bərk materiyanın kütləsini azaldır. Özündən də
onlara yüngül zərrəciklər verir. Deməli, Günəş tərkib çəkisi
baxımından artan və azalan nisbətdə tarazlığını, mövcud
çəkisini saxlayır.
Qeyd: Okean dalğaları da, onlardan ayrılan enerji də
Yer kürəsinin tarazlı fırlanmasına təsir edə bilir. Bu
baxımdan da okeanlarda makro dəyişiklik baş verərsə, Yer
kürəsinin fırlanmasında da dəyişiklik ola bilər. Bu prinsip
də Yer kürəsinin təkamülünü bir qədər təsdiqləyir. Fərz
edək ki, okeanlar çox olanda Yer kürəsi vaxtilə indiki kimi
dövr etmirdi. Öz oxu ətrafında daha sürətlə fırlanırdı.
Okeanlar azaldı, quru hissə artdı, hərəkət sürəti azaldı.
Quru hissə də özbaşına arta bilməzdi. Hardasa Günəşin
təsiri olub, Yer kürəsi Günəşə bir vaxt indikinə nisbətən
yaxın olub. Bu yaxınlıq texnogen proseslərin baş verməsini
şərtləndirib. Yer kürəsində dəyişiklik Günəşlə əlaqəli olub.
Bu versiya da Yer kürəsinin Günəşdən yaranmasını və
tədricən uzaqlaşmasını təsdiq edir.
Əgər zaman amili
varsa, bu fikir düzdür. Əks halda, Yer kürəsinin tarixi
yoxdur. Geoloji və texnogen tarix yoxdur.
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Fəzadan da özü qəbul edir. Bu aspektdə planetlərin bütün
elementləri Günəşdə və bir-birilərində yarana bilir. Planetlərin
payından fəzaya, fəzadan Günəşə, təkrar fəzaya və planetlərə
ötürülmələr gedir. Bu ötürülmələr sürət, qüvvə və enerji
yaradır. Kosmik fəzanın enerji müstəvisi meydana gəlir.
Ümumiyyətlə, cazibə qüvvəsi obyektlər arasında enerji ötürmə
qüvvəsidir. Enerji də siqnallardan ibarət olur. Siqnal axınları
kosmik obyektləri müəyyən məsafədə bir-birindən tarazlı
saxlayır.
Qaranlıqlaşma zamanı dəyişmə baş verir. Soyumada
qismən pay geri qayıdır. Bərkləşmə prosesləri gedir və
enerjinin yığımı, passivləşməsi baş verir. Qaranlıq kainat
məkanı ilə işıqlı məkan arasında enerji fərqi yaranır, güc, sürət,
qüvvə dəyişir. Gecə gündüzə, gündüz də gecəyə element verir.
Bu baxımdan da Yer kürəsinin tarazlığı qoruna bilir. Günəş
tərkib etibarilə udma və buraxma ilə öz tarazlığını saxlayır.
Təsəvvür edək ki, Günəşdən yeni planetlər yaranır. Bu anda
pay olaraq Günəşdən gedir. Həm də kainatın tərkibindən gedir.
Əgər bu proses baş verirsə (Günəş sisteminin tarixi varsa),
onda bütün sistem həmin nəticəyə pay verir. Bu payı fəza,
digər planetlər, Günəş formalaşdırır. Fəzadan Günəşə pay
getməsə, planetlər və digər bərk cisimlər yarana bilməz.
Qeyd: Günəşdə dəyişiklik olarsa, Yer kürəsi və digər
planetlər hiss edər. Deməli, dəyişiklik yoxdur. Sistem
pozulmur.
Ümumiyyətlə, təbii kosmik obyektin yaranması prosesi baş
verərsə, onda sistemdə bir azalma, yeni tarazlaşma yarana bilər.
Belə hesab etmək olar ki, Günəş sistemində yeni planetin
yaranması Günəşdə artıq olan elementlərdən ola bilər. Günəş
sistemindən kənarda olan digər ulduz sistemində problem
yaranarsa, tarazlıq kəskin pozularsa, Günəşin və fəzanın payı
artar. Bu anda yeni planetlər və ulduzlar yaranar. Sistem böyük
təhlükə ilə üzləşər. Ümumiyyətlə, sadalanan fikirlərin məntiqi
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əsası olsa da, əslində ehtimallar, gümanlar, təxminlər,
fərziyyələr daha çoxluq təşkil edir.
Bu gün texnogen dəyişikliklər sayəsində Yer kürəsində
kəskin materik dəyişikliyi baş verərsə, həyatdan, aktiv canlı
aləmin mövcudluğundan söhbət gedə bilməz. Yer kürəsinin öz
oxu və Günəş ətrafında fırlanmasında indiki tarazlığa nisbətən
kəskin dəyişiklik yarana bilər. Belə bir fikir də bildirmək olar
ki, Yer kürəsində texnogen və geoloji dəyişiklik gedirsə, onda
nə üçün insanlar və digər aktiv canlılar öz formalarını
dəyişmirlər. İnsan hüceyrələri qapalı kodları təşkil etsə də belə,
Yer kürəsinin dəyişikliyi öz təsirini etməlidir.
Kainatda və onun tərkibi olan Günəş sistemində paylanma,
obyektlər arasında olan ötürülmələr və enerji kəmiyyətinin
sabitliyi elə sistemin taraz əsaslarla qorunmasına xidmət edir.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Qalaktikalar və Günəş
sistemində hər hansı bir dəyişiklik baş verərsə, planetlərdə də
problemlər ortaya çıxa bilər. Bu fikir də ümumiyyətlə, kainatın,
qalaktikaların və Günəş sisteminin yaranma mənşəyi haqqında
fikirləri alt-üst edir.
Günəş
sistemində
olan
paylanmalar
sayəsində
materiyaların tərkibində eyni elementlər aşkar olunur. Bu
paylanma məhz vahid məzmun və forma, vahid tərkib
haqqında düşünməyə əsas verir.
Kainatdakı qaz buludları
Qaz öz mənşəyini kosmik fəzadan götürür. Kosmik fəzada
olan enerji və hərəkət müstəvisi fəzanı yüngülləşdirir. Çünki,
daima ardıcıl genişlənmə prosesi gedir. Bu genişlənmə ona
görədir ki, Planetlərdən Günəşə və əksinə elementlərin axını
olur.
Qazlar seyrəklikdən (müəyyən məkanda olan kütlədən)
bərkliyə doğru xassələnə bilir. Bu da məkana yönələn və
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məkanda olan enerji tətbiqindən, kəmiyyətdən, kütlədən
asılıdır. Şəffaflıq da qazlardan ibarətdir. Şəffaflığın müəyyən
hissəsində kütlənin artması qazların əmələ gəlməsini sübuta
yetirir. Qazın tərkib fərqi, fərqli birləşmə qazın tərkibini təşkil
edən zərrəciklərin kəmiyyətindən, sıxlıqdan asılıdır. Sıxlıq da
çəkiyə, miqdara görə yaranır. Məkana nisbətdə kütlənin rolu
əhəmiyyətli dərəcədə olur. Tətbiq olunan qüvvə də böyük
önəm kəsb edir. Əslində buludlar seyrək formada olan, yəni
məkanda az tərkibdə olan elementlərin (seyrəklik azlıq
deməkdir ki, bu da məkana yayılmadır. Kütlə amili burada
önəm kəsb edir. Məsələn, böyük kütləyə malik olan
qazların kiçik məkanda toplaşması olur. Bu anda sıxılma
baş verir. Qaz meye halına keçir. Məkan artanda sıxlıq
azalır. Bu prinsip etibarilə qazı lap sıxlaşdırıb bərk
materiyaya çevirmək olar) sıxılaraq çox kütlə almasıdır. Qaz
buludları ulduzlardan meydana gələn sıxılmalardır. Fəzanın
özündə də sıxılma ola bilər. Ona görə də bu sıxlıqlar planetlər,
digər bərk cisimlər və ulduzlar əmələ gəlmə proseslərinin
müəyyən mərhələləridir. (Əgər tarix olubsa). Ya bu sıxlıq
proseslər sayəsində ləğv ola bilir, ya da sıxılma sürətlənir və
ulduzlar və planetlər əmələ gəlir. Sıxılma Günəşdən, ulduzdan
uzaqlaşanda daha çox olur. Bu prinsipə görə hesab edə bilərik
ki, Günəş və bərk materiyaların üzərində yaxınlıqlarında
sıxlıq az, aralıq məkanlarda isə sıxlıq çoxdur. Ancaq Günəşplanet ötürmələri sıxlığı dağıda bilir. Bərk kütlə enerji
mənbəyindən uzaqda olanda mövcud olur. Məsələn, belə hesab
etmək olar ki, Mars planeti ilə Yer kürəsinin tərkib sıxlığı
fərqlidir. Mars Yer Kürəsinə nisbətən daha bərkdir. Günəş ilə
onun bərk materiyaları arasında demək olar ki, eyni sıxlıq
yoxdur. Bu prinsipə görə də təbii halda, bütün məkanlarda və
şəraitlərdə Günəş enerjisi eyni sürətlə paylana bilməz.
Günəşdən Yer kürəsinə olan işıq sürəti ilə Günəşdən Marsa
olan işıq sürəti saniyədə eyni ola bilməz. Çünki aradakı
məsafə, Marsın kütləsi, Yerin kütləsi fərqlidir. Əgər işıq sürəti
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eynidirsə, onda cazibə qüvvəsi də eyni olar. Bu eynilik isə
kainat fərqliliyinə ziddir. Digər tərəfdən, işıq sürəti kainatda
eynidirsə, onda Günəşdən planetlərə fərqli zamanda çatar.
Ancaq belə təxmin etmək olar ki, Günəşdən uzaq planetlərə də
yaxın planetlərdə olduğu kimi işıq həmin an çatır. Uzaq
planetlərin kütləsi işığı yaxın planetlərdə olduğu kimi tez özünə
çəkir. Bu, böyük ehtimallı bir fərziyədir. Bu fərziyyə düzdürsə,
onda artan sürət hesabına zaman amili eyniləşər. Bu halda
düşüncələrdə ziddiyyətlər çoxalar.
Qaz dumanları, qaz buludları iki nəticənin məhsulu ola
bilər: ulduz yaranmasına qədərki olan prosesin nəticəsi və
ulduzdakı “yanmalardan” əmələ gələn prosesin nəticəsi. Hər
ikisində dalğalanma mövcud olmalıdır. İkinci variantda nəticə
etibarilə daha çox planet əmələ gələ bilər. Çünki elementlərin
forma dəyişməsi daha çox olur. Bərkləşmə daha çox ola bilir.
Ulduza daxil olmayan qazlar (ulduza qədərki qazlar) ulduza
daxil ola bilər. Bu daxilolmadan da çevrilmə yarana bilər.
Çevrilmədən maye və qaz halları ortaya çıxa bilər.
Yerin atmosferində də buludlar qazların sıxlığıdır.
Sıxlaşma bərkləşəndə yağış, qar və dolu yağır. Buludlar
dağıldıqda seyrəkləşmə olur. Qazlar atmosferdə dağılır.
Seyrəklik olur və nəticədə yağış yağmır.
Kainat tozları
Kainat tozları kainat qazlarının, maye halının,
zərrəciklərinin bərkləşmiş formasıdır. Kainatda olan “buxar”,
“su” enerji mənbəyindən uzaqlaşdıqca bərkləşmə, toza
çevrilmə meydana gəlir. Bərkləşmə də enerjinin təsirindən
olur. Bu tozlar kainatı təşkil edən fəzanın özündən və fəzanın
ulduzlarda (həm də ulduzlardan biri olan Günəşdə)
çevrilməsindən meydana gəlir. Bu tozlar başlıca olaraq yana
bilməyən, kül halını alan Günəş (ulduzlar) qazlarıdır. (Qeyd:
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Tozlar kosmik fəzada da yarana bilər). Yanan mərkəzdən
uzaqlaşdıqca bərk kosmik cisimlər formalaşır. Bu qazlarda olan
bərkləşmə toz halını yaradır və başqa planetlərin, bərk
cisimlərin (kometaların, asteroidlərin) üzərinə qonur, eləcə də
bərk cisimləri yaradır. Planetlərin yaranmasında ola bilər ki, bu
bərk qazlar-tozlar rol oynasın. Bir məsələni də xüsusi olaraq
təxmin etmək olar ki, planetləri Günəşdən fərqləndirən əsas
cəhət onların birinin udma, digərinin isə buraxma funksiyasının
digərindən çox olmasıdır. Yəni, onlar böyük və kiçiklərdən
ibarətdir. Planetlər sorucudurlar, Günəş də böyük sorucudur.
Günəş buraxıcıdır, planetlər də kiçik həcmli buraxıcıdırlar (qaz
elementlərini buraxırlar). İtələmə və cəlbetmə də buradan,
qüvvə də buradan meydana gəlir. Böyüklər və kiçiklər arasında
qarşılıqlı paylaşma gedir.
Kainatdakı qüvvələrin təsiri sayəsində fəzada olan
tozcuqlar, tozlar birləşir və bərk materiya halını halır. Bir bərk
materiya özünə yeni tozları cəlb edir. Bu qaz topaları bəzən
buzlaqlar da yarada bilir. Buzlaqlar tam bərk materiyaya
keçməyən qaz birləşmələridir. Bu prinsip etibarilə hesab
etmək olar ki, bütün kosmik cisimlər, özlərinə toz qəbul edə
bilirlər. Bu baxımdan da qəbul etmək olar ki, kainatın bütün
cisimləri ulduzlardan yaranan tozlardan qidalanırlar, kosmik
fəzada olan tozları özlərinə qəbul edirlər. Bu prinsip etibarilə
də təxmin etmək olar ki, bütün planetlər tozlar hesabına
kütlələrini artırırlar. Bu təxminlə qəbul etmək olar ki, vaxtilə
Günəş də balaca olub, planetlər və kiçik (cırtdan olublar).
Sonra isə Günəşin böyüməsindən meydana gələn tozlar
planetləri böyüdüblər. Bu fikiri mütləq kimi qəbul etsək, onda
belə təxmin edə bilərik ki, bir neçə milyard ildən sonra Günəş
və planetlər böyümüş olacaqlar. Belə şəraitdə aktiv canlılar da
dəyişəcəklər. Günəş kosmik fəzanın hesabına, planetlər isə
tozların hesabına öz kütlələrini artıracaqlar. Əgər bu ehtimal
bir qədər həqiqətdən ibarət olarsa, güman edə bilərik ki,
kütlənin artması hesabına Yer kürəsinin dairəsi böyüyəcək, öz
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oxu ətrafında fırlanma sürəti indikinə nisbətən artacaq (ya da
azalacaq), insanlar indiki kimi olmayacaqlar. Zaman ya
qısalacaq, ya da uzanacaq. Yer kürəsinin öz oxu ətrafında
fırlanma sürətinin dəyişməsi təbii ki, atmosferi də dəyişdirə
biləcəkdir. Bu halda atmosferə müvafiq canlılar formalaşa
biləcəkdir. Bu proses tədricən baş verirsə, yəni, hal-hazırda
gedirsə, insanlar Yer kürəsinin kütləsinin artması hesabına
dəyişən və daha ağıllı olacaqlar. Çünki enerji artımı da
çoxalacaq. Günəş özü də böyüyəcək.
Nəticələr: (ehtimallar, təxminlər)
-Yer kürəsi və digər planetlər Günəşdən yaranıblar (Çox
böyük ehtimaldır; çünki, kainatda başlanğıc və sonluğun
olmaması Günəş sisteminin tarixini şübhələr altına alır) ;
-Planetlər Günəşdən parçalanmış, ayrılmış və sönən
ulduzlardır (əgər tarix varsa);
-Planetlər Günəş sistemində vaxtilə mövcud olmuş ən
nəhəng planetlərdən birindən ayrılıblar;
-Günəş də sönüb nə vaxtsa planetlərdən biri olacaq
(ehtimal çox böyükdür. Çünki, Günəşin indiki mövcudluğu
efirdən, fəzadan, planetlərdən təmin olunur);
-Günəşdə və digər ulduzlarda kimyəvi çevrilmələr zamanı
kainat tozları (kül halı) birləşib bərk materiyaları əmələ gətirir;
-kainat tozları kosmik məkanda külü təşkil edir ki, bu kül
də ulduzlardan və Günəşdən atılır;
-kainat tozları bir məkana toplaşıb kosmik bərk
materiyaları yaradır.
Ya da güman edək ki, yaranış olmayıb və tarix yalnız
insanların fikirlərindədir.
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Atmosfer haqqında
Kainatın vahid sistemi onu deməyə əsas verir ki, Yer
kürəsinin və digər planetlərin atmosferi kosmik fəzadan
(efirdən) və Günəşdən, ulduzlardan da təmin olunur. Atmosfer
bərk kütlələr ətrafında sıxılmış yüngül qazlardır, qaz
müstəvisidir. Günəşlə bərk və maye maddə arasında olan
əlaqələrdən meydana gəlir. Kütləsi çox olan planetlərin
atmosferi də qalın ola bilər. Çünki cazibə qüvvəsi atmosferin
kütlə amilini meydana gətirir. Belə təxmin edə bilərik ki,
Marsın atmosferi Yer kürəsinkindən sıxdır. Çünki, Marsın
kütləsi çoxdur. Lakin planetdə suyun olmaması bu fikirin
ziddiyyətliliyini də ortaya çıxara bilir. Su atmosfer sıxlığı üçün
əsas maddələr kompleksindən ibarətdir.
Yer kürəsinin və digər planetlərin, onların peyklərinin
atmosferini kosmik fəzadan fərqləndirən sıxlıq amilidir.
Qazların birləşmə fərqidir. Ona görə də cazibə qüvvəsinin
təsiri ilə kosmik fəzadan Yer kürəsi dairə formasında görünür.
Atmosferin qalın hissəsindən sonra uzaqlaşdıqca Yer kürəsi də
dairə şəkilində görünəcək. Atmosfer də dairə formasında
cazibə qüvvəsinə görə olur. Atmosferin şara oxşaması, yəni,
Yer kürəsinin üzərini örtməsi həm də Günəş-planet
cazibəsindən meydana gəlir. Atmosfer Günəşin planetlərə
(passiv enerji mənbəsinə-bərk materiyalara) təsirindən
meydana gələn aralıq qaz təbəqəsidir. Burada enerjinin
aktivləşməsi, bərk materiyanın aktivləşməsi meydana gəlir.
Günəş şüası bərk materiyalara daxil olur, onların üzərində
materiyanı parçalamağa çalışır. Burada sintez və analiz
prosesləri baş verir. Günəş şüasının özünün də atmosferə
çevrilməsi prosesləri yaşanır.Atmosfer həm də Günəşdən əmlə
gəlir. Bərk materiyalar üzərində və səthində Günəş şüasının
özü də reaksiya sayəsində, deyək ki, oksigenə (ehtimal) və
digər qazlara çevrilməsi sayəsində atmosfer meydana gəlir.
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Qeyd: Atmosferdə oksigen, hidrogen, karbon qazları və
digər qazlar, elementlər vardır. Bu elementlər atmosferdəki
sıx birləşmələrdən meydana gəlir. Biri digərini yaradır.
Atmosfer kimyəvi birləşmə mənbəyidir. Burada olan
elementlər həm də Yer üzündə, suda, kosmik fəzada və
Günəşdə var. Atmosfer öz mənbəyini kosmik fəzadan da
götürür. Ona görə də çatışmayan atmosfer ola bilməz.
Deməli,
atmosfer həm Günəşin bərk materiyaya
təsirindən, həm də Günəş şüalarının özünün bərk materiyada
dəyişməsindən, bərk materiya üzərində digər elementlərəoksigenə və s. keçməsi ilə yaranır. Bərk materiyanın cazibə
qüvvəsi Günəş enerji selini özünə çəkir və bərk materiya
üzərində təbəqə əmələ gəlir. Bu təbəqə bərk materiyada bir az
sıx, aralandıqda isə seyrək olur. Bu məntiqlə hesab etmək olar
ki, Yer kürəsinin atmosferi dünya okeanından, bərk
materiyanın özündən və Günəş enerjisindən, şüalarından
meydana gəlir. Bu prinsip etibarilə Yer kürəsinin və digər
planetlərin atmosferini tükənməz hesab etmək lazımdır.
Atmosferin yaranmasını kainat da təmin edir. Atmosfer
həm də kosmik fəzadan qidalanır. Çünki, onun tərkibidir. Yer
kürəsində insanlar tərəfindən ekoloji fəlakətlərin törədilməsi
heç də tam şəkildə Yer kürəsinə zərbələr vura bilməz. Bərk
maddələr, havaya tullanan ağır maddələr, maddələr
birləşmələri atmosferdə parçalanır. Yüngülləşir, zərərsizləşir.
Çünki, atmosfer genişlənən formaya malik olur. Bu şişmə özü
elə bərk tərkibi parçalayır. Dünya okeanı və küləklər burada
mühüm zərərsizləşdirici, parçalayıcı rol oynayır. Küləklər
dünya okeanını hərəkətə gətirirlər, nəticədə okeanlarda
təmizlənmə gedir, ağır metallar birləşmələri, kimyəvi zəhərlər
parçalanır, çünki axar su parçalayıcı funksiyanı yerinə yetirir.
(Qeyd: Ağır birləşmələri elə yüngül qazlar yaradır). Eləcə
də küləklər də bu kimi funksiyanı yerinə yetirir. Dünya
okeanının hərəkətə gətirilməsi və dünya su dövranı, buxar
dövranı və hava axınları başlıca olaraq Yer kürəsinin öz oxu
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ətrafında fırlanmasının təsirindən də ola bilir. Gücə-gündüz
əvəzləmələri enerjinin paylanmasını, hava və su dövranını
təmin edir. Gecə Yer kürəsinin müvafiq hissəsi soyuyur,
bərkləşir. Gündüz hissədə boşluq olanda, Günəş enerjisi boşluq
yaradanda, bərk hissə -təzyiq çox olan hissə yumşaq hissəyətəzyiq az olan hissəyə doğru axın edir. Bnununla da tarazlanma
meydana gəlir. Yer kürəsindəki Günəş enerjisi bir qədər
sıxlaşır və atmosfer əmələ gəlməsinə təsirlər edir. Yer kürəsi
fırlandığı üçün enerji paylanır, gecə və gündüz hava və su
vəziyyəti, buxar vəziyyəti yaranır. Qaranlıq hissədə olan
atmosfer, dünya okeanı işıqlı hissəyə nisbətən fərqli olur.
Bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, -bu, həm
də inkaredici bir fikirdir- Günəşdən Yer kürəsinə gələn enerji
Yer kürəsinin atmosferində sıxlaşmış qazlarla (cazibə
qüvvəsinin təsiri ilə sıxlaşma yaranır) sürtünmə yaradır. Bu
sürtünmə atmosferin işıqlanmasını təşkil edir.
Qeyd: Atmosfer Günəş şüalarının təsirindən işıqlanır.
Yer kürəsindən çox uzaqlaşdıqca isə qaranlıq artır. Çünki
sıxlıq azalır. Uzaq kosmik fəza məkanı qaranlıqdır.
Kosmik fəza, efir, planet və atmosferə nisbətən qaranlıq
vəziyyətində olur.
Artıq qalan hissə Yer kürəsinə gedir və bərk materiya
tərəfindən udulur. Sonra soyumuş hissə geri qayıdır.
Atmosferdə qalır və geriyə Günəşə, fəzaya qayıdır. Buna görə
də qəbul etmək lazımdır ki, Günəş fəzanın sorulmuş
hissəsindən, planetlərin fəzaya verdiklərindən, fəzadan öz
mənbəyini götürür. Bu baxımdan da Yer kürəsinin Günəşə geri
qaytardığı “pay”da “soyumuş Günəş enerjisi” iştirak edir. Bu
soyumanı da bərk səthə dəyəndən sonra (enerjinin quruya
dəyməsindən sonra) geri qayıdan enerji kütləsi yaradır. Bu
baxımdan da belə qəbul edək ki, Günəşin enerjsi Yer
kürəsinin atmosferinə qədər təxminən bir sürətlə (fəzada
bu, dəyişə də bilər), atmosferdən sonra-atmosferin
daxilində- digər sürətlə (zəif sürətlə) Yer kürəsinə gəlib
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çatır. Atmosfer Yer kürəsinin işıqlanmasını təmin edən təbəqə
rolunu oynayır. Qayıtmada da sürət gəlmə sürətindən az ola
bilər. Çünki, burada kütlə az qalır, Yer kürəsi udur, artığını
geri gələn sürətdən zəif sürətlə, demək olar ki, soyuq halda geri
qaytarır. Bu proseslərdə dünya okeanı da mühüm rol oynayır.
Buna görə də qəti olaraq bildirmək olar ki, atmosfer və
Günəş su əmələ gətirir, Günəş şüaları suyu artırır, cazibə
qüvvəsinə görə geri itələnir. Buxara çevrilir. Soyuyaraq
geri qayıdır. Günəş şüaları planet üçün su mənbəyidir.
Dünya okeanı və Yer kürəsi gecə və gündüz çəkisini, kütləsinin
dəyişir. Günəşdən (digər ulduzlardan) həm su, həm də bərk
materiya yarana bilir. Bu prinsip etibarilə güman etmək olar ki,
Yer kürəsi və digər planetlər Günəşdən yaranıb. Günəşdə
yanan kütlələr (tozlar, qaz dumanları) Günəşi tərk ediblər,
uzaqlaşıblar, soyuyaraq bərk materiya halında vahid nüvə ilə
birləşiblər.
Qeyd: Kainatdakı mövcud qaz dumanları planetlərin
əmələ gəlməsi proseslərinin tərkibi ola bilər. Ulduzların,
Günəşin ətrafında olan qaz dumanları çevrilmədən
soyuyan qazlardır. Günəş şüasından bir qədər sıx
qazlardır.
Qeyd: kainat və onun daxilində olan təbiət eyni tərkib
elementlərdən ibarət olduğundan bizim düşüncələrimiz
Günəşdən planetlərdən, planetlərdən Günəşin əmələ
gəlməsi fərziyyəsini irəli sürə bilir. Ona görə ki, biz
insanlar kainatın daxilindəki elementlərdənik. Bizim
düşüncələrimiz əlaqəli formalı və vəhdət şəkilli prosesləri
yaxından dərk etmək iqtidarındadır. Bu baxımdan da
sintez və analiz üsulu ilə, məntiqi nəticələrlə yaranış tarixi
barəsində fikirlər bildirə bilirik. Çünki, özümüz də
daxildəyik, kənar yoxdur və bizim kənara çıxmaq
imkanlarımız da ola bilməz. Hər bir düşüncə obyekti
mütləqdir və bu obyekt kainatdan başqa bir şey deyil.
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Ola da bilər ki, kainat nahamarlıqları (kiçik ulduzlar)
Günəş ətrafında yanıblar və sonra da sönüblər. Bu prinsip
etibarilə təxmin edə bilərik ki, planetlər Günəşdən, onların
peykləri də ya ulduzlardan, ya da planetlərindən meydana
gəlib. (Mən bu fikiri ona görə bildirə bilirəm ki, kainat
prosesləri bütövdür və şərtləndiricidir). Ya da çoxlu sayda
kçik ulduzlar qəflətən sönüb, nahamarlıqlar yerini dəyişib,
sönən ulduzlar bərk materiyaya çevriliblər. Onda bu törəməni
böyük ulduzlar təsirləri ilə yaradıblar. Yəni, ulduzlar başqa
məkanlarda yarananda, nahamarlıqlar (ulduzların yaranma
mərkəzləri, kainatın qalaktika obyektlərinə çevrilmə
məkanları), mərkəzlər yerini dəyişib, digər ulduzları söndürüb,
bərk materiyaya çevirib. Buna görə də qalaktikalarda yeni
ulduzların yaranması prosesi gedirsə, onda belə qərara gəlmək
olar ki, planetlərin əmələ gəlməsi prosesləri də baş verir. Yeni
ulduzlar törənəndə əvvəlki ulduzların bəziləri planetlərə
çevrilirlər. Buna görə də Günəş sistemində yeni bir ulduz
yaranarsa, sistem kəskin dəyişikliyə məruz qalar. Planetlər ya
tam məhv olar, formalarını itirərlər, ya da yeni yaranan ulduz
ətrafında toplaşarlar və s. Xaos meydana gələr və yeni sistem
qurular. Sadalanan bu fikirlər gümanlardır. Hesab edirəm ki,
kainatda makro səviyyədə dəyişiklik yoxdur. Dəyişiklik
lokal xarakter kəsb edir.
Atmosfer tək planetlərdə yox, həmçinin istənilən bərk
materiyanın səthində mövcud olur. Ona görə ki, bərk materiya
efiri özünə yığır və özünü müdafiə qatı yaradır.
Belə güman edək ki, iki planet yaxınlaşır. Tam yaxınlaşma
zamanı atmosferləri sürtünür Bu sürtünmə qığılcım və yanma
əmələ gətirə bilər; çünki sıxılma güclü ola bilər. Günəşin əmələ
gəlməsi prosesini xatırladar.
Atmosfer planetlərin efirdə, fəzada yumşaq hərəkətini
təmin edir. Atmosfer efirlə bərk materiya arasında sürtünmə
zolağını yaradır. Yer kürəsi öz atmosferi sayəsində kosmik
fəzada efirdə dağılmadan hərəkət edir. Bu baxımdan da hesab
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edə bilərik ki, bütün planetlərin də atmosferi vardır.
Baxmayaraq ki, tərkiblərində Yerdəki kimi su mühiti yoxdur.
Hər bir planetin atmosferi özünəxasdır.
Nahamarlıqları nə yarada bilər (qüvvələrin əsasları)
Kainat və onun tərkibi olan qalaktikanın nahamarlıqları
elə qalaktikaların özündəki bərk cisimlərdən, ulduzlardan
yaranır. Bu nahamarlıqlar (toplular) kainatın hamarlığına
xidmət edir.
Hərəkət edən cisimlər sayəsində kainat
müstəvisində müqayisədə “boşluqlar”, fərqliliklər meydana
gəlir. Makro qüvvə kiçik qüvvələri, kiçik qüvvələr də makro
qüvvələri meydana gətirir. Burada sorma (cəzbetmə, cəlbetmə)
və itələmə elə kainat kosmik müstəvi nahamarlıqlarını
meydana
gətirir. Nahamarlıqlar sorulmadan
(kainat
müstəvisində olan boşluqların yaratdığı sorulmadan) meydana
gələn kütlədən, kəmiyyətdən miqdardan, həcmdən ortaya çıxır.
Qalaktika obyektləri özləri hərəkət sayəsində müstəvidə
nahamarlıqları qeyri-taraz müstəvini meydana gətirir. Bunun
da sayəsində ulduzlar formalaşır. Deyək ki, boşluqlar tarazlıq
sisteminə xidmət edir. Bu baxımdan da qüvvə -qüvvəni,
hərəkət -hərəkəti meydana gətirir. Boşluqlardan yaranan kütlə
fərqləri elə nahamarlıqları üzərə çıxarır. Qalaktikaların fərqli
ölçüləri və fərqli kainat obyektləri müqayisələri meydana
gətirir. Belə güman edək ki, ulduzlardan da planetlər
formalaşır. Kainatda ulduzlar və planetlər çox güman ki, bir
anda da yarana bilir. Əgər biz sistemlilik prinsipinə istinad
etsək, onda belə qərara gələ bilərik ki, ulduzlar və planetlər bir
anda yaranır ki, tarazlılıq əmələ gəlsin. Bu prinsip etibarilə də
güman etmək olar ki, Günəş və onun planetləri eyni anda
yaranıb. Ümumiyyətlə, bu barədə qəti və həqiqi fikir söyləmək
bir qədər çətindir. Ulduzlar ola bilər ki, digər ulduzları da
yaratsın. Ulduzlar sistemində törəmə ola bilər. Ümumiyyətlə,
yaranış əvvəlki mövcudluqdan yeni mövcudluğa keçid
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olduğundan, bu proses özü ilə yeni vəziyyətləri və təsirləri
ortaya çıxara bilər. Məsələn, ulduzların və planetlərin törəmə
prosesləri mütləq onlardan əvvəl mövcud olan sistemə
söykənməlidir ki, dəyişiklik üçün hərəkətlər, çevrilmələr, fiziki
və kimyəvi xassəli təbiət hadisələri baş versin. Yəni, öz-özünə,
kənar təsir olmadan yaranış ola bilməz. Yaranış mütləq dayağa
söykənir. Yaranışın başlanğıcı və şərtləndirici elementi olur.
Dayaq elementlərində baş verən dəyişikliklər fonunda yaranış
baş verir. Yaranış da kainat mənbəsinin çevrilməsindən ortaya
çıxır. Məsələn, güman edək ki, Günəş sistemi nə vaxtsa
yaranıb. Lakin bu proses özbaşına baş verməyib. Günəş
qalaktika və kainat sisteminin tərkibində yaranıb. Deməli,
Günəşin yaranmasından qabaq hansısa bir ciddi dəyişiklik baş
verib ki, nəticə olaraq Günəş sistemi yaranıb. Yaranış
yarananın qonşu, sərhəd məkanında baş verən dəyişikliklər
fonunda meydana gələn nəticədir. Bu da özlüyündə makro
müstəviyə və makro təsirlərə söykənir. Belə güman edək ki,
Günəş sistemi qalaktikanın makro qüvvəsindən meydana gəlib.
Böyük güc, qüvvə kiçik qüvvəni yaradıb. Bu kiçik qüvvə də
makro qüvvənin tərkibinə çevrilib.
Nəticələr:
-kainat müxtəlif bərk, maye
və qaz halında olan
elementlərdən öz müstəvisində nahamarlıqları meydana gətirir;
-nahamarlıqlar hərəkətlərin əsaslarını yaradır;
-hərəkətlərdən elementlər kütləsi yaranır, sintez və analiz
meydana gəlir;
-hərəkətlər qüvvənin əsasını təşkil edir;
-nahamarlıqlar qüvvənin əmələ gəlməsini təmin edir;
-nahamarlıqlar “boşluqlar” rolunu oynayır ki, bu
boşluqların dolması sayəsində tarazlıqlar meydana gəlir və s.
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Buzlaqlar və soruculuq
Buz enerjinin passiv vəziyyətə keçməsindən, qazın və
mayenin bərkləşməsindən meydana gəlir. Passiv enerji daha
çox mineralları özündə cəmləşdirə bilər. Çünki, mineralllar elə
elementlər birləşməsindən yaranan forma və məzmun
dəyişmələridir. Bu prinsip etibarilə hesab etmək olar ki, buz
materikində minerallar çoxdur, passiv enerji onları yığıb
özündə saxlayır. Buzlaqlarda aktivliyə çevrilmə zəif gedirməlumdur, Günəş enerjisinə görə. Buna görə də tərkib az itir,
qalır. Buzlaqlarda “tarix” gizlənə bilər. Məsələn, buzlaqlarda
Yer kürəsinin geoloji tarixinə, iqlim tarixinə aid elementlər
qala bilər. Çünki onlar passivə, ehtiyata çevriliblər.Geoloji
tarix torpaq və süxur qatlarında da gizlənə bilər.
Bu
gizlənməni insan tam dəqiqliklə aça bilməz. Tam dəqiqliyin
müəyyənliyi gücü insanda ola bilməz.
Qeyd: ardıcıl olaraq çox soyuq maye qəbul etmək
mədə-bağırsaqda yaşayan mikrobları “donmuş” və sağlam
vəziyyətdə saxlaya bilər. Bu da lazımi ölmə prosesinin
qarşısını ala bilər. Onlar da orqanizmdə fəsadlar törədə
bilərlər. Digər tərəfdən isə çox soyuq su içmək mikrobların
aktivləşməsinin qarşısını ala bilər. Zərərli mikrobların
ölməsini təmin edə bilər. Çox qaynar su içmək də mədəbağırsaq sisteminə ziyandır. Lazımi mikobların ölməsini və
istilik sevər mikroorqanizmlərin isə daha da aktivləşməsini
təmin edə bilər. Buna görə də hər iki ucdan imtina etmək
lazımdır. Temperaturu orta götürmək yaxşı olar.
Aktiv enerji mərkəzindən uzaqlaşmaqla müəyyən məkanda
olan elementlər arasında olan məsafə qısalmağa, elementlər
bərkiməyə başlayır. Bu anda demək olar ki, aktivlik azalır,
passivliyə, az hərəkətliliyə keçilir.
Qeyd: məkan və məsafə amili enerjinin aktivliyinin və
passivliyinin əsasını təşkil edir. Məkan az olanda müəyyən
ölçüdə olan varlıq, mövcudluq az hərəkət edir. Artım sürəti
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üçün məsafə olmur. Qabağı digər elementlə kəsili olur.
Tarazlıq və məhdudlaşma yaranır. Belə güman edək ki,
insanların müalicəsində bu prinsiplərdən istifadə etmək
olar. Mikroorqanizmlərin, virusların, infeksiyaların ölməsi
və hərəkət məhdudluğu üçün yerli zədəli məkanlara
alternativ virusların, lakin əks - virusların, mikrobların
yerləşdirilməsi lüzumlu ola bilər. Məsələn, sürəti az olan
mikroorqanizmlərə qarşı aktiv və yaxud da ondan da
passiv virus yerləşdirmək olar ki, həmin mikrorqanizmini
tarazlaşdıra, zərərsizləşdirə bilsin. Bu baxımdan insanların
müalicəsinin riyazi metodları tətbiq oluna bilər. Sürəti
dəyişmək, ölçünü və kəmiyyəti dəyişmək üçün əkslilik
prinsipini tətbiq etmək olar. Buzlaşma sorucu olur və aktiv
elementləri özünə cəlb edir. Bu prinsip etibarilə qəbul etmək
olar ki, qalaktikalardakı bərk cisimlər aktiv enerji mənbəyindən
uzaqlaşaraq, əks tərəfdəki sovrulmadan meydana gəlib. Onda
böyük ehtimalla qəbul etmək olar ki, planetlərin yaranmasını
və mövcudluğunu təmin edən sorucu tərəf var. Bu, Günəşə və
digər ulduzlara nisbətən tarazdır. Güclü olsaydı, planetlər
udulardı və ya dağılardı, ya da ulduza çevrilərdi.
Digər planetlərin də kürə formasında olması onu deməyə
əsas verir ki, onlarda da buzlar mövcuddur və kürələrdə
cəmləşib. Lakin okeanın olmaması bunu bir qədər şübhə altına
alır. Hər bir atmosferdə Günəşin payı var. Bu da planetlərdə
atmosfer və maye qaz mövcudluğu prinsiplərini doğurur.
Soyuqluq bərkimədir. Elementlərin toplaşmasıdır. Deməli,
soyuqluq mərkəzəqaçma ilə müşahidə olunan sintezləşmə
prosesidir.
Yer kürəsinin buz qalıqları Günəş enerjisini özlərinə
çəkirlər, suyu
və atmosferi özlərinə çəkirlər. Deməli,
soyuqluqda cəzbetmə var. Bu cəzbetmədən parıltı meydana
gəlir. Parıltı sürtünmədən yaranır. Buzlaqlar Yer kürəsinin
işıqlanmasını təmin edir. Günəş şüalarının üfiqi düşməsi
buzlaqların cəlbindən meydana gəlir.
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İnsan orqanları da soyuqluqda bərkiyə bilirlər. Bu
baxımdan da dezaktivlik yarana bilir. İnsanların kökəlməsində
soyuqluq da mühüm rol oynayır. Belə nəticəyə gəlmək olar ki,
soyuqluq artıq enerjini piyə çevirir.

Nəticələr:
-buzlar bərkidicidir;
-passiv enerji mənbələridir;
-tərkibində minerallar çoxdur;
-buzlaqların olduğu materiya minerallarla, elementlərlə
zəngindir;
-buzlaqlar Günəş şüasını çəkirlər, lakin Günəş şüası üfiqi
formada zəif düşdüyündən onları tam parçalaya bilmir. Udula
bilməyənlər geri qayıdır. Buzlaqlar Günəş şüasını sındırıcı
effekt göstərirlər;
-buzlaqlarla Günəş enerjisi arasında olan sürtünmə Yer
kürəsinin parıltısının yaranmasında əvəzsiz rol oynayır. Parıltı,
işıq sürtünmədən yaranan nəticədir;
-buzun rəngi buzlağın Günəşlə təsirindən həmin rəng alır
(Ümumiyyətlə, rənglər Günəş işığı ilə olan reaksiyadan gözlə
görünür. Günəş və göz, eləcə də obyekt arasında olan əlaqə,
sürtünmə rəngi insanlarda ayırd edir. Gözün özü də sürtünmə
yaradır);
-buzlaqlar atmosferin çox yumşalmasının və buxarın
artmasının, yüngül qazlara çevrilməsinin qarşısını alır və s.
Dağlar və düzənliklər haqqında
Dağlar çox güman ki, enerji mənbələridir. Çünki
düzənliklərə nisbətən daha çox bərk materiyanı, böyük kütləni
özlərində cəmləşdirirlər. Dağ silsilələri düzənliklər və okeanlar
arasında olan tarazlığı tənzimləyir. Belə bir fikir bildirmək olar
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ki, dağ silsilələri də Yer kürəsinin atmosferini
yaradan
vasitələr rolunda çıxış edir. Günəşin dağlara olan təsirləri də
atmosferi meydana gətirir. Belə güman edək ki, dağlarda enerji
toplanıb, lakin bu enerji tam aktiv deyil, Günəşlə təmasdan,
Günəşin təsirindən atmosferi əmələ gətirir. Atmosferdəki hava
adətən təzyiq çox olan yerdən təzyiq az olan yerə doğru hərəkət
edir. Dağlarda yüksək təzyiq hava kütləsini düzənliklərə doğru
aparır. Dağlarda hava çatışmazlığı heç də enerji çatışmazlığı
ilə əlaqəli deyil. Dağlar enerjini toplayan “lal” mənbələrdir. Bu
mənbələrdən enerji ayrılır, hava axını, küləklər meydana gəlir.
Dağlara qalxdıqca havada bərkimə, sıxlaşma gedir. Bu
bərkimə sıxlıqdan yaranır. Deməli, dağlarda hava daha sıx olur
və cazibə qüvvəsi, maqnit sahəsi və bu baxımdan da enerji
güclü olur. Həm də dağlarda buzlaqlar və qar çox olduğundan
atmosfer sıx olur. Sıxlıqdan hava qıtlığı və çatışmazlığı yaranır.
Maqnit sahəsi dağların daxilində olan enerjinin aktivliyə
çevrilməsindən meydana gəlir. Günəş dağların enerjisini aktiv
edir, parçalayır yüngülləşdirir və düzənliklərə doğru yönəldir.
Günəş dağların minerallarını da havaya cəlb edir. Belə güman
edək ki, yuxarı qalxan hava dağlarda passivləşir, yığılır. Bu
baxımdan da dağlar enerji toplayan qüvvələrdir. Dağların
tərkibi ətraf mühiti özünə çəkir və dağlar buna görə də
minerallaşır, sulanır. Hava minerallarını özünə çəkir. Dağlar
həm hava minerallarından qidalanır, həm də Günəş enerjisi ilə
təmasdan daxilindəki minerallardan havaya ötürür. Bu
proseslər sayəsində dağlar ətrafında maqnitləşmə gedir, enerji
sferası meydana gəlir. Belə təxmin edə bilərik ki, gecə dağlarda
(dağlardakı atmosferdə) daha çox enerji toplanır, aktiv enerji
passiv xarakter alır və sıxlaşma əmələ gəlir. Buna görə də
soyuma güclü olur. Dağlar Yer kürəsinin sərinləşdiriciləri
kimi əhəmiyyət kəsb edir. Yer kürəsini dağlar, buzlaqlar və
dünya suları sərin edir. Çünki,
buralarda daha passiv enerji
toplanır. Günəşin Yer kürəsini yandırmasına, qaza çevirməsinə
dağlar, buzlaqlar və su ehtiyatı (dünya okeanı, dənizlər, çaylar,
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göllər, körfəzlər) mane olur. Həmçinin meşələr və yer üzünün
canlıları da burada mühüm funksiya daşıyır. Bu vasitələr enerji
uducu və buraxıcı funksiya daşıyırlar. Günəş enerjisini
tarazlayırlar. Dağlar, buzlaqlar, dünya suları Günəş enerjisini
udurlar. Sonra da özlərindən buraxırlar. Bu baxımdan da
qənaətə gəlmək olar ki, atmosfer burada paylayıcı rol oynayır.
Onlar Günəşdən udduqlarını təkrar atmosferə buraxırlar,
atmosfer də onları kosmik müstəviyə və geriyə yer üzünə
qaytarır.
Düzənliklər bərk materiyanın “dənizləri”, “gölləri”
rolunu oynayır. Düzənliklər dağlardan gələn hava axınları üçün
mənbələr kimi əhəmiyyət kəsb edir. Düzənliklər cəlb edirlər və
hava axınlarını özlərinə tərəf çəkirlər. Dağlardan gələn hava
axınları düzənliklərdəki boşluqlarda geniş yerlərə düşür,
zəifləmə əmələ gəlir. Sıxlıq azalır. Bu baxımdan da çox böyük
düzənliklərdə bir qədər hava çatışmazlığı, yəni çox seyrəklik,
qaz, atmosfer azlığı yarana bilər. Düzənliklər dağ küləklərini
yayırlar. Eləcə də okeanlardan gələn enerjinin paylanmasını
təmin edirlər. Əgər Yer kürəsi bütünlükdə dağlardan ibarət
olsaydı, fərqlər olmasaydı, təbii ki, küləklər də olmazdı və
okeanlar dalğalanmazdı. Tamamilə düzənliklərdən ibarət
olsaydı, küləklər yaranmazdı, havadan enerji ayrılmazdı.
Dağlar və düzənliklər həyatın, atmosfer tarazlığının əsasıdır.
Okean dalğalarını yaradan hava axınında dağların böyük rolu
var. Dağlar, düzənliklər olmasaydı atmosferin indiki kimi
mövcudluğundan söhbət gedə bilməzdi. Atmosfer su, dağ,
düzənlik, buz dağları nisbətindən meydana gəlir. Yer kürəsində
dünya okeanı, daxili dənizlər, Antarktida, Arktika, Qrenlandiya
buzlaqları, dağlar və onların buzlaqları ümumi passiv enerji
mənbələridir. Bu mənbələr də su və atmosfer hesabına
qıdalanır. Düzənliklər, bu baxımdan da səhralar, çollər
enerjiyayıcı funksiyanı yerinə yetirirlər. Dağlar və düzənliklər
nisbəti atmosfer axınlarını sürətləndirir və yavaşıdır. Dağlar
arasından və dağlar üstündən düzənliklərə doğru atmosfer axın
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edir. Buna görə də hesab etmək olar ki, atmosferin özündə də
dağlar və düzənliklərin nisbəti və dünya okeanları hərəkətləri
təmin edir. Atmosferin axınında bunlar da iştirak edir.
Dağlar və okeanlar, buzlaqlar həm də Yer kürəsinin həddən
artıq işıqlanmasının qarşısını alırlar. Çünki işıq enerjisi buzlar
tərəfindən udulur. Bu udulma sayəsində Yer kürəsi Günəş
tərəfindən yanmır, qaza çevrilmir.
Belə də güman etmək olar ki, insanlar və digər canlılar
da Günəş şüasını udurlar. Yaşıllıq həddən artıq artarsa,
insanlar və digər canlılar həndəsi silsilə ilə çoxalarlarsa,
Yer üzündə qismən də olsa işıq enerjisi azala bilər. Lakin
kainat, qalaktika, Günəş və Yer kürəsinin elementlərinin
qarşılıqlı enerji mübadiləsi prinsipindən çıxış edərək hesab
edə bilərik ki, artım hesabına Günəşdən gələn enerji də,
işıq da müvafiq qaydada və nisbətdə arta bilər. Planetlərin
Günəşə ötürülmələri sayəsində işıq da arta bilər. Əgər
makro kainat dəyişikliyi hesabına Günəş kütləsini artırırsa,
onda, qəbul edə bilərik ki, tozlar hesabına planetlər də öz
çəkilərini artırırlar. Bu tozlar Günəşdəki alovlanmadan
yaranan elementlərdir.
Dağlar çəkicidirlər. Günəş şüasını, hava ilə gələn enerjini,
buludları, atmosferi, atmosfer tozlarını, təbiət hadisələrini
(məsələn, yağışı) özlərinə çəkirlər, “udurlar” və aktivləşirlər.
Günəş şüasını və digər elementləri özlərinə çəkirlər və
daxillərində olan passivliyi (enerji mənbəyini) aktivləşdirirlər.
Aktivləşmə sayəsində dağların içində minerallaşma, elementlər
birləşmələri və parçalanmaları baş verir. Dağlarda buludların
özünə çəkilməsində sular əmələ gəlir. Belə təxmin edə bilərik
ki, sular Günəşdən də əmələ gəlir. Buna görə də dağlar sulu
olurlar və özlərindən sular buraxırlar. Dağ suları minerallarla
zəngin olur. Lakin dağın hər bir suyu yüngül ola bilməz.
Günəşin çox düşdüyü hissələrin suları yumşaq və yüngül ola
bilər. Qaranlıq dağ hissələrində, Günəş düşməyən hissələrin
suları ağır ola bilər və ağır birləşmələrlə, metallarla zəngin ola
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bilər. Buna görə də hər bir dağ suyu içməyə yararlı ola bilməz.
Günəş düşərkən dağların daxili enerjiləri oyanır. Burada
kimyəvi birləşmələr və mübadilələr sayəsində elementlər artır.
Minerallar çoxalır. Bu aktivlik sayəsində dağlarda cazibəlik
yaranır və maqnit sferası genişlənir. Onu da nəzərə almaq
lazımdır ki, dağlar tam eyni ölçüdə olmurlar. Onların ətrafları
pikindən daha geniş olur. Ətraflarda olan enerji də çox olur. Bu
enerji sayəsində cazibəlik və hava dağların aşağılarında çox
olur. Həm də buralarda kütlə çox olur. Pikə doğru qalxdıqca
kütlə azalır. Günəş aktivliyi yuxarıda çox olsa da, əslində enerji
azlığı meydana gəlir. Çünki, dağın özünün də kütləsi azalır.
Dağın aşağı hissələri ilə yuxarı hissələri arasında enerji fərqi
meydana gəlir. Dağlarda canlılar üçün yaxşı şərait ortalarda və
ətəklərdə olur. Təbii ki, burada əsas rolu dağlardakı orta kütlə
oynayır. Aşağılarda və ortalarda kütlə çox olduğundan Günəş
enerjisi də çox udulur. Bu udulma sayəsində canlılar üçün
münasib enerji formalaşır. Dağların pikində aktivlik az olur.
Canlılar da az ola bilər. Pik zəiflikdir. Minerallar pikdən
aşağıya doğru yayıla bilər. Ona görə ki, kütlə və enerji aşağıda
daha çoxdur. Dağların “göbəyini”, ortasını və ətəyini enerji
mənbəyi məkanı kimi qəbul etmək olar.
Dağ meşələri də Günəş şüasını, atmosferi, tozu özlərinə
çəkirlər. Dağların lap pik hissələrində yaşıllıqların olması bir
qədər çətin olar. Çünki pikdə kütlə az olduğundan Günəş
enerjisi də az ola bilər. Canlıların yetişməsi üçün lazımi iqlim
olmaya bilər. Belə qəbul edə bilərik ki, atmosfer tozları
hesabına dağlar böyüyür, çəkisini və həcmini artırırlar. Həm
də dağlar itki verirlər. Yuyulma baş verir.
Planetin “ağ ciyərləri” tək meşələr yox, materiyanın
bütövlükdə özü, dünya okeanı, dağlar, səhralar, buzlaqlardır.
Kainat da atmosfer yaradan ən böyük mənbədir. Bütün
planetlərin atmosferinin formalaşmasında kainat mənbələri
mühüm rol oynayır.
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Günəş şüası atmosferin çox bərkiməsinin qarşısını alır və
onu yüngülləşdirir.
Küləklər haqqında
Məlumdur ki, küləklər əsasən sıxılmış hava axınıdır və
boşluqlara, düzənliklərə, ümumiyyətlə, havanın az sıx olduğu
yerlərə doğru axındır. Məkandakı hava kütləsinin nisbətindən
asılı olur. Küləklər dağlara sarılır. Küləklər vahid atmosferin
tərkibini hərəkət etdirir və nəticə etibarilə atmosferdəki bərk
birləşmələri, ekoloji birləşmələri parçalayır. Havanı təmizləyir
və yüngülləşdirir. Küləklər enerjidir və parçalayıcı əhəmiyyət
kəsb edir. Küləklər cərəyandır və enerjidaşıyıcı funksiyanı
yerinə yetirir. Külək özü ilə enerji gətirir, dağlardan və
sulardan olan enerji ayrılmalarını düzənlikərə verir. Buna görə
də düzənliklərdə enerji paylanılır. Dağlara doğru da hava
sorulur. Buna görə də dağlar və düzənliklər arasında əvəzləmə
və paylama əmələ gəlir. Küləklər dağlardakı və okeanlardakı,
buzlaqlardakı sərin havanı (oksigenlə dolu havanı-mənbəni
oksigen təşkil edir) isti yerlərə aparır. İsti yerlərdə olan hava
azlığını doldurur. Az hava məkanı ona görə əmələ gəlir ki,
Günəş və küləklər mövcud olur. Atmosfer təzyiqi fərqini
Günəş yaradır. Eyni zamanda fəsillər də burada mühüm rol
oynayır. Yer kürəsinin fəsillərində (cənub və şimalda fərqli
olur) hava axınları təmizləyici rol oynayır. Bu təmizləmə həm
enerji yaradır, həm də enerji alır. Bu baxımdan canlı hesab
etdiyimiz aləm (aktiv canlılar) passiv canlılar (hava, qaz, bərk
cisim materiya) tərəfindən enerji ilə təmin edilir.
Küləklər əsir, atmosferdə hava paylanılır. Bunları da
Günəş, dağlar, düzənliklər, dünya okeanı və meşəliklər yaradır.
Belə təxmin etmək olar ki, küləklər paylayıcıdır və buna görə
də xarakterin (canlıların) ümumi əsaslarını yaradır. Canlıların
universal xarakterində universal təbiət hadisələri önəmli rol
oynayır. Küləklər enerji paylayıcı olduqlarından xarakter
də universallaşır. Lakin fərqli xarakter fərqli enerjidən
meydana gəlir. Canlı toxumaları fərqli olur. Təbiət, onun
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elementləri oxşar və fərqli olur. Lakin su və külək bu
elementlərdə eyniliyi və oxşarlığı meydana gətirir.
Küləklər hava təminatı ilə yanaşı, yayma funksiyasını da
yerinə yetirirlər. Toxumları yayırlar. Bu baxımdan da güman
etmək olar ki, planetdə canlı aləmin oxşarlığında atmosferin
böyük rolu vardır. Küləklər həm də parçalayıcı olurlar,
atmosferin tərkibində olan ağır metalları tərkib hissələrə
ayırırlar. Atmosferdə hava axını canlı aləmi də hərəkət
vəziyyətində saxlayır. Bu hərəkət vəziyyəti canlı aləmin enerji
ilə (ağacların, kolluqların oyanışı, onların tozlanması, əkilmə
yerində olan hərəkət və canlıların materiyadan enerji almaları)
təchizatını təmin edir. Küləklər canlı aləmin lazımi minerallarla
təminatını da həyata keçirir. Çünki havanın özündə də
minerallar olur. Küləklər yağışı yayır və buludların hərəkətini
təmin edir.
Buludlar haqqında
Buludlar Günəşin okeanlardan, dənizlərdən, göllərdən,
çaylardan, ümumiyyətlə, su mənbələrindən, buzlaqlardan,
həmçinin dağlardan və düzənliklərdən meşələrdən və ümumən
Yer üzündən, planetin özündən (litosferindən və
hidrosferindən) atmosferinə sorduğu, buxar halına çevirdiyi
maddələrdir, qazlardır. Bu baxımdan da bulud suyu, bulud
qazı yer üzündəki sudan fərqlidir. Ona görə ki, mənbədən
götürülən su atmosferdə qarışır. Havadakı su ilə Yerin
səthindəki su arasında bir qədər fərq olur.
Buludlar qaz halındadır və cazibə qüvvəsinin sayəsində
atmosferi tərk edə bilmir. Atmosferin sıxlığı elə buludların
sıxlığını yaradır. Dağların cazibə qüvvələri buludları özünə
çəkir. Buludlarda elementlər mövcuddur, minerallar var.
Dünya okeanının və dağların mineralları atmosferə sovrulur.
Meşələr atmosferin mənbələrindən biridir. Buludlar
atmosferdəki artıq olan qazlardır. Onlar Yer kürəsini müəyyən
Günəş şüalarının yandırıcı gücündən qoruyur. Buludlar Yer
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kürəsində suyun taraz və nizamlı olaraq paylanmasını təmin
edir. Buludlar atmosfer tozlarını özünə çəkir. Buludlar
seyrəkləşir və sıxlaşırlar. Sıxlaşma zamanı kütləsi artır və bu
anda ağır çəki Yerin cazibə qüvvəsinin təsiri ilə geri qayıdır.
Buludlar sıxlaşanda su əmələ gəlir. Buxar aktiv enerjidən
təkrar olaraq passiv enerjiyə dönməyə başlayır. Buludlar artıq
olan hava kütləsidir. Günəş tərəfindən sorulan qazlar (buxar)
ayrı-ayrı yerlərdə toplaşır. Kütlə cazibəni meydana gətirir.
Buludlar dağların cazibə qüvvəsi sayəsində dağlara tərəf
çəkilir. Eyni zamanda atmosferin ümumi axını buludların
hərəkətini təmin edir. Buludlar sıxlaşanda qara rəng alır. Bu
qara rəng suyun rəngi hesab oluna bilər. Həm də bərk
metallarla olan sintezdən rəng tündləşir. Atmosfer tozları da
buludların rənginin qaralmasında böyük rol oynayır. Yağış
suyu artıq passiv enerjiyə (yəni az aktiv enerjiyə) çevrilmiş
olur. Su buxardan qabaq şərti olaraq passiv enerjili olur. Günəş
onu aktivləşdirir. Tərkibindən götürür və tərkibinə də
atmosferdə yeni qatqılar verir. Minerallar verir. Atmosferdə
tərkib artıq bir qədər dəyişir. Su soyuyanda, yağışa çevriləndə
də suyun tərkibi dəyişir. Yağış suyu öz mineralları ilə təkrar
olaraq Yer üzünə qayıdır. Yer üzünü minerallaşdırır. Yağış
suyu atmosferdə aldığı və atmosferə verdiyi minerallarla
təmizlənmə proseslərində yaxından iştirak edir. Buna görə də
ilkin suyun tərkibi başqa, qazın tərkibi başqa, yağış suyunun
tərkibi də başqa olur. Aktiv su passivə keçəndə də tərkibini
dəyişir. Buna görə də buzla suyun tərkibi eyni ola bilməz. Bu
enerji mübadiləsi və tərkib dəyişməsi prinsiplərinə ziddir.
Yağış, qar və dolu haqqında
Çoxlarımıza
məlumdur
ki,
yağış
buludlardan
(kondensasiya olunan buludlardan) yerə gələn sudur. Buludun
qaralması yağışa dönmə, yəni, kondensasiya olunma və sintez
olunma deməkdir. Sintez qaz dənəciklərinin birləşməsi və
sıxılmasıdır. Qaralma sıxlıqdan yaranır. (Qeyd: suyun
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bərkləşərək buza çevrilməsi, sonradan da
yenə də
bərkləşərək
çox qaralması, buz halından daha çox
kristallaşması elə özlüyündə bərk materiyaya keçmə halıdır
Sudan planet əmələ gələ bilər). Yağış buludların sıxılaraq,
soyuyaraq atmosferdə kondensasiya olunmasıdır. Atmosfer özü
elə sıx təbəqədir. Bulud burada artıq kütlədir. Atmosferə daxil
olan yüngül buxar qazı atmosferin sıx müstəvisində, təzyiqində
sıxılır. Bu sıxılma da su, qar və dolunu əmələ gətirir. Sıxılma
bərkləşməni yaradır, buxar yüngül formadan ağır formalara
keçid edir. Çox böyük ehtimalla da deyə bilərik ki, sıxılma,
təzyiq çox yüksək olarsa, doludan bərk materiya da atmosferdə
yarana bilər və yer üzünə qayıda bilər. Bərkləşmiş su atmosfer
tozları ilə də sintez oluna bilər. Bu baxımdan da qumlu yağışlar
yağa bilər.
Kondensasiya olunmuş buxar yağışa çevrilir. Yağış
təzədən Yer üzünə qayıdır. Yağış suyunun tərkibi buludlardan
qabaq olan sudan fərqlidir. Çünki passivlikdən aktivliyə, sonra
yenə də passivliyə çevrilən maddədir. Bu çevrilmələr sayəsində
itkilər olur. Atmosfer öz qaz payını götürür. Bundan da
atmosferdə artıq hava kütləsi meydana gəlir. Hava kütləsinin
axını elə küləyi yaradır. Belə bir hipotezadan çıxış etmək olar
ki, atmosferin özündə də bulud olmadan yağış yağa bilər.
Günəş şüalarının təsirindən əmələ gələ bilər. Günəş şüaları
atmosfer qazlarını suya çevirə bilər.
Qeyd: dünya okeanlarının yaranması haqqında
ehtimala söykənən belə bir fikir bildirmək olar ki, dünya
okeanları elə fəzadan, efirdən yaranıblar. Efirin, yəni
kosmik fəzanın böyük qüvvələrin təsirindən sıxılmasından
məhz dünya okeanları meydana gəlib. Dünya okeanları
qızmış və yüngül qazların soyumasından yaranıb. Təbii ki,
bu fikirlər də ehtimaldan ibarətdir. Ona görə deyilir ki,
kainatın tərkibində olan məntiqi proseslər belə qənatə
gəlməyə əsas verir. Kainat bütövü və sonsuzluğu, təbiətin
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kainat tərkibi olması insanlarda məntiqi nəticələr deməyə
imkanlar verir.
Yağış suyu dünya okeanlarına, bərk materiyaya (torpağa)
qarışır və özünə yeni tərkib əldə edir. Yağış suyu atmosferdə
olan mineralları təkrar bərk materiyaya qaytarır. Okeanlardan
dünya sularından dənizlərdən, meşələrdən buxarlanan qaz
buludlarda atmosferdə topalanır. Bu topalanma atmosferin
soruculuğundan yaranır. Soruculuq və Günəşin şüalarının əks
olunmasından meydana gələn buludlar (əks olunma su qazını
özü ilə atmosferə aparır. Yerin cazibə qüvvəsi, atmosfer sıxlığı
buludları əmələ gətirir) soyuq temperaturda sıxlaşaraq soyuyur.
Atmosferdən artıq qalan buxar toparlanır. Bu toparlanma
cazibə qüvvəsini yaradır. Güman etmək olar ki, Yerin öz oxu
ətrafında fırlanması və gecə-gündüzün əmələ gəlməsi də
buludların sıxlaşmasında mühüm rol oynayır. Buludlar
Günəşin düşdüyü yerlərdə əmələ gəlir. Gecələr isə demək olar
ki, soyuyur, sıxlaşır. Bu baxımdan da yağış suyuna çevrilir.
Gecələr çox yağış yağması halı ola bilər. Günəş şüasının
məkandan itməsi (azalması) soyumanı yaradır ki, bu da
buludların suya çevrilməsini sürətləndirir.
Buludlar Yer üzünün minerallarını atmosferə aparır,
atmosferdən də Yer üzünə qaytarır. Beləcə maddələrin
mübadiləsini həyata keçirir.
Siklonlar hava axınlarıdır və onlar soyuq və isti ola bilirlər.
Siklonlar da Yer kürəsinin öz oxu ətrafında fırlanmasından,
fəsil dəyişmələrindən meydana gəlir. Siklonlar buludların
dağılmasında, yağışın paylanmasında böyük rol oynayır.
Belə qəbul edək ki, yağış artıq olan atmosferdir. Buxar
atmosferi yaradır, sonra da artığını buluda çevirir. Soyumuş
buludlar təmizlənərək geriyə yer üzünə qayıdır. Bərk
materiyanın minerallarının paylanmasında yağışın və küləyin,
qarın dolunun böyük rolu vardır.
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Yağışın faydası nələrdən ibarətdir:
-ümumiyyətlə,
bütün
təbiət
hadisələri
təbiət
tarazlayıcılarıdır. Onların qarşılıqlı mövcudluğu Yer kürəsinin
bütün varlığı üçündür;
-yağış dünya sularından və quru məkandan olan minerallar
paylanılmasında iştirak edir;
-yağışdan öncəki qaz atmosfer mənbəyidir;
-buludlar Günəş tərəfindən Yer kürəsinin, həmçinin
atmosferinin, xüsusən troposferinin qızmasının qarşısını alan
faktorlardır;
-yağış dünya sularının təmizlənməsində rol oynayır. Dünya
sularını Günəş buxara çevirir, tərkibini atmosferdə təmizləyir,
sonra isə geri qaytarır. Burada yağış təmizləyici vasitəyə
çevrilir. Yağış atmosferi də minerallarla təmin edir;
-yağış bərk materiya aləminin nəmlənməsin təmin edir.
Nəticədə canlı aləm üçün faydalı olur;
-yağış atmosfer tozlarının bərk materiyaya (Yer səthinə)
qayıtmasını təmin edir. Atmosfer tozlardan təmizlənir;
-yağış dağların su ilə təmin olunmasında rol oynayır;
-yağış və küləyin qarşılaşması tarazlığı yaradır və güclü
küləklərin qarşısı alınır;
-yağış atmosferin qızmasının və qurumasının, bu baxımdan
da atmsoferin azalmasının (kütləsinin, çəkisinin) qarşısını alır;
-yağış suları dünya okeanı sularının səthinin
yüngülləşməsini təmin edir ki, yüngül su da dalğalar sayəsində
parçalanır. Enerji ayırır, küləklərin əmələ gəlməsində faydalar
verir;
-yağış bərk materiyanın canlanmasında iştirak edir. Bərk
materiyanın daxilində mineralların əmələ gəlməsində iştirak
edir. Yağış suyu dağlara hopur və daxildə minerallaşma
proseslərində iştirak edir Buna görə də qar, dolu, yağış suları
dünya okeanlarından, dənizlərdən və digər su mənbələrindən
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mineralları atmosferə və oradan da bərk materiyaya gətirir.
Atmosferdə olan mineralları Yer üzünə gətirir;
-yağış suları, qar və dolu Yer üzündəki materiya
elementlərinin artmasında da iştirak edir. Belə təxmin edək ki,
Günəş şüalarında atmosfer üçün həm də bərk materiyadan
enerji, tərkib daxil olur. Yağış bu tərkibi geriyə qaytarır. Buna
görə də minerallar, tərkib mübadiləsində iştirak edir. Yağış
suyu özü materiyanın tərkibinin azalmasının qarşısını alır;
-yağış atmosferdə qazların bərkiməsinin və ağır metalların
(ağır birləşmələrin) yaranmasının qarşısını alır;
-yağış suyu atmosfer bolluğunu yaradır ki, nəticədə
insanların nəfəs almaları üçün mənbə artır;
-yağış özü enerji gətirir və atmosferin alt qatında enerji
bolluğu yaranır. İnsanların ruhlarının təzələnməsində böyük rol
oynayır;
-yağış suları təbiəti, bərk materiyanı oyadır, bərk
materiyadan mineralları atmosferin alt qatına qaldırır ki,
nəticəsi də insanlar üçün faydalı olur;
-yağış atmosferi tozlardan və bərk birləşmələrdən
təmizləyir ki, insanlar üçün faydalar verir;
-hamımıza məlumdur ki, kənd təsərrüfatının inkişafında
xüsusi rol oynayır və təbii su bolluğu yaradır. Yağış suları
çayları, gölləri, dənizləri, okeanları, digər təbii su hövzələrini,
dağları, düzənlikləri atmosferin mineralları ilə təmin edir.
Atmosferdən bu yerlərə toz gətirir. Küləyin apardığı tozları
geri qaytarır. Materiya itkisinin qarşısı alınır. Su hövzələrində
tozlar su hövzələrini təmin edir. Suyun miqdarını artırır. Tozlar
suda əriyərək suya çevrilirlər.
Qar soyumuş yağış suyundan əmələ gəlir. Təbii ki
fəsillərlə əlaqəlidir. Dünya buzlaqlarının artımında əvəzsiz rol
oynayır. Materiyanı və dünya okeanının zənginləşdirir. Belə
təxmin etmək olar ki, dünya okeanının suları hər yanda eyni
tərkibdə deyil. Şimalda və cənubda fərqlidir. Həm də fəsillərlə
əlaqədar olarq fərqli olurlar. Tərkibləri yüngül və bərk olurlar.
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Qar atmosferin soyumasında və hava ilə zənginləşməsində rol
oynayır. Atmosfer tozlarını Yer üzünə gətirir. Qar işıqlıq üçün
önəm kəsb edir. Dünya buzlaqlarını zənginləşdirir. Yer üzünün
işığını artırır. Qar insan nəfəsi üçün oksigeni atmosferdə
(xüsusilə, onun troposfer qatında) çoxaldır.
Dolu çox sıxılmış, çox soyumuş buluddan əmələ gəlir. Bu,
ola bilər ki, atmosferin nisbətən yuxarı hissəsində sıxlaşmış
buluddur. Yayda soyuq hava axını ilə rastlaşan buludlar çox
sıxlaşa, soyuya bilər. Buna görə də dolu əmələ gələ bilər. Dolu
cazibə qüvvəsinin təsirinə çox məruz qalan sudan ibarətdir.
Şimşək atmosferdə olan sürtünmənin nəticəsidir.
Sürtünmədən enerji ayrılır ki, bu da şimşəyin əsasını təşkil
edir. Şimşəkdən ayrılan enerji atmosferdə müəyyən
parçalanmaları yaradır. Şimşəyin əmələ gəlməsi ilə Günəşin
əmələ gəlməsi arasında formal əlaqə mövcuddur. Şimşəklər
buludları yumşaldır, parçalayır, isidir və yağışa çevirir.
Şimşəkdən daxil olan böyük həcmli enerji buludların sürətlə
boşalmasını təmin edir.
Canlı aləm haqqında
Kainatda, qalaktikada, təbiətdə hər şey canlı vəziyyətdədir.
Canlılıq olmasa mövcudluq da ola bilməz. Aktiv və canlı
varlıqlar mövcudluğu təmin edir. Passiv canlılar aktiv
canlıların mövcudluğunu təmin edir. Canlılığın xassəsini
hərəkət meydana gətirir. Hər bir maddə canlılıqdan meydana
gəlir. Qaz, su, maye və bərk hal canlılığın aktiv və passiv
təsnifatıdır. Bu canlanma fərqi hərəkətdən, kütlədən, qüvvə və
sürətdən, həmçinin birləşmədən asılıdır. Birləşmə də sürətdən,
qüvvədən, enerjidən meydana gəlir. Canlanma həm formanı və
məzmunu dəyişir, həm də məkanı, yeri dəyişir. Bu baxımdan
da kainatın bütün cisimləri hərəkətdədirlər və canlıdırlar. Aktiv
və passiv canlıdırlar. Canlıların sürəti onlara təsir edən daxili
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və xarici təsirlərdən asıldır. Burada kəmiyyət, kəmiyyəti
yaradan tərkib elementlər və onların birləşmələri də önəmli rol
oynayır.
Canlı aləm forma və məzmununu dəyişən aləmdir. Bu
dəyişmə fərqi də müxtəlif ola bilir. Bu da özlüyündə tətbiq
olunan enerjidən asılıdır. Aktiv enerji olan yerdə, yəni çox
enerji olan yerdə canlanma, birləmə və çevrilmə də çox olur.
Həm də proseslər sürətlə həyata keçirilir. Belə deyək ki, zəif
aləm tez aktivləşir və dəyişilir. Məsələn, çiçəklər, güllər zəif
canlıdırlar, az sıxlığa malik olan elementlər birləşmələridir.
Ona görə də tez aktivləşirlər və solurlar. Bərk materiya isə
formasını çox gec bir zamanda dəyişə bilir. Çünki, burada
enerji çoxdur, kəmiyyət çoxdur, lakin hərəkət passiv
vəziyyətdədir. Başlanğıc və son arasında məsafə çox uzun olur.
Bu prinsip planetlərin və onların peyklərinin yaranma tarixi
haqqında, geoloji dəyişmələr haqqında müəyyən məlumatlar
verir. Bizdən asılı olmayaraq, hiss olunmaz dərəcədə
planetlərdə dəyişikliklər gedir. Bu dəyişiklikər ardıcıl
təkrarlanan proseslərdən ibarət olur. Lakin zaman çox uzun
olur. Planetlərin müxtəlif kütlələri və tərkib fərqləri, Günəşdən
olan məsafələrindəki fərqlər də planetlərin yaranma tarixinin
fərqli olmasını deyir. (Qeyd: əgər planetlərin başlanğıc, yəni,
yaranma tarixləri varsa, məntiqi fikirlər düz ola bilər). Hər bir
planetin peyklərin öz zamanları var. Günəşdən uzaq planetlərdə
canlı aləm (fauna və flora aləmi) yavaş yetişir. Bu baxımdan
da canlı aləm olarsa, onların uzaq planetlərdə ömürləri çox
uzun olar. Çünki, Yer kürəsinə nisbətən həmin planetlərdə
enerji fərqi var. Bu fərqi də kütlə və məsafə yaradır. Canlı aləm
dəyişikliyə uğrayır. Bu gedişatla belə güman edək edək ki,
planetlər və Günəşin mövcudluğu nə vaxtsa sona yetə bilər.
Lakin bir prinsip bu fikrin ziddiyyətliliyini ortaya qoyur. Belə
ki, təxmin etmək olar ki, Günəş və planetlər qarşılıqlı asılı
vəziyyətdədirlər. Bu asılılıq hər birinin forma və tərkibini
müəyyən edir. Əgər planetlər Günəşdən yaranıbsa, onda Günəş
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necə olub ki, planetlərdən qabaq mövcud olub. Sistemlilik
prinsipi ümumiyyətlə, onu deyir ki, istənilən sistemlilik
xaosdan yaranır. Bir məkanda toplaşma gedir. Mexanizm
formalaşır. Elementlər arasında taraz məkanlar və məsafələr
meydana gəlir. Onda belə qəbul edək ki, xaosdan, başqa bir
sistemin dağınıq vəziyətindən Günəş sistemi yaranıb. Bu
barədə təxminləri düşüncələrdə bildirmək olar. Lakin tam
həqiqət bilinə bilməz.
Aktiv canlı aləm passiv canlı aləmə çevrilir. Çünki yetişmə
gedir və tükənmə prosesləri baş verir. Tükənmə odur ki,
mövcudluq dağılır və kənar və daxili təsirlərdən dəyişikliyə
məruz qalır. Tükənmə forma və məzmun dəyişməsidir. Tam
yoxluq demək deyil.
Enerji haqqında
Kainatda nə varsa, hamısı enerji ünsürüdür, enerji yaradan
varlıqdır.
Çünki,
kainat hərəkətdədir. Hərəkət zamanı
müqayisədə aktivlik və passivlik yaranır. Aktivlik və passivlik
məkan və onun səthindən formalaşır. Enerji isə hərəkətdə olan
kütlənin, topanın digər elementlərə olan təsiridir. Enerjiyə,
enerji yaradan ünsürə elementin tərkibi, maddənin, cismin özü,
ümumiyyətlə, istənilən tərkibin özü aid olur. Hər bir zərrəciyin
qüvvəsi var, çünki sürəti var. Enerji mütləqdir, çünki varlığın
əsasıdır. Enerji əsasən elementlərin qarşılıqlı əlaqələrində artır.
Kəmiyyət elə enerjinin kəmiyyətini yaradır. Kəmiyyəti olan hər
bir varlıq hərəkətdədir. Kəmiyyətsiz, ölçüsüz varlıq da yoxdur.
Deməli, enerji mütləqdir. Enerji varlığın hərəkətinin təsir
nəticəsidir.
Kərə yağını əritdikdən sonra onu təkrar olaraq geri
vəziyyətinə qaytarmaq çətin olar. Çünki əridərkən yağa enerji
verilir və enerji onun tərkibini, strukturunu dağıdır. Ondan
qoparır. Burada özünəxas dəyişmə gedir. Dəyişmənin öz
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trayektoriyası və strukturu olur. Əti bişirdikdə ona verilən
enerji məkan uğrunda mübarizə aparır. Ətdən qopmalar baş
verir. Enerjini olduğu şəkildə geri qaytarmaq mümkün deyil.
Yəni, trayektoriyanı geriyə döndərmək olmur. Ola bilər ki,
onun öz sirri olur və geriyə, əvvəlki vəziyyətinə qayıdış
formulası mövcud olur. Lakin bu formula və qayda hər bir
insana məlum ola bilməz. Enerjisi dəyişən istənilən bir şeyin,
maddənin iyisi və dadı da dəyişir. Fiziki görünüşü də dəyişir.
Qaynar və qaynadılmış su ilə çiy suyun fərqi var. Çünki, enerji
onun əvvəlki quruluşunu dağıdır və yeni quruluşa gətirir.
Nüvə və ətraf arasında dəyişmə meydana gəlir. Onun
əvvəlki vəziyyətinə qayıtması üçün itkilərin (“tərs enerji ilə”)
bərpası lazımdır. “Tərs enerji” isə insanlar tərəfindən bəlkə də
alına bilmir. Tərs enerji passiv enerjidir. Axı ərimə aktivlikdən
meydana gəlir. Həmin aktivlik çevirməni yaradır. Passivliyə
keçid aktivliklə eyni olarsa, yəni, dala qayıdış itkilərin tam
bərpası ilə yekunlaşarsa, onda elementlər öz əvvəlki sintez
əlaqələrinə qayıda bilər. Bu yolla ölmüş insanlara da nəfəs
vermək olar. Tərs enerji dönməni geri qaytarmalıdır. Bu,
passiv enerjini artırmaqdır. Yəni, bir şeyə verilən aktiv enerji
ilə geriyə tətbiq olunan passiv enerjinin həcmi eyni olmalıdır.
Burada məkan eyniliyini tapmaq və tətbiq etmək çətindir.
Mühit eyni olmalıdır ki, itkilər geri qayıtsın. Maddə, əşya
əvvəlki vəziyyətinə tam qayıtmış olsun. Passiv enerji donmuş
və soyuq olan bərk materiyadan, mayedən sonrakı donmadan
asılıdır. Passiv enerji- belə təxmin edək ki, zərrəcikləri
mərkəzə qaçan enerjidir. Aktiv enerjidə isə nüvə (mərkəz)
özündən zərrəcikləri ətrafa doğru itələyir, törəmə baş
verir, azalma gedir. Günəş və planetlər də bu enerji
nisbətindən bir-birindən asılı vəziyyətdə olurlar. Passiv enerji
zərrəcikləri qəbul edir, sonra aktivə çevirir və özündən buraxır.
Aktivlik itələyir, parçalayır. Passivlik cəlb edir birləşdirir.
Birləşmişi sonra aktiv edərək öz vəziyyətində qaytarmaq olur
və qayıdır. Məsələn, buz əriyir suya çevrilir. Burada passivlik
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aktivliyə dönür. Su donur bu anda zərrəciklər mərkəzə doğru
sıxlaşır. Sıxlaşmadan zərrəciklər ona görə bərkləşir. Yəni
məkanda sıxlaşma gedir. Soyuqluq mərkəzə qaçma-sıxılma
əlamətidir. (Qeyd: don vurmuş adam sıxıla bilər. Onda qan
dövranı zəifləyər. Şişkinlik əmələ gələr. Orqanlar arasında
sistemli və funksional pozğunluq yaranar). Suyun tutduğu
sahə buzdan çox ola bilər. Qazın sahəsi isə sudan çox olur.
Bərkləşmə və genəlmə çatları əmələ gətirə bilir. Belə də qəbul
etmək olar ki, buzlu su ilə qeyri-buzlu suyun tərkibində də
fərqlər mövcud olur.
Qeyd: qəbul etmək olar ki, hər bir məkanda yaşayan
insanların oxşar fizioloji və psixi əlamətləri mövcuddur.
Müxtəlif iqlim sahələrində yaşayan insanlar birbirilərindən fərqlənirlər. Burada təbiət və Günəş amili
mühüm rol oynayır. Fizioloji, bioloji fərqlər də
universallıqdan, universal oxşarlıqdan məxsusi fərqləri də
yaradır. Qanın tərkibi müxtəlif iqlim şəraitində müxtəlif
olur. Dərinin, saçın və gözlərin rəngi də müxtəlif olur. Bu
baxımdan da müalicə zamanı universal metodların tətbiqi
ilə yanaşı, iqlim və torpaq amilinə görə mövcud olan
fərqliliyi də nəzərə almaq lazımdır. İnsanlar yerlərini,
yaşayış məskənlərini dəyişərkən fizioloji və psixi
dəyişmələrə məruz qala bilirlər.
Passivliyi qismən bərpa olunan enerji (yəni, forması
qismən bərpa olunan hal) və bərpa olunmayan, çox dəyişən
enerji formaları mövcuddur. İnsan orqanizmi də funksional və
orqanik itkilərə məruz qalır. İtmiş hissə ümumi immunitet
sistemindən öz formasını bərpa edə bilir. Formanın bərpası
itmiş tərkibin daxili ehtiyyatlar hesabına geri qayıtmasıdır.
Burada qan əsas təminedici rolu oynayır. Qan enerji verir və
ümumi ehtiyyat hesabına zədələnmiş və tərkibini itirmiş
orqanın funksiyasını, tərkibini bərpa edir. Qan özündə enerji
saxlayan bir maddədir. Bu baxımdan da xəstə orqanlara,
zədələnmiş hissələrə qan çox yığılır. Burada qan bir
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tərəfdən lazımi bərpa elementlərini çatdırır, digər tərəfdən
də daxili və xarici zərərvericilərə qarşı mübarizə aparır.
İmmunitet o halda öz işini görür ki, qan zədələnmiş yerə
toplanır. Toplanma müalicə mənasını verir. Orada sistemin
bərpası prosesləri baş verir.
Aktivilik və passivlik arasında nisbətin dəyişməsi
maddələrin də əmələ gəlməsinə kömək edə bilir. Soyuq və isti
havalarda maddələr, yeni canlılar əmələ gələ bilər.
Təbiətdə passivlik aktivlikdən “uzaq” olan yerlərdir.
Məsələn, buzlaqlar, bərk materiyanın özü, süxurlar, qayalar və
digər bərk maddələr passivdirlər.
Nəticələr:
-aktivlik passivliklə əvəz olunarsa (eyni zaman və məsafə
ilə eyni həcmlə) itkini geri qaytarmaq olar. Lakin tərkib çox
çevriləndə, aktivlik tərkibi dağıdanda passivliklə onu geri
qaytarmaq mümkün olmaz. Məsələn, bişmiş əti geriyə- çiy ətə
yalnız itən tərkibi geri qaytarmaqla çevirmək olar. O da demək
olar ki, mümkünsüzdür;
-aktivlik nüvə mərkəzindən qaçma (dağıdıcı, itələyici
qüvvə), passivlik (cəzbetmə, cazibə) isə nüvə mərkəzinə
gəlmədir;
-passivlik sıxılma, aktivlik isə genəlmədir;
-passiv canlılar daha uzun ömürlü olurlar;
-aktivlik daha tez dəyişmədir, tez mübadilədir və tez
itkidir;
-passiv insanlar başqalarından çox enerji yığmaqla
məşğuldurlar (onlarda gözdəymə, başqalarını gözə gətirmə,
yəni aktivlərdən enerji çəkmək çox ola bilər);
-aktiv insanlar isə passiv mənbələrini xərcləyənlərdir, ömür
qısa ola bilər, enerji tükənər;
-aktivlikdən passivliyə keçəndə tərkib dəyişə bilər.
Məsələn, buxar halında olan su maye halına çevriləndə əvvəlki
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tərkibdə (buxardan qabaqkı) tərkibdə olmaya bilər. Çiy su ilə
qaynanılmış suyun tərkibi eyni deyil. Buxar suyu ilə yağışın
tərkibi eyni deyil;
-passivlikdən aktivliyə keçəndə tərkib yenə də azala bilər.
Məsələn, buzla suyun tərkibi eyni deyil. Donmuş su tərkibinə
əlavə elementlər qatır, əridikcə onu itirir. Buzun tərkibi suyun
tərkibindən fərqlidir. Buz –passiv, su- aktivdir. Donmuş,
laxtalanmış qan passivdir, coşan qan aktivdir. Coşan qan
təminedicidir. Buna görə də yüksək qan təzyiqi orqanları
sürətlə təmin edir. Yüksək qan təzyiqi müalicəvi əhəmiyyətə
malikdir. Sürətli qan dövranı təmizləyicidir, daxili və yad
ünsürləri zərərsizləşdiricidir, parçalayıcıdır. Qanın laxtalanması
qanın passiv vəziyyətə keçməsidir. Sürətinin azalmasıdır
Bunun da əsas səbəbi orqanların pozulması və qanda
mikroorqanizmlərin, qan üçün yad olan ünsürlərin qanda özünə
çox məkan əldə etməsidir. Yaşlı insanlarda qanın aktivliyi
azalır. Yad ünsürlər qanda daha çox artır. Bu da qan dövranının
zəifləməsinə səbəb olur. Təzyiq aşağı düşür. Qanın
qatılaşmaqda davam etməsi orqanizmin soyumasına,
temperaturun aşağı düşməsinə, o da özlüyündə orqanların
fəaliyyətinin dayanmasına gətirib çıxarır. Orqanizmdə aktivliyə
çevrilən passiv enerji (ehtiyyat enerji) mənbəyi tükənməkdə
davam edir. Orqanizmi saxlayan passiv (ehtiyat enerji)
enerjidir. Aktivlik əsasən sərfedicidir, təminedicidir. Aktivlik
həm də enerji yığıcıdır. Orqanizm aktiv enerjini passivə çevirir.
Bu çevirmə ətraf mühitdən əldə olunur. İnsan ətraf mühitlə
cavan olur və ətraf mühitlə də qocalır. Yaşlandıqca enerji
yığmaq və passiv mənbəyə çevirmək lazımdır. Bu da həyat
tərzindən, xarakterdən, ünsiyyət formasından asılıdır. Qapalı
insanlar öz enerjilərini passiv saxlayırlar və gec qocalırlar.
Aktiv insanlar da ətraf mühitdən aktiv enerji qəbul edirlər və
gec qocalırlar.
Belə bir sual ətrafında fikirləşmək olar. Hər an Yer
kürəsinə düşən enerji Yer kürəsini dəyişə bilir? Sual
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özlüyündə çox çətindir. Məsələn, dəmir əriyir. Təkrar soyuyur,
yenə də əriyir. Yenə də soyuyur. Ola bilərmi ki, tərkib hər
qızmada və soyumada eyni qalsın. Bu suala cavab vermək
çətindir. Ola bilər ki, kimyaçılar, fizikaçılar bu məsələni elm
yolu ilə həll ediblər, tapıblar. Dünya okeanının suyu daima
buxar halına keçir, təkrar geri qayıdır. Hər dəfə buxarlanan
suyun tərkibi dəyişirmi. Yəni, köklü dəyişikliklər yaranırmı?
Məsələn, belə hesab edək ki, 100 il bundan qabaq dünya
okeanının kimyəvi tərkibi ilə indiki suyun kimyəvi tərkibi
arasında fərq varmı. Əgər fərq varsa, deməli, Yer kürəsində
geoloji dəyişiklik gedir. Daxili və səthi dəyişir. Ya da itən
enerji ilə qazanılan enerji forması eyni olur, nəticədə dəyişən
forma yenidən özünün tərkibini almış olur. Yəni, məsələn,
dünya okeanı buxarlanır, təkrar olaraq suya çevrilir. Tərkib
olduğu kimi qalır. Sadəcə enerji ayrılmaları və qazanclar, enerji
qəbuletmə prosesləri baş verir. Onda, Yer kürəsində heç bir
geoloji köklü dəyişiklik baş vermir. Canlılar isə toxum
(hüceyrə) şəkilində yetişirlər və ardıcıl enerji qəbulu sayəsində
ölürlər. Bu, həm də onu deməyə əsas verir ki, Günəşdən Yer
kürəsi və digər planetlər sabit axınla (hər bir planet öz sürəti
ilə) enerji alırlar və ötürürlər. Nəticədə tarazlıq yaranır. Bu
tarazlı enerji prosesləri bərk materiyanın və mayenin əvvəlki
formasını saxlamaqda əsas rol oynayır. Deməli, passiv canlıları
Günəş enerjisi məhv etmir, yəni, Yer kürəsində cansız
adlandırdığımız və əslində passiv canlı olan aləm Günəş
enerjisinin təsirinə qarşı müqavimətli olur və az dəyişikliyə
məruz qalır. Bu prinsip isə onu deməyə əsas verir ki, passiv
canlı aləm də dəyişirsə, deməli, Yer kürəsinin tarixi
mövcuddur. Onda belə qəbul etmək olar ki, Günəşdə də
dəyişiklik var və Günəşin də tarixi mövcuddur. Burada Günəş
və planetlərin yaranma mənşəyi haqqında fikir bildirmək olar.
Lakin biz insanlar bu Günəş-planet dəyişikliyini hiss etmirik və
bu baxımdan da kainatın tarixi haqqında fikirlər də bizə yad
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olur. Ola da bilər ki, dəyişiklik gedir və bizim orqanizmimiz
həmin dəyişiklikləri kəskin şəkildə hiss etmir.
İnsanlar arasında enerji ötürmələri
İnsan enerji mənbəsidir, enerji subyektidir. İnsanlarda
enerji daxili potensialdan, maddi aləmin (qidanın) enerjiyə
çevrilməsindən və xarici mühitdən yaranır. Xarici mühitin
enerjisi də mənəvi enerjidən və ətraf mühitdən qəbul edilən
bioloji enerjidən ibarətdir. Mənəvi enerji və bioloji enerji
zərrəciklər toplusudur. Bu baxımdan da bütün kainat mütləq
enerji ünsüründən, mütləq varlıqdan ibarətdir. İnsanlar enerji
çevrilmələrini, enerji mübadilələrini təmin edirlər.
İnsanlar bir-birilərindən də enerji alırlar, enerji çəkirlər və
ötürürlər. Bir sözlə, insanlar enerji mənbələri və mənsəbləri
ünsürləridirlər. Enerji baxışlarla, görmələrlə, danışıqlarla,
eşitmələrlə (yaxından və ya da uzaqdan), toxunmalarla, dad və
iyi yolları ilə, ümumiyyətlə, duyğu orqanları vasitəsilə ötürülür
və qəbul olunur. Hesab etmək olar ki, ən güclü enerji
qəbuledici orqanı gözdür. Gözdə digər duyğu orqanlarının cəm
halda qəbul etdiyi enerjinin əlaməti vardır. Bu baxımdan da
enerjili və az enerjili insanlar, taraz və qeyri-taraz insanlar,
bioloji güclü və zəif insanlar gözlərindən, simalarından
bildirirlər. Enerji ötürülmələri qida rolunu oynayır. İnsanların
bir-birilərinə ötürdükləri enerjiyə aura da deyilir. Hər bir
insanda aura fərqli olur. Məkanın da aurası olur. Aura ümumi
enerji potensialının kəmiyyətinə bağlıdır. Bu da onun aktiv və
passiv enerji mənbəyi rolunu oynamasını göstərir. Belə qənaətə
gəlmək olar ki, ruhu taraz insanlar nisbətən bol enerjili
insanlardır.
Belə bir ifadə işlənilir -mənfi enerji. Mənfi enerji əslində
passiv enerjidir. Məsələn, soyuq hava kütləsi passivləşmiş,
sıxlaşmış, bir qədər bərkimiş hava axınıdır, hava kəmiyyətidir.
69

Qeyd: soyuq necə hiss olunur. Soyuq əslində bədənin
sıxlaşması ilə hiss olunur. Təzyiq artır, sıxlaşmış hava
dərini sıxlaşdırır. Bu sıxlaşmadan insanlar soyuğu hiss
edirlər. Bədənin bərkləşməsi soyuqdan əmələ gəlir.
Mənfi enerji anlayışı müqayisə üçündür. Burada kəmiyyət,
tərkib, sürət amili müqayisə kriteriyasıdır. Enerji ötürülmə
zamanı məkandakı kəmiyyətini, həcmini itirir. Ötürülən axın
aktiv olur. Mənbədə toplanmış enerji kütləsi axın edir. Bu da
sürəti artırır. Mənbə aktiv olanda çıxş da aktiv olur. Buna görə
də enerjili insanlar tez enerji ötürürlər və qəbul edirlər. Belə
qəbul etmək olar ki, “bərkləşmiş” zərrəciklərdən yaranan enerji
axını sürət anında seyrəkləşib aktiv enerjiyə çevrilə bilər. Bu
baxımdan da belə qəbul etmək olar ki, soyuq su kütləsi, soyuq
hava axını sürət əsnasında istiləşə bilər. Aktivləşmiş küləyin
seyrəkləşməsi isti küləyi əmələ gətirə bilər.
Ümumiyyətlə, belə qəbul edək ki, insanlar arasında
“mənfi” enerji ötürülmür. Ötürülən elə enerjinin özüdür. Enerji
(insanlar arasında olan) həmişə müsbət olur. Düzdür, biz
insanlar azalan enerjini mənfi adlandırırıq. Mənfi enerji həm də
nisbətən qeyri-aktiv olan passiv enerjidir. Ötürülən sürət artıbazala bilər. Bir şəxs digərinə enerji ötürəndə mənbədə enerji
azalır, qeyri-tarazlıq yaranır. Bu qeyri-tarazlıq narahatlıqları
çatışmazlıqları meydana gətirir. İnsanlar mənbənin yeri dolana
qədər özlərini zəif hiss edirlər, çatışmazlıq yaranır.
Taraz və qeyri-taraz enerji ola bilir. Yəni, müəyyən
tutumda, müəyyən məkanda enerjinin tərkib hissəcikləri
arasında olan məsafə taraz və qeyri-taraz əsaslarla formalaşır.
Burada enerji potensialını yaradan, enerji kütləsini, tutumunu
yaradan zərrəciklər arasında düzülüş də sistemli və qeyrisistemli olur. Enerjinin xassəsi onun sistemlilik dərəcəsindən
asılı olur.
Ruhu taraz insanlar daima taraz enerji ötürürlər və bu da
əks tərəfdə -enerjisi çatışmayan tərəfdə- məkanı doldurur və
nəticə etibarilə rahatlıq yaradır. Təbii ki, hər bir ötürülən
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kəmiyyət enerjidir, enerji yığımıdır, enerji toplusudur. Enerji
bir məkanda çox aktiv, digərində isə nisbətən az aktiv ola bilər.
Burada, yəni məkanın özündə enerji artıqlığı və azlığı yaranır.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir insanda bir enerji
məkan tutumu var. Bu da enerji kəmiyyətini meydana gətirir.
Enerji məkanı tutumu arta və azala bilər. İnsanlar məlumatlar
(enerji axınları) yolu ilə bu məkanı artırıb azalda bilirlər.
Hər bir enerji tutumu kənar tutumla bağlıdır. Məsələn, su
bir maddə kimi enerji mənbəyidir. Onun halları olan buz və
buxar da enerji halıdır, enerji formasıdır. Bu hallar suyun kənar
mühitlə, digər enerji mühiti ilə əlaqəsindən yaranır. Kənar
passiv təsir olanda, yəni temperatur aşağı düşəndə su da
passivləşir. Aktivlikdə isə buxara (qaza) çevrilir. Təbii ki,
tərkibində dəyişiklik ola bilir. Təsir edən enerji elementlərə
təsir edir və quruluşu dəyişir.
Qeyd: su müəyyən məkanda sıxlaşmış qazdır. Qazdan
da maye əmələ gəlir. Sudan ayrılmalar da enerji
ayrılmalarıdır. Qaynar suda yaranan buxar enerjidir. Bu
enerji mayenin, yəni passiv enerjinin aktivliyə
çevrilməsidir. Enerji dəyişmələri keçidlər, forma
dəyişmələri zamanı da dəyişir. Bərk kütlə ilə alov arasında
olan keçidlər –qazlardan (bərk və yumşaq qazlardan),
sudan, jele formasından-ərimiş mayenin bərkləşmiş
formasından, rezindən və digər yumşaq formalardan) və
bərk kütlələrdən ibarətdir. Burada
aktiv enerjinin
sürətinin azalması alovu bərk materiyaya keçirir. Bu
baxımdan da belə qənaətə gəlmək olur ki, Yer kürəsi
soyumuş Günəşdir, efirdir, fəzadır.

Enerji xassələri
Enerji elementdir və onun sürətidir. Enerji məkan uğrunda
mübarizə aparan zərrəciklərin təsiridir, qüvvəsidir. Enerji kütlə
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amilinə görə topa halında, dalğa halında olur.
Enerji
istiləşən, sürətinin artıran maddədir. Aktiv enerjinin həcmi,
miqdarı məkanda olan enerji kütləsinə təsir edən kənar aktiv
enerjidən artır. Alov alovu gücləndirir. Su suyun çəkisini və
təsirini artırır. Enerji mənbələri bir-birinə təsir edir. Aktiv
enerji sahəsinə passiv enerji də daxil ola bilir. Passiv enerji ilə
aktiv enerjinin qarşılaşması sayəsində ortalıq vəziyyət yaranır.
Aktiv enerji passiv enerji məkanına daxil olanda passiv
vəziyyətdə olan elementlərin məkan dəyişməsinə təsir edir. Bu
baxımdan da aktiv enerji yayıcı, dağıdıcı əhəmiyyət kəsb edir.
Aktiv enerji passiv məkanda olan elementləri öz sürətlərindən
çıxarır. Passiv enerji çox olan məkanda aktiv enerji passivə
qarışır və passivləşir. Məsələn, suyu çox olan buzun üzərinə
tökdükdə donur. Passiv enerjinin çox olması baxımından da
hesab etmək olar ki, kainatda görünən qaranlıqlar daha çoxdur
ki, aktivliyi, yəni Günəşi və ulduzları taraz vəziyyətdə saxlayır.
Aktivlik passivliyi üstələyərsə onda planetlərin indiki vəziyyəti
mövcud ola bilməz. Qalaktikalar indiki kimi ola bilməz.
Planetlərin kosmik fəzada sərbəst sürətlə hərəkətləri də məhz
passiv enerji sayəsində stabil qalır. Əks təqdirdə, hər bir sahə
aktiv olsaydı, ümumiyyətlə, indiki taraz vəziyyətdən söhbət
gedə bilməzdi.
Passiv enerji nədir. Passiv enerji aktiv enerjidən sürəti bir
qədər zəif olan və kütləsi çox və ya da az olan, “soyumuş”,
hərəkətini zəiflətmiş enerjidir. Kütlə ona görə çox olur ki,
burada müəyyən bir məkanda zərrəciklər topası çoxalmış olur.
Kənar enerji təsiri az olanda elementlər passivləşir və bu anda
bir məkanda yığım çoxalır. Demək olar ki, soyuq suyun kütləsi
isti suyun kütləsindən çox ola bilir. İsti suda enerji aktivliyi
tərkibi məkandan bir qədər kənara çıxarır. İsti suyun məkanı
genişlənir, böyüyür. Aktiv enerji sahəsinə passiv (buna bir
qədər soyuq enerji də deyək) enerji də daxil olur. Məsələn, isti
olan bir məkana nisbətən soyuq olan enerji axını daxil olur.
Burada daxil olan enerji kütləsi çox olur. Kütləsi çox olan
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enerji az olan enerjini udur, tərkibinə qatır. Təzyiq əmələ gəlir.
Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, okean suları öz
məkanında çay və göl sularından, dəniz sularından daha sıxdır,
təzyiqi çoxdur və enerjisi boldur.
Soyuq suyun içərisinə bir qədər isti su əlavə edəndə soyuq
suyun tərkibi bir qədər aktivləşir. İstilik zamanı seyrəkləşmə
əmələ gəlir. Seyrəkliyi hava (enerji) yaradır. “Qonşuda” olan
passiv enerji məkanının yeri, məkanı pozulur. Çünki
“qonşunun” müqaviməti azalır. Passiv aktivliyə qalib gəlir.
Aktivin seyrək məkanını passiv tutmağa başlayır. Məkana
doğru axın edir və həmin məkanı tutur. Məkanda passiv enerji
aktivləşməyə başlayır. Məsələn, isti hava məkanına ondan
nisbətən soyuq olan hava kütləsi daxil olur. Çünki, isti hava
qonşudakı soyuq havanın qarşısını ala bilmir. Seyrəkləşmiş
məkanın kütləsi azalır, bu baxımdan da müqaviməti aşağı
düşür. Enerji artdıqca müqavimət artır. Passiv enerji artanda
kənar aktiv enerjini öz tərəfinə çəkir. Passiv enerjinin
müqaviməti artır. Passiv enerjinin təsiri də dağıdıcı olur.
Məsələn, daş parçası başqa bir əşyaya toxunduqda, sürətlə
dəydikdə dağıdıcı effekt meydana gəlir. Aktiv enerji artanda
da kənar obyektə olan təsir parçalayıcı olur. Məsələn, alov
artanda ətrf obyektlər parçalanır.
Qeyd: belə güman edək ki, insanlar koklükdən arıqlığa
doğru gedəndə, -orqanik və funksional xəstəliklər zamanı,
- onlarda immunitet zəifləyir. Zəifləmədən də müəyyən
xəstəliklər, çatışmazlıqlar, qeyri-tarazlıqlar baş qaldırır.
Tarazlıq pozulur. Tarazlığın pozulmasının qarşısını almaq
üçün lazımi daxili minerallar və vitaminlər, zülallar,
ümumən enerji elementləri çatışmır. Proses ləngiyir və ya
da sürətlənir. Qan təzyiqinin dəyişməsi halları ortaya çıxır.
Bu anda orqanizmin ətraf mühitdən əlavə enerji qəbul
etmək tələbatı yaranır. Passiv enerji lazım olur ki, daxildə
aktivləşməni təmin etsin. Eyni zamanda aktiv enerji də
tələb olunur. İnsanlar isti və soyuq qidalara əl ətmağa
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məcbur olurlar. Məsələn, belə təxmin etmək olar ki, diabet
və xərçəng xəstəlikləri zamanı, hamiləlik dövründə, eləcə də
fiziki və zehni əmək sərf edəndə
insanlar enerji
çatışmazlığı ilə üzləşirlər. Aclıq hissləri ilə üzləşirlər.
Orqanizm öz daxili ehtiyyatından çatışmazlığı aradan
qaldırmaq üçün müəyyən müddətə səfərbər olunur. Ətraf
mühitə qarşı qıcıqlar baş qaldırır. İnsanlar aclıq və
susuzluq hissi yaşayırlar. Soyuq suya, bərk yeməklərə,
kalorili, vitaminli qiadalara qarşı istəklər artır. Bərpa
olunmadıqda isə orqanizmdə müəyyən pozğunluqlar baş
verir. Bədəndə enerji çatışmadıqda hansı hallar yaşana
bilir:
-maddələr mübadiləsi pozulur (enerji çatışmazlığı da
maddələr mübadiləsi pozğunluğundan meydana gəlir.
Maddələr mübadiləsi pozğunluğu elə orqanizmin sistemli
olaraq orqanlarının bir-birinin tələbatına normal hədlərdə
cavab verməməsindən və qan dövranının pozulmasından
meydana gəlir. Sintez və analiz proseləri pozulur. Qan
orqanlar üçün lazımi qida təminatını həyata keçirə bilmir.);
-fiziki aspektdə orqanların ölçüləri dəyişir, ona görə ki,
ya enerji çatmır, ölçülər kiçilir, ya da hansınasa daha çox
enerji gedir və böyüyür. Böyümə həm də orqanların kənar
hesabına qidalanmasından yaranır. Kiçik orqanizmlər öz
normal funksiyalarını itirirlər;
-ilk növbədə bədən temperaturu normadan aşağı
düşür. Çünki lazımi enerji çatmır. Temperatur yüksələ də
bilir, -ona görə ki, həzm dayanır, orqanizmə daxil olan
qidalar üçün lazımi həzm funksiyası təmin oluna bilmir.
(Bədən temperaturu həm həzm üçün lazmı olur, həm də
müəyyən yad cisimləri öldürməkdə faydalıdır. İnfeksiyalı,
diabetli, xərçəngli xəstələr, uzun müddətə ac qalan insanlar
bədən temperaturunun yüksəlməsi ilə qarşılaşa bilərlər.
Bədən temperaturu qanın yüksək səviyyədə dövranından
sonra da meydana gələ bilir);
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-duyğu orqanları öz funksiyalarını poza bilər.
Dadbilmə, iyibilmə, görmə, eşitmə pozular, dəri və saç
problemləri, dırnaq problemləri yaşanar.
Tarazlıq pozulur. Axından sonra məkanda yenə də tarazlıq
yaranır. Yer üzündə enerji axınları fərqli kütlədən fərqli
qüvvədən, fərqli sürətdən meydana gəlir. Qeyri-tarazlıqlardan
tarazlıqlar, tarazlıqlardan da qeyri-tarazlıqlar yaranır.
Enerjinin xassəsini aktivlik dərəcəsi və onun kəmiyyəti
yaradır. Sürət, hərəkət enerjinin tərkibini formalaşdırır. Günəş
və onun planetləri enerji mənbələridir. Lakin xassələri fərqlidir.
Ona görə ki, kəmiyyətləri və bir-birilərindən olan məsafələri
fərqlidir. Bu fərqlilik aktivliyi, passivliyi, tərkib dəyişmələrini
meydana gətirir. Sıxlaşmış və seyrək qazlar enerji
mənbəyindən olan məsafədən asılıdır. Günəşə lap yaxın olan
planetin qaz halı ilə Günəşdən uzaq planetin qaz halı fərqlidir.
Qaranlıq və Kainatdakı Qara dəliklər haqqında
Qaranlıqlar mövcudluqlardır, məkanlardır. Nisbətən az
aktiv enerji mənbələridir. Günəş şüası ilə bərk materiya
arasında sürtünmənin azalmasından materik üzərində
qaranlıqlaşmalar yaranır. Sürtünmənin azalması da Gün
işığının azalmasından meydana gəlir. Qaranlıqları həm
elementlərin qaz halında olan “boşluqlar”ı (zərrəciklərin qaz
halı məkanı) kimi, həm də elementlərin müəyyən məkanlarda
həddən artıq sıxılmaları kimi qəbul etmək olar. Həddən artıq
sıxlaşma və qaranlıqlaşma sürtünməni artıra bilər və işıq əmələ
gətirə bilər. Qaranlıqların (passiv enerji mənbəyinin)
aktivləşməsi işığın əmələ gəlməsini təmin edə bilər.
Kainatda ulduzlar və bərk materiyalar kainatın qaz halına
(efirə) nisbətən işıqlıdırlar. Kainat müstəvisi özü qaranlıqdan
ibarətdir. Çünki, sürtünmələr ulduz mənbələrindən və
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planetlərdən fərqlidir. Qaranlıqlar passiv enerji mənbələridir
ki, bu məkanda da sürtünmə, yəni elementlərin sürəti azdır.
Onları ulduzlardan gələn, kainata yayılan qalaktikalara yayılan
enerji seli aktivləşdirir. Qaranlıqlar işıqlıqlara nisbətən passsiv
sıx ola bilərlər. Çünki, məkan aktiv enerji ilə təmasını
zəiflətdikdən sonra passivləşir. Bu passivləşmə sayəsində məhz
qaranlıqlar sıxlıqlarla əvəz oluna bilir. Elementlərin aktiv
sıxlaşması və aktiv sürtünmə sürəti artan sürtünmə ışıqlıdır.
Passiv sürtünmə isə qaranlıqlardan ibarətdir.
Qaranlıqlar mövcudluqlardır. Çünki, gözlə görünürlər.
Elementlər işıqlı məkana nisbətən az aktiv olurlar. Qaranlıqlar
enerji mənbəyidir. Çünki, kainat özü elə enerji mənbəyidir.
Qalaktikalar, bərkləşmiş, sıxlaşmış elementlər elə qaranlıq
məkanlardan formalaşır. Şərti deyək ki, kainatda qaranlıqlar
daha çoxdur. Ulduzlar işıqlar qaranlıqlar üzərində qərarlaşır.
Qaranlıq məkanlar da hərəkət vəziyyətindədirlər. Lakin işıqlı
məkanlara nisbətən az hərəkət edirlər. Məsələn, ulduzlar və
planetlər qalaktikaya (qalaktikanın, ulduzlar toplusunun
özünün) nisbətən, deyək ki, sürətli hərəkət vəziyyətində
olurlar. Ancaq ulduzun özü bir proses kimi sürətdən meydana
gəlir. Planetlərin sürəti bu baxımdan ulduzların sürəti qədər ola
bilməz. Məsələn, belə güman etmək olar ki, Günəşin əmələ
gəlməsi üçün fəzanın (efirin) məkanda çevrilmə, sıxlaşma
prosesi daha sürətlidir.
Qeyd olundu ki, işıqlar qaranlıqlardan meydana gəlir.
Qaranlıqların sürətli hərəkəti işıqları meydana gətirir. Məsələn,
deyək ki, ulduzlar qaranlıqlardan yaranan (mənbələrini kainat
qaranlıqlarından götürən) işıqlardır. Passiv elementlərin aktiv
vəziyyətləridir. Məkanda olan element sürtünmələridir.
Qaranlıq məkanın nisbi son həddi işığa çevrilmədir. “Özündən
partlayışdır”.
Qaranlıq məkanın həddindən artıq zilləşməsi, çox sıxılması
elmentlərin passivləşməsidir. Buradan da bərk materiya əmələ
gətirmək olar. Məcazi mənada deyək ki, kainatın qaranlıq
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məkanını çox sıxlaşdırmaqla ulduzlar və planetlər əmələ
gətirmək mümkündür. Sıxlaşmanın sürətli prosesi bərk
materiyadan alova keçiddir. Bu baxımdan da güman etmək
olar ki, ulduzlar qaranlığın sürətlə bir məkanda sıxlaşmasından
əmələ gəlir. Bu sıxlaşmanın son həddi planetlərin (bərk
materiyaların) əmələ gəlməsidir. Ondan sonra da ulduzlar
əmələ gələ bilər. Bu baxımdan da belə qərara gəlmək olar ki,
hərəkət və elementin sürəti yaranışın, enerjinin əsasıdır.
Deyəki ki, qaranlıqda materiyanın, fiziki cismin sürəti
işıqlı məkanda olan sürətdən fərqlidir. Qaranlıq məkanın
zamanı fərqli işıqlı məkanın zamanı fərqlidir. Belə güma edə
bilərik ki, qaranlıqda qalmaqla bir qədər ömrü uzatmaq
olar. Lakin çox qalmaqla enerjisizlik də əmələ gələ bilər.
Elm deyir ki, Qara dəlikər var. Bu dəliklər ulduzların
sorulmasından yaranır. Həmin yerdə qara məkan əmələ gəlir.
Sorulma olur, əksolunma olmadığından qara məkanın
xarakterini müəyyən etmək olmur. Bu məsələyə dair iki
yanaşma etmək olar. Birincisi, deyək ki, ulduzlar sorulur, qara
məkan o zaman yaranır. Bu qara məkan aktiv ulduzun passiv
məkana keçməsidir. Ulduz məkanında aktivlik itir, passivlik
yaranır. Elementlər öz məkanlarına (ulduzlardan qabaqkı
məkanlarına) sovrulurlar. Qara rəng burada passivliyi əks
etdirir. Sadəcə kainatın postulduz müstəvisi yaranır. İkincisi,
ulduz sovrulur, onun yerində yaranan qara dəlik onu göstərir
ki, orada səthi çox bərk olan və ulduzların şüalarını
buraxmayan planetlər (çox nəhəng planetlər) yaranır. Sonra da
bu planetlər sovrulur.
Belə qəbul edə bilərik ki, kainatda qaranlıq məkanlar
(geniş məkanlar) çoxdur. Lakin işıqlı mənbələr və yayılmış
işıqlar da nisbət etibarilə qaranlıqlara bərabərdir. Yəni,
kainatdakı qalaktikalar cəmi (cəm halda kütləsi nəzərdə tutulur)
kainatın qaranlıq müstəvisi cəminə bərabərdir.
Qaranlıqlar və işıqlar mütləqlərdir. İşıq mütləqi öz
başlanğıcını qaranlıq mütləqindən götürür. İşıq və qaranlıq bir77

birini tarazlaşdırır. Kainatdakı qüvvələr, enerji başlıca olaraq
işıq və qaranlığın bir-birini əvəzləməsindən meydana gəlir.
Sürət, kəmiyyət, qüvvə, məkan və səth haqqında
Əvvəlcə səth haqqında. Səth məkanın müstəvisidir.
Məkan (şərti perimetrdə olan istənilən bir məkan, müstəvi)
onda toplaşan elementlərin çəkisindən, kütləsindən meydana
gəlir. Hər bir məkanın həcmi, ölçüsü, miqyasi, sərhədləri
mövcuddur. Kainat isə bütövlükdə hədsizdir, buna görə də
məkanı və kütləsi ölçülə bilməz. Kainat cismlərinin məkanı
ölçülə bilər. Səth onun üzərində olan cisim üçün sürtünməni
yaradır. Cisim səthin üzərində dayanıqlı (buna hərəkətsizlik
demək olmaz) formada olur və hərəkətə keçir. Bu hərəkət ya
müstəvi dəyişəndə, ya da dəyişməz müstəvidə dayanan cismə
təsir edən kənar cisim (bərk maye və qaz halında olan toplu
zərrəciklər) sayəsində artır. Hər məkan eyni ola bilməz. Bu
baxımdan da sürət eyni ola bilməz -hətta ona təsir edən qüvvə
də eyni olsa. Qüvvə də dəyişəndir. Hər məkanda təsir edən
qüvvə dəyişir. Səthin dəyişməsi məkanı yaradan cismin fəzada
(“boşluqlarda”) əyilməsi və ya da dönməsi ilə də olur. Eyni
zamanda səthdə baş verən element artması və azalması ilə də
yaranır.
Sürət müəyyən cismin müəyyən bir məkanda zamana
nisbətdə yerdəyişməsidir. Sürət hərəkət edənin məkanda
yerdəyişməsini yaradan səthdən və sürətdə olana tətbiq olunan
qüvvədən asılıdır. Hərəkət edən, təsir edən və üzərində
dayanılan məkan məhz kəmiyyətlə, elementlər toplusu ilə
bağlıdır. Xassə kəmiyyətdən, tərkibdən və məkan daxili və
məkan xarici təsirlərdən meydana gəlir. Müəyyən məkanda
hərəkət edən və müəyyən formalara malik olan bərk cisimlərin
(cisimlər formaları özü ilə aparır) sürətini ölçmək asandır və
dəqiqdir. Makro varlıqların sürətini ölçmək olur. Ən kiçik
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zərrəciklərin sürəti isə xüsusi şəraitdə ölçülə bilər. Kainatda
makro qüvvə və makro mənbədən çıxan zərrəciklər dəqiqliklə
ölçülə bilməz. Sürət hər məkanda eyni ola bilməz. Buna görə
də suyun, qazın, eləcə də atmosferin sürəti hər məkanda eyni
deyil. Sürətin ölçülməsinin məkan fərqi var və makro və mikro
əsaslarla ölçülür. Sürət hər şəraitdə fərqlidir. Buna görə də
mikro məkanda ölçülən sürətlə makro məkanda ölçülən sürətin
fərqi var. Kainat ölçmələri ilə Yer kürəsində insanın laborator
ölçmələri arasında fərq var.
Maye və qaz halında olan zərrəciklərin sürətini ölçmək
çətindir. Məsələn, axan bir çayda bir kub suyun sürətini ayrı
şəkildə ölçmək düzgün deyil. Axan suya digər sular təsir edir.
Burada tökülən suyun (mənsəbə) kütləsinin sürətini ölçmək
olar. Maye tərkibcə zərrəciklərdən ibarətdir. Bu zərrəciklərin
birinin sürətini axar kompleksində və vəhdətində nisbi
müəyyən etmək olar. Buna görə də işıq sürətini ölçmək bir
qədər çətin olar.
Ümumiyyətlə, işığın (Günəş və digər
ulduzlar) mənbəyi makro sistemdəndir. Gələn axını qarşılayan
şərait (burada planetlər) fərqlidir. İşığın udulması və əks
olunması fərqlidir. Bu fərqlilik şəraitində işığın sürətini dəqiq
ölçmək çox çətin olar. Çünki axan bir zərrəciyi dəqiq ölçmək
də mümkün olmaz. Suda axan və havada uçan cismin sürətini
müəyyən etmək olar.
Bu baxımdan da Günəşlə planetlər arasındakı
məsafənin dəqiqliklə ölçülməsi şübhəlidir.
Passiv enerji heç də azlıq demək deyil. Aktivliyin aşağı
olmasıdır. Məsələn, havada temperaturun aşağı düşməsi daha
çox, belə demək mümkünsə,
enerjinin yox, aktivliyin
azalmasıdır. Günəş aktivliyi azaldır, məkanı seyrəkləşdirir,
sonra onun yerinə qonşudakı passiv enerji axını daxil olur. Bu
zaman passivliyin ilkin mərhələsində soyuqluq olsa da,
sonradan istilik artmağa başlayır.
Soyuqluq bərklik deməkdir, istilik isə seyrəklikdir.
Soyuqluq ağırlıq, istilik isə yüngüllükdür. Günəş istidir, lakin
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böyük olduğuna görə kütləsi çox böyükdür. Yer planeti isə
nisbətən soyuqdur. Kütləsi də çoxdur. Çünki bərk haldadır.
İstilik dağıdıcı, soyuqluq bərkidicidir.
Varlıqlar və mütləqliklər
Varlıq elementdir. Elementlərin hər biri normal halda gözlə
görünmür, sürəti eşidilmir, elementlərin iyilərini və dadlarını
müəyyən etmək olmur. Lakin qəbul edə bilərik ki, bizlərdən
asılı olmayaraq ən kiçik zərrəciklərin forma və məzmunu bizim
və digər canlıların duyğu orqanları ilə qəbul olunur. Buna görə
də içimizdə qərarlaşır. Sadəcə biz normalda görə və duya
bilmirik. İçimizdə olan və bizə bəlli olmayan, içimizə kənardan
daxil olub, lakin bizə məlum olmayan, aşkarlaya bilmədiyimz
zərrəciklər, varlıqlar mütləqdir. Bu varlıqar bizə böyük şeyləri
duymağa imkan yaradır.
Hər bir varlıq mütləqdir. Hər bir varlığın kütləsi və forması
var. Eləcə də məzmunu mövcuddur. Hər bir varlıq sistemin
tərkibini təşkil edir və buna görə də öz tutumu var. Varlığın
tutumu sistemi yaradır. Hər bir varlığın səsi, enerjisi var; çünki
hərəkətləri mövcuddur. Varlıqlar müstəvini yaradır, müstəvi də
varlığa çevrilir. Varlıqlardan varlıqlar törəyir. Artmalar və
azalmalar da mütləqliklərin əsaslarında meydana gəlir.
Mütləqliklər qeyri-mütləqliklərə keçir, nəticədə yeni
mütləqliklər yaranır. Məkan dəyişir, yeni məkanlarda
mütləqliklər meydana gəlir. İstənilən forma mütləqdir, onun
dəyişməsi nəticəsi də mütləqdir. Mütləq olmayan hal və
vəziyyət yoxdur. Bir məkanda mütləq olan şey digər məkana
keçəndə əvvəlki məkana nisbətən yeni mütləqliklər yaranır.
Mütləqliklər dəyişir, yeni mütləqliklərlə əvəzlənir. Qeyrimütləqlik ümumən yoxdur. Qeyri-mütləqlik yalnız məkan
dəyişəndə yarana bilir. Məsələn, bir məkanda olan avtomobil
başqa məkana keçəndə, həmin əşya birinci məkana nisbətən
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mütləqliyini itirir. Əvvəli məkanda yoxluğunu üzərə çıxarır.
Varlıqlardan varlıqlar törəyir. Mütləqliklər üzərində
mütləqliklər yaranır. Hər bir element tərkib olduğundan
mütləqdir. Çünki, lazımi sistemdə yeri var və bu da zəruridir.

Mənfiliklər və müsbətliklər
(passivliklər və aktivliklər, azalmalar və artmalar)
Mənfiliklər artanda enerjinin passivliyi artır. Məsələn, su
donur. Buz passiv enerji mənbəyinə çevrilir. Həm də azalma
gedir. Tərkibindən aktivlik uzaqlaşır. Artma da ola bilər.
Passivləşmə mərkəzə cəlb etmək prosesidir. Bu proses özü ilə
elementləri cəlb edə bilər. Günəş və enerji gələndə artma
başlayır. Çünki, enerji suyun tərkibini çoxaldır. Bu fikirlər
mütləqliklər
və
dəyişən
mütləqliklərdən
(məkan
dəyişmələrindən, həm də forma və məzmun dəyişmələrindən)
ibarətdir. Tutaq ki, Yer kürəsi Günəşdən uzaqlaşır. Bu anda
qaranlıqlar artacaq. Lakin, bu qaranlıqlar özünə ətrafdan
elementlər cəlb edəcək və kosmik fəzanın hesabına böyüyəcək.
Günəşdən uzaqlaşdıqca səthi çox bərkləşəcək. Həddən artıq
qaranlıq məkanda udulacaq və dağılacaq. Dəyişmələr fonunda
qaranlıqların artması nəticə etibarilə aktivliyə səbəb olacaq.
Məkan dəyişəndə mənfilklər və müsbətliklər də dəyişir.
Çünki, bir məkana və məkanda hərəkət edən cismə tətbiq
olunan enerji kəmiyyəti dəyişir. Mənfiliklər (passivliklər,
soyuqlar), müsbətliklər (aktivliklər, istilər) məkan və məsafə
amilinə bağlanır. Məkan, məsafə enerjinin, kütlənin
dəyişmələrini ortaya çıxarır.
Mənfilikər artanda enerji passivləşir, topalanır, soyuqluq,
bərklilik əmələ gəlir. Mənfiliklər artanda həm də enerji
(elementlər) çoxalır. Sıxlıq yarana bilir. Kənardan aktiv enerji
daxil olanda sıxlaşmış enerji boşalır. Günəş şüaları passiv
enerjini aktivləşdirir, məkanı seyrəkləşdirir. Aktivliklə
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passivlik qarşılaşanda kütləsi çox olan tərəf onu udur. Məsələn,
hesab etmək olar ki, tək bir Günəş kosmik fəzada udula bilər.
Enerjisı çox olan tərəf az olan tərəflə rastlaşanda az tərəf
udulur. Əgər forma eynidirsə elə forma da qarışır. Məsələn,
eyni cismin yanmasını özündə ehtiva edən alovlar birləşir.
Yenə də alov formasını alır. Böyük alov kiçik alovu dartır.
Məzmun başqa olan enerjilər rastlaşanda kütləsi böyük olan
tərəf yenə də az olan tərəfi udur. Məsələn, su çox olanda az
alovu udur. Yaxud da alov çox olanda suyu buxara çevirir. Çox
suda da alov bir qədər dəyişiklik yaradır. Eyni məzmunlu
enerjilər birləşir. Məsələn, Günəş başqa bir Günəşlə birləşə
bilər, - əgər nüvələrində fərqli reaksiyalar baş vermirsə.
Günəşlə planetlər də birləşə bilərlər. Bu halda Günəş onları öz
tərkibinə çevirəcək. Kəmiyyət və məzmun fərqləri enerji
birləşmələrində də özünü göstərir.
Çox mənfilik az müsbətlikləri uda bilər. Çoxlu sayda
mənfiliklər son olaraq müsbətliklərə aparıb çıxara bilir.
Kainatda qaranlıqlar işıqları əvəzləyir.

Zərurətlər və təsadüflər
Kainat daxildən idarə olunur və idarə edir. Kainatın xarici
yoxdur. Ona görə də sərhədlərsizdir. Qüvvənin əsasını
hərəkətlər təşkil edir. Hərəkətlər passivlikdən aktivliyə və
əksinə doğru keçid edir. Mütləqlərin hərəkəti əsnasında məkan
dəyişmələri meydana gəlir.
Sürət artır və azalır. Balans yaranır. Kainat bu baxımdan
müsbət və mənfiliklərdən ibarətdir.
İnsanlar idarə olunurlar. Sərhədsiz, ölçüsüz və makro
qüvvələr insanları və digər canlıları idarə edirlər. Cansız
adlandırdığımız aləm də insanların idarəçiliyini həyata keçirir.
İnsanlar onları idarəedənlərin daxilindədir. Buna görə də qüvvə
və varlıq mütləq və zəruridir. Təsadüfləri isə qeyri-müəyyən
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olan zərurətləri kimi qəbul etmək lazımdır. Təsadüfilik
insanların əvvəlcədən görə bilmədikləri zərurətlərdir. Birdən,
qəflətən, qeybdən (yoxdan) olanlarla qarşılaşmaq zərurətidir.
Təsadüf başlanğıc məkanı zərurətlə eyni və fərqli olan
zərurətdir. Zərurətlər və təsadüflər insanlar üçün yön dəyişirlər
və tarazlıq yaradırlar. Çünki, insanlar üçün bəlli olan və bəlli
olmayan məqamlar ortaya çıxır.
İnsanlar hər şeyə bəlli deyillər və əvvəlcədən də hadisələri
tam duya bilməzlər. Belə olan halda qavrama və dərketmə ola
bilməz. Təsadüfi məqamlar hesab etdiyimiz anlar məkanda
özünü göstərən və açılan mütləq zərurətlərdir.
Qeyriliklər və natamamlıqlar
Sonsuzluq və əbədilik qeyri və natamam deyillər. “Qeyri”
bir elementin öz məkanından kənarda olmasıdır. Bu baxımdan
da mikro aləmdə bu sözü işlətmək olar. Qeyri və natamam
ifadələrini bütöv kainatla bağlı işlətmək olmaz. Qeyri və
natamam sözləri kainat daxilindəki rəngarəngliklərə,
fərqliliklərə aiddir. Qeyri ancaq məkandakı varlığa görə
mütləqdir. Yandır, kənardır. Məsələn, bir məkanda olan bina
digər məkan üçün qeyridir, başqadır. İnsan olmayan məxluq
təbii ki, insana istinadda müqayisədə qeyridir. Bir və bir neçə
nöqtəyə, bir neçə cəhətə, istiqamətə, dayağa əsasən qeyrilik
var.
Tamlar var. Kainat tamdır. Lakin tərkibində natamamlar
(tərkib bütövləri) var. Natamamlar da tamın forma və
məzmununa görədir. Müqayisədə ölçü məsələsini ifadə edir.
Məsələn, birin yarısı var və tərkib hissələr mövcuddur. Tərkib
hissələr özlərində bütövdürlər, tam və vahiddirlər. Lakin böyük
bütövə nisbətən natamamdırlar.
Natamamlar
tamın strukturunu təşkil edən tamlardır,
vahidlərdir. Nataman müəyyən bir tama nisbətən az kəmiyyətli
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elementli bir strukturdur. Lakin bu da özlüyündə müəyyən
məkanı əhatə edən bir tamdır.
-hər bir vahid tam və natamamdır;
-hər bir vahid bütöv və tərkibdir;
-hər bir məsafə tam və natamamdır;
-hər bir məkan tam və natamamdır;
-hər bir zaman tam və natamamdır;
-hər bir strultur tam və natamamdır və s.
Mütləqlər və nisbilər
(mütləqlik və nisbilik)
Sonsuzluq məkanında var olan hər şey (mövcudluqelementlər və hadisələr, yəni, elementlərin hərəkətləri və
onların təzahürləri) mütləqdir. Mütləq olan hər varlıq yerini
dəyişəndə dəyişən varlıq öz mütləqliyini başqa məkanlara
aparır. Bu baxımdan da sürət amili mütləq kriteriya olaraq
meydana gəlir. Sürət ümumi məfhum kimi mütləq olur.
Artması və azalması isə onun mütləqliyini dəyişir, nisbiliyə
çevirir. Zaman da dəyişir və sürət də dəyişikliyə məruz qalır.
Lakin hər sürət məkanı özü mütləq olaraq qalır. Deməli,
mütləq miqyasına görə, həcm və formasına görə dəyişə bilir.
Var olan şeyləri də biz materiya (təbiətin fiziki-maddi
elementləri) və qeyri-materiya (şüur, fikir, siqnal, duyum,
qavrayış, fikir emalı, refleksiya, münasibət, mövqe, əlaqə və
s.), canlı (aktiv və passiv hərəkətdə olan maddi aləm) və
“cansız” (hərəkətsiz olan aləm. Lakin nəzərə almaq lazımdır
ki, varlıqla mövcud olan kainatda hərəkətsiz heç nə ola bilməz)
aləmə ayırırıq. Əslində isə, qeyri-materiya ən kiçik
(zərrəcikləri nəzərdə tutmaq olar) materiya birləşmələridir. İndi
biz Allahı həm mütləq materiya (Varlıq), həm də materiyanın
ən kiçik zərrəciklər birləşməsi olan qeyri-materiya (yenə də
Varlıq) kimi qəbul edə bilərik. Ancaq bu birləşmələr makronu,
sonsuzluğu yaradır, zamansızlığı, məkansızlığı, formalaşdırır
və nəticə etibarilə materiyaya, həm də sonsuz həddə böyük
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olan və bütün aləmi əhatə edən materiyaya aparıb çıxarır.
Deməli, belə dərk etmək olar ki, Allah materiya ilə qeyrimateriyanın vəhdətindədir. Bu vəhdət də bütöv və tərkiblərdən,
məkanlardan ibarət olan sonsuzluqdur. Ölçülərlə yanaşı,
ölçüsüzlük də mütləqdir. Lakin zərrəciklər aləmində, kiçik
ölçülərdə “sərhədsizlik” ola bilməz. Hər bir zərrəcik
sərhədlərlə əhatə olunur. Sərhədsizlik kriteriyası sadəcə olaraq
makro sonsuzluqda tətbiq olunur. Makro sonsuzluğun daxili
isə sərhədlərdən ibarətdir.
Mütləqlərin passivləşməsi və aktivləşməsi var. Burada
hərəkət amili mühüm rol oynayır. Məsafə amilindən meydana
gələn hərəkət amili (dəyişmələrin obrazlanmasında məkan və
uzaq və yaxın nöqtələri ifadə edən məsafə amili dayanır)
aktivliyin və passivliyin əsaslarını formalaşdırır. Bu baxımdan
da aktivlik və passivlik əvəzləyici mütləqlərdir və
vəziyyətlərdir. Nisbilik burada dəyişən miqyaslı hərəkətləri və
formaları ifadə edir. Nisbilik bir məkana və elementə daxili və
xarici təsirlərin köməyi sayəsində meydana gələn
dəyişmələrdir. Nisbilər dəyişənlər ardıcıllıqlarıdır. Burada
dəyişməni şərtləndirən qüvvə, sürət, kəmiyyət, ölçü, miqyas,
hərəkət, məkan nisbiləşə, müxtəlif sərhədlər və koordinatlar
üzrə formasını dəyişən mütləqlərə keçə bilərlər. Buna görə də
qəbul etmək olar ki, mütləq-nisbi vəhdəti elementin özündə,
onun sistemində təbii halda mövcuddur.
Ümumən kainatın daxilində hər bir element mütləq və
nisbi xarakterlidir. Kainat isə bütöv anlamda daxilən
mütləqlərdən və nisbilərdən ibarət olan sonsuz mütləqdir.
Zaman-forma və məzmun mütləqlərini və dəyişmələrini
ifadə edən kateqoriya kimi yalnız Allahın daxilində onun
müəyyən əlamətlərinin gerçəkləşməsini, daxili elementlərinin
forma və məkan dəyişmələrini ifadə edir. Bu baxımdan da
zamana makro kainat daxilində dəyişmələri ifadə edən daha
çox nisbilik anlayışı kimi yanaşmaq olar. Hansı ki, mütləqlərin
dəyişən vəziyyətini ifadə edir. Ancaq zamanın özü də
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dəyişməni ifadə etdiyinə görə mütləqdir. Ardıcıl, paralel və
sistemli şəkildə obrazlanmaları, təzahürləri ifadə edir. Kainat
da təkrarlanan təzahürlərlə xarakterizə olunur. Elementlər
yerlərini dəyişirlər, bu dəyişməni insan təfəkküründə zaman
ifadə edir. Çünki, müəyyən məkanlar dəyişir. Bir elementin
məkanı dəyişəndə onun forması da qismən və ya da tamamən
dəyişikliyə məruz qala bilir. Zaman əvəzlənən mütləqləri ifadə
edən bir anlayışdır.
Element və onun formalaşdırdığı, tutduğu məkan,
elementin sükunət və hərəkət halları, sürət vəziyyətləri, o
cümlədən yerdəyişmələr, tətbiq olunan qüvvə, ölçülər, hədlər,
sərhədlər, formalar, məzmunlar, təzahürlər (məsələn, işıq
zərrəciyin sürətli hərəkətinin təzahürüdür), enerji, qaranlıq və
işıq, soyuq və isti, yaxşı və pis, ümumiyyətlə, bütün elementlər,
hadisələr və hallar, vəziyyətlər, obrazlanmalar, əksolunmalar
mütləqlərdən, dəyişən mütləqlərdən, zərurətlərdən, zəruri
varlıqlardan ibarətdir. Nisbətlərin yaratdığı və nisbətləri
yaradan elementlər mütləqlər və nisbilərdən ibarətdir.
Mütləqlər müxtəlif kəmiyyətlərdən, çəki və ölçülərdən
ibarətdir. Buna görə də elementlər istər fərdi, istərsə də
universal cəm halda mütləqlərdən ibarət olan sistemi təşkil
edir. Deməli, vahidlər kiçik və böyük ölçüdə mütləqlədən
ibarətdir. Hər bir birləşmə və struktur özü mütləqdir, zəruridir.
Vahidlərin ölçülərinin dəyişməsi və formalarının dəyişməsi də
mütləqlərin nisbilərlə əvəz olunmasından yaranan mütləqlərdir.
İnsanlar təbii mütləqlərdir, onların əməllərinin nəticələri də
təbii olan mütləqlərdir, qəti mövcudluqlardır. Mütləqlik
qətilik, şübhəsizlik, labüdlük, yəqinlik, zərurilik ifadələri ilə
vəhdətdə məzmun verir.
İnsanın qavradığı, duyğu orqanları ilə qəbul etdiyi siqnallar
mütləqdir. Bu siqnalları buraxan obyektlər-istər, konkret,
istərsə də mücərrəd olsun-mütləqdirlər. İnsanların siqnalları
emal etmələri və fikir formalaşdırmaları prosesləri mütləqdir.
İnsanların refleksləri mütləqdir. İnsanlar mütləqlərlə əhatə
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olunurlar və mütləq bir qayda olaraq enerji mübadiləsində
olurlar. Bu zaman mütləqlər mütləqləri zəruri edir.
Mütləqlik mücərrəd (abstrakt-forması gözlə görünməyən)
və konkret olur. Buna görə də zamanında və məkanında
reallaşan fikirlər, ideyalar mütləqdir. Məkan özü mütləqdir,
çünki tərkibi elementlərdən ibarətdir. Zaman özü dəyişməni,
hərəkəti ifadə etdiyindən mütləqdir. Fikirin tutumu var. Bu
tutum fikiri formalaşdıran elementlərdən, zərrəciklərdən
ibarətir. Fikir tutumu mücərrəddir. Ancaq mütləqdir. Nisbidir,
ona görə ki, əvvəli və sonu olur, sonra isə mütləq bir varlıq
kimi öz məkanında qalır. Dəyişmə zamanı ola bilir ki, fikir
qeyri-müəyyən mütləqliyə çevrilsin.
Mütləqlər qeyri-müəyyən və müəyyən olurlar.
Aktivləşmə və passiv enerjinin aktivə çevrilməsi sayəsində
qeyri-müəyyən, aşkar olunmayan (fərdi və kollektiv subyektiv
və kollektiv obyektiv olaraq) mütləqlər müəyyən məkanlarda
aşkar olunan mütləqlərə çevrilirlər. Aşkar olunanlar isə qeyrimüəyyənliyə çevrilirlər.
Mütləqlər subyektiv olurlar. Bu, hər şeydən öncə qeyrimüəyyən mütləqliyin fərd tərəfindən duyulması (siqnal qəbulu
sayəsində) nəticəsi olaraq fərdə məlum olan mütləqdir.
Mütləqlər obyektiv olurlar. Bu da hər şeydən öncə mütləqlərin
obyektiv şəkildə, kollektiv tərəfindən dərk olunması və qəbul
olunmasıdır. Ola bilər ki, obyektiv gerçəklik mövcud olsun.
Lakin fərd (şəxs) bu obyektiv gerçəkliyi qəbul etməsin. Bu
zaman obyektiv mütləq subyektiv nisbi (qəbul olunmayan
mütləq) rolunu oynaya bilər. Lakin bu o demək deyil ki,
subyektiv nisbi olan şey obyektiv mütləq deyil.
Obyektiv mütləqlər bir qayda olaraq hər kəs tərəfindən
görünür, duyulur və bunların sübuta ehtiyacı yoxdur. Məsələn,
gecə və gündüz, təbiət özü və təbiət hadisələri hər bir insan
tərəfindən görülür, qəbul olunur və duyulur. Deməli, proseslər
və prosesləri təmin edən elementlər mütləqdirlər. Həm də
obyektiv mütləqlərdir. Subyektiv mütləqlərin obyektiv
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qanunauyğunluqlarla sübut olunması onu obyektiv edir.
Məsələn, bir fikirin digərləri tərəfindən ümumi məntiqi prinsip
və kateqoriyalarla sübut olunması həmin fikrin obyektivliyini
şərtləndirir.
Elə proseslər də olur ki, universal yox, fərdi insanlar
tərəfindən subyektiv qəbul olunur. Bunlara da obyektiv qəbul
olunmayan, lakin mövcud olan mütləqlər kimi yanaşmaq olar.
Məsələn, əxlaq mücərrəd-mənəvi anlayışdır. Tərkibi
konseptualdır. Əxlaq elementləri (insan hərəkətləri) həm
obyektiv, həm də subyektivdir. Bu baxımdan da obyektiv və
subyektiv mütləqdir. Əxlaqın tərkibi tam bütöv deyil və
tamamlanmır. Ona görə də bir qanun, norma digəri tərəfindən
həm qəbul oluna, həm də olunmaya bilər. Bu aspektdə
mütləqlərin qəbul olunma koordinatları, aspektləri və bucaqları
meydana gəlir. Uzaq mütləqlər yaxın məsafədən, yaxın
mütləqlər isə uzaq məsafədən qəbul oluna bilər.
Mütləqlər və nisbilər
-makro və mikro ölçülüdürlər, sərhədlərsizdirlər;
-koordinasiyalı xüsusiyyətlərə malikdirlər;
-mücərrəd və konkretdirlər;
-fərqli forma və məzmunludurlar, məzmun və forma
dəyişəndirlər;
-hər kəs üçün aydın olan, bu baxımdan duyulan universal
mənaya malikdirlər;
-yalnız bir və ya da kiçik qrup üçün duyulan fərdi və kiçik
universal mənaya malikdirlər;
-fərdi və kollektiv olaraq
zəruri və obyektivdirlər,
subyektivdirlər;
-fərdi (fərd üçün) imperativ –kollektiv (kollektiv üçün)
qeyri-imperativdirlər;
-kollektiv makro və fərdi mikro mənaya malikdirlər;
-dəyişən məkanlıdırlar;
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-zamanda təzahür olunandırlar;
-zaman və məkanda müəyyən və qeyri-müəyyən olanlardır
və s.

Kainat, təbiət və insanlar-informasiya müstəvisində
Kainat özü informasiya mənbəyidir. Çünki, informasiya
daşıyan zərrəciklər hərəkətdədir. Zərrəciklər informasiya
elementləridir. İnformasiya müəyyən formalı zərrəcikdir,
elementdir. Zərrəciyin quruluşu informasiyadır. Kainatda
mövcud olan qalaktikalar, qalaktikaların tərkibi olan cisimlər
informasiya mənbələridir. Kainatın efir halı bütün bərk halı
üçün informasiya yayan müstəvi rolunda çıxış edir. Bütün
çevrilmələr,
forma
və
məzmun
dəyişmələri
elə
informasiyaların da əsaslarını özündə əks etdirir. İnformasiya
axındır, yayan müstəvidir, enerji təminedicidir. Bərk
materiyalar daha çox cəmləşmiş informasiyaya sahib olurlar.
Ulduzlar isə hiperaktiv informasiya mənbələri rolunda çıxış
edirlər. Element, hərəkət, qüvvə, sürət, sürtünmədən, sintezdən
meydana gələn
təzahür elə informasiyanın özüdür.
İnformasiya əlamətlər haqqında olan obrazlanmalardır.
İnformasiya müəyyən məkanı əhatə edən, məkanı təşkil
edən elementlərin (zərrəciklərin) hərəkət xassələrinin, bu
baxımdan da axınlarının, əlaqələrinin, forma və məzmun
dəyişməsi proseslərinin siqnal qəbuledicilərin məkanlarında
müəyyən səviyyədə, həcmdə obrazlanmasıdır, audio, vizual əks
olunmasıdır. İnsanlarda olan duyğu orqanları məhz
məlumatların formasını və məzmununu, daxili tərkibini
müəyyən edir. Duyğu orqanlarının formalaşmasında ətraf
mühit də rol oynayır. Axan zərrəciklər informasiyaların
daşınmasını təmin edir. İnformasiyanın əsası elə enerjidir.
İnformasiyalar zərrəciklərlə daşınır və elə zərrəciklərin
özlərinin xassələri olur. Əlamətlər əks olunur. Zərrəciklər axını
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məkan dəyişməsidir. Məkan dəyişməsi də informasiya
daşınmasıdır. İnformasiya məkandan məkana axanda məkanın
xarakteri də müəyyən olunur. Məkanın xarakteri onun
ölçüsündə, zərrəciklərin funksiyasında müəyyənləşir. Funksiya
isə zərrəciyin daşıyıcı xarakteri ilə aşkarlanır və zərrəciyin
hərəkət istiqamətləri ilə əsaslandırılır.
Zərrəciklərin, cisimlərin əlamətləri məkanda əks olunur.
İnformasiyalar formasına, məzmununa görə fərqlənir. Hər bir
informasiyanın, obrazlanmanın öz əlaməti var. Zərrəciklər
axının qaz, maye, yumşaq, bərk halı mövcud olur. Bərk
materiyaların, suyun, aralıq formaların hərəkəti də əlamətləri
özündə əks etdirir. Bərk materiyaların, mayenin forması da
əsasən kiçik zərrəciklər yolu ilə informasiya kimi əks olunur.
Bərk materiyalar hərəkət etdikcə səmada, kosmik fəzada
trayektoriya cızırlar. Bunun sayəsində də efir halı dağılır, axın
başlayır. Bərk materiyanın hərəkəti haqqında zərrəciklər
məlumat yayırlar. Zərrəciklərin özləri (müstəvinin özü) yayılır
və məlumat gəlir.
İnformasiyanın daxili (hərəkətdə olanın özünə aid) və
yan (təsir) formaları var. Məsələn, zərrəciklərin
(məsələn,Günəş şüalarının) özlərinin hərəkəti ilə obrazlanan
informasiyalara aid oluna bilər: Dalğalanan informasiyalar.
Bərk materiyaların özlərinin daxili xarakteri, əsasları haqqında
olan informasiyalar. Cismin, əşyanın, bərk, yumşaq, maye və
qaz halında olan elementlər birləşmələrinin özlərinin əsasları
haqqında olan informasiyalar daxili informasiyalardır. Yan
informasiyalar isə onların təsirləri ilə yaranan, dalğalanan və
hərəkətdə olan informasiyalar hesab oluna bilər. Məsələn, bərk
materiyanın hərəkəti özü ilə müstəvi zərrəciklərinin hərəkətini
yaradır. Müstəvi zərrəciklərinin hərəkətinin qəbulu, hiss
olunması artıq bərk materiyanın, mayenin gəlişindən xəbər
verir. İnformasiya informasiya gətirir. Zərrəciklər toplusu digər
informasiya toplusu haqqında məlumatlar verir.
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İnformasiyanın qaz, yumşaq, maye və bərk halı
Qaz halı aktiv olduğundan informasiya sürətlə yayılır. Bu
baxımdan da kosmik məkan sürətli informasiya yayır. İşıq
sürəti ən sürətli informasiya yayır və ötürür, özündə saxlayır.
Atmosfer nisbətən az sürətlə informasiya yayır, çünki sıxlıq
var. Su informasiya yayır, özündə saxlayır. Məsələn, kosmik
informasiyanı suya ötürüb orada saxlamaq olar. Yumşaq
materiya (məsələn, beyin) informasiya qəbul edir və yayır.
Bərk materiya da informasiya və uzun müddət özündə
saxlayır. Kainatın bütün zərrəcikləri özlərində informasiya
daşıyırlar, ötürürlər və saxlayırlar. Canlılarda olan qan və
maye, plazma, yumşaq maddə, bərk maddə informasiya
yayırlar və özlərində saxlayırlar, informasiya qəbul edirlər.
Planetlərdə informasiyalar toplanır. Yer kürəsində mövcud
olan hallar informasiyaların formalarını meydana gətirir. Başqa
kosmik cisimlər, obyektlər də öz tərkiblərinə görə
informasiyaları özlərində cəmləşdirirlər.
İnsanlar da informasiya qəbul etmək xassələrinə
malidkirlər. Aktiv insanlar informasiya tez qəbul edib
ötürürlər. Bərk xarakterli insanlar isə zəif informasiya
ötürürlər. Ancaq aldıqları informasiyanı uzun müddət özlərində
saxlayırlar. İnformasiya (enerji) mühtində olmaq insan
xarakterinin əsaslarını yaradır. İnsanlar enerji alıb ötürməklə öz
xassələrini formalaşdırırlar.
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II FƏSİL: İNSAN
İnsanın yaranması haqqında
Döl və ana bətni. Hər bir şəxs universal formalı, tərkibli,
məzmunlu elementlərdən və fərdi məzmunlu elementlərdən
ibarətdir. İnsan-məlumdur ki, ana bətnində hüceyrələrin
müəyyən temperaturda canlanaraq, çoxlaraq, aktivləşərək
qana, qan hüceyrəsinə çevrilməsindən yaranır. Qan maye və
hüceyrələrdən ibarətdir. Maye özü də element birləşməsidir.
Ana bətnində olan ata hüceyrəsi ananınkı ilə müəyyən
temperaturda sintez olunur. Birləşmə prosesləri ana elementləri
hesabına böyüyür. Ana elementləri atanın hüceyrələrinin
tərkibini də böyüdür. Atanın hüceyrələri atanın fizioloji
modelini özündə cəmləşdirən mikro fenomendir, varlıqdır. Bu
hüceyrələr atanın fizioloji və psixoloji xarakterini özündə
cəmləşdirir, mikromedel yaradır, daşıyıcı funksiyanı yerinə
yetirir. Bətndə ananın elementlərindən qidalanır və böyüyür.
Məcazi mənada deyək ki, anaya düşən atanın hüceyrəsi ananı
“yeyərək” qalır və böyüyür. Ana da bu hüceyrəni bəsləmək
üçün daxildən elementlər verir. Eləcə də xaricdən elementlər
(qida, ətraf mühit enerjisi) qəbul edir.
Qeyd: ana hamilə zamanı vitamin çatışmazlığından
xəstələnə bilər. Çünki, enerji sərfiyyatı ilə üzləşir. Buna
görə də hamilə zamanı havada çox olmaq, maddələr
mübadiləsini sürətləndirmək, tarazlaşdırmaq və qida
qəbulunu artırmaq lazımdır.
Hüceyrə nüvədir, mərkəzdir. Hüceyrədə informasiyalar
toplanır. Hüceyrənin strukturu onun necə xassəyə malik
olmasını əks etdirir. Hüceyrələr bütün informasiyaları (burada
kainat və təbiət haqqında universal və məxsusi fərd haqqında
olan məlumatlar) özləri ilə daşıyır. Bu baxımdan da insanlar
bir-birilərini təkrarlayırlar. Onlar dünyanı dərk etmək üçün
universal əqli sistemə, dərrakəyə sahib olurlar. Hüceyrələr
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informasiyalardan ibarət olduğundan, orqanizm bütünlükdə
informasiyalardan ibarətdir.
Hüceyrələr kainat haqqında məlumatlar daşıdığından hər
dəfə dünyaya gələn şəxs kainat barədə məlumatlı olur.
Heyvanlar və bitkilər də hüceyrələrə malikdirlər. Onlar da
məlumat daşıyırlar. Mayenin (burada suyun, qanın) içərisində
olan hüceyrələr onu deməyə əsas verir ki, insanlar kainat və
təbiət haqqında passiv və aktiv məlumatlara malikdirlər. Çünki,
insanlar onlardan tərkibdirlər, onlar üçün tamdırlar. İnsanlar
canlı aləmlə qıdalanırlar və ətraf mühitlə enerji mübadiləsində
olurlar. İnsanlar kainata xarakterik olan bərk halı, maye halı,
bərk və maye arasında olan halı, qaz halını özlərində
cəmləşdirirlər. Bu baxımdan da bütün hallar haqqında məlumat
daşıyıcısıdırlar. Yəni, burada
məlumat forma, element
birləşməsinin necəliyini əks etdirir. İnsanlar öz daxillərində
kainatda və təbiətdə olan dadları, iyiləri, rəngləri əks etdirirlər.
İnsan daxilində qazlar, hava mövcuddur. İnsanlarda qan
qırmızı rəngdədir. Bu rəng aktivlikdən və enerji bolluğundan
yaranır. Passivlik qanı tünd, aktivlik isə bir qədər açıq edər.
Qan ona görə qırmızı rəngdədir ki, burada su təbiətin (ana
bətnində olan elementlərin) elementləri ilə qarışır.
Qeyd: insan hüceyrələri aktiv olduğundan qırmızı
rəngdədirlər. Ana bətnində kişi və qadın hüceyrələrinin
sintezi insanın əmələ gəlməsini təmin edir. Ardıcıl şəkildə
enerji lazım olur. Hamilə qadınların istəkdən irəli gələrək
çox yemək yemələri və çoxlu su içməkləri normaldır.
Müxtəlif temperaturda yaşamaq istəkləri və yemək istəkləri
normaldır. Hamilə qadınlar arıqlaya və kökələ bilərlər.
Qan təzyiqləri dəyişə bilər. Çox su içməklə qanda tərkibi
qaldıra, enerjini artıra bilərlər. Qlükozanın da qalxması
təbiidir.
Hüceyrələr birləşmələri toxumaları yaradır. Toxumalardan
da əzələlər meydana gəlir. Buna görə də orqanizmin çox
hissəsini maye təşkil edir. Temperatur və maye hüceyrə
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birləşmələrindən qanı əmələ gətirir. İlkin vaxtlarda qan laxtalı
olur. Laxtalı qan forması çoxlu (müəyyən məkanda sıxlaşmış)
hüceyrə birləşmələrinin təzahürdür. Bu baxımdan da demək
olar ki, qan bir maddə kimi cəzbedici xassəyə malikdir. Ata və
ana hüceyrələrinin birləşməsindən sıxlıq yaranır. Sıx və çoxlu
hüceyrələr qanı da laxtalı edir. Birləşmə bətndə ardıcıl qaydada
davam edir. Əvvəlcə sintez olunmuş qan hüceyrələri yeni qan
hüceyrələrini tələb edir. Buna görə də güman əsasında demək
olar ki, ana bətnində uşaq (döl) qırmızı (qan rəngində)
rəngdə olur. Qırmızı rəng aktivlik deməkdir.Tünd rəng isə
passivdir. Tünd qan “soyuq” qandır. Aktivlikdən passivlikyığım və mərkəzləşmə meydana gəlir.
Ana bətnindəki qan da təbii ki, ata hüceyrələrinin ananınkı
ilə yüksək temperaturda birləşməsindən yaranır. Burada maye
də rol oynayır. Maye qanı artırır. Əvvəlcədən də qeyd
olunduğu kimi insan sudan və hüceyrədən əmələ gəlir.
Hamiləli qadının çoxlu miqdarda maye qəbul etməsi normal
haldır. Tələbatdan irəli gəlir. Atadan gələn gen daşıyıcı
xromosomlar (insanın kiçik modelini əks etdirir) anadakı
hüceyrələrlə birləşir. İnsan toxumları ana bətnində temperaturla
böyüməyə başlayır. (Qeyd: Atadan daxil olan hüceyrələr
kainat haqqında, təbiət və ulu əcdadlar haqqında məlumat
daşıyırlar). Bu prosesdə ana çox element verir. Belə qəbul
etmək olar ki, bətndə olan uşaqda müəyyən müddətdən sonra
daxili orqanlar formalaşır. Sistem əmələ gəlir. Uşağın ağ
ciyərləri üçün hava bətndəki mayenin qaz halına (bətndaxili
havaya) çevrilməsindən meydana gəlir. Atadan daxil olan
hüceyrələrin də elementləri burada aktivləşir. Ana öz
daxilindən və ətraf mühitdən topladığı enerjini bətnindəki
gələcək evladı ilə paylaşır. Ana temperatur verir, qan, hava və
maye verir. Evlad ana qanı ilə daha çox formalaşır. Ata
hüceyrəsi öz ətrafına çoxlu ana qan hüceyrəsini toplayır və
nəticədə döl yaranır. Temperatur (ananınkı) atadan gələn
hüceyrələri aktivləşdirir, əsas nüvəyə çevirir. Ata hüceyrələri
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də ananınkı ilə yüksək aktivlik şəraitində sintez olunur. Ana
həmin hüceyrələrə qan verir. Ata hüceyrəsi baza, ana
hüceyrəsi isə təminedici olur. Kök (baza, alt qat) atada
qalır. Yəni, baza hüceyrələr atadan gələn olur. Lakin formalar
daha çox anadan yaranır. Baza xətt olan ata hüceyrələr öz
üzərinə ananınkıları daxil edir. Birləşmə ortaya çıxır. İnsan
qocalanda, ətrafı “itirəndə” daha çox atasına bənzəyir.
Qeyd: belə bir fikir bildirmək olar ki, insanın ömür
boyu ata və anasına oxşamaları baş verir. Ata və ana
genləri arasında mübarizə gedir. Nəticədə daha çox ata
qalib gəlir. Yaşlandıqca ataya oxşama prosesləri baş verir.
Atanınkı anaya daxil olan xarici, əsas hüceyrələrdir,
toxumlardır. Bu toxumlar anada yetişir. Ana qan verir, onları
qanla qidalandırır. Həmçinin temperaturla və enerji ilə
(vitaminlərlə) atanınkı artırır. Təbii ki, qanın tərkibi qida və
sulardan, vitaminlərdən ibarət olur. Ata hüceyrəsi dirək, ana
hüceyrəsi isə ətraf bərkidirci və daxili təminedici olur. Ana
hüceyrələri ata hüceyrələrin başına toplaşır.
Dölün laxtalanması sintez prosesindən (atanınkına qarışan
ana
qanından,
mikroorqanizmlərdə)
yaranır.
Ata
xromosomlarına qırmızı rəngi anadakı temperatur və ana qanı
verir. Ata hüceyrəsinin aktivləşməsi və müəyyən temperaturda
ananınkı ilə birləşməsi qırmızını yaradır. Ümumiyyətlə,
qırmızılıq sintezdən əmələ gəlir.
Qeyd: buna görə də qəbul etmək olar ki, dölün qanı
hələ nə tam ata, nə də anada olduğu rəngdə olur. İnsan
laxta qan olur. Çox güman ki, bu, mərkəzləşmiş qan
birləşməsidir və tünddür. Deməli, ana bətnində dölün qanı
tünddür. Çünki, sıxlaşma çox gedir.
Bu laxta qan insanın yaranması uğrunda gedən
mübarizədən belə formanı, yəni, laxta formasını alır. Sintez
zamanı hüceyrələr çox səfərbər olunur, qan tündləşir. Bətndə
passiv (yığılan, cəmləşən, həm də aktiv olan) enerji mənbəyi
yaranır, yeni uşaq meydana gəlməyə başlayır. Qanın
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yaranmasında maye iştirak edir. Qan özü də mayedən, sudan və
digər tərkib elementlərdən, minerallardan ortaya çıxır. Su da
özlüyündə bərk materiyadan fərqlənmir. Deməli, insan su, hava
ilə bərk materiyanın tərkibinə çevrilir. Qanın laxta forması
alması başlanğıc prosesləri ilə yanaşı, qanda olan
mikroorqanizmlərdən asılı olur. Mikroorqanizmlər birləşərək
vahid forma alırlar və ayrı-ayrı məkanlarda cəmləşirlər. Ana
qanında olan mikrorqanizmlər bala üçün də laxta yaradır.
Çünki, məkana çoxlu hüceyrə yığışması başlayır. Bu da
məkanda sintezli passivliyi meydana gətirir. Laxtalıq qanın
dölə çox yığılmasından meydana gəlir. Döl əvvəlcə qan
birləşməsindən ibarət olur.
Laxta qan passivliyi yaradır. Mərkəzləşmə gedir. Ardıcıl
temperatur sayəsində və ananın ətraf mühitdən qəbul etdiyi
siqnallar sayəsində mərkəzləşmədən genişlənmə baş verir.
Aktivliyə keçid olur, analiz proseləri həyata keçir. Uşağın artıq
orqanik funksiyaları yaranmağa başlayır. Temperatur və qanın
çoxalması mərkəzi laxta qanı artıq sintez formasında ayrı-ayrı
mərkəzlərdə cəmləşdirir. Bunun da sayəsində orqanlar yaranır.
Bütün orqanları qanın ayrı-ayrı mərkəzlərdə cəmləşməsi
prosesləri meydana gətirir. Dölün əmələ gəlməsi prosesində
mərkəzləşmə (cəzbetmə, birləşmə) və ətraflara doğru yayılma
(nəticə prosesləri) baş verir. Burada cəzbetməni ilkin
mövcudluğun yaranması zəruri edir. Bu birləşmənin
genişlənməsi isə ayrı-ayrı orqanların yaranması zərurətindən
irəli gəlir. Struktur genişlənir, forma böyüyür.
Uşağın qan (can) orqanları formalaşdıqdan sonra, qanın
rəngi bir qədər açıla bilir. Çünki uşaq daxilində dövran
başlayır. Artıq laxta qanın hərəkəti ortaya çıxır. Tünd qan
nisbətən açıq rəngli dövran qanı ilə əvəzlənir. Təmizlənir,
istiqamətlənir. Bu baxımdan da ürək döyüntüləri yaranır. Ürək
əzələləri formalaşır. Uşaqda qan dövranı amələ gəlir. Ana
bətnində olan uşağın qan dövranı ilə dünyaya gəlmiş uşağın
qan dövranı arasında fərq olur. Təbii ki, dövran sayəsində qan
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açılmağa başlayır. Kiçik yaşlarında (çağa zamanı) uşağın qan
dövranı da zəif olur. Tünd qanı tədricən açılmağa başlayır.
Passiv uşaq özünü aktivləşdirməyə başlayır. Ətraf mühitdən
siqnallar ala-ala böyüyür. Fiziki quruluşuna uyğun olaraq da
qan dövranı yaranır. Getdikcə ürək döyüntüləri artır, qan
dövranı süərtlənməyə, təzyiq artmağa başlayır. Çünki,
orqanizm də böyüyür. Orqanizmi siqnallar və qida məhsulları
böyüdür. Uşağın bədəni və ruhu formalaşır.
Doğulanda uşağın ağlaması onun yeni mühitdə enerji
mübadiləsinə qatılmasının əlamətidir. Ağlamaq enerji istəyidir,
enerji çatışmazlığını aradan qaldırmaqdır. Bu həm də onu
deməyə əsas verir ki, uşağın səsi onun danışığından əvvəl
formalaşır. Ağlamaq uşağın bətndə yığılmış passivliyini
aktivliyə çevirmək üçündür. Ağlamaq neqativliyi azaldır.
Uşağa enerji gətirir. Daxili passivliyi aktivliyə çevirir. Buna
görə də yeni doğulmuş uşaq mütləq ağlamalıdır. Ağlamaq
uşağın böyüməsini təmin edən bir prosesdir. Uşaq böyüdükcə
bədən temperaturu də dəyişir. Ümumiyyətlə, fəsillər üzrə
doğulan uşaqlar fərqli olurlar, bədənləri də fərqli ola bilir.
Təbii ki, xarakterləri də fərqlənir.
Hamilə ananın vəziyyəti necə ola bilər:
-çox qida qəbul etmək zərurəti ilə üzləşər;
-çox su içə bilər;
-hava çatışmazlığı ilə üzləşə bilər;
-daxili orqanları sürətlə işləyər, hiperaktivlik əmələ gələ
bilər. Nəticədə gözə qeyri-adi məxluqlar görünə bilər;
-yüksək və ya da aşağı qan təzyiqi ilə rastlaşa bilər;
-qanyaradıcı orqanlarının işi sürətlənə bilər;
-qanın tərkibi durula bilər;
-qanının rəngi qismən dəyişə bilər;
-mədənin funksiyaları artar və qusma və ürəkbulanma ilə
rastlaşılar;
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-sidik ifrazı sürətlənə bilər, böyrək və digər ifrazat
orqanlarının funksiyası güclənə bilər;
-həzm prosesi sürətlənə bilər. Qaraciyər, mədə, öd kisəsi,
mədəaltı vəz kimi orqanların funksiyasında dəyişiklik əmələ
gələ bilər;
-duyğu orqanlarının fəaliyyəti aktivləşə bilər. Çünki uşaq
üçün siqnal qəbul etmək lazım olar. Bu zaman qulağa əlavə
səslər gələ bilər; göz önünə başqa obyektlər gələ bilər; başqa
iyilər hiss oluna bilər; dad qarışıqları ola bilər; dəri problemləri
üzə çıxa bilər və s.;
-qanyaradıcı orqanın fəaliyyəti güclənə bilər;
-beyinin funksiyası sürətlənə bilər-ana müəyyən yuxular
görə bilər. Baş ağrıları ilə rastlaşa bilər;
-dəridə pozğunluq ola bilər;
-saçlarda və dırnaqlarda problem ola bilər;
-görmə (qarabasmalar), dadbilmə pozğunluğu arta bilər;
-anada qan azlığı ola bilər;
-qan tərkibi dəyişə bilər;
-uşağın (dölün) inkişafı boyu ananın bədən temperaturu da
dəyişkən ola bilər;
-ümumiyyətlə, hamilə zamanı ana orqanizmi həm özünü,
həm də başqasını təmin etdiyindən bütün fəaliyyətini artıra
bilər. Bu baxımdan da hamilə zamanı rast gəlinən problemlər
bir o qədər qorxulu deyil. Hamiləlikdən sonra aradan qalxa
bilən bir haldır.
Düşüncələr haqqında
Düşüncə formaca elementlərin, zərrəciklərin emalı və
sintezindən ibarət olan bir fenomendir, bir obyekt üzrə ardıcıl
yaranır, eləcə də dəyişən obyektlər üzərində formalaşır.
Düşüncə dərketmə prosesidir və obyektin aydınlaşmasına,
subyektə yaxınlaşmasına yönələn bir prosesdir. Düşüncə
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zərrəciklərin obyekt üzərində, obyekt ətrafında, obyekt məkanı
üzərində birləşmə, sintez əmələ gətirməsidir. Düşüncə obyekti
beyində aşkarlamadır. Aşkarlama sayəsində elementlər,
zərrəciklər də aktivləşir.
İnsan kainatın, təbiətin tərkibidir. Özündə təbiəti
modelləşdirib. İnsan böyüdükcə, siqnallar əhatəsində
yaşadıqca, düşüncələri də artır, qeyri-müəyyənliklər
müəyyənliklərə çevrilir. İnsanların duyğu orqanlarının
funksiyası genişlənir və daha çox siqnallar qəbul edir. Ətrafdan
qəbul olunan siqnallar daxili siqnallarla birləşir və onu oyadır.
Daxili siqnalların passivliyi aktivliyə çevrilir.
Bütün siqnallar demək olar ki, insanların daxillərində var.
Yaş artdıqca, təcrübə çoxaldıqca siqnallar da müəyyən olunur.
Elə elm də bu siqnallardan, obrazların, düşüncələrin dil
vasitəsilə ifadə olunmasından yaranır. Məntiqi nəticə də
əslində insanların daxillərində var. Zərrəciklər birləşir və yeni
məkanlar üzərə çıxır. Yeni zərrəciklər toplusu aşkarlanır.
İnsanlar daxillərində olan siqnalları ətraf aləmlə olan
obrazlardan yaradır. İnsanlarda siqnallar həm daima gördükləri
proseslərdən formalaşır, həm də daxildəki modeldən meydana
gəlir. Belə bir təqribi fikir bildirək ki, əslində insanın xarici
aləmdə gördüyü obyektlərin siqnalları insanın öz daxilində
var. Xarici görüntü onun aşkarlanmasını, müəyyən olunmasını
asanlaşdırır. Xarici görüntü özünə yer edir. Xarici görüntü
qəbuledicidə əksolunma yaradır. İnsanın xaricdən gördüyü
onun ağlına batır və əminlik yaradır. Deməli, bu əminlik elə
daxili siqnalın aşkarlanması sayəsində baş verir. İnsan
obrazlanmanı yaxından gördükcə, özünə yaxınlaşdırdıqca daha
da aydın şəkildə mühit formalaşır.
İnsan öz daxili siqnalları ilə özünü duymaq imkanlarına
malikdir. Çünki, beyin siqnalların mərkəzidir. Burada yaddaş
rol oynayır və siqnalların burada toplanması elə insanlarda
hissiyyatı yaradır. Ardıcıl və məntiqi düşüncələr zamanı elə
hissiyyat da insanda daha çox siqnalları aşkar edir. Siqnalların
99

müstəvidə çox aşkar olunması elə hissiyyatları daha çox üzərə
çıxarır.
Bir istiqamət üzrə ardıcıl düşüncə prosesləri obyekti daha
çox aşkarlayır. Bu, sanki uzaqda yerləşən obyektə teleskop
vasitəsilə baxmaq deməkdir. Düşüncələr özü siqnalların
axınından yaranan prosesli nəticələrdir. Bu nəticələr çox əldə
olunduqca uzaqda yerləşən və aydın olmayan obyekt insana
daha çox yaxınlaşmağa başlayır. Düşüncə onun obrazını gətirir.
Yaxınlaşan obyektin tərkibi düşüncələrin ardıcıllığından
açılmağa başlayır. Bu baxımdan da ardıcıl ixtiralar, ardıcıl
kəşflər, təkmilləşdirilmələr ardıcıl düşüncələr konstruktiv
düşüncələr sayəsində meydana gəlir. İnsan bir şeyi çox
düşünəndə onun konstruksiyasını meydana gətirir. Çoxları
üçün qəribə olan belə bir fikir də bildirmək olar ki, insan
məntiqlə ardıcıl düşünüb təyyarənin (eləcə də digər texniki
vasitələrin) içinə bələd olmadan, təyyarə düzəldə bilər, onun
sxemini çəkə bilər. İlkin fikirlərdən əldə edilən nəticələr
sonrakı fikirlər üçün əsas ola bilər. Hər hansı bir texnikanın
təkmil forması elə insanın ardıcıl düşüncələrindən meydana
gəlib. Başqa bir sözlə də belə izah edə bilərik ki, insan nəyi
kəşf edəcəksə, nəyi qurub yaradacaqsa, həmin şey əvvəlcədən
insanın öz içində qərarlaşıb. Fəaliyyətə başlamaq həmin
qərarların icrasını yerinə yetirir. İnsan daxilində olmayan şeyi
düşünə bilməz. Xəyal edə bilməz. Sadəcə düşüncə istiqamətini
götürmək lazımdır. Bu baxımdan istənilən təkmil düşüncəli
bir insan ardıcıl olaraq və uzun zaman düşünərək heç kəsə bəlli
olmayan nəisə düzəldə bilər, ya da təsvirini qələmə ala bilər.
Xəyal özü bir düşüncə məhsuludur. Xəyal elə insanın təkmil və
uzaq düşüncələrinin obrazıdır. Xəyal insan düşüncələrinin
gələcək obrazıdır, formasıdır.
Elm də ardıcıl düşüncələrdən meydana gəlir. Sahələr üzrə
düşünən şəxslər başqalarının düşüncələrini oxuyurlar, sonra da
təkmilləşdirərək öz düşüncələrini yazırlar. Düşüncələri obyekt
edirlər. Düşüncələr bu şəkildə bir-birini tamamlayır.
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İnsanlar arasında fərq odur ki, kimin üçün bir obyekt daha
çox düşünülür və az aşkar olunur. Başqaları üçün isə əksinə
olaraq obyekt nisbətən tez aşkar olunur. Bu anda artıq beyinin
bioloji tutumu əsas rol oynayır. Eləcə də düşüncə kəmiyyətinin
rolu da böyük olur. Çox düşünmüş insanın aşkarlaması tez
olur. Çünki hüceyrələr daha aktiv olur. Ardıcıl düşüncə beyin
hüceyrələrini aktivləşdirir. Ardıcıl düşüncə beyin üçün daxili
orqanların təminatını artırır. Çox düşünmək sayəsində daxili
orqanların fəaliyyəti aktivləşir və onlar beyini siqnal ilə təmin
etmək üçün aktivləşirlər. Ardıcıl düşünmək qan təzyiqini
sürətləndirə bilər ki, dövriyyə orqanizmi təmin edə bilsin.
Ardıcıl düşüncə orqanizmdə vitamin qıtlığını yarada bilər. Bu
baxımdan da dərinə düşünmə kalorili, vitaminli yeməkləri tələb
edir.
Ardıcıl düşüncə insanın kimliyini də müəyyən edə bilər.
İnsan düşündükcə onun daxilində olan hüceyrələr
aktivləşir və bu aktivləşmə sayəsində onlar məlumat
“ixrac” edirlər. Bu baxımdan da beyinə informasiya
verirlər. Məlumat hüceyrələrin hərəkətindən meydana
gəlir. Hüceyrələr aktivləşir, sürətlənir və sürtünmə
sayəsində aydınlıq yaranır. Güman edək ki, beyində kiçik
hissələrə parçalanır. Bu parçalanma məhz aydınlığın
əsasını
ortaya
qoyur.
Məlumat
zərrəciklərin
sürtünməsindən meydana gələn aşkarlıqdır. Sürtünmə çox
olarsa məlumat da çox olar.
Bir insan iti düşünür, şərti deyək ki, müəyyən bir
piramidanın başını tez görür və əvvəlcədən onu deyir. Digər
insan isə bu pik zirvəni görmək üçün çox düşünməli olur. Bu
anda düşüncələr fərqi yaranır. Aktiv düşüncəli insan uzağı və
hər kəsin görmədiklərini daha tez görür. Düşüncələr zamana
və kəmiyyətə, məkana görə fərqlənir. Düşüncələrin sürəti çox
olduqda, hədəfi daha tez aşkar edir. Aktiv düşünən insanlar,
düşüncə “sahibləri” digərlərinə nisbətən daha iti görürlər,
duyurlar. Buradan da nəticələrin tez çıxarılması baş verir.
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Düşüncələr gücləndikcə obyekt və subyekt arasında enerji
ötürülmələri daha sürətlə baş verir. Nəticələr tez əldə olunanda
insan da ağıllı və iti məntiqli düşünən hesab olunur. Bir çox
hallarda qabağı düşünən insanın fikirləri digərləri üçün
annormal hesab olunur. Ona görə ki, aşkarlanmış obyekt hələ
digərlərinə çatmır. Qavrama prosesləri çətin olur. Onların baş
beyinlərində oyadıcı təsir göstərmir. Öncəgörməlik,
uzaqgörənlik də bu məsələdə formalaşır. İti ağıl, yüksək
dərrakə məntiqli, sistemli və ardıcıl düşünmədən meydana
gəlir. Düşüncə prosesləri uzun olduqda sistemin tərkib
elementləri daha da aydınlaşmış olur. Düşüncə adətləri də
mövcud olur. Məsələn, hər gün düşünən insan sanki gündəlik
məşq edən idmançıya bənzəyir. Düşüncə məşğuliyyətinə
mübtəla olur. Düşüncələri ilə özünü gücləndirir. Düşüncələrini
məşq etdirir və hüceyrələri aktiv vəziyyətdə saxlayır. Bir
məkanda olan aktiv hüceyrə digərini də aktivləşdirir. Silsilə
şəkilində oyanma baş verir. Bu baxımdan da ardıcıl düşünən,
vərdişli düşünən insanların orqanizmləri sağlam olur. Digər
tərəfdən də enerji sərfiyyatı baş verir. İnsanlar itkilərlə
üzləşirlər. Bu baxımdan
düşüncə fiziki fəaliyyəti də ardıcıl
əvəzləməlidir. Çox düşünmək, normanı keçmək isə
gücədüşmədir, problemlərin əsasıdır. Ona görə də normada
düşünüb, normada fiziki hərəkətdə olmaq lazımdır. Çox
düşünən insan daxili aləminə çox qapanır. Çünki, siqnal
emalı ilə məşğul olur.
Bu əsərdə mən öz düşüncələrimi özümə yönəldirəm.
İnsanın fiziki quruluşu özünün obyektidir. Hər kəs
özünün həkimi olaraq, özünü tapa bilər. Xəstəliklərinin
səbəblərini müəyyən qədər aşkarlaya bilər. Mən bu əsərdə
özümü özümə obyekt edərək düşüncələrimi qələmə alıram.

102

Orqanizm bir sistem kimi
Kainat (bütöv) və təbiət (bütöv və tərkib) özü sistemdən
ibarətdir. Bu sistemdə müxtəlif ölçülü və çəkili elementlər
sürət, hərəkət vəziyyətindədirlər. Sürət kainatın tərkibində
olan nahamarlıqların yaranmasından meydana gəlir.
Elementlərin yerdəyişməsi və kütlə axını sürəti, qüvvəni
yaradır. Nahamarlıqların yerini doldurmaq üçün zərrəciklər
axın edir. Nəticədə həmin yer dolur və tarazlıq yaranır.
Kainatın daxili qeyri-tarazlıqların tarazlıqlara keçməsindən və
əksinə dönməsindən yaranan tarazlıqlardan ibarətdir. Bütün bu
proseslər sistemli xarakter kəsb edir. Nahamarlıqlar müəyyən
bir müstəvidə azlığın və çoxluğun nisbətində, mübarizəsində
meydana gəlir.
Qeyd: belə bir fikirdən də çıxış etmək olar ki,
nahamarlıqların
yerində
formalaşan
ulduzlar
qalaktikaların tarazlıqlarını yaradan “dağlar” rolunda
çıxış edirlər. Kainatın tarazlığı və qüvvəsi onun daxili
elementlərinin yerdəyişməsindən meydana gəlir. Ulduzlar
və planetlər, digər bərk kainat cisimləri hərəkət edərkən
kainatın müstəvisini də hərəkət vəziyyətində saxlayırlar. Bu
hal tarazlığı yaradır.
Kainatın makro strukturu və tərkibində sonsuz sayda
strukturları (ulduz sistemləri) mövcud olur. Nahamarlıqları,
nisbət fərqlərini aradan qaldırmaq və yenidən fərqləri üzərə
çıxarmaq üçün hərəkət mövcud olur. Bu hərəkət sayəsində
qüvvə və enerji yaranır. Enerji kütlədən və kütlənin sürətinin
zamanla ölçüsündən meydana gəlir. Bu anda qüvvə amili
ortaya çıxır. Kütlənin qüvvəsi də sürəti yaradır, sürət enerjini
meydana gətirir. Beləcə qarşılıqlı proseslər həyata keçirilir.
Kainatın varlığı onda olan vahid qüvvənin mövcudluğunu əks
etdirir. Bu vahid qüvvə də tərkibində olan qüvvələrdən yaranır.
Yəni, ulduzlar və planetlər olmasa kainatın müstəvisi də olmaz.
Bu halda isə yoxluğa gedib çıxılar ki, o da qeyri-mümkündür.
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Yəni, kainat sərhəddi yoxdur. Kainat, qalaktikalar, ulduz
sistemləri əbədidir. Bu baxımdan da qüvvə və enerji də
əbədidir.
İnsanlar məlumdur ki, hüceyrələrdən, toxumalardan,
vəzlərdən, limfa sistemindən, qan və sinir damarlarından, əzələ
və sümüklərdən, həmçinin sinir hüceyrə və toxumalarından
ibarətdir. İnsan öz orqanizmisi ilə vahid təkmil sistemdən
ibarətdir. İnsanın sistemi onun tərkibini təşkil edən müxtəlif
orqanların qarşılıqı quruluşundan və fəaliyyətindən ibarətdir.
İnsanlarda bütün daxili orqanlar, bir-birilərindən müəyyən
qədər fərqlənməklə, əsasən oxşar tərkiblərdən meydana gəlir.
Fərqlər də var. Bu fərqlər nisbətən “acı” və “şirin dadları” olan
orqanlardadır. Həmçinin, fərqlər quruluşlardadır. Təbii ki, bir
orqan bir az bərk, o biri orqan bir az ondan yumşaq olur. Bu da
funksiyanı təşkil edir, fərqli birləşmələri meydana gətirir.
Fərqli funksiya fərqli quruluşdan meydana gəlir. Məsələn,
güman edək ki, fərqli xarici görünüşə malik olan insanlar da
fərqli düşünə bilirlər. Düşüncə fiziki quruluşdan və bioloji
amillərdən çox asılıdır. Qan təzyiqi fərqli olan insanlar, qan
qrupları fərqli olan insanlar fərqli düşünürlər. Dəri rəngləri
fərqli olan insanlar fərqli düşünürlər. Fərqli xarakter
mövcuddur. Bu fərqlilik bioloji və fiziki fərqlilikdən meydana
gəlir. Universal düşüncələr də mövcuddur. Bu universallıq isə
uyğunluqdan yaranır. Məsələn, bütün insanlar, onların
daxillərində olan bütün kişilər, qadınlar, bütün uşaqlar, yaşlı
insanlar universal düşünə bilirlər. Buna görə də xarakter fərdi
və universal əsaslı olur.
Hamımza məlumdur ki, qan hər bir orqanı təmin edir.
Orqanlar arasında tələbləri yerinə yetirir. Beyin ürəklə birlikdə
qanı orqanlara paylayır. Qan tərkibini yeməklərdən, sudan və
havadan olan çevrilmə proseslərindən götürür. Qanın
süzülməsi, zəhərli maddələrdən təmizlənməsi prosesləri var.
Zərərli qida qəbulundan, çoxlu yeməklərdən və yaxşı tənəffüs
prosesləri olmayan hallarda qan zəhərlənir. Həmçinin ifrazat
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orqanları (mədə-bağırsaq) da yaxşı işləməyəndə qan zəhərlənir.
Qanyaratma orqanı (dalaq, sümükdən ifraz) da yaxşı
işləməyəndə qan problemləri əmələ gəlir.
Orqanizm ötürmə prosesləri və vitaminlə təminetmə
prosesləri baxımından bir sistemdir. Burada tələb-təklif
(təminetmə) prosesi yaşanır. Sistemlilik funksiyası onu deməyə
əsas verir ki, bir orqan çatışmayanda uyğun orqan həmin
orqanın funksiyanı öz üzərinə götürür. Sistemlilik insanın ruhi
aləm ilə fiziki-bioloji, anatomik aləmi arasında əlaqə yaradır və
mentallıq formalaşır. İnsanın daxili sistemi onun xarici aləmlə
sistemli təmaslarını təmin edir. İnsan xarici aləmə münasibət
bildirir. Münasibət məhz qəbul olunan və daxiuldən gələn
zərrəciklərin sintez və analiz yolu ilə aydınlaşdırılmasıdır.
Qan haqqında
Elm yazır ki, böyük adamın canında 5-litrə qədər qan olur.
Qan sümük iliyindən və dalaqdan meydana gəlir. Elm
həmçinin qeyd edir ki, qanın əsas hissəsini plazma (sağlam və
yetkin adamın qanının 55 faizini) təşkil edir. 45 faiz isə
hüceyrəvi elementlərdən ibarətdir. Uşaqlarda isə hüceyrəvi
elementlər plazmaya nisbətən çoxdur. Elm onu da yazır ki,
plazmada qan hüceyrələri eritrositlərdən (qırmızı qan
hüceyrələrindən-oksigen və karbon qazını daşıyıcıdırlar. Dəmir
(hem) və zülal (qlobin) olan hemoqlobindən ibarətdir. Qazlar
mübadiləsində yaxından iştirak edir), leykositlərdən(ağ qan
hüceyrələrindən və qan lövhəcikləri olan trombositlərdən
ibarətdir. Bunlar qırmızı sümük iliyi hüceyrələrindən meydana
gəlir. Plazmanın əsas hissəsi sudan ibarətdir. 90 faizini su, 10
faizini isə zülallar, yağlar, qlükoza, mineral duzlar və başqa
maddələr təşkil edir. Hər bir qan hüceyrəsinin yaşama müddəti
var. Qan orqanizmdə ehtiyat halında toplanır. Elm qeyd edir
ki, dalaqda 300 qrama qədər ehtiyat qan saxlanılır.
105

Belə düşünək ki, qanda olan tərkib elementlər-zülallar,
yağlar, qlükoza, mineral duzlar və digər maddələr orqanizmin
daxili orqanlarını təmin edən universal maddələrdir. Bu
maddələr əsasən kainatda olan maddələrdir. Ola bilər ki,
insanda olan maddə kainatda olmasın. Lakin, nəzərə almaq
lazımdır ki, insanda sintez prosesləri gedir. Bu proseslər
sayəsində əldə olunan maddələrin tərkibi kainatdakı
maddələrin tərkibi ilə ziddiyyət təşkil edə bilməz. Parçalananda
yenə də kainatdakı elementə başlanğıc elementə gəlib çıxılır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, insanlar təbiətdən qəbul edilən (qıda
və hava yolu ilə) maddələrlə yaşayırlar. Bu baxımdan da
bədəndə təbiətə zidd maddələr ola bilməz. Qan özündə
maddələri daşıyan
ümumi təminedici qarışıq mayedir.
Məlumdur ki, qan orqanizmin özündə yaranır və filtrasiya
olunur. Qıda və hava yolu ilə minerallar daxil olur. Bədəndə
olan çevrilmələr (temperatur sayəsində və orqanların funksiya
yerinə yetirmələri ilə) sayəsində qan yaranır və qida ilə
vitaminlərlə təmin olunur.
Qan sinirləri, sümük sistemini, dəri və əzələ sistemini,
toxumaları və orqanları lazımi minerallarla təmin edir. Qan
orqanlar arasında informasiya da daşıyır. Sinirlər məlumat
ötürürlər və məlumatların ötürülməsində qan da iştirak edir.
Elə maddələrin orqanlardan orqanlara daşınması da məlumat
xarakterini yaradır. Qan immunitetdir, immunitet elementlərini
daşıyır.
Belə hesab etmək olar ki, qan enerjili yeməklərdən,
kalorili yeməklərdən, həmçinin oksigendən və digər qazlardan,
elementlərdən yaranır. Enerjili yeməklər həm də yağlı, dadlı
və şirin yeməklərdir. Deməli, qanı onlar da yaradırlar. Yeni
qan yaranır, köhnə qan təzələnir. Bu anda qanın tərkibi də
çirkablardan yuyulur. Böyrəklər yaxşı süzür. Qan təzələnməsi
proseslərində böyrəklərə güc düşür. Qan mikroblardan
təmizlənir. Qanda məlumdur ki, trombositlər olur. Onlar qanın
sürətini, hüceyrələrin aktivləşməsinin qarşısını alırlar. Tromb
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passivləşdirici qan hüceyrəsi toplusudur. Çirklənmiş qanda da
leykositlərlə yanaşı, trombositlər çox ola bilər. Trombositlər
həm də mikrobların qarşısını alan passiv hüceyrələrdir. Onların
fəaliyyətini leykositlərdən tam ayrı düşünmək olmaz. Qanda
tarazlayıcı effekti yaratmaq üçün aktiv və passiv hüceyrələr
mövcud olur. Mikrob çox olarsa, qan laxtalanması da çox olar.
Qanın bir yerə toplaşması da çox olar, şişkinlik əmələ gələ
bilər. Leykositlər də artar. Qan laxtalanmasının çoxluğu ürəyin
və qan damarlarının fəaliyyətinə öz mənfi təsirlərini göstərə
bilər. Tromblar qanı təmizləyən, mikrobları tutub saxlayan,
qanın sürətini azaldan, onları bir mərkəzdə cəmləşdirən
hüceyrələrdən yaranır. Trombositlərlə leykositlər daha
müştərək hərəkət edirlər.
Qanın müsbət cəhətləri
-orqanları lazımi qida ilə, enerji və minerallarla təmin edir;
-qan mikrobları tutub saxlayır və məhv edir. Yemək
yeyəndə qanın aktivliyi artır. Həzm sürətlənir. Enerji artır. Qan
qida gözləyir və sürətlə onu bədənin digər üzvlərinə aparır.
Həzm zamanı qan sanki “gözləyici” rolunu oynayır. Həm
qidadan olan nəticələri əldə edir, həm də sorulmuş mikrobları
sürətlə məhv edir. Həzm zamanı bədən qızır. Hərəkət zamanı
bədən qızır. Sürətlənmiş qan dəridə sürətini azaldır. Tər olaraq
bayıra çıxır. Tər aktiv qanı passivə çevirir. Onda belə nəticəyə
gələ bilərik ki, tər özü ifrazat sistemidir və tərkib suyunda
qandakı tərkib var. Qan öz artığını həm də tərlə çıxarır. Çox
yeməkdən əldə olunan qan artığı tərləmə ilə də bayıra çıxır.
Çox tərləmək ziyandır. Qanı aşağı sala bilər, passivliyə çevirə
bilər. Hətta çox güman edək ki, qan azlığına da səbəb ola bilər.
Tərləmə zamanı bədən temperaturu aşağı düşür. Üşütmə olur.
Bu o deməkdir ki, orqanizmdə temperaturu yaradan qan tərlə
yavaşımış və tərkibini azaltmış olur. Çox yemək hətta
böyrəklərə də ziyandır. Üşütmə böyrəklərin də işini korlaya
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bilər. Üşütmə həm də xeyirdir-ona görə ki, qanın aktivliyi aşağı
düşür, damarların dağılmasına, əzələlərin parçalanmasına
gətirib çıxara bilmir;
-stresslər anında qan sürətlənir ki, beyini qida ilə təmin
etsin. Stresslər əvvəlcə bədən temperaturunu artırır. Qan
təzyiqini yüksəldir. Sonra isə temperaturu aşağı salır. Tərləmə
yaxşıdır ki, stressdən aktivləşən qanın temperaturunu aşağı
salır. Stress bədəni qızıdırır, sonra isə üşüdür;
-isti yeməklər zamanı bədənin həzm sisteminə bir o qədər
güc düşmür. Qan xaricdən daxil olan istidən aktivləşir, bədən
qızır. Artıq minerallar, üzvü maddələr qanla tərdən xaric
olunur. Bədən yumşalır;
-qandakı trombositlər qanın tərkibinin sürətinin azalmasını
təmin edirlər. Trombositlər az olarsa qanı mikroblar və zülallar
götürər və qan itkisi yaranar. Trombositlərlə leykositlər birgə
immun sistemini yaradır. Eritrositlər təminedici funksiya
daşıyırlar. Trombositlər (sürəti azaldır, yad cisimləri, zülalları
bir yerə yığır) və leykositlər (yığım yerinə toplaşırlar və onları
məhv edirlər) isə qoruyurlar. Buna görə də mikroblu qanda
damar şişkinliyi, qan sürətinin azlığı, aşağı təzyiq ola bilər;
-orqanlar qandan təşkil olunduğundan ətraf mühitlə
əlaqədə də qanın rolu böyük olur. Ətrafdan gələn siqnallar da
qanı təmin edir. Dəridən daxil olan elementlər də qana təsir
edir. Qan həm daxili orqanları elementlərlə təmin edir, həm də
ətraf mühitdən siqnalların bədənə yayılmasını təşkil edir;
-qan təmizləyici maddədir. Orqanlarda olan problemlərin
çirkabların təmizlənməsini təmin edir;
-qan öz tərkibini dəri vasitəsilə ilə də təmizləyir;
-qan təmizlənərkən bədəndə artıq su, sərbəst, şəffaf maye
yarana bilər;
-qan azalanda bədən temperaturu kəskin dəyişə bilər;
-qan azalanda orqanların ölçüsündə kiçilmə baş verə bilər;
-qan azlanda duyğu orqanlarının funksiyasında dəyişiklik
yarana bilər və s.
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Sinirlər haqqında
Təbiət özü məlumatlar şəbəkəsindən ibarətdir. Məlumat
zərrəciklərin forması və məzmunudur, forma və məzmun
inikasıdır. İnsan bütünlükdə məlumat strukturudur. Çünki
hərəkətdə olan bir bütövdür. İnsanların dil ilə ifadələri
hissiyyat orqanları tərəfindən qəbul edilən zərrəciklərin
beyində emalıdır və analizidir. Zərrəciklərin hansı məkanda
qərar tutması, hərəkət istiqamətlərinin mövcudluğu elə,
zərrəciklərin yüklülük əsasları özlüyündə elə məlumatları ifadə
edir. Məlumat obyektin subyektiv inikasıdır, obrazlanmasıdır.
Sinir informasiya hüceyrələrindən və tellərindən ibarət
olan bir kompleksdir. Sinirlər əsasən siqnalların ötürlüməsini
təmin edir. Sinir sərhəd funksiyasını da yerinə yetirir.
Orqanların normal fəaliyyətinə sinirlər cavab verir və sinirlər
onlar haqqında məlumat daşıyan tellər rolunu oynayır.
Sinirlər ona görə ağrıyır ki, gərilməyə məruz qalır, dartılır.
Lazımi maddələr çatışmayanda sinirlər öz məkanlarından
gərilirlər, yerlərini dəyişirlər. Sinirlər zədəyə (daxili və xarici)
düçar olanda
məlumatlar da qırılır, ötürmə kəsilir.
Orqanizmin daxili orqanları və xarici orqanlarında hər hansı bir
funksional və orqanik dəyişiklik olanda sinirlər öz ölçülərini və
məkanlarını itirməyə başlayır. Çünki,
orqanlar da öz
məkanlarından bir qədər yerlərini dəyişirlər. Ya gərilirlər,
dartılırlar, buna görə də böyüyürlər, şişirlər, ya da daralırlar.
Bu anda siqnal ötürülmələri funksiyaları da pozulur. Sinir
damarları da gərilir. Bu anda sinirlər orqanizmin immunitet
sistemi üçün lazımi bərpa siqnallarını göndərirlər. Sinirlər,
onların ağrısı təbii ki, beyinin sağaltmaq funksiyasını işə salır.
Sinir sistemi və beyin qana göstəriş verir və pozulmuş sinir
hissəsini bərpa etmək əmri verir. Sinirlər və qan sistemi, qanın
özü, qan dövranı özünü bərpa etmək funksiyasına malikdir.
Bərpa funksiyası həm daxili enerji ehtiyatına, həm də xarici
mühitdən gələn enerji hesabına baş verir.
Qanın azalması qanın çirkab hissəsinin xaric olması ilə də
baş verir. Hər hansı bir xəstəlik zamanı da qan azala bilər.
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Çünki, mövcud olan qan çatışmayanı bərpa etmək funksiyasını
yerinə yetirdiyindən dövranda kütlə baxımından azalma ilə
rastlaşır. Azalmış qanı yerinə gətirmək üçün orqanların
fəaliyyəti gücləndirilmiş iş şəraitində işləyir.
Sinirlər lazımi minerallarla təmin edildikdə sakitləşir,
funksiyası tarazlaşır. Əsəblər sakitləşir. Qan təminatı normal
olduqda və ətraf mühitdən gələn siqnallar da normada olduqda
sinirlər rahatlanır.
Sinirlər bədənin struktur elementləri arasında informasiya
daşıyırlar. Belə demək olar ki, sinir xəttinin hər hansı bir yerinə
bir problem yaşanarsa, o telə bağlı olan digər bir yerdə
problem əmələ gələ bilər. Çünki siqnal telləri bir-birinə
informasiya ötürür. Strukturun bir yerində olan sinir problemi
strukturun digər yerində olan sinir ehtiyyatını səfərbər edə
bilər. Sinir hüceyrələri funksiyaları öz üzərlərinə götürə bilər.
Sinirlərdə yaranan problemin aradan qaldırılması üçün qan da
öz funksiyasını yerinə yetirir və lazımi minerallarla
vitaminlərlə təminatı həyata keçirir. Sinir orqanları, bədən
üzvlərini məlumatlarla təmin edən və onları qoruyan faktordur,
şəbəkədir. Sinir mərkəzi və ətraf əsaslı məlumat ötürücü teldir.
İnsana ağrı hissi məlumat telinin dağılmasından yaranır.
Hissiyyat məlumatlardan ibarətdir. Sinir ağrısı yerini dəyişən
məlumatdır. Burada dağılma və ya da birləşmə prosesi baş
verəndə insan ağrını hiss edir.
Sinirlər ətraf aləm
haqqında bədən
üzvlərini
məlumatlandırır. Dəridən olan məlumatlar sinirlərlə də
orqanlara ötürülür.
Xəstəliklər haqqında
Orqanizm bir bütövdür. Bu bütövün tərkibində, daxilində
proseslər şərtləndirici əsaslarla həyata keçirilir. Maddələr
mübadiləsi prosesləri gedir və orqanlar lazımi vitaminlərlə,
minerallarla təmin olunur. Orqanizm maddələr mübadiləsi ilə
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özünü tarazlayır. Orqanizmdə proseslər gedir və hər an
tarazlayıcı hadisələr
baş verir. Bu proseslər sayəsində
orqanizmin bütöv inkişafı qorunur, təmin olunur. Tarazlayıcı
proseslərin biri digərini əvəzləyir. Xarici mühitə qarşı
tarazlayıcı proseslər həyata keçirilir.
Yaşa gəldikcə tarazlıq da yaşa uyğun yaranır. Hər yaşın,
hər anın öz tərkibi var. Hər anda insanın qan tərkibi, qan sürəti
fərqlidir. Hər anda insanın bədən temperaturu fərqlidir.
Fərqlilik bir-birini əvəzləyir, tarazlıq yaranır. Tarazlıq
sayəsində ölçülər və standartlar meydana gəlir. Bu standartlar
kəmiyyətlə müəyyən olunur. Tarazlığı yaradan ölçü amilidir.
Tarazlıq orqanların müəyyən miqdarla, ölçü ilə öz
funksiyalarını həyata keçirməsindədir.
Xarici mühitin təsirindən enerji passivləşməmək üçün
bədən öz ehtiyyat temperaturunu səfərbər edir. Aktivlik
yaranır.
Xəstəlik pozulmalarla, disbalanslı mühitlə müşahidə
edilən minimum və maksimum həddi, standartları keçmə
əlamətidir. Bu standartlar həkimlər, tibb tədqiqatçıları
tərəfindən müşahidələrlə, müxtəlif cihazlarla müəyyən olunur,
ölçülür. Ölçü, kəmiyyət dəyişəndə tərkib dəyişir. Prosesləri
yaradan maddələr dəyişir. Tərkib, ölçü kəskin dəyişəndə
xəstəlik yaranır. Pozulmalar qısa (kəskin) və uzunmüddətli
(xroniki) olur, eləcə də pozulma miqdarına, həcminə görə
funksional və orqanik (patoloji) olur. Xəstəliklər zamanı
hüceyrələrin qarşılıqlı nisbəti və miqdarı da dəyişir. Ölçü
dəyişəndə qan dövranında, qan damarlarında, qan yaradan və
qan təmizləyən orqanlarda, həzm orqanlarında, xarici
orqanlarda, duyğu orqanlarında da əlamətlər meydana gələ
bilir. Belə güman etmək olar ki, hər bir orqanın öz yerli, eləcə
də özünəxas immun sistemi var. Bu immun sistemi digər
orqanlardan meydana gələn zərərverici ünsürləri yaxına
buraxmır. Yerli immun sistemi zərərverici ünsürlərin qarşısını
alır. Hər bir orqanın immun sistemi həmin orqanı qorumaq
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funksiyasını yerinə yetirir. Lakin yerli orqanlardan bir və ya da
bir neçəsinin funksiyasının pozulması, ölçülərinin dəyişməsi
sağlam orqanların da işinə zərər verir. Çünki bütün orqanlar
lazımi ölçülərlə bir-birilərini təmin etmək üçün maddələr
mübadiləsində iştirak edirlər. Ölçü standart başqa ölçü və
standartlara cavab verməlidir. Bütün orqanların standart
ölçüləri, kəmiyyəti və fəaliyyəti həmin orqanlar arasında
əlaqələrin təmin olunması funksiyasını yerinə yetirir. Sağlam
orqanizm normal ölçülərdə olan orqandan ibarətdir. Belə
təxmin etmək olar ki, gün ərzində orqanların ölçüləri qismən də
olsa dəyişikliyə məruz qalır. Hər an orqan ölçüsünüdə normal
və zəruri dəyişiklik baş verir. Bu, hər şeydən öncə insanın
yaşlanması, böyüməsi və qocalması ilə əlaqədar olur. İnsanlar
daima xarici mühitlə enerji mübadiləsində olurlar. Bu mübadilə
qidanın da həzm prosesinə təsir edir. İnsanların duyğu
orqanlarının da ölçülərinə təsir edir. Ətraf mühitdən qəbul
edilən siqnalların kəmiyyətcə dəyişməsi sonda hər an qan
təzyiqinə, qan dövranına təsir edir. Bu təsir də orqanlarda cüzi
dəyişmələri meydana gətirir. Bu dəyişmələr fonunda orqanların
ölçüləri də dəyişir. Belə güman etmək olar ki, orqanların
immun sistemi vəhdət halında xəstə orqanların sağalmasına
səfərbər olunur. Səfərbərlik sayəsində minerallar, yağlar,
zülallar, vitaminlər xəstə orqanların sağalmasına yönəlir.
Xəstəlik qısa və uzun müddətli olur və orqanların fəaliyyətində
və ölçüsündə olan dəyişikliklərlə fon yaradır. Bir orqanda baş
verən ciddi dəyişiklik digər orqanların da funksiyalarına mənfi
təsir edir.
Orqanizmdə mövcud olan ehtiyat minerallar, yağlar,
zülallar, vitaminlər, ümumən bütün ehtiyyat maddələri xəstə
orqanların sağalmasına səfərbər olunur. Xəstə orqanlar standart
ölçüləri bərpa etdikdə sağlamlıq bərpa olunur.
Xəstə insanlarda qanın tərkib hüceyrələri, plazmanın
miqdarı, hüceyrələrin fəaliyyəti dəyişir. Orqanizmdə istənilən
xəstəlik məkan, tutum, kəmiyyət, həcm dəyişməsidir. Bu
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proseslərin fəsadlarıdır, nəticəsidir. Xəstəlik çatışmazlıqdır. Bir
orqanda olan çatışmazlıq təbii ki, bütün orqanlarda özünü
göstərir. Bu çatışmazlıq başlıca olaraq artıqlıqda və əskiklikdə
baş verir. Orqanın, üzvün özünün forması dəyişəndə orqan
xəstə hesab olunmalıdır. Orqan ya böyüyəndə, ya da kiçiləndə
formasını dəyişir. Bu anda orqanizmin tarazlığı pozulur.
Orqanların tarazlığı (ölçüsü, məkanı və forması) bu kimi
hallarda pozula bilər. Dəyişmələr müvəqqəti (funksional və
zəif) və patoloji (orqanik və güclü) ola bilər. Bu da orqanların
fəaliyyətini korlayan təsirlərdən asılıdır. Əgər təsir zəifdirsə,
immunitet (tarazlığı bərpa edən xassə) ona qalib gələcəkdir.
Təsir zərərsizləşəcəkdir. Funksional pozğunluq aradan
qalxacaqdır. Əks halda immunitet aşağı olacaq və təsir edən
vasitə orqanizm üzərində qələbə qazanaraq patoloji halları
yaradacaqdır. Bu hal digər orqanların da fəaliyyətinə zərbələr
vuracaqdır.
Orqanizm qidadan, havadan və tarazlığı pozan mənfi
informasiyalardan xəstələnir. Eyni zamanda gen
daşıyıcıları orqanik xəstəliklərin, genetik xəstəliklərin
yaranmasını şərtləndirir. Xəstə gen hüceyrəsi öz ölçüsündə
olmayan zəif hüceyrədir. Belə hüceyrələr də digər
orqanların tam şəkildə sağlam fəaliyyətinə və sağlam
strukturuna təsir edir. Genetik sağlam olmayan, yəni
standart ölçüləri, tələblərə cavab verən həcmi olmayan
hüceyrə sağlam hüceyrə olmur. Belə hüceyrələrin
“xarakteri” də pis olur. Belə hüceyrələrə “əxlaqsız
hüceyrələr”, “yolunu azmış hüceyrələr”, “küsmüş
hüceyrələr” kimi də ad vermək olar. Orqanızm həmin
hüceyrələrin “tərbiyələndirilməsi” uğrunda mübarizə
aparır. Lakin, mübarizə səmərəsiz olduqda həmin
hüceyrələr “yad” hüceyrələrə çevrilir. Belə “yad
hüceyrələr” sonradan sağlam hüceyrələrə hücum çəkir.
Ehtiyyat minerallara, yağlara və zülallara hücum edir.
Düzgün qidalanma baş vermir.
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Orqanizm ona düşən yad cisimlər üzərində bir müddət
mübarizə aparır. Sonra onu özününkü edir, sanki “ailəsinə”
qəbul edir. Çünki, qalib gələ bilmir.Bir növ dostlaşır. Bu da
gələcək xəstəliklərə yol açır. İnsanın patoloji xəstəliyi əsasən
ona sonradan “dost olmuş” yad ünsürlərdən meydana gələ bilir.
Deyək ki, xərçəng burada “dostun” yaratdığı fəsaddır. Dost
sonra orqanizmin özünü yeməyə başlayır:
-orqanizmə
yad
cisimlər
(mikroorqanizmlər,
infeksiyalar, ümumiyyətlə, viruslar) düşdükdə, qaz və
sular, yemək vasitəsilə ağır metallar (normadan artıq
element birləşmələri) daxil olduqda-bu halda qızdırma qalxa
bilər ki, temperatur ağır metalı əritsin; orqanizmin temperaturu
kəskin dəyişə bilər. Quru və soyuq yeməklərdə yad cisimlər
çox ola bilər. Çox qaynadılan yeməklərdə də sintezlərdən yeni
elementlər ortaya çıxa bilər. Buna görə də çox soyuq və çox
qaynar yemək yad və daxildə parçalana bilməyən cisimlərin
orqanizmə daxil olmasına gətirib çıxara bilər. Yeməklər qaynar
qazanda çox bişəndə qazan bir enerji mənbəyinə çevrilir. Bu
anda qapaq bağlı olmalıdır. Çünki qaynar qazan yad cisimləri
özünə çəkə bilər və müəyyən temperaturda ölə bilməyən
viruslar və s. qaynar qazana daxil ola bilərlər. Bu da
orqanizmdə ağır fəsadlara yol aça bilər. Ümumiyyətlə, mətbəx
təmizliyi, yad varlıqların, mokroorqanizmlərin çox yaşaya
bilmədikləri məkanlar sağlamlıq üçün vacibdir. Ağır
birləşmələr ola bilər ki, həddən artıq yüksək temperaturda
parçalansın. Zərərsizləşsin, orqanizm üçün yad olmasın.
Orqanizm sistemindən üstün olmasın. Yad element və
birləşmələr orqanizmə düşdükdə şok vəziyyətlər, silkələnmələr
yarana bilər. Bu şok vəziyyətlər
tarazlıq funksiyasının
nəticəsidir. Huşun itirilməsi, mədə-bağırsaq pozğunluqları,
yüksək temperatur, qusma, ishal və s. kimi hallar orqanizmin
immun sisteminin nəticəsidir, büruzədir. İnsan zəhərlənmə
zamanı, eləcə də orqanizmə yad cisimlər (parçalana bilməyən
ünsürlər) daxil olanda iştahanın olmaması halları ilə rastlaşır.
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Çünki orqanizmin immun sistemi temperaturu, enerji
kəmiyyətini məhz yad elementlərin zərərsizləşməsinə doğru
yönəldir. Zəhərlənmə güclü olarsa beyin də pozula bilər. Çünki
lazımi qidalanma və enerji qəbul olunmaz;
-orqanizm çox soyuq mühitə və ya da istiyə düşdükdəorqanlar lazımi enerjini almaya bilərlər. Belə ki, istidə çox
enerji qəbul edər, soyuqda isə bir qədər passiv enerji qəbul
olunar. Bu da özlüyündə daxili temperatur tarazlığını pozar
orqanizm dəyişə bilər. Dağlarda yaşamaq bir qədər soyuqluğu
qəbul etdirə bilər. Burada (yeməkdə, suda və havada) ağır
birləşmələr də ola bilər. Buna görə də düzənlikdə yaşayıb
sonradan dağlara köçən insanlarda problem əmələ gələ bilər.
Problemi yarada bilərlər-yad cisimlər, soyuq havadan meydana
gələn təzyiq. Orqanlar da bərkiyə bilərlər. Bu hal daha çox
funksional pozğunluğu ortaya çıxara bilər. Su hövzələrində,
dənizlərdə, çaylarda da tez-tez çimmək, fərqli hamam
temperaturlarında, otaq temperaturlarında tez-tez olmaq da
orqanizmdə fəsadlar yarada bilər. Çox yüksək bədən
temperaturunda ölə bilməyən yad elementləri artıq digər
üsullarla, parçalayıcı dərmanlarla öldürmək olar. Bu
parçalayıcı dərmanlar yad cisimlərin tərkibini parçalamaq
üçün ya həddən artıq soyuqluq, ya da istilik effekti
verməlidir. Belə dərmanlar da aktivləşdirici və
durğunlaşdırıcı olmalııdır. Yad cisimə normadan artıq soyuq
və normadan artıq isti qalib gələ bilər. Həmçinin bu cisimlər
digər parçalayıcı, ondan güclü və enerjili olan elementlərlə
qarşılaşdırılmalıdır.
-çox yemək yedikdə və ya da ac qaldıqda-çox yemək
təbii ki, həzmə güc verir, enerji artır. Enerji çoxluğu
temperaturun qalxmasına səbəb olur. Hər dəfə çox temperatur
olanda orqanizmdə lazımi elementlər ölür. Çox yemək nəticə
etibarilə zəifliyi və xəstəliyi yaradır. Çox yemək və üzərindən
də su içmək təbii ki, piylənməni meydana gətirir. Piylənmə də
formanı dəyişir. Buna görə də xəstəlik hesab olunmalıdır. Çox
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yağlı yemək həzmə güc verir, temperaturu qaldıra bilir. Həm
də yağlar içərisində həzm olunmayan elementləri orqanizmə
ötürə bilər. Parçalma üçün temperatur lazım olur. Soyuq və
quru yeməklər də mədə şirəsinin çox ifrazına səbəb ola bilər.
Çünki quru yeməkləri nəmələndirmək və parçalamaq üçün
çoxlu enerji lazım gəlir. Quru yeməklə mədə turşuluğunu artıra
bilər. Çünki həzm üçün lazımi maddənin çoxalması tələb oluna
bilər. Çox yemək qan təzyiqini artıra bilir ki, nəticəsi də
orqanların fəaliyyətini poz bilər. Orqanları artıq enerji və
kəmiyyət böyüdə bilər. Damarların ölçüsünü dəyişə bilər və s.
Ac qalmaq da enerjisizliyə gətirib çıxara bilər. Enerjisizlik
piy qatının əriməsinə səbəb ola bilər. Ac qalmaq təzyiqi qaldıra
bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, təzyiq qanı lazımi orqanlara
çatdıran bir axındır. Qanın normal qidalanmaması orqanların
təminatını aşağı sala bilər. Bu halda beyin qan sürətini artıra
bilər ki, orqanlara daxili ehtiaytlar hesabına lazımi maddələri
aparsın. Çox yeməkdən sonra bir qədər ac qalmağın isə faydası
ola bilər ki, tarazlıq bərpa oluna bilsin.
-çox və ya da az işlədikdə-çox işləmək orqanizmi çox
aktiv vəziyyətində saxlayır və bu da nəticədə həddən artıq
mübadilə prosesini və sürətli qan dövranını yaradır. Çox
işləməkdə enerji sərf olunur. Ancaq demək olmaz ki, enerji
qəbul olunmur. Aktiv fəaliyyət orqanizmə ətraf mühitdən enerji
qəbulu prosesini də təmin edir. İnsanlar çox işlədikdə, əmək
sərf etdikdə itki ilə qazanc arasında balans yaranır. Qida
qəbulu zamanı enerji əldə olunur. Digər tərəfdən də işdən əldə
olunan zövq nəticəsində enerji toplanır. Enerji daxili ehtiyatlar
hesabına da əldə olunur. Ümumiyyətlə, zehni və fiziki iş
zamanı yorulmaq doymaq kimi qəbul olunmalıdır. Az işlədikdə
isə yenə də sərfiyyatla qəbul arasında balans qalır. Düzdür,
çoxlu qida qəbulu ola bilər ki, enerjiyə, kaloriya çevrilməsin.
Ancaq yemək az yeyilərsə, az işləmək sayəsində orqanizmin
kənar mühitlə balanslı mühiti hər an saxlanılır. Çox işləmək
vərdişlərin yaranmasını təmin edir. Vərdişlər də sağlamlığa
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xidmət edə bilir. Davamlı şəkildə işləmək və rejimlə həyatı
qurmaq sağlamlığın əsasını yaradır. Sağlamlıq isə insan
orqanizminin vaxtında tərbiyələnməsindən, yəni vaxtında zehni
və fiziki iş görməsindən yaranır. Bu kimi mübadilə fəaliyyəti
orqanların öz ölçüsündə qalmasına xidmət edir.
-çox qaranlıqda qaldıqda-qaranlıq passiv enerji
mənbəyidir. İnsan bütün sutka ərzində aktiv enerji sahəsində,
yəni, işıqda qalarsa onda onun orqanizmində uyğunsuzluq və
problemlər yarana bilər. Ətraf mühitlə enerji mübadiləsi
korlanar. Duyğu orqanlarının fəaliyyəti korlanar. Çox
qaranlıqda qalmaq olarsa, enerji alıb-ötürmə orqanları
passivləşər. Duyğu orqanlarının fəaliyyəti korlanar. İnsan
lazımi aktiv enerji almazsa daxili aləmi ilə xarici aləmi
arasında tarazlıq pozular. Belə hesab edək ki, ilk növbədə
görmə qabiliyyəti pozular. Orqanizmin ətraf mühitə
müqaviməti artar və qızdırma (hərarət) yüksələ bilər. Qan
dövranı bu baxımdan da arta bilər. Lazımi kəmiyyətdə enerji
qəbul etməyən dəri rəngini dəyişə bilər. Orqanizmin ümumi
zəifləməsi yarana bilər.
-çox işıqlıqda qaldıqda-orqanizmin tarazlığı pozular.
Aktivlik arta bilər. Bir müddətdən sonra isə passivlik yarana
bilər. Orqanizm ətraf mühitdən qəbul etdiyi enerji kəmiyyətinin
artması sayəsində öz uyğunsuzluğunu itirə bilər. Duyğu
orqanlarının aktivliyi artar. Göz problemləri ortaya çıxar. Dəri
həssaslığı yaranar. Orqanizmin bir müddət immuniteti
güclənər, sonra isə aşağı enər. Həzm prosesləri güclənər.
Sonra isə iştahasızlıq yarana bilər. Yuxu problemləri ortaya
çıxa bilər. İnsanların xarakterində kəskin dəyişiklik yarana
bilər, ruhi sarsıntılar meydana gələ bilər.
-çoxlu və qəfil informasiyalar qəbul etdikdə-insanın
duyğu orqanlarının fiziologiyası, bioloji əsasları lazımi qədər
informasiya qəbul etmək imkanlarına malikdir. İnformasiyalar
orqanizmin daxilini də tarazlayır. Lakin birdən, gözlənilmədən
tarazlığa zidd olan informasiyaların həddən çox qəbulu
117

tarazlığın pozulmasına gətirib çıxara bilər. Duyğu orqanlarının
və beyin mərkəzinin kanalları, sinirlər korlana bilər. Ölçülər
dəyişə bilər. Böyük zərrəcik axını duyğu orqanlarının qəbul
kanallarını genişləndirə bilər. Damarlar genişlənə bilər. Qan
dövranı pozula bilər. Daxili orqanların fəaliyyətində
problemlər yarana bilər. Qan təzyiqi problemləri yarana bilər.
-informasiyasızlıq şəraitində- insanlar informasiya qəbul
edə-edə böyüyürlər, inkişaf edir və yaşlanırlar. İnformasiyanın
olmaması fiziki və ruhi çatışmazlığa gətirib çıxara bilər.
İnformasiya enerji deməkdir. Enerji almayan insan sağlam ola
bilməz. İnformasiya əhval-ruhiyyənin düzəlməsinə kömək
edər. Hətta xəstəni belə informasiya terapiyası ilə sağaltmaq
olar. İnformasiya təbii ki, uyğun, qəbul edilən və xoşagəlimli
olmalıdır ki, ruhu tarazlaşdıra bilsin. İnformasiya fərdlər
arasaında mənəvi-ruhi kompozisiyanı meydana gətirir.
İnformasiya az olduqda insan həyatı passivləşir. Birdən də çox
informasiya qəbul etdikdə tarazlıq pozulur. Hətta xoş
informasiyalar da müəyyən miqdarda olmalıdır. Həcm çox
dəyişməməlidir.
Xəstəlik nədir:
-xəstəlik orqanların vərdiş olunmuş sistemdə ölçülərini
dəyişməsidir;
-xəstəlik orqanlar, bədən üzvləri arasında vərdiş olunmuş
vəziyyətlərin dəyişməsidir;
-xəstəlik orqanın tərkibini və həcmini dəyişməsi ilə öz
əvvəlki məkanından yerdəyişməsidir;
-xəstəlik orqanın fəaliyyətinin pozulmasıdır, ölçülərin
dəyişməsidir;
-xəstəlik orqanların fəaliyyətinin dəyişməsi və reaksiya
mühitinin dəyişməsidir;
-xəstəlik orqanların informasiya alıb-ötürmə tarazlığının,
mütənasibliyinin pozulmasıdır;
118

-xəstəlik xarici aləmdən daxil olan və orqanizm tərəfindən
həzm oluna bilməyən və bunun da nəticəsində orqanizmdə
problemlərin yaranması ilə xassələnən bir hadisədir və s.
Beyin haqqında
Bütün məlumatlar beyin hüceyrələrində toplanır. Belə
təxmin etmək olar ki, beyin hüceyrələrində insan geninin əsas
məlumat bazası yerləşir. Beyin bu baxımdan insanın gen
məlumat mərkəzi hesab olunmalıdır.
İnsanın bədən
strukturunun fiziki və mənəvi əsasları beyində modelləşir.
Beyin məlumatlar bazasından, məlumatlar dövriyyəsindən
ibarətdir. Beyin bədənin fiziki və ruhi quruluşuna cavabdehdir.
Ona görə də beyin insanın yığcam formasını daxilində
cəmləşdirir. Anadan yeni doğulan uşaq üçün əsas
informasiyanı beyin ötürür,- desək, yanılmarıq. Orqanizm
haqqında bütün keçmiş və indiki informasiyalar beyində
toplanır. Beyin insanın ümumiləşdirilmiş formasıdır. İnsan
düşündükcə beyin hüceyrələrini aktiv edir. Bir məkanda
aktivləşən hüceyrə digər məkanları da aktivləşdirir.
Aktivləşmənin də zamanı mövcud olur. Belə ki, beyin
hüceyrələri enerjinin azalması ilə əlaqədar olaraq öz
aktivliklərini itirirlər, sanki istirahət edirlər.
Aktivlik zamanı fazalar fazaları hərəkətə gətirir. Bu
proseslər sayəsində sistemin ardıcıllığı aşkarlanır. Beyin özünü
özünə aşkar edir. Ardıcıl düşüncə də buradan üzə çıxır. Ardıcıl
qaydada əvvəlki hüceyrələr aktivləşir, aktivləşdirir, sonra da
özləri deaktiv vəziyyətə keçirlər. Sanki “domino” effekti ilə
oyanma prosesləri gedir. Beyin hüceyrələrinin toplandığı əsas
informasiya mərkəzi yaddaş hesab olunmalıdır. İnsan özünü
ardıcıl düşündükcə aşkar edə bilir. Beyin hüceyrələrinin
oyanması elə məlumatları aşkarladır. İnsan çox düşündükcə
içində nə varsa, hamısını açıb tökə bilir. Düşüncələrin
ardıcıllığı insanları daha çox genetik kimliklərinə aparıb çıxara
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bilir. Çox danışan insan öz gen kimliyini aşkarlaya bilir, çünki
danışanda xarakter açılır. Sağlam hüceyrələr elə sağlam
düşüncələr ardıcıllığını yaradır. Sağlam o hüceyrələr hesab
oluna bilərlər ki, onlar ardıcıl qaydada sistemli olaraq fəaliyyət
göstərirlər və başqa hüceyrələrin fəaliyyətinə xələl gətirmirlər.
İnsan ardıcıl qaydada çox düşündükcə özünü əcdadına aparıb
çıxara bilər. Əcdadını (ata və ana tərəfdən) müəyyən edə bilər.
Belə hesab edək ki, beyinin yaddaşı daxili yaddaşdan və
xarici məlumatların toplandığı xarici yaddaşdan ibarətdir.
Daxili yaddaş daha çox genetik informasiyanı daşıyır. Xarici
yaddaş isə ömür fəaliyyətini cəmləşdirir. Bu iki yaddaş
arasında mübarizə gedir. Həm də iki yaddaşın hüceyrələri birbirilərinə informasiya ötürür. Bu baxımdan da insan həyatı
boyu özünün genetik əsaslarını qoruyub saxlaya bilir. Burada
forma və xarakter öz genetik əsaslarını üzərə çıxara bilir. Ola
bilər ki, xarici informasiya yaddaşı gen yaddaşının bir çox
xüsusiyyətlərini ört-basdır etsin. Bu anda genetik problemlər
həyat boyu üzə çıxmaya bilər. Xarici mühitdən alınan bol
enerji onun yatmış vəziyyətini təmin edə bilər. Bu aspektdə
hesab etmək olar ki, gen xəstəlikləri (enerji çatışmazlığı) ətraf
mühitin enerjisi ilə təmin oluna bilər. Bu təminat insanı sağlam
vəziyyətdə saxlaya bilər. Belə təxmin etmək olar ki, gen
hüceyrələrinin xəstəliyi (bu hüceyrələrin xəstəliyi meydana
gətirməsi) o halda olur ki, müqayisədə bu hüceyrələrin ölçüsü
kiçik olur. Kiçik olduğuna görə də hərəkət sferaları da fərqli
olur. Kiçik ölçülü hüceyrələr (bu hüceyrələr böyük də ola bilər)
özlərini normala aparmaya bilərlər. Kiçik ölçülü hüceyrələr
zəif hüceyrələr də ola bilərlər. Onların hərəkətləri də zəif ola
bilər. Bu baxımdan da lazımi tələblərə cavab verməyə bilərlər.
Enerjisi az olan hüceyrələr zəif hüceyrələrdir.
Belə nəticələrə gəlmək olar ki, ətraf mühit insanı genetik
baxımdan həm korlaya bilər, həm də insana yaxşı şeyləri verə
bilər.
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İnsan öz daxilindən siqnal alır, eyni zamanda xaricdən
təsnifat oluna biləcək siqnallar qəbul edir. Gözəgörünməz
siqnallar insanın qulağında və göz önündə canlana bilər. Bu
baxımdan da insan müəyyən qeyri-adi şeylərin şahidi ola bilər.
Beyin “yatarkən”, insan yuxuda olanda həmin qeyri-müəyyən
siqnal da obrazlana bilər.
Beyini çox işlətmək də düzgün deyil. Belə ki, bu halda
beyin enerji tələb edəcək. Bu enerji daxili orqanlardan qəbul
ediləcək. Daxili orqanlar da öz enerjilərini azaldacaqlar və
insan nəticə etibarilə xəstələnə biləcəkdir. Beyinin işləməsi
daha çox həzm və ifrazat orqanlarına güc verə bilər. Belə ki,
lazımi enerjini bu orqanlar təmin edirlər. Qan dövranında
aktivlik yarana bilər ki, beyin hüceyrələrini lazımi enerji ilə
təmin edə bilsin. Beyinin çox işləməsi həzm və ifrazat
orqanlarının disfunksiyasına da səbəb ola bilər.
Beyinin çox
işləməsi qan dövranının sürətlənməsinə gətirib çıxara bilər.
Güman və məntiqlə izah edək:
Gen nədir və insanların bioloji siqnal ötürmələri
Bioloji siqnal özündə ruhi xarakteri də daşıyır. Ona görə də
sağlam (taraz) fiziki və ruhi quruluş gendən (atanın və ananın
genindən, ulu nəslin genindən) çox asılıdır.
Belə qəbul edək ki, gen kiçik zərrəciklərin (hüceyrələrin)
birləşmiş və axın edən, hərəkətdə olan formasıdır. Gen
informasiya daşıyan ən kiçik zərrəciklərin birləşməsidir. Bu
informasoya kodlarında insanların həm fiziki quruluşları, həm
də mənəvi aləmləri vəhdətləşir. Gen enerji yaradan və enerji
ilə aktivləşən hüceyrələrdən ibarətdir. Gen ananın və atanın
daxilində enerji ilə formalaşır. Bu baxımdan da uşaq
böyüdükcə öz genindən olanı götürür, gen yaddaşı da böyüyür.
Gen yaddaşına uşağın həyatdakı xarakteri də təsir etməyə
başlayır. İnsan öz genini əməli, vərdişi və fəaliyyəti ilə
təkmilləşdirir. Sonradan yeni gen formalaşdırır. Burada əvvəlki
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gendəki xüsusiyyətlər qalır. Lakin müəyyən qədər dəyişikliyə
uğraya bilir. Bu aspektdə insan həm də öz ata-analarından çox
zəmanələrinə oxşaya bilirlər. Uşaq ata və ana yanında olanda
hər ikisindən yeni vərdişlər, informasiyalar qəbul edir. Uşaqlar
ona görə də valideynlərinə həm genetik baxımdan, həm də
sonra qazanılmış informasiya hesabına oxşayırlar. Uşaqlar
zəmanələrinə də oxşayırlar; çünki ətraf mühitdən
informasiyalar qəbul edirlər. İnsanların genləri təzələnir. Çünki
onlar yaşadıqca həm də ətraf mühitdən siqnallar qəbul edirlər.
Ətraf mühit siqnlları genin xarakterini bir qədər dəyişə bilir.
Buna görə də öz geninin bir qədər dəyişik görmək istəyənlər
daha çox digər mühitdə yaşamağı üstün tutmalıdırlar. Bu anda
gen üzərində ətraf mühitin təsirləri də böyük olacaqdır.
Gen formalaşır-ulu nəsildən (ata və ana tərəfindən),
ətraf mühitin siqnallarından. Burada ətraf mühitə makro və
mikro siqnallar aid olunmalıdır. Təbiətdən və kainatdan gələn
siqnallar elə ətraf mühit siqnallarıdır. Burada insanın tam da
dərk edə bilmədiyi siqnallar da insana daxil ola bilər. Həmin
siqnallar da genin tərkibini təşkil edə bilər. Ətraf mühitin
siqnalları gözlə görünən (gözün özünün obrazlandığı, ətraf
aləmdən götürdüyü), hiss olunan və gözlə görünməyərək hiss
olunmayanlardan (lakin gözdən daxil olan) , dadmaq mümkün
olmayanlardan ibarətdir. Bu prinsip etibarilə hesab edə bilərik
ki, insan özündən asılı olmayaraq, ona özünə məlum olmayan
siqnal daxil ola bilər. Bu siqnal genə oturub həm insaların
özündə əks oluna bilər, həm də evladlarda büruzə verər.
İnsan ulu əcdadına, ata və anasına oxşamaqla yanaşı, öz
içərisində başqa bir varlığı da gəzdirə bilər. Bu varlığı
yaradan zərrəciklər ola bilər və insanın geninə təsir etmək
imkanına malik ola bilər. Duyğu orqanlarının siqnalları ilə
birləşərək qarışıq bir formada obrazlana bilər.
Bu
baxımdan da ehtimal etmək olar ki, analar özlərindən asılı
olmayaraq, ətraf mühitdən qəbul etdikləri zərrəciklərdən,
hüceyrələrdən uşaq və ya da başqa bir varlıq (çox böyük
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ehtimalla bu fikri mən bildirirəm. Mütləqlik çox azdır)
dünyaya gətirə bilərlər. Gen enerji daşıyan hüceyrələrdir.
Bu məntiqlə hüceyrələrdə hərəkətlər olur.
İnsan öz genindən və ətraf aləmindən böyüyür, qazanır
Güman və məntiqi düşüncə əsasında belə hesab edək ki,
insan siqnallardan (zərrəciklərdən) ibarətdir. İnsanlar
zərrəcikləri alırlar və ötürürlər. Buna da enerji və qüvvə
alınması və ötürülməsi deyək. Gen insanın nüvəsində qalır.
Baza zərrəciklər gendə formalaşır. Ətraf aləmdən qəbul etdiyi
siqnal ilə insan öz genini zəngin edir, ona təsir edərək qismən
dəyişikliyə məruz qoya bilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, insan
çox enerji alarsa öz genini möhkəmlədəcək. Hətta geninə çox
oxşamayacaq. Əks halda, genindən itirəcək. Yəni, genində
olan mənfiliklər, çatışmazlıqlar (hüceyrə üçün enerji
çatışmazlığı) büruzə verəcəkdir. Bu baxımdan belə nəticəyə
gələ bilərik ki, enerji itəndə (məsələn, qocalanda) insan
daha çox öz əcdadına oxşayır, zəifləyir. Ətraf mühitdən
aldığı enerjini geri verir, yerdə qalan isə öz gen bazası olur. Bu
zəifləmədən ya müsbət genetik, ya da mənfi genetik siqnallar
ortaya çıxır. Xəstəliklər də (zəif genlərin enerjiləri azalanda
zəiflik yaranır) yaşlandıqca büruzə verir. Xəstəliklər ona görə
genetik yaddaşı oyadır ki, daha doğrusu, genetik yaddaşın
oyanması ona görə baş verir ki, enerji azalır. Enerji azalanda
hüceyrələrin ölməsi də baş verə bilir. (İnsan çox
arıqlamamalıdır. Çox işləməməlidir. Bu anda ehtimal ki,
mənfi hallar müsbət hallara nisbətən daha çox üzə çıxa bilər.
Əsəb çox enerji aparır. Əsəbdən genetik xəstəliklər büruzə
verə bilər. Genetik xəstəlik genetik hüceyrə çatışmazlığıdır,
yəni zəiflikdir. Hüceyrə azalır. Azalanda da digər hüceyrələrə
güc düşür. Onlar arasında balans yarana bilmir. Qeyri-nizam
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fəaliyyət və sistem gen sisteminin təkmil formasına zərbələr
vurur).
Bəs, gen nədən formalaşır. Gen yaddaşa malik olan
hüceyrələr toplusudur, zərrəciklərdən ibarətdir. Hüceyrələr
fiziki və ruhi kompozisiyadır. Ən kiçik orqanizmdir. Deməli,
beyin əsas gen mərkəzidir. Əvvəlcə qeyd edək ki, insanlar
(atalar və analar) ailə nikahı qurana qədər informasiya yığırlar.
Bu informasiya onların da ata-analarından gəlir və əlavə olaraq
ətraf mühitdən əldə edirlər. Genetik siqnalı xromosomlar
daşıyırlar. Bu xromosomlar (kişi xromsomlar-hüceyrələr) ana
bətnində müəyyən enerji altında yetişməyə başlayırlar.
Temperatur enerji verir və gendən də orqanizm yaranır. Ana öz
bədənindən balaya pay verir. Ananın hüceyrələri ilə sintez baş
verir və nəticədə yeni insan yaranmağa başlayır. Yeni insanı
ana bətninin temperaturu və ana bətnindəki sintezlər yaradır.
Hər dəfə enerji alan hüceyrələr böyüməyə və inkişaf etməyə
başlayır. Döl yaranır. Ana ətrafdan enerji qəbul edir və ona
düşən hüceyrələr (kişi xromosomları) üçün enerji verir. Yeni
dünyaya gələn uşaq özü ilə ata və ananın informasiyasını (hər
ikisinin modelini və ulu nəslin əlamətlərini) gətirir. Ana
bətnində ananın xarakteri də uşağa təsir edir. Bu baxımdan da
hamilə ana özünü yaxşı aparmaldır, sağlamlığına fikir
verməlidir. Ətraf mühiti çox zəngin və enerjili olmalıdır ki, özü
yığıb bətndəki uşağa ötürsün. Hamilənin ətraf mühiti də
ananın qəbul etdiyi siqnala təsirlər edir. Hamilə analar daima
yeni xoş nizamlı məkanlarda, mülayim ətraflarda
yaşamalıdırlar.
Anaya daxil olan siqnallar artıq bətndəki
uşağın gen yaddaşına əlavə olunur.
Yeni uşaqda xarakter bazası artıq bu şəkildə mövcud olurananın hüceyrəni qəbul etdiyi
zaman atanın genetik
informasiyası+atanın hüceyrəni verdiyi ana qədər xasiyyəti,
kimiliyi (ata hüceyrəni verdikdən qabaq hansı əməl sahibi
olursa, çox güman ki, uşaq da onun kimi olacaq. Eyni zamanda
atanın genetik hüceyrəsi atanı necə aparacaqsa, uşaqda da
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böyük ehtimalla o olacaqdır. Hallar, əlamətlər müşahidə
ediləcəkdir. Atanın sonradan, anaya ötürdüyündən sonra,
ətraf mühitdən qazandığı artıq uşağın deyil. Burada ata və
uşaq xarakteri ayrılır. Ona görə də ata savadsız, evlad savadlı
və dərrrakəli ola bilir. Fərqli xasiyyətlərə də malik ola bilirlər.
Evlad bu dərrakəni gendən gətirir və sonradan qazanır. Ata və
uşaq qocaldıqca bir-birilərinə daha çox yaxınlaşırlar. Burada
genetik faktor baza informasiya daşıyıcı funksiyanı yerinə
yetirir .Ata ailə qurana qədər öz xarakterini yaxşı
etməlidir)+ananın genetik informasiyası+ananın uşağı azad
etdikdən sonra uşağın kimliyi Burada artıq ana tərbiyəsi
mühüm
rol
oynayır.
Uşağın
informasiyasında
babalar+nənələr+ata+ana+ətraf mühitin informasiyası rol
oynayır. Heç bir insan öz genetik hüceyrəsini tam dəyişə
bilməz.

Hüceyrələrin xarakteri
Belə hesab edək ki, hüceyrələrin xarakteri var. Bu xarakter
hüceyrənin hərəkətindən və müstəvidə, sistemdə, məkanda
özünü aparmasından asılıdır. Hər bir hüceyrənin öz məkanı və
müəyyən hərəkət müstəvisi mövcuddur. Sərhədləri və cızdığı
trayektoriya var.
Bu hərəkətlə hüceyrələr orqanizmin
mövcudluğunu təmin edirlər. Hüceyrələr ölür və yeni
hüceyrələrlə əvəz olunurlar. Hərəkət sferası geniş olanda
hüceyrə də bol hərəkət edir. Sağlamlıq yaranır. Bu məkanda
hüceyrənin nisbi hərəkət sürəti var. Hüceyrələr üçün sərhədlər
var. Hüceyrə çox aktiv olarsa, uşaqda atanın və ya da ananın
bu aktiv hüceyrələri öz əksini taparsa, uşaq da aktiv olar.
Hərəkətcil olar. Genetik pis xarakterli insan müəyyən
müddətdən sonra öz irsində özünün əksini meydana gətirə bilir.
Ana bətnində atadan gələn və yaxud da anada olan hüceyrələr
qarşılıqlı olaraq aktiv və ya da passiv ola bilərlər. Bu baxımdan
125

da hüceyrələrin xassələrinə müvafiq olaraq uşaqların genetik
xarakteri formalaşa bilər.
Hüceyrələr arasında əlaqələr və “münasibətlər”
mövcuddur. Bu əlaqə və münasibət məkanda, müstəvidə
yaranır və əlaqələrlə onlar enerjidaşıyıcı funksiya təmin edirlər.
Enerji də orqanların toxumalarını qida ilə təmin edən maddə
rolunu oynayır. Hüceyrələr arasında mübarizə gedir və bu
mübarizə hüceyrələrin aktiv və passiv hərəkətləri ilə əlaqəlidir.
Hüceyrələr bir-birilərindən “imtina” edə bilərlər. Onlar birbirilərini “uda” bilərlər. Hüceyrələr arasında “küsmək” və
“aralanmaq” vəziyyətləri də ola bilər.
Hüceyrənin xarakteri onun özünün ölçüsündə və hərəkət
trayektoriyasındadır. Hüceyrənin funksiyası onun xarakterinə
oturur. Hüceyrələr doğulurlar. Ola bilər ki, yeni hüceyrələr
əvvəlki hüceyrələrin birləşməsindən, sintezindən meydana
gəlsinlər. Güclü və nisbətən zəif hüceyrələr arasında olan
sintezdən yeni hüceyrələr meydana gəlirlər. Müxtəlif xarakterli
hüceyrələr onları “ata” və “ana”ya çevirirlər. Lap zəif
hüceyrələr udula bilər.
“Yolunu azmış”, “azğınlaşmış” hüceyrələrin aktivliyi
sayəsində sağlam hüceyrələr udula bilər. Nəticədə “dəli”
hüceyrələr çoxala bilər ki, bu da orqanizmin əvvəlki nizamlı
quruluşunu dağıda bilər. Həcmini böyüdən hüceyrələr mutant
xarakterli olur.
Ata və ana elmi irsdən (nəisə də öyərnməyə həvəsli
hüceyrələrin olduğu, aktiv hüceyrələr )gəlirlərsə, öz elmi
fəaliyyətlərini uşaq anadan olana qədər davam etdirirlərsə,
uşaqların da savadlı olmaları ehtimalı böyükdür. Çünki
xarakterə artıq ailə vərdişləri öz təsirlərini etmiş olur.
Hüceyrələrin xarakteri hüceyrələrin nizamlı və ya da
qeyri-nizamlı fəaliyyətindən, hərəkətindən asılıdır. Əgər
hüceyrələr nizamlı olarlarsa, bu hüceyrələr ana bətnində də
özlərini nizamlı apararlarsa, onda nizamlı olacaqlar və insanlar
yaxşı və müdrik doğulacaqlar. Sonradan da tərbiyə burada
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böyük rol oynayacaqdır. Ardıcıl şəkildə qəbul edilən enerji
insanların həyat sağlamlığına səbəb ola biləcəkdir.
Hüceyrənin xarakteri formalaşır: gen sistemindən,
sistemdəki hər bir hüceyrənin tutduğu məkandan, təsir edən
amillərdən, təsir sürətindən. Ətraf aləmdən və insanın özünü
tərbiyələndirməsindən, insan xarakterindən.
Ehtimal edək ki, hər bir hüceyrənin şərti bir forması vardır
və öz tutumu mövcuddur. Bu tutumdan (ölçüdən) kiçik olan
hüceyrələr təbii ki, digər hüceyrələrin təsirlərinı məruz çox
qalacaqdır. Bu anda sistem öz ölçü funksiyasını zəiflədə
biləcəkdir. Yetişməyən (bunlara zəif də deyə bilərik)
hüceyrələrin sayı çox olarsa, insan da çatışmaz olar, xəstə
dünyaya gələr. Zəif hücüeyrələr çox güman ki, ölçüləri
digərlərindən balaca olan hüceyrələrdir. Yəni, standartlara
cavab verməyən, forma baxımdan qüsurlu hüceyrələrdir. Bu
hüceyrələr insanla bir dünyaya gəldikdə problemlər ortaya çıxa
bilir və həmin hüceyrələr daima digər hücüyrlərin enerjiləri ilə
qidalanır. Bu baxımdan da zəif insanlar daha çox enerji qəbul
etməyə çalışırlar ki, digər hüceeyrələr də lazımi qədər qidalana
bilsinlər.
Hüceyrələrin əsaslarını öyrənməklə insanların yaranma
tarixini öyrənmək olar. Mikrobiologiya elmindən insanın
yarnması başlanğıcını müəyyən etmək olar.
İnsanlar müəyyən yaş dövrlərində atalarına və ata tərəfinə,
müəyyən bir yaş dövründə isə anaya və ana tərəfinə çəkir. Bu
yönəlmə sayəsində hüceyrələrin xarakteri və sintezi də dəyişir.
Hüceyrələr arasında rəqabət gedir və bu rəqabət nəticə etibarilə
insanların xəstələnmələri ilə müşahidə oluna bilər.
İnsanların oğlan və ya da qız doğulmaları
Hər bir şəxs ömürü boyu fiziki və ruhi cəhətdən öz ata və
anasına (baba və nənəsinə) oxşayır. Hər iki istiqamətdən gələn
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genin qarışığından nəyisə qəbul edir. Belə ehtimal edək ki, bir
canda genlər arasında mübarizə gedir. Mübarizədə sintez və
analizlər ortaya çıxır. Hüceyrələrin əlaqələrindən ata və ananın
fiziki-bioloji və ruhi əsaslarını özündə əks etdirən bir nəticə
alınır. Bu mübarizə sayəsində insan gah ata tərəfə, gah da ana
tərəfə çəkir, bənzəyir, oxşayır. Bu çəkişmələri də ətraf
mühitdən qəbul olunan siqnallar müəyyən qədər tənzim edə
bilir. Tərbiyə və gen amili insanın ömür boyu hüceyrələrinin
xarakterini formalaşdırır.
Nigah zamanı uşaq dünyaya gətirmək üçün cinsi əlaqə
zamanı, əgər ata öz kişi genindədirsə, yəni, atanın
hüceyrələrinin üstünlük təşkil etdiyi gendədirsə, qadın da öz
ana genindədirsə, onda ehtimalla belə qəbul edək ki, doğulan
uşaq çox güman ki, oğlan uşağı olacaq. Əks təqdirdə isə qız
uşağı dünyaya gələcək. Qadın geninin üstünlük təşkil etdiyi
zaman qız uşaqları, kişi geninin üstünlük təşkil etdiyi zaman
isə oğlan uşaqları dünyaya gələcək. Uşaqların qız və ya da
oğlan doğulmaları ehtimal ki, valideyinlərin gen xüsusiyyətləri
ilə əlaqəlidir. Bu baxımdan da kişidə ana geni, qadında isə ata
geni üstünlük təşkil edəcəksə, doğulan uşaq da oğlan olacaq.
Hər bir insanda gen ata və anaya məxsus gen hüceyrələrinin
üstünlük təşkil etdiyi dövrlər mövcud olur. Evladların cinsində
də bu amil mühüm rol oynayır.
Təbii ki, bir müəllif kimi mənim qənaətim subyektivdir.
Heç bir təcrübəyə əsaslanmır. Həqiqət olmaya da bilər. Mütləq
(qəti) həqiqət Allah tərəfindən müəyyən olunur.
İnsanın bioloji və mənəvi mənası
İnsan fəlsəfidir, çünki düşüncələrinə bağlıdır. Fəlsəfidir,
çünki strukturunun geniş mənası var. Fəlsəfidir, ona görə ki,
mürəkkəbliklərdən ibarət olan bütöv sadə bir kompleksiyadır.
İnsan hüquqlarının genişlənməsi və bağlayıcı əsaslarla
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müəyyən olunması insanın bioloji aspektlərindən çox asılıdır.
İnsan hüquqları bütün pozitiv cəhətləri ilə bioloji varlığın bütün
məqamlarda təminatına yönəlir. İnsanı fiziki və mənəvi əsasda
qorumaq və mövcudluğu təmin etmək hüququn başlıca
qayəsini təşkil edir. Hüquq bioloji aspektləri maddi amilləri
təmin etməlidir ki, insanın mənəvi ruhu özünü təmin edə bilsin.
Məsələn, kasıb insanın, yemək tapa bilməyən və mövcud
həyat standartlarını əldə edə bilməyən bir şəxsin mənəvi-ruhi
aləminin zənginliyindən söhbət gedə bilməz. Çünki
mənəviyyat maddi aləmlə fəlsəfi assambleyanı meydana
gətirir.
Bioloji tarazlıq. Belə qəbul edək ki, insan zərrəciklər
toplusundan ibarət olan bir mövcudluqdur. Materiya da
zərrəciklər toplusudur, şüur da. Materiya şüura, şüur da
materiyaya təsir edir. Qarşılıqlı təminedici proseslər həyata
keçirilir. Şüur sürəti yüksək olan və ən təkmil material
zərrəcikdir. İnsanın hərəkəti də məhz enerjini təşkil edən
zərrəciklərin hərəkətindən yaranır. Qüvvə də buradan meydana
gəlir. İnsan tərkib etibarilə ətraf mühitin zərrəciklərindən
ibarətdir. Tərkibini təbiət elementlərindən götürüb. İnsan ətraf
mühitin zərrəciklərinin yaratdığı siqnalları udmaq, buraxmaq
və ona qarşı immunitetli olmaq funksiyasına malikdir.
İmmunitet daxili tarazlığı və orqanizmin xariclə olan tarazlığını
təmin etmək funksiyasını yerinə yetirir. Normadan çox siqnal
qəbulu narahatçılıq yaradır və tarazlığı pozur. Bu anda
orqanizmin tarazlığı bərpa edən müdafiə funksiyası işə düşür.
Müdafiə funksiyası daima mövcuddur və tarazlıq pozulanda
artır. Müdafiə funksiyası mənbəyini enerjidən alır. Müdafiə
funksiyasının əsas enerji mənbəyi daxildə olur, həm də
xaricdən qəbul olunur. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki,
insan xəstələnəndə itkilərə məruz qalır. Bu itki müdafiə
funksiyası tərəfindən daxili toplanmış enerji hesabına xərclənir.
Onun bərpa etmək üçün kənardan da enerji tələb olunur. Belə
hesab etmək olar ki, orqanizmin bioloji baxımdan üç funksiyası
129

vardır: təminedici, müdafiəedici, enerji bərpaedici. Hər üç
funksiyası enerji qəbulu və emalı sayəsində yerinə yetirilir.
İnsan siqnallardan, zərrəciklərin hərəkətlərindən ibarət olan
təbiətdə siqnal qəbuledici və ötürücü funksiyanı yerinə yetirir
və bununla da öz mövcudluğunu ömür boyu təmin edir.
Siqnalları qəbul edib-ötürməklə enerji alır, daxili enerjisini
formalaşdırır və enerji ötürür. Ətraf mühitlə əlaqə daxili
mövcudluğun təminatına xidmət etməkdən ibarətdir. Enerji
mübadiləsi prosesində qazancları və itkiləri olur.
İnsanlar bioloji forma baxımından sinirlərin fəaliyyətini
təmin edən hissələrdən ibarətdir. Sinirlər enerji ilə təmin olunur
və onlar orqanizm boyu enerji ötürürlər. Sinirlərin (siqnal
daşıyıcı hüceyrələrin, toxumaların, xətlərin-damarların)
toplandığı mərkəz beyin mərkəzidir. Buraya siqnallar ötürülür
və qəbul edilir. Belə qəbul edə bilərik ki, siqnal qəbul edən
orqanlar orqanizmdaxili və orqanizmxarici (orqanizmin ətrafa
çıxışını təmin edən) olur. Orqanizmdaxili sistem daxil barədə
məlumatları həm bir-birilərinə, həm də beyin mərkəzinə ötürür
və oradan da siqnallar qəbul edir. Orqanizmdaxili siqnallar
orqanizmxarici siqnallarla birləşir və onlarla tamamlanır.
Duyğu orqanları-göz (görmə), qulaq (eşitmə), dil (dadbilmə),
burun (iyibilmə), lamisə (dəriyə toxunduqda hiss etmə), cinsi
orqanlar, saçlar (saçları əl vurmadan başqa bir obyektə
toxundurduqda hissiyyyat yaranır) orqanizmin xarici siqnal
qəbulediciləridir. Bu vasitələr siqnalları qəbul edirlər, beyin
mərkəzinə ötürürlər. Dəri də siqnalları bütün orqanlara ötürür.
Siqnallar beyində emal olunur və nəticələr çıxarılır. Qavrayış
və aydınlaşma prosesləri həyata keçirilir. Yaddaşda olan
siqnallar dərrakəni formalaşdırır, nəticələr çıxarır və digər
orqanlara ötürür.
Orqanlar qəbuledici (maddi aləmi və siqnalları) və ötürücü
(orqanizm daxilində maddi aləmi və siqnalları), maddi aləmi
ifrazedici funksiya daşıyırlar.
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Nəticə etibarilə qeyd etmək olar ki, insanın əsas sağlamlığı
ağ ciyərdən (zərrəcikləri material təminedici funksiyada qaz
qəbul edən), qaraciyər və böyrəklərdən (ifrazedici
orqanlardan), qida qəbuledici və ifrazı təmin edən qıda borusu
və mədə-bağırsaq sistemindən asılıdır. (Qeyd: zərrəciklər qaz
halında insana həm siqnal kimi ötürülür-burada duyğu
orqanları iştirak edir, həm də material aləmi təmin etmək üçün
qəbul edilir. Burada artıq ağciyər iştirak edir). Ağciyər və mədə
sistemi orqanizmin daxilini enerji ilə təmin edən digər
orqanlara aiddir. Belə nəticəyə gələk ki, insan orqanizminin
xariclə təmasını yaradan orqanlar da iki qrupa bölünür:
insanları kiçik zərrəciklərlə (məsələn, qaz halında olan
elementlərlə) təmin edən duyğu orqanları-bura aiddir: eşitmə,
görmə, dadbilmə (burada diş və damaq sistemi də rol oynayır),
iyibilmə, dəri (məsələn, havanı hiss edir, toxunanda digər
obyektləri hiss edir), saçlar (bədən tükləri), ağciyər; insanları
maye halında və bərk halda olan elementlərlə təmin edən orqan
–mədə-bağırsaq sistemi. Bütün orqanlar taraz şəkildə siqnallar
ötürmək və cavab verməklə öz fəaliyyətlərini təmin edirlər.
Orqanizmin daxili və xarici siqnal sistemləri taraz şəkildə
fəaliyyət göstərir. Burada tələb və cavab vermək kimi proseslər
həyata keçirilir. Bu tarazlıq pozulduqda digərlərinə də təsirlər
edir. Mərkəzdə problemin yaranması əsasən siqnal qəbuledici
və siqnal ötürücü orqanların birində və ya da bir neçəsində
yaranan problemdən meydana gəlir. Birində yaranan problem
ucbatından digərində də problem yarana bilər. Çünki həmin
orqanın fəaliyyətinə güc düşür. Ola da bilər ki, bir orqanın
funksiyasının pozulması digər orqanın pozulmuş orqanın
funksiyasını üz üzərinə götürməsi ilə nəticələnsin. Buna
qarşılıqlı əvəzləmə funksiyası da demək olar.
Tarazlıq
prinsipindən irəli gələrək hesab edə bilərik ki, məsələn, insanın
görməsində yaranan ciddi problem onun eşitməsində və digər
üzvündə də problemləri ortaya çıxara bilər. Onların
funksiyaları yüklənə bilər, artar. Daxili orqanlarda da problem
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yarana bilər. Daxili orqanda yarana problem xarici orqanda da
özünü göstərə bilər. Yaxud da daxili orqanlarda yaranan
problem həm beyin mərkəzində, həm də xaricdən siqnal
qəbuledici orqanlarda problem yarada bilər.
Siqnaldaşıyıcı orqanların funksiyalarının pozulması beyin
mərkəzində müəyyən problemlərin üzərə çıxmasını şərtləndirə
bilər.
Sinir mərkəzinin (əsas beyin mərkəzinin) funksiyasının
pozulması səbəbləri: -xarici qəbuledicilər tərəfindən çox
siqnallar (enerji) qəbul etmək – bu anda çox oyanma prosesi
gedir. Bura aid ola bilər: normadan artıq səs eşitmək;
normadan artıq görmək, baxmaq, dadlamaq (bir daddan ardıcıl
şəkildə çoxlu qəbul etmək), çox nəfəs almaq və bir iyini çox
qəbul etmək; saçı çox bağlı saxlamaq; dərini çox qapalı
saxlamaq; çox cinsi əlaqədə olmaq. Eyni zamanda həmin
duyğu orqanları çox enerji itirəndə, yəni siqnalları çox
buraxanda da eyni problemi yaşaya bilər. Enerjinin çox qəbulu
ifrazatı artıra bilər ki, enerji sərf olunsun və çıxsın ki, tarazlıq
bərpa olunsun. Məsələn, sidik ifrazı sürətlənə bilər, dəridə
səpkilər əmələ gələ bilər, çoxdanışma yarana bilər ki, enerji
alınsın və s. Bu da özlüyündə orqanizmin müdafiə
qabiliyyətinin tərkibidir və müdafiə və təmizləmə
funksiyasıdır. Burada isə çox yüklənmə sayəsində təmizləmə
orqanları öz funksiyalarını itirə bilərlər.
Beyin mərkəzi pozulanda (siqnalı da yaxşı qəbul etməyə
bilər) duyğu orqanlarında hansı problemlər yarana bilər-dil öz
funksiyasını itirə bilər, lallaşma (kəkələmə) əmələ gələ bilər.
Dilin orqanik funksiyası da müəyyən qədər itə bilər. Qulaq
karlaşa bilər və müəyyən qarışıq səslər qəbul edə bilər, qulaq
mərkəzində səslər qarışar; görmədə qarışıqlıq yarana bilər,
dad itə bilər, başqa iyilər ortaya çıxa bilər. Saç öz elastikliyini
itirə bilər. Dəri problemləri yarana bilər və s.
-daxili qəbuledicilər tərəfindən çox siqnallar qəbul
edildikdə-çox yemək, su içmək, hava udmaq və s. Beyində
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problem olanda mədə-bağırsaq sistemi korlana bilər, qusma və
iştahsızlıq yaranar, beyinin mərkəzi pozulanda yemək siqnalı
da itə bilər. Az və ya da çox yemək yarana bilər.
-bir hissləri çox yaşamaq-eyni qaydalarla təkrarlanan həyat
tərzini yaşamaq;
-tarazlığı pozan qəfil informasiyalar qəbul etməksevindirici və ya da kədərləndirici məlumatları qəfil qəbul
etmək, qorxu və həyacan hisslərini yaşamaq
Pozucu faktorlara həmçinin aiddir: həyatın dəyişməsi,
resursların artıb azalması-varlı ikən kasıblamaq, kasıb ikən
varlanmaq, itkilərə məruz qalmaq və s. Bu faktorlar
siqnalqəbuledici və ötürücü orqanların fəaliyyətini (tutum
normasını) korlaya bilər ki, beyin mərkəzləri də korlanmaya
məruz qalar.
Yaddaşlarda emal proseslərini çox artırmaq, düşüncələri
çoxaltmaq və s. Xarici siqnallarla daxili siqnallar arasında
paralellik pozulanda da, ardıcıllıq pozulanda da mərkəz pozula
bilər. Məsələn, yemək beyinə siqnal ötürür. Eyni zamanda
musiqiyə qulaq asmaq da beyinə enerji verir. Bu anda ikili
funksiya yaranır, beyin yüklənir. Yemək yeyə-yeyə cinsi
əlaqədə olmaq olmaz. Siqnalların paralelliyindən qaçmaq
lazımdır və ardıcıllığı yaratmaq əsas olmalıdır.
Qan təzyiqi, qusma, iştahasızlıq, halsızlıq və digər
əlamətlər təsir nəticələridir və orqanizmin təminetmə və
müdafiə funksiyasının işə düşməsinin təzahürüdür. Qan təzyiqi
sürətlənir, ona görə ki, lazımi orqanların qanla təchizatı lazım
olur. Qan istəyən azğınlaşmış hüceyrələrin məhvini təmin
etmək üçün təzyiq aşağı düşür.
Beyin pozğunluğunun orqanik və funksional əsasları
Beyin təbii ki, maye və ilik formasındadır. Bu da hər
şeydən öncə informasiya qəbulu və tutumu funksiyası ilə
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əlaqəlidir. Maye forma, ilik forması informasiyanın qəbulunu
asanlaşdırmaq və özündə saxlamaq üçündür. Belə təsəvvür
edək ki, beyin bərk maddə halındadır. Onda informasiyanın
qəbulu, saxlanılması və ötürülməsi çox gec ola bilərdi. Onda
indiki canlı aləmdən söhbət gedə bilməzdi. Beyinin öz
quruluşu, tərkibi, yumşaq halı informasiyalar üçündür.
Qeyd: belə qəbul edək ki, aktiv informasiyalar sürətli
hərəkət edən zərrəciklərdədir. Zərrəciklər özlərini maye
halın içərisinə daxil edirlər. Özləri ilə gətirdikləri
informasiyaları (informasiya obyektin obrazının əks
tərəfdə meydana gətirdiyi bir fenomendir) maye hala
(mənsəbə) daxil edirlər. Bu halda sürət yavaşıyır, yumşalır.
Beyinə daxil olan informasiyalar sürətlə gəlir, emal zəif
olur və süərtlə də çıxır. Hər iki halda qaz halı mühüm rol
oynayır. Mənbə isə maye, yumşaq halda olur. Bu baxımdan
da qəbul edək ki, suda informasiya çoxdur, enerji çoxdur.
Beyin o halda yaxşı inkişaf edir ki, qaz ilə ona daha çox
informasiya daxil olur. Ondan da informasiya xaric olur.
Giriş və çıxış emal prosesinin sürətləndirir. Girişdən,
zərrəciklər axınından beyin formalaşır. Beyində olan
yumşaq hissə zərrəciklər axınından yaranır. Məlumat
ötürüldükcə, enerji çıxdıqca beyində məlumat azalır. Bu
halda beyin yorulur.
Beyin fizioloji-bioloji baxımdan kənar zərrəciklərdən
əmələ gəlir. Siqnal axınları beyinin kütləsinə təsir edir, onun
böyüməsində mühüm rol oynayır.
Siqnallar sayəsində beyində həcm, tutum, beyin kəmiyyəti
yaranır. Yaddaş formalaşır, informasiya tutumu yaranır.
Funksional pozğunluq orqanik pozgunluğa gətirib çıxara
bilər. O halda ola bilər ki, funksional pozğunluğa qarşı
orqanizmin müdafiə və bərpaedici funksiyası öz işini görə
bilməsin. Funksional pozğunluq ona güc gəlsin. Orqanik
dyişiklik yaratsın. Orqanık dəyişiklik uzunmüddətli ölçü və
bundan da irəli gələn forma dəyişikliyidir. Orqanık dəyişiklik
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zamanı beyin mərkəzi və duyğu orqanları da funksiyalarını itirə
bilirlər. Duyğu-mənəvi aləm sisteminin əsasını beyin və duyğu
orqanları, sinirlər təşkil edir. Beyində orqanik dəyişiklik təbii
ki, onun ətraf sistem elementlərinin fəaliyyətinə də təsir
edəcəkdir.
Təsirlər belə ola bilər:
-yaddaş pozğunluğu və ətraf aləmi tanıya bilməmək, huşun
itməsi, bayılmalar;
-diqqəti cəmləyə bilməmək, əlamətləri ayırd edə bilməmək
və s. ;
-nitq pozğunluğu;
-iyibilmə qabiliyyətinin itməsi;
-dadbilmə qabiliyyətinin itməsi;
-eşitmə qabiliyyətinin pozulması;
-görmə qabiliyyətinin pozulması;
-dəri problemləri və hissiyyatın pozulması;
-beyinə daxil olan siqnalların qarışması;
-həzm və qan dövranında olan problemlər;
-qan tərkibində və rəngində olan problemlər;
-özünü idarə edə bilməmək qabiliyyətinin meydana
gəlməsi;
-daxili orqanlarla beyin arasında əlaqənin itməsi;
-duruş və yerimək strukturunun pozulması və s.
Beyin pozulması müsbət və mənfi təsir edən
informasiyaların çoxlu həcmdə qəbulu ilə də əlaqəli ola bilər.
Bu zaman daha çox duyğu orqanları pozula bilər. Belə də
hesab edə bilərik ki, duyğu orqanları beyini müdafiə etmək
funksiyasını yerinə yetirir. Hər gələn zərbəni ilk növbədə beyin
sisteminə aid olan duyğu orqanları qəbul edir.
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Yeməklər (qida) haqqında
İnsan
kainatın
nəticəsidir.
Ümumiləşmiş
təbiət
məhsuludur. Təbiətdən maddələr alır və özü ilə təbiətə qayıdır,
təbiət elementlərinə qarışır. İnsanın ifrazat, həzm məhsulları,
tənəffüs məhsulları, sonda da cismani maddələri təbiətə
qayıdır. İnsan təbiətin elementlərini özündə cəmləşdirir və
sintez edir. İnsan təbiət siqnallarının və təbiət resurslarının
sintezi və analizi ilə məşğuldur. Bu baxımdan da hər iki
mərhələdə, yetkinlikdə təbiətə bağlıdır. İnsanlar təbiət
elementləri ilə əlaqələr mübadiləsindədirlər. Təbiətdən nəfəs
alır və qida ilə təmin olunur. İnsanlar təbiətlə təmasdan da
ardıcıl nəsil üçün hüceyrələr (toxumlar) əldə etmiş olurlar.
Yeməklər (qida) insanların təbiətlə olan material
təmaslarının əsaslarını təşkil edir. İnsanların daxili aləmləri
onların təbiətlə üzvü vəhdətini yaradır. İnsanlar təbiət
elementləri ilə doğulurlar və təbiət elementləri ilə də
qidalanırlar.
Təbii ki, insanlar təbiətdə olan hər bir şeyi qida kimi qəbul
edə bilməzlər. Tarix boyu onların orqanizmləri müəyyən
qidaların qəbulunu münasib hesab edib. Tarixi bioloji vərdişləri
yaradıb. İnsanda qidalanmalar yaşadıqları mühitə də uyğun
olub. Hər bir insan öz yaşadığı mühitdə təbii yolla bitən
bitkiləri, əkilən bitkiləri (göyərti, tərəvəz, meyvə, taxıl və s.)
yeməklə daha sağlam ola bilər. Kənar mühitin bitkiləri insan
orqanizmində uyğunsuzluğu yarada bilər. Yabanı bitkilər insan
orqanizmində problemlər, zəhərlənmələr meydana gətiri.
Zəhərlənmə elementlərin birləşərək ağır bir element əmələ
gətirməsidir. Zəhərlənmə (güclü zəhərlənmə) sonradan
orqanizmdə ağır fəsadlara
yol açan (məsələn, xərçəng
xəstəliyi) yol açan xəstəliklər yarada bilər. Zəhərlənmə zamanı
ağır minerallar gec parçalanır və orqanizmin taraz mühitini
pozur.
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Qıdalar insanları lazımı minerallarla təmin edir. İnsanlar
onlar üçün yumşaq olan məhsullarla qıdalanırlar. Həzm sistemi
də qidaların əriməsində, tərkiblərinin parçalanmasında əsas rol
oynayır. Təbii qidalarda (yumşaq olan və dadı normada olan
qidalarda) sintezlər, birləşmələr yumşaq olur. İnsan üçün
zərərli qidaların tərkib elementləri də bərkləşmiş olur. Digər
tərəfdən də qaynatmaqla və bişirməklə bərk qidalar da
yumşalır. İnsanlar çiy məhsulları bişmiş məhsullara
çevirməklə də öz orqanizmlərində yumşaqlıq yaradırlar.
İstehsal prosesi təbii ki, yüksək temperatur şəraitində baş verir.
Burada parçalayıcı maddələr də iştirak edir. Qıdalardan analiz
yolu ilə lazımi maddələr, vitaminlər orqanizmə, qana qəbul
edilir.
İnsanlar tərəfindən geniş şəkildə sintez olunmuş qidaların
orqanizmdə fəsadları ola bilər. Düzdür, həmin maddələr də
təbiət maddələridir. Lakin insanlar tarix boyu bu təbiət
maddələrindən, çeşidlərdən istifadə etməyiblər. Bu baxımdan
da orqanizm artıq çeşidlərlə, birləşmələrlə yüklənir. Həzm
prosesləri pozulur. Orqanizm həzm üçün əlavə enerji sərf edir.
Əlavə turşu istehsal edir.
Qıdalar necə olur:
-yumşaq sintezli və sadə olmalıdır ki, orqanizm ağırlıqla
üzləşməsin, güc düşməsin;
-qidalar dadlı olmalıdır ki, orqanizm onu qəbul edə bilsin.
Hər bir qida vərdiş olunmuş daddan məhz orqanizm üçün
münasib hesab olunur;
-bərk qidalar, qanlı qidalar ona görə bişir ki, tərkibində
insan orqanizmisi üçün yad olan ünsürlər, mikroblar,
infeksiyalar ölsün və orqanizmə zərərli maddələr düşməsin;
-suda böyüyən qidalar həzm üçün yumşaq olur və tərkibi
minerallarla zəngin olur.
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Həzm haqqında
Həzm orqanizmə daxil olan maddələrin orqanizm
tərəfindən mənimsənilməsini təmin edən prosesdir. Həzm
prosesi qıdanın enerjiyə çevrilməsini təmin edən (elmdə buna
metabolizm deyilir) bir hadisədir. Canlı aləm təbiətin nəticəsi
olduğu üçün təbiətdən olan xam qidanı çevirib üzvi maddəyə,
yəni özününkünə çevirir. Bu baxımdan da belə qəbul etməliyik
ki, aktiv canlılar nəticələrdir, təbiətin elementlərini özündə
ehtiva edən modellərdir.
Orqanizm ətraf mühitlə material əlaqəni həzm-tənəffüs
yolu ilə həyata keçirir. Duyğu orqanlarının əlaqələri də
material və qeyri-material olur. Düşüncə üçün qəbul olunan
siqnallar qeyri-material ola bilir.
Qeyd: əslində “qeyri” sözü mütləq olmaqla yanaşı,
nisbidir, müqayisə üçündür. Qeyri-material materialsızlıq
demək deyil. Forma, ölçü, məkan fərqini əks etdirir.
Qıda daxildə öz tərkibini birləşdirib, çevirir. Çevirmə
sayəsində su və maddələr ayrılır. Qida kimi istifadə olunan su
enerji mənbəyi rolunu oynayır. Su qana da təsir edir, qan
təzyiqini dəyişir. Qana oksigen verir. Qanın həddən artıq
sürətili dövranının da qarşısını alır. Onu yavaşıdır.
Qeyd: yüksək təzyiqi olan insanlara çox olmayan su
faydalıdır. Ona görə ki, aktivləşmiş və yüksək temperatur
almış dövranın fəaliyyətini yavaşıdır. Lakin çoxlu su içmək
isə qanın kütləsini artırır və qan dövranını sürətləndirir.
Qan təzyiqi, sürətlənmiş qan dövranı ürəyin fəaliyyətini
gücləndirir, beyini lazımi qanla, vitaminlərlə təmin edir.
Qan təzyiqi qanın təmizlənməsini həyata keçirir.
Qıda orqanizmə enerji verməklə, orqanizmin ardıcıl
mövcudluğunu təmin edir.
Gəyirmə və bağırsaqlarda qaz dolumu enerjidən olan
çürümələrdir, qida qalıqlarının qaza keçmə prosesləridir. Qıda
nəticədə yumşaq hala və qaza çevrilir. Həzm güclü olanda
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çürümə də güclü olur, qazlar çıxarılır. Bərk və çoxlu yeməklər
yeyəndə köp əmələ gələ bilir. Köp sintezin çoxluğundan və
tətbiq olunan enerjinin miqdarının çoxluğundan yarana bilər.
Qeyd: həzmdə iştirak edən orqanlardan:
mədəaltı
vəzdə, öd kisəsində problem olarsa, orqanızmin
temperaturu qalxa bilər. Ona görə ki, həzm üçün tələb
olunan enerjiyə orqanizmin özü səfərbər olur. Bu anda köp
(qaz yığını) əmələ gələ bilər.
Həzmin funksiyası pozulanda da çürümə çoxalır. Enerjili
yeməklərdən çox yeyəndə də çürümə (qaz əmələ gəlmə) ola
bilər. Qaz çıxdıqdan sonra köp yata bilir.
Bədən temperaturu haqqında
Bədən temperaturu hər an dəyişəndir. Çünki, həzm
prosesləri və enerji balansı hər an dəyişir. Qan dövranının
sürəti hər an dəyişir. Bədən temperaturu insan sağlamlığının
əsas göstəricisidir. Bədən temperaturu insanın ümumi
orqanlarının cəm halda fəaliyyətinin əsasıdır. Hüceyrələr,
toxumalar, əzələlər hərəkət etdikcə bədən temperaturu yaranır.
Temperatur aktivlikdən, sintezin güclü olmasından, analizin
güclü olmasından yaranan bir fenomendir. Hesab etmək olar
ki, bədənin hər bir orqanının da öz temperaturu vardır. Bədən
temperaturunun yüksəlməsi o demək olur ki, bədən ümumən
immunitetini səfərbər edir. Sinir problemlər haqqında məlumat
verir, nəticədə bədənin bütün hüceyrələri səfərbər olunur.
Aktivlik yaranır. Temperaturun yüksəlməsi hərəkətin
artmasından meydana gəlir. Temperaturun yüksəlməsi enerji
yaranma prosesinin yüksəlməsidir.
Qeyd: orqanizmdə artıq bərkləşmiş maddələri ləğv
etmək, parçalamaq üçün bədən temperaturu yüksələ bilir.
Kənar ünsürlər daxil olanda da bədən temperaturu
yüksəlir. Temperaturun aşağı düşməsi isə hüceyrə
139

aktivliyinin zəifləməsi ilə əlaqəli ola bilər. Orqanizmdə yad
infeksiya olarsa, temperatur əvvəlcə düşə bilər. İnfeksiya
bədənə qalib gələ bilər. Sonra isə immunitet sistemi
güclənər və temperatur artar, aktivlik yaranar, sürət artar.
Orqanizmdə xərçəng xəstəliyinin müalicəsini temperaturu
artırmaq “+” modeli, temperaturu aşağı salmaq “-“
modelini tətbiq etməklə, həyata keçirmək olar. Hər iki
halda soyudulmuş maddələrdən, buzlardan, oksigendən və
ya da sürətli hərəkət edən hidrogendən, temperaturu
yüksəldən maddələrdən istifadə etmək olar.
Bədən temperaturunun (hərarətin) yüksəlməsi ümumən bu
kimi səbəblərdən ola bilir:
-bədənə hər hansı bir yad cismin, infeksiyanın, mikrobun
daxil olması;
-bədən üzvünün funksional və genetik dəyişmələri (bu
anda enerji balansı pozulması problemləri yaşanır. Bədən
immun sisteminin fəaliyyətini gücləndirir ki, çatışmazlığı
aradan qaldırsın, tarazlığı bərpa etsin);
-çox yemək yeyəndə-enerji yaranır, hərəkət artır, nəticə
etibarilə temperatur yüksəlir;
-aktivləşdirici, spirtli içkilər qəbul etdikdə;
-Günəş şüası altında çox dayandıqda-enerji artır, bədəndə
enerji çoxalır. Hərarət yüksələ bilər;
-soyuqdəymə hallarında-burada əzələlər funksiyasını itirir,
dəyişmə olur və nəticə etibarilə temperatur yüksəlir ki, tarazlıq
bərpa olunsun;
-zəiflik yaranan hallarda, enerji çatışmazlığı olarkən;
Temperatur yüksələndə bədən orqanları çox aktiv işləyir
ki, enerji istehsal etsinlər. Həzm sistemi güclənir, ifrazat
güclənir, qan dövranı artır, beyinin funksiyası güclənir, ürək
əzələlərinin fəaliyyəti güclənir, siqnalların ötürülməsi artır, bir
sözlə bədən bütünlükdə aktiv vəziyyətdə olur və sanki,
problemlərə qarşı hücumlar təşkil edir.
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Qeyd: çox yemək və yeyib-yatmaq da siqnalları
gücləndirir. Bu anda yuxu görmələr artır, beyin sakitləşə
bilmir. Yatmazdan qabaq enerjili yeməkləri çox yemək
düzgün deyil. Çox yeyib hərəkətdə olanda da enerji artır.
Temperatur arta bilər. Bu baxımdan yemək yeyib idmanla
məşğul olmaq düzgün deyil. Enerji ikiqat artır. Ancaq
yüngül hərəkətlər etmək, piyada gəzintisi etmək olar.
Çünki bu anda enerji artsa da, israf balansı da yavaş-yavaş
olur. Lakin yemək yedikdən sonra güclü idman edərkən
qan dövranı lap artar, ürəyin, beyinin fəaliyyətinə ciddi
zərbələr olar. Sərf də çox olar, enerji artımı da çox olar. Bu
anda ümumi balanslaşdırılma sürəti artar ki, nəticə
etibarilə güc düşər. Hətta temperatur qəflətən aşağı düşə
bilər.
Bədən temperaturu aktivləşdiricidir, bu baxımdan da
dağıdıcıdır. Enerji həddən artıq artarsa qan damarlarında,
sinirlərdə problemlər əmələ gələ bilər.
Bədən temperaturu öldürücüdür. Çünki parçalama
funksiyasına malikdir. Məsələn, bədənə yad cism düşərsə, bu
anda temperatur yüksələr və özünün parçalayıcı funksiyasını
həyata keçirər. Kiçik hissələrə parçalanan yad cism də məhv
olar, zərərsizləşər. Bədən temperaturu immunitet sisteminin
əsas silahıdır.
İştahanın olmaması
Hamımıza məlumdur ki, adətən xəstəliklər zamanı
insanlarda halsızlıq və iştahasızlıq müşahidə olunur. Ətrafda
çox isti olanda da adam yemək istəmir. Bu halda, orqanizm
çox güman ki, enerjini ətrafdan alır. İştaha qidanın qəbulu
istəyini özündə ehtiva edən bir prosesdir.
Yemək istəmək, doyunca yemək, yemək istəməmək daxili
tələbatlarla və onların əks etdirdiyi siqnallarla əlaqəlidir.
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İştahasızlıq bir əlamətdir. İnsan yorğun olanda da yemək
istəmir. Belə qəbul etmək olar ki, yorğun olanda insanın daxili
enerjisi, daxili ehtiyyatları səfərbər olunur. Yemək və həzm
enerji tələb edir. İştahasızlıq yorğunluqdan olanda yeməyə
lazım olan enerji bərpaedici daxili enerjinin təminatına yönəlir.
Yəni, belə qəbul edək ki, yemək və həzm üçün sərf olunan
enerji özünü orqanizmdaxili enerjinin əldə olunmasına,
ehtiyyatın səfərbər olunmasına yönəldir.
İştaha bir müddətdən sonra gəlir. İtirilmiş enerji daxili
enerji hesabına bərpa olur, daxili enerji azalır, orqanizm
xaricdən qıda qəbul etməyə yönləndirilir.
İştahasızlıq orqanizmin həm də özü tərəfindən
təmizlənməsi üçün orqanizmin tətbiq etdiyi “bağlı qapı”dır.
İştahasızlıq o halda da yarana bilər ki, orqanizm bütöv halda
özü ilə məşğuldur və orqanizmdə olan problemi aradan
qaldırmaq üçün öz enerjisini, immunitetini səfərbər edir.
İştahanın olmaması orqanizm daxilində baş verən zəhərlənmə
prosesləri ilə də əlaqəli ola bilər. Problemi artırmamaq üçün
orqanizm kənardan qıda qəbulunun qarşısını ala bilər. Eləcə də
hüceyrələrin xarakteri pozulanda da iştahasızlıq yarana bilər.
Hüceyrələr pis xidmət edərkən ümumi immun sistemi həmin
hüceyrələri öldürmək üçün qida qəbulunun dayandırılması
siqnalını verə bilər.
Şişkinliyin olması
Belə hesab edək ki, insanın daxili və xarici aləmi arasında
olan maddələr əlaqəsi, ruhi əlaqə, enerji bağlılığı insanı fiziki
və ruhu baxımdan yetişdirir. Yetişmək geniş həcmli
informasiya qəbul etməklə, müəyyənliyin artması sayəsində
yaranan prosesdir. Yetişmə böyümə, genişlənmə prosesidir.
İnsan taraz şəkildə yetişir, yaşayır və formalaşır. “Hər bir
orqan bütün bədən üçün, bütün bədən hər bir orqan üçün”
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prinsipi ilə orqanizm yaşayır və yetişir, böyüyür, qocalır:
ümumiyyətlə, qazanır, ətrafdan əldə edir və itirir. Xarici mühit
və maddələr insanın daxilinə xidmət edir. Sistemlilik
proseslərinə müvafiq olaraq qeyd edək ki, qan bütün
orqanlarda gəzir, lazımi minerallarla, zülallarla, yağlarla və
digər vitaminlərlə, elementlərlə
onu təmin edir. Qan
orqanlardan-orqanlara daşıyıcı funksiyanı yerinə yetirir. Qan
ürəkdən gəlib-keçir, beyin onu orqanlara bölür, qan süzülür,
mədə-bağırsaqdan vitaminlər alır, oksigenlə yeniləşir,
ağciyərdən oksigen alır, hemoqlobin əldə olunur, dalaqda
ehtiyat qan yığılır və s.
Bədənin normal funksiyasını qan və sinir sistemləri tənzim
edir ki, onlar da müvafiq hüceyrələrdən ibarət olur. Belə hesab
edək ki, beyin və onun sinirləri qana “göstəriş verir”. Orqanlar
arasında olan siqnallar mübadilələri qanı göstərişdə saxlayır.
Beyin sinirlərə, qana, orqanların toxumalarına nəzarət edir.
Çatışmayan yerlərə beyin qanı göndərir ki, tarazlıq yaransın.
Bədən özü müəyyən ölçülü birləşmədən ibarətdir. Hər
hansı bir məkanda ölçülərin artması şişkinliyi meydana
gətirir. Şişkinlik qeyri-düzgün birləşmədən yaranır. Bu
birləşmə infeksiyaların öldürülməsi üçün bir məkana
yığışan qan hüceyrələrindən də yarana bilir.
Şişkinlik xarici zədələrdən və daxildən yaranır. Hər iki
halda orqanların mövcud işlək vəziyyətləri (formaları) dəyişir.
Zədə olanda şişkinlik olur. Şişkinlik müdafiə funksiyasının
tərkibidir. Burada əzələlər, toxumalar zədələrdən öz
formalarını dəyişirlər. Bu halda beyin ora sinirləri cəlb edir,
qanı göndərir. Qan o yerlərə dolur və nəticə etibarilə maye
yığılır. Şişkinlik əmələ gəlir. Toxumalar, əzələlər, limfalar
genişlənir. Qanın zədə yerinə dolması sayəsində əzələ və
toxumaların bərpa olunması prosesləri gedir. Bərk şişkinlik
tədricən yumşalır. Sağalma gedir. Şişkinliyin aradan qalxması
üçün qan verən yeməklərdən yemək lazımdır. Qan artıran həyat
tərzindən istifadə etmək lazımdır. Şişkinlik idmanla, fiziki işlə,
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zehni əməklə də aradan qalxa bilir. Ən əsası isə şişkinliyi
yaradan zərərverici ünsürlər aradan qalxmalıdır. Eyni zamanda
zədələr, yaralar sağalmalıdır.
Daxildə şişkinlik orqanların disfunksiyasından və
dəyişikliklərdən əmələ gəlir. Əsas səbəb kimi qan
çatışmazlığını, enerji çatışmazlığını da qeyd etmək olar. Qanı
yaradan, qanı enerji ilə təmin edən, qanı paylayan orqanlarda
pozğunluq olarsa, çatışmazlıq yaranarsa, qan azlığı meydana
gəlir. Qan azlığı sinirlərin normal fəaliyyətinə mənfi təsirlərini
göstərir. Bu halda orqanlar da öz funksiyalarını itirir. İtki
həmin yerə qanın toplanması ilə nəticələnə bilər. Bu baxımdan
da hesab edək ki, şişkinlik çatışmazlıqdır, sinirlərin
gərilməsidir, qanın yığılmasıdır. Şişlərin qırmızı rəngdə olması
(çox qırmızı rəngdə olması) ora yığılan qanın kütləsinin
artımını göstərir. Qırmızı qan hüceyrələrinin zədəli məkanda
artması şişkinliyi yaradır. Qanın kütləsi ona görə yığılır ki,
orada (orqanda) lazımi hüceyrə sintezi və analizi, əmələ
gəlmək üçün lazımi hərəkət prosesləri baş vermir. Ya da ləng
gedir. Bu anda əlavə qana ehtiyac yaranır. Beyin ora əlavə qan
göndərir. Şişkinlik olanda zəiflik, halsızlıq, baş ağrıları ola
bilər. Çünki, qanla bağlı problemlər və çatışmazlıqlar yarana
bilir.
Orqanik şişlər sinirlərin gərilməsini və ağrıları yaradır.
Orqanik şişlərdə ən əsas qanla təminatdır. Şiş artıqca qan daha
çox lazım olur. Nəticədə qanı yeyən hüceyrələr qana qalib
gəlir. Burada beləbir təəcüb yaranır. Bəs, hüceyrələrə nə mane
olur. Çox güman ki, fəaliyyəti pozan əlavə nəisə var. Həmin
nəisə olan şey gendən keçə bilər, eləcə də yeməklərdən və
havadan orqanizmə daxil ola bilər. Sintezə və analizə mane
olan nədir ki, normal proseslər yox, annormal proseslər gedir.
Bir aspektdə ola bilər ki, bu şey mikrob olsun, ya da aralıq
hüceyrə olsun. İrinləmə və qızdırma da onu deməyə əsas verir.
Mikrob (hüceyrələrin fəaliyyətinə mane olan) qanda da ola
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bilər. Bu, bədənin hər tərəfinə yayıla bilər. Digər aspektdə zəif
və güclü hüceyrələr arasındakı əlaqələr nisbəti də ola bilər.
Şirin və turş yeməklər enerji artırır, qanın təzələnməsi üçün
aktivlik yaradır. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, şirin
yeməklər qəbul etmək lazımdır ki, xərçəngə tutulma ehtimalı
az olsun. Enerji bu zəif hüceyrəni öldürsün ki, orqanları,
sağlam hüceyrələri güclü şəkildə yeməsin, .
Xərçəngin əsas səbəbi qan azlığıdır. Bu, gendən, zəif
qidalanmadan, həyat tərzininn qeyri-normallığından yarana
bilər. Xərçəngin səbəbi uyğun
gəlməyən hüceyrə
birləşmələridir. Buna görə də uyğun xarakterli (bir-birinə
tutuşan insanların) ailə qurmaları lazımdır. Bunu da qarşılıqlı
məhəbbətin özü müəyyən edir. Xarakteri uyğun olan insanların
nigahından sağlam uşaqlar doğula bilər.
Şişkinliyin aradan qaldırılmasında soyuq temperaturdan,
istilik vermək metodlarından, dağıdıcı metodlardan, parçalayıcı
metodlardan istifadə etmək olar. Şişkinliyin aradan qaldırılması
üçün qanın qırmızı rəngini artırmaq lazım gəlir. Bu baxımdan
da oksigeni bol olan, havanın çox olduğu məkanda yaşamaq
lazm gəlir. Şişkinliyin aradan qaldırılması üçün qanın
zənginliyi də tələb olunur. Bu baxımdan da zəngin vitaminli
yeməklər, zəngin mineral maddəli qidaların olması əsas şərt
kimi qəbul olunur.
Əsəb haqqında
Təbii ki, orqanizm bütöv sinirlər sistemindən ibarətdir.
Orqanizmin qıcıq reaksiyası onun ətraf aləmlə olan əlaqələrinin
əsaslarını göstərir. Qıcıqlar normal və sağlam orqanizmin
sübutunu ortaya qoyan amillərdir.
Hər bir orqan sinir
şəbəkəsinin tərkibinə daxildir. Sinirlər siqnal qəbul edəndirlər.
Siqnal çatışmayanda sinirlər öz fəaliyyətini poza bilərlər.
Çünki, siqnallar enerjidirlər. Sinirlərin normal fəaliyyəti üçün
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duyğu orqanlarından, dəridən, saç və tüklərdən, dırnaqlardan
lazımi siqnallar qəbul olunmalıdır. Orqanizmin daxilindən də
siqnallar qəbul olunmalıdır. Əsəb gərginliyi lazımi
vitaminlərin, qidaların çatışmaması ilə əlaqəli ola bilər.
İnsanlar əsəbi olanda onlardan enerji ayrılır, çatışmazlıq
yaranır. Bu çatışmamazlıq həm daxilə qida hesabına, həm də
ətraf siqnallar hesabına aradan qaldırılır.
Əsəb gərginliyi zəiflik əlamətidir. Əsəbi insanlarda lazımi
maddələr mübadiləsi gedə bilməz. Belə insanlar adətən çox
yeyirlər və ya da yeməkdən imtina edirlər.
Əsəb müdafiə reaksiyasının əsasıdır. Ətrafdan
olan
qıcıqlara qarşı reaksiyaların əsasıdır.
Əsəb orqanizmin xarici siqnallara qarşı qıcıq reaksiyasıdır.
Əsəb sinir immunitetinin reaksiyasıdır. Sinir hüceyrələrinin
qıcıqlara qarşı səfərbər olunmasıdır. Əsəblər enerji
çatışmazlığından da gərilə bilir. Əsəbləşmək həm də sinirlərin
fəaliyyətinin bərpa etmək funksiyasıdır. Çünki, bu anda enerji
mübadiləsi də həyata keçirilir.
Yüngül əsəblər keçirmək sinirlərin müqavimətinin
əsaslarını ortaya qoyur. Sinirlərin gərginləşməsi elə
müqavimət-immunitetin artmasının təzahürüdür.
Sinirlər
gəriləndə boşalmış sinir sistemi də möhkəmlənir. Əsəblərin
soyuması enerji qəbulunun kifayət olmasından irəli gəlir.
İnsanın enerji əldə etməsi
İnsan enerjini iki bazadan götürür: daxildən və xaricdən.
Xaricdən daxil olan enerji (qida və hava yolu ilə, ətraf mühitlə
təmaslar zamanı, duyğu orqanları vasitəsilə) daxildə baza
yaradır. Orqanizm xaricdən lazımi enerjini qəbul etməyəndə
daxili enerji səfərbər olunur.
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Enerji daxil olur: duyğu orqanlarından
-Bu baxımdan, yaxşı şeyləri görmək, estetik duyğuları və
zövqləri artırmaq enerji yığır, yığılan enerji ümumiləşdirilmiş
formada daxilə ehtiyyatlara ötürülür. Yaxşı şeylər taraz olan və
fəlsəfi şeylərdir. Həm də özündən yumşaq zərrəciklər selini
yaradan vasitələrdir, şeylərdir, obyektlərdir. Lazım olanda
balans üçün immun sistemi tərəfindən istifadə olunur. Yaxşı
obyekti görmək insanın aclığının və susuzluğunun qismən də
olsa qarşısını ala bilər. Gözəl təbiət mənzərələri insana enerji
verir;
- xoş iyi vasitəsilə-hər hansı bir gülün, çiçəyin, meyvənin
ətirini iyiləmək, yaxşı yeməkləri iyiləmək enerji verir. Bu
enerji də daxili ehtiyyatlara ötürülür. Bir çox hallarda insan
yeməyin iyisindən doyur. Yaxşı iyi yumşaq sintezdən yaranır,
yüngül zərrəciklərdən meydana gəlir. Gül və çiçək öz iyisini
qurtarır. Bu o halda baş verir ki, ətraf ondan iyini çəkir. Bizim
iyi hiss etməməyimiz hələ son demək olmur. Çiçək tam solana
qədər və məhv olana qədər iyili olur. Biz iyi hiss etməyə
bilərik. Lakin o burnumuzla beynimizə daxil olur. Tam məhv
olanda, solanda çiçək və gül olmursa, deməli, iyi də
olmayacaq;
-xoş söz eşitmək-xoş sözlər insana enerji verir. Xoş söz
deyənin də enerjisi bir qədər əlindən alınır. Onda o da yorulur.
Ona xoş söz lazım olur. İnformasiya özündə bir zərrəcik
axınıdır. Xoş söz mənbədən enerji gətirir. Bu da insana enerji
verir və aclığın, susuzluğun qarşısını ala bilir;
-dadlı yeməklərdən dadmaq-dadlı yeməklər insanlarda
iştahanı artırır. Çünki yeməyin enerjisi az olur, insan yedikcə yeyir. Bir çox yeməklərdən insan tez doyur. Bu, o deməkdir ki,
həmin yeməyin enerjisi çoxdur. Həm də insanın ətraf aləmi
yeməyə təsir edə bilər. Yemək yeyərkən mütləq xoş mühitin
olması vacibdir. Bu anda enerji lazımi qədər daxil olur;
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-dərinin nəfəsini təmin edə biləcək yaxşı və rahat
paltarlar
geymək-dəri
hissiyyat
orqanıdır.
Lazımi
informasiyaları bütün orqanlara çatdırır. Bu baxımdan da insan
sağlamlığı dəridən çox asılıdır. Dərini gözəlləşdirmək üçün
yaxşı paltarlar geymək, vaxtında çimmək, enerjili vasitələrdən
istifadə etmək lazımdır. Hətta keyfiyyətli ayaqqabılar da
geyilməlidir ki, informasiyanı ayaq dəriləri yaxşı qəbul etsin;
-saça qulluq etmək- saç da insana ətraf mühitdən enerji
verir. Bu baxımdan da saçın özünün tellərini daima daramaq,
tumarlamaq lazımdır ki, ətrafdan informasiyanı yaxşı qəbul
etsin;
-dırnaqlara qulluq etmək-bu da özlüyündə insanların
daxili orqanlarına enerji verir;
-qadın-kişi münasibətlərində yaxşı seçim etmək-sevgi,
məhəbbət, eşq hissləri, ehtiraslar insanın enerjisini artırır.
Çünki sintez üçün uyğun, harmonik zərrəciklərin birləşməsi
ortaya çıxır. Bu baxımdan sevib evlənmək daha
məqsədəuyğundur;
-dostluq münasibətlərində olmaq-mənəvi hisslər də
enerji verir.
Yaxşı görünütlər, müxtəlif cür sintez olunmuş fəlsəfi
görüntülər enerji verir. Ən yaxşı halda hərəkət olan və
dəyişən görüntülər enerji verir. Belə bir sual oluna bilər-nə
üçün? Hərəkət zamanı müxtəlif mənzərələr, sintezlər görmə
yolu ilə insan beyininə daxil olur. Hərəkətdə olan (prosesli)
görünütlər beyinin hüceyrələrini də hərəkətə gətirir. Hərəkət
sayəsində birləşib qalmış, sintez olunmuş beyin hüceyrələri
aralanır və hərəkət etməyə başlayır. Bu baxımdan da boşalma
yaranır. Gərginlik aradan qalxır. Bu boşalmanı, hərəkəti də
görüntüdən əldə olunan səhnələrin zərrəcikləri meydana gətirir.
Xəstəliklərin müalicəsində hərəkət mənzərələrinə (təbiət
şəlaləsi, yağış, şimşək çaxmaq, dəniz dalğaları, çay axması,
balıqların hərəkəti, müxtəlif seyrangahlar və s.) baxmaq, dadı
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dəyişik yeməklərdən yemək, müxtəlif iyilər iyiləmək, yaxşı
informasiyalar
eşitmək müalicə effektlidir. Enerji verir,
gərilmiş, bir yerə toplanmış qeyri-taraz enerjini dağıdır.
Ünsiyyət və əlaqəda olmaq, pulla təmin olunmaq, resurslarla
təmin olunmaq və s. kimi hallar da enerji verir, hərəkətə
gətirir.
Ürəkdən gülmək də enerji verir. Çünki əsəb gərginliyindən,
yorğunluqdan bir yerə toplanmış, “bərkləşmiş” hüceyrə
sintezləri dağılır. Boşalma əmələ gəlir.
Qışqırmaq və ağlamaq da enerjini (daha doğrusu bir yerə
toplaşmış enerjini) boşaldır. Əlavə enerji verir. Çünki bu
hallarda çıxıntı var. Bu çıxıntı hüceyrələrin hərəkətini və
təzələnməsini təmin edir. Çıxan enerji yeni enerjini istəyir.
Xoş musiqi altında rəqs etmək də enerji qəbulu və çıxışı
arasında balans yaradır. Ruh təzələnir.
Mahnı ifa etmək və ifa ilə rəqs etmək, musiqi alətlərində
ifa etmək, şer demək, ürəkdən fikir danışmaq, nağıla qulaq
asmaq və s. kimi estetik zövq verən prosesli vəziyyətlərlə
məşğul olmaq və dinləmək lazımdır.
Yaxşı yazı yazmaq, maraqlı kitab oxumaq, ev tikmək,
tikinti proseslərini izləmək, quruculuqla məşğul olmaq, nəisə
toxumaq, rəsm çəkmək, filmə baxmaq, teatr tamaşalarını
izləmək və s. kimi prosesli vəziyyətlər hüceyrə hərəkətlərini
yaradır ki, bu zaman da enerji əvəzlənməsi baş verir.
Hərəkətdə olmaq orqanizmin bütün orqanlarını lazımi
harmonik vəziyyətdə saxlayır. İnsan orqanların fəaliyyətindən
ümumi enerji yaranır.
Lazımi anlarda yaxşı uzanmaq (çəmənlikdə və təbiət
qoynunda, yaxşı rahat yerlərdə və s.) enerji verir. Orqanların
bütün üzvləri arasında harmonik əlaqə yaradır.
Yaxşı şeylər haqqında düşünmək enerji istehsal edir.
Nisbətən az düşünmək də enerji verə bilir.
Təbii ki, hər şey bezdirici, doydurucu ola bilir. Bu o halda
baş verir ki, artıq həmin vasitələrdən lazımi enerji alınır.
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Doyma baş verir. Yeni vasitələrin olması lazım gəlir. Bu
baxımdan da təzələnmə proseslərini həyata keçirmək olar:
evlərin içinin təzələnməsi, geyimin təzələnməsi, yeməyin
təzələnməsi və s. hallar enerji verici əhəmiyyət daşıyır.
Enerji bütün xəstəlikləri, hətta ən çətin xəstəlikləri də
sağalda bilər. Ən əsası odur ki, həyat tərzi yeni enerjini versin.
Mikrobları da öldürmək üçün, hətta belə xərçəngi də sağaltmaq
üçün həyat tərzi lazımdır.
Düz söz danışmaq, düzgün əməllə məşğul olmaq, saf
düşünmək, səliqəli olmaq, aydınlaşdırmaq, problemləri həll
etmək, qaranlıq qalan nəisə müəyyən etmək, qayğı göstərmək,
rəhmli olmaq, nailiyyət əldə etmək, uzaqda olana qovuşmaq,
yaxınları görmək, uğur qazanmaq və sevinmək və rahatlıq
gətirən digər pozitiv hallar enerji verir. Rahatlanmağı özü elə
enerjinin əldə olunması və köhnə enerjidən yaxa qurtarmaqdır.
Ardıcıl və həvəslə işləmək, istirahət etmək, avtomobil
sürmək, avtomobildə gəzmək, qayıqda gəzmək, qatarda
gəzmək və mənzərəli yerlərdən keçmək, dəniz səyahətinə
çıxmaq, dənizdə və çaylarda çimmək, şəlalədə çimmək, şehdə
gəzmək, çəmənlikdə gəzmək, ümumiyyətlə, təbiətlə tam
təmasda olmaq, axın mənzərəsinin tərkibində və içində olmaq
insanlara enerji verir. Bu kimi yerlərdə olmayan insanlar öz
daxili enerjilərindən istifadə edərək onu tükədə bilərlər,
orqanizmlərini zəiflədə bilərlər və xəstələnərlər. Unutmaq
olmaz ki, ən ağır xəstəliklər genetik olur və ardıcıl qeyribalanslı həyat tərzindən yaranır. İnsanın ruhu zəngin
olmayanda sağlamlığı ola bilməz. Ruhun da zənginliyini ətraf
material aləm və daxildə onun sintezi yaradır. Deməli,
sağlamlıq ətrafla daxilin sintezindən əldə olunan uğurlu,
faydalı nəticədir.
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Dırnaq haqqında
Orqanizm inkişaf edir. Enerji istehsalını həyata keçirir. Bir
müddətdən sonra boyun artması dayanır. Sümüklər bərkiməyə
başlayır. Orqanizm ancaq fəaliyyətdə olur. Dırnaqlar elə sümük
inkişafının, sümük artımının davamı kimi qəbul oluna bilər.
Dırnaq orqanizmdən xaric olunan və sümüklər üçün lazım olan
maddələrin artığıdır. Dırnaqlar hissiyyat orqanlarıdır. Belə
güman etmək olar ki, dırnaqlar və saçlar insanları ətraf mühitin
müəyyən cərəyanlarından qoruyurlar. Sinir uclarını qoruyurlar.
Dırnaqlar fiziki quruluşun əsaslarını da təşkil edirlər. Fiziki
quruluşun normal duruşunu təmin edirlər. Əl və ayaqların fiziki
hərəkətlərinin qoruyucuları kimi çıxış edirlər. Yerimə zamanı
və əllə iş görərkən sümüklərin möhkəmliyini və tab gətirməsini
yaradır.
Saçlar və tüklər haqqında
Saçlar da demək olar ki, sümüklər üçün lazım olan, eləcə
də digər orqanlar üçün vacib olan maddələrin təminatından
sonra artıq qalan hissələrdir. Bu hissələr xaric edir. Dırnaqlar,
tüklər və saçlar orqanizmin təmizlənmə funksiyasını həyata
keçirir. Saçlar da elə sümük materialından olur. Baş saçları
kəllə sümüyünün maddələrinin artıq hissələrinin ifrazıdır. Buna
görə də uzanır. Saçlar və tüklər daha çox enerji olan yerlərdə
mövcud olur. Belə güman etmək olar ki, saçların ağarması
sümük üçün lazım olan maddələrin daha artıq istehsal
olunmasıdır. Sümük ağ rəngdədir, saç da ağ rəngi almağa
başlayır. Əslində də saçlar ağ rəngdə (sümük rəngində) olur.
Orqanizmin ətraf mühitlə təması və reaksiyalar sayəsində
saçlar öz rəngini dəyişir. Tüklər də ağ rəngdə olur. Sonradan
ağarma da artıq ətraf mühitin qalıb gələ bilməyəcəyi rəngdir.
Yəni sümük rəngi saçlarda üzərə çıxır.
151

Yeniyetməlik və gənclik dövrlərində tüklər və saçlar daha
da çox çıxa bilər. Çünki sümüklərin inkişaf prosesləri gedir.
Yaşlı adamlarda bu proses ləng gedə bilər.
Yeni doğulmuş uşağın tükləri və dırnaqları nisbətən
yumşaq olur. Bu onunla əlaqəlidir ki, onların sümükləri də hələ
yumşaq olur.
İnsanların fərqli olmaları
Kainat daxilən eyniliklərdən və fərqliliklərdən ibarətdir.
Eyniliklər sadə elementlərdə mövcud olur. Birləşmələr
mürəkkəbləşdikcə, məkan də rəngarəngləşir. Bu anda sintezlər
yaranır və fərqliliklər üzərə çıxır. Fərqliliklər fərqli ölçülərdən
meydana gəlir.
İnsanlar xarici və daxili quruluş etibarilə oxşar
xüsusiyyətlərlə yanaşı, həm də fərqli formalı mövcudluqlardır.
Bu fərqlilik təbiət məkanlarının fərqliliyindən, genetik
trayektoriyadan meydana gəlir.
Gözün rənginin fərqli olması, saçların və dərinin rənginin
fərqli olması, eləcə də boy fərqləri, ümumiyyətlə fərqli bədən
quruluşu onu deməyə əsas verir ki, insanlar fərqli olurlar.
Çünki, rənglər sintezdən meydana gəlir. Bir qrup insanlarda
dəri ağ, bir qrupunda qara, digərlərində isə başqa çalarda olur.
Bu o deməkdir ki, insanlarda sintez fərqli olur. Nəzərə almaq
lazımdır ki, dəri orqanizmi örtən bir örtükdür. Deməli,
nəticədir. Daxildən gələn sintezin nəticəsidir, analizidir. Bu
aspektdə də hesab etmək olar ki, insanlar başqa cür
xarakterdədirlər. Eyni bioloji struktur və forma olmadığından
tam eyni məna ola bilməz.
Bioloji fərqlər onu deməyə əsas verir ki, fərqli dərili
insanların müalicəsi də fərqli aparılmaıdır. Onların
orqanizmləri də bir-birindən fərqlənməlidir. İnsanların
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öyrənilməsinə yanaşma metodu həm universal, həm də fərdi
məxsusi olmalıdır. Çünki insanlar fərqlidirlər.
Xarakter haqqında
Xarakter insanın anadangəlmə təbiətindən (genlərin
təsirindən), fövqəlqüvvədən və ətraf mühitdən formalaşır.
Xarakter ətrafa reaksiya verməkdən, siqnallardan yaranır.
Xarakter hüceyrələrin hərəkət əsaslarından ibarətdir.
Siqnalların gücü, kəmiyyəti, çəkisi, ölçüsü xarakteri yaradır.
Xarakter hərəkətdə olan zərrəciklərin udulma kəmiyyətindən
meydana gəlir. Bu udulma həcmi ilə daxili siqnallar arasında
üzvü bağlılıq yaranır. Sintez daxili aləmlə xarici aləmin
vəhdətini meydana gətirir.
Xarakter hüceyrələrin hərəkət və əlaqə xüsusiyyətlərindən
də meydana gəlir.
Xarakter fərdin obyektə və subyektə olan davranışıdır.
Xarakter davranış norma və qaydalarıdır. Xarakter təsirdən
meydana gələn əks-təsirdir. Xarakter münasibətlər və əlaqələr
sisteminin şəbəkəsidir. Xarakter cəmləşmiş reaksiya
elementlərinin təzahürüdür.
Xarakter müəyyənləşdirici kriteriyadır.
Yuxu haqqında
Beyin insanın sağ olan vaxtı tam fəaliyyətini dayandırmır;
çünki həm də qan paylayır.Beyin fəaliyyət və həzm prosesində
yaxından iştiark edir. Yuxu görmək oyanmadan qabaqkı bir
prosesdir. İnsan həm də dərin yuxuya qədər yuxu görə bilər.
Yuxu beyinin tam (müəyyən dərəcədə tam) yatmayan bir
vəziyyətidir. Belə təxmin etmək olar ki, yuxugörmə
oyanmadan qabaqkı mərhələdir.
153

Qan artıq olanda (yeməkdən yarana bilər, güclü idmandan
yarana bilər) beyin qanın paylanması funksiyasını yerinə
yetirmək məcburiyyətindədir. Bu anda aktiv işləyir.
Düşüncələrin aktivləşməsi beyinə rahatlıq vermir; burada
bizim fikirləşdiyimiz normal fəaliyyət nəzərdə tutulur.
-Yemək çox yemək beyinə rahatlıq verə bilməz;
-Çox işləmək beyinə rahatlıq verə bilməz;
-Su çox içmək beyinə rahatlıq verə bilməz;
-Çox informasiya beyinə rahatlıq verə bilməz;
-Hava çox udmaq beyinə rahatlıq verə bilməz;
-Zəhərlənmək beyinə rahatlıq verə bilməz;
-Ac qalmaq beyinə rahatlıq verə bilməz, lazımi enerji əldə
oluna bilməz;
-Çox görmək və siqnal qəbul etmək beyinə rahatlıq verə
bilməz;
-Qeyri-normal qan dövranı və qan təzyiqi beyinə rahatlıq
verə bilməz;
Ümumiyyətlə, artıq enerji, artıq enerjinin əldə olunması
üçün lazımı mübadilə prosesləri beyini rahatlaya bilməz. Buna
görə də ortaqlıq, orta xətt lazımdır.
Ac insan, soyuq vuran insan, gündə çox qalan insan, çox
yemiş insan, əsəbləşən insan yuxunu normal yata bilməz.
Beyinin özünün qapanma müddəti vardır. Məsələn, bir
insan çox yeyərsə, beyin narahat olacaq, insan yata
bilməyəcək. Lakin bir müddətdən sonra beyin özünü
qapayacaq. Qalib gələcək.
Yuxunu ölümlə, ruhla eyniləşdirmək düzgün deyil. Yuxu
orqanizmin fizioloji proseslərinin nəticəsidir.Yuxu sadəcə bir
hadisədir. Eyni zamanda gərgin əsəb sisteminin nəticəsidir.
Öldükdən sonra ruh bədəndən çıxır və tamamilə ayrı bir
mövcudluq yaranır. Ruh insanın ətraf aləmlə, kainatla olan
əlaqəsinin əsas varlığıdır. Öldükdən sonra ruh bədəni, canı
əbədi olaraq tərk edir. Bioloji- fizioloji fəaliyyət başa çatır, ruh
bədəndən ayrılır.
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Sərinləşmək və qızmaq
Sərinləşmək odur ki, soyuq suda və ya da soyuq havada
(hal nisbətən bərkləşmiş olur) axın, orqanizmə dəyən axın
orqanizmin yüngülləşməsinin bir qədər qarşısını alır. Günəşdən
çox yüngülləşən, az qala “parçalana bilən” orqanizm soyuq
mühitdə ağırlaşır. Çox soyuq isə ağırlaşmanı və bərkiməni
yaradır. Çox isti də orqanizmin kütləsini artıra bilər. Günaş
şüası orqanizmə daxil olub, onun çəkisini artıra bilər.
Orqanizm bu yöndə parçalana və dağıla da bilər. Çox istidə
durmaq şişkinlik əmələ gətirə bilər. Bu baxımdan da dəyişən
mühiutdə yaşamaq sağlamlıqdır. Günəş genişləndiricidir,
soyuq isə bərkidicdir. Lakin bərkimənin də həddi var. Bərkimə
çox gedərsə, struktur da dağıla bilər.
Qızmaq orqanizmin tərkib elementlərinin seyrəkləşməsidir.
Dağılma halına getmədir, bu baxımdan da həm də
yüngülləşmədir. Belə deyək ki, isti bir yandan artırır, digər
yandan isə azaldır. Yüngüllüyün də son həddi sıxlaşmadır. Bu
baxımdan da Günəşli havada paltar geyinmək məsləhətdir ki,
orqanizm dağılmasın, şişkinliklər yaranmasın.
Orqanizmi çox istidə və Günəş altında və isti məkanlarda
saxlamaq olmaz. Bu halda bədən ümumilikdə dəyişikliyə
məruz qala biləcəkdir. İsti hava axını ağ ciyərləri tərkibini
yumşalda bilər, orada mikrorqanizmlərin funksiyasını dəyişə
bilər. Soyuq hava da ağ ciyərlərin tərkibini bərkidə bilər və
mikroorqanizmlərin, ağciyər hüceyrələrinin hərəkətlərini
zəiflədib, bərkidə bilər. Çox soyuq hava udmaqla kimyəvi
maddə bərkliyi təxminən eynidir. Çünki udulan ağır qazlar ağır
metal birləşmələridir. Bu da kimyəvi zəhərlənmələrdir.
Kimyəvi materiallların yanması sayəsində ağır qazlar yaranır.
Bu materialları daha güclü enerji ilə yandırıb atmosferdə
parçalamaq lazımdır. Əks halda insanların həyatı üçün çox
təhlükəlidir.
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Soyuq sudan çox içmək və soyuq yeməklər yemək təbii ki,
daxili oqranlarda quruluq əmələ gətirir. Həzm prosesi daha çox
enerji ayırmaq məcburiyyətində qalır. Bu baxımdan da
bərkimə yaranır. Çox isti yemək də yemək olmaz. Çox isti,
qaynar su oiçmək də orqanizmin daxilini yumşaldır. Bu
baxımdan da ortalıq bir temperaturu götürmək məsləhətdir.
İstidən soyuğa, soyuqdan istiyə tez-tez düşmək məsləhət
deyil. Düzdür, orqanizmin özü xaricə mühitə adaptasiya oluna
bilir. Temperaturu tənzimləyə bilir. Lakin bu vəziyyətlərdən
qaçmaq lazımdır. Sərinləşmə və qızma zamanı qan təzyiqi və
qan dövranı da dəyişir. Bu səbəbdən də insanlar özlərini
narahat hiss edirlər.
Baş ağrıları haqqında
Beyin siqnalları taraz qəbul etməlidir. Siqnal tezliyi nə az,
nə də çox olmalıdır. Baş ağrıları başda olan tarazlıqların (siqnal
qəbulu və mübadiləsini özündə əks etdirən tarazlıqlar, tarazlı
vərdişlər) pozulmasından meydana gələ bilər. Burada beyinə
daxil olan daxili (orqanizmdəki) siqnallar və xarici siqnallar və
onların beyin tərəfindən qəbulu vəziyyətləri də baş ağrılarını
yarada bilər. Siqnallar artanda baş ağrıya bilər. Çünki siqnal
qəbul edən kanalların gücü çatmaya bilər. Baş ağrısı təbii
olaraq təsirlərə görə funksional və orqanik ola bilər.
Avitaminoz hallar sinir və damarlarda problem yarada bilər ki,
bu da baş ağrısına gətirib çıxara bilər.
Baş ağrılarının səbəblərini iki hissəyə bölmək olar:
birincisi, başın (beyin mərkəzinin) özündə bir orqan kimi
problemlərin meydana gəlməsi; ikincisi, başın siqnal mərkəzi
kimi tarazlayıcı funksiyasının pozğunluğu-insanın daxili
xəstəlikləri. Bu problemlər də cəm halda daxildən (orqanizm
daxilindən) və xaricdən formalaşır.
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Başın özündəki problemlər səbəbləri
Siqnal qəbul edən duyğu orqanlarının funksiyalarının
müvəqqəti və ya da uzun müddətə pozulması, o cümlədən
-görmə qabiliyyətinin pozulması;
-eşitmənin pozulması;
-dadın pozulması;
-iyinin pozulması;
-dəri problemləri;
-saç vasitəsilə qəbul olunan siqnalların pozulması;
-ruhu tarazlayan informasiya problemləri-informasiyaların
qəbulu və ötürülmələri arasında olan tarazlıqların pozulması;
-daxili siqnalların pozulması və beyini lazımi enerji ilə
təmin etməmək;
-daxili xəstəliklər (baxmaq olar-xəstəliklər haqqında olan
bölməyə);
-xəstəliklərin aradan qaldırılması üçün beyin tarazlayıcı
funksiyanı yerinə yetirir. Xəstəlik ağır olduqda beyini poza
bilər. Beyinin özünün funksiyası pozula bilər. Çünki beyin
tarazlayıcıdır;
-ətraf mühit dəyişiklikləri zamanı;
-çoxlu qida qəbul etdikdə-qan dövranının artması zamanı;
-normadan az qida qəbul etdikdə-qan dövranının azalması
hallarında və s.
İnsanları tanımağın və xarakterə bələd olmanın
əsasları
İnsanlar daxili (özlərində olan, gendən gələn) və xarici
(ətraf mühitdən qəbul etdikləri) siqnallar mübadiləsində,
sintezində yaşayırlar. Xarici siqnallar daxildə özlərinə yer tuta
bilirlər. Bu sintezdən də analizlər edirlər. Analizlər
müəyyənləşdirmək prosesləridir. Nəticələr (hər hansı bir anda,
məqamda, məkanda) başlanğıcları və səbəbləri müəyyən edir.
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Siqnal özü zərrəciklər axınıdır. İnsanlar özlərindən siqnallar
buraxırlar, ətrafdan da eləcə də digərlərindən də siqnallar qəbul
edirlər. Siqnallar müəyyən bir fiziki obrazlanma prosesinin
təzahürüdür. Modellər, quruluşlar, subyektlərin hərəkət
vəziyyətləri barədə əks tərəflərdə, qəbuledicilərdə
əksolunmadır. Hər bir siqnal özü ilə obyekt barədə məlumat
daşıyır. Məsələn, Günəş şüaları ilə, Ayın əks olunması ilə bu
səma obyektlərinin obrazını yaratmaq mümkündür. Ən əsası
isə kütləsi çox olan siqnal qəbul etmək lazımdır. Siqnalın
kütləsi və sürəti çox olanda obyektə yaxınlaşma da yaxından
olur. Yaxın məsafəni axının sürəti müəyyən edir. Siqnal obyekt
haqqında, onun fiziki quruluşu haqqında subyektdə, qəbuledici
vasitədə dolğun məlumat yarada bilər. Ən əsası çox siqnal
qəbul etməkdir. Siqnal da obyekt və subyekt arasında olan
bağlılıqdan meydana gəlir. Məsələn, Günəş, ulduzlar və
planetlər bir-birindən asılı olmasalar, kainat obyektləri hərəkət
vəziyyətində olmasa və bir-birilərindən asılı olmasalar, siqnal
da ola bilməz. İnsan gözü təbiəti ona görə görürr ki, ona
bağlıdır, ondan nəisə özünə çəkir. Günəşə çox baxmaqla
Günəşin xarakterini qismən müəyyən etmək olur. İnsan təbiəti
görürsə, deməli, onunla bağlıdır. İnsan ona bağlı olmayan şeyi
görə, hiss edə və duya bilməz. Duyğu orqanları ona bağlı olan
şeyləri görür. İnsanlar onları əhatə edən bütün varlıqlarla
təmasda olurlar. Uzaqdan və yaxud da yaxından siqnal
mübadiləsindədirlər. Günəş, hava insanlar və onları əhatə edən
aləm arasında siqnal ötürülmələrini təmin edir.
Bütün insanlar, canlı aləm, aktiv və passiv canlılar(bərk
materiya)
hərəkət
vəziyyətindədirlər.
Onlar
enerji
mübadiləsində olurlar. İnsanlar bir-birilərinə enerji ötürürlər.
Enerji zərrəcik axınıdır, ruhun fiziki aləmin obrazlanmasıdır.
İnsanlar ətraf aləmdən də enerji yığırlar. İnsanlar zövqlü iş
görəndə də enerji yığırlar və həvəs bu baxımdan enerji
anlamını verir. İnsanlar həvəslə iş görüb yorulurlar, doyurlar.
Doymaq rahatlanmaq və enerji ilə təminat anlamını verir.
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Həvəsli iş görmək rahatlanmaq deməkdir, enerji boşluğunu
doldurmaq deməkdir. Qarşılıqlı həvəsli məşğuliyyət enerji
boşluğunu doldurmadır.
Hər bir insan obrazlanır. Obrazlanma insanın bioloji
sisteminin inikasıdır. İnsan insanı ona görə duyur ki, qarşılıqlı
əlaqələr müstəvisində bir-birilərinə siqnallar ötürürlər. İnsanlar
hisslərlə (duyğularla), qavrayışla, emal və sintezlə, bu nöqteyinəzərdən universal insani priniplərlə bir-birilərini duyurlar,
dərk edir və başa düşürlər. İnsanların xarici görünüşləri,
nəfəsləri, baxışları, danışıqları, gözlərinın enerjisi özlüyündə
xarakteri müəyyən edir. İstəkləri daxili vəziyyəti ortaya çıxarır.
İnsan davranışının əsasları onun simasında əks olunur. İnsan
nitqi, ifadə isə daxili aləmin obrazını müəyyən edir. İnsanların
üz cizgiləri elə xarakteri müəyyən edir, daxildən xəbər verir.
Bir insan digər insana diqqətlə baxdıqda, baxdığı insanın
enerjisini almağa başlayır. Eləcə də ona enerji ötürür. İnsanın
modeli subyektin beynində formalaşır, özünə məkan alır. Əgər
subyekt, insan obyekt insan haqqında dalbadal enerji alırsa,
aralarında uyğunluq yaranır. Bu ardıcıl proses beyindəki
informasiya
məkanında müəyyənliyi
ortaya
çıxarır.
Müəyyənlik enerji axınının kəmiyyəti ilə çoxalır. Bu anda
tanıtım əmələ gəlir. Xarakterin oxunması cizgilərin,
danışıqların və davranış qaydalarının əks etdirdiyi enerji
axınının müəyyənlik dərəcəsi ilə yaranır. Müəyyənlik isə qəbul
kəmiyyətindən ortaya çıxır. Subyekt öz beynində obyektin
obrazlarını toparlayır, subyektin beyin informasiyaları ilə
obyektin göndərdiyi informasiyalar arasında uyğunluq və
sintezlik üzərə çıxır. Bu anda tarazlı insan bir obyekt kimi
subyektdə dolğun təəssürat meydana gətirir. Obyektin əks
olunması, siqnallar subyektin siqnalları ilə üzvü sintez yaradır.
Yerli siqnal ilə gəlmə siqnal arasında məkan uğrunda mübarizə
gedir. Xarakter gəlmə siqnalın qəbulu tərzi ilə müəyyən olunur.
Gəlmə siqnal özünə digər obyektdə (onu qəbul edən subyektdə)
yer edir. Buna görə də yerli siqnalın tanıtımı ortaya çxır.
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Tanıtım məkanda qarşılaşmadır və sintez olunmadır. Obyekt
bir daha siqnal verməyəndə məkanda boşluq yaranır. Bu boşluq
insanda enerji çatışmazlığını (darıxmanı) ortaya çıxarır.
Subyektin siqnal mərkəzində başqa birisinin də yer alması onu
deməyə əsas verir ki, qəbul edənin beyin mərkəzi (beyin
tutumu) çoxdur. İnsanlar bir-birilərindən siqnallar qəbul
edərək öz daxillərində xarici siqnallar üzərində qalib gəlməyə
çalışırlar.
Düz insanlar, taraz və bu baxımdan da dolğun insanlar əks
tərəfdə, siqnal ötürdükləri tərəfdə obyektin siqnallarını
tarazlaşdırırlar. Bu aspektdə düzgünlük siqnallar arasındakı
(göndərilən və qəbul olunan) simmetrik uyğunluqdan yaranır.
Hər iki mərkəzdə sıralanma düz olduqda insanlar arasında
uyğunluq xarakteri formalaşır. Siqnalların rahat “həzmi”, rahat
şəkildə məkan tutması baş verir. Bu baxımdan da siqnallar,
insanların saflığı, qeyri-saflığı və digər xüsusiyyətlərini
müəyyən edir, aşkarlayır. İnsanların daxili siqnallarını bioloji
faktorlar da müəyyən edir. Orqanik əsaslar daxili siqnalları
yaradır. Daxili orqanların və qanın
xüsusiyyəti insan
xarakterini müəyyən edə bilir. Çünki duyğu orqanlarının
xaricdən qəbul edilən siqnalları daxili siqnallara oturur. Onunla
birgə daxili siqnalların, ümumi siqnalların tərkibini təşkil edir.
Daxili siqnalların “açarı” mövcud olur ki, həmin açarlar da
xarici siqnalları qəbul etmək funksiyasını yerinə yetirir.
Siqnal qəbul edən subyekt qəbul etdiyi siqnalları kasad
görürsə, onda,
siqnal buraxan tərəfi yetişməmiş qəbul
edəcəkdir. Buna görə də xarakter insanların müqayisələrində,
təmas fərqində meydana gəlir, üzərə çıxır.
İnsanlar siqnalları bol olan (bu, anadangəlmə olur,
həyatdan qazanılır, duyğu orqanları güclü işləyir) və nisbətən
az olan hissələrə ayrıla bilərlər. Bu kəmiyyət fərqi, miqdar
fərqi məhz xarakter fərqini ortaya çıxarır. Yetişmiş insanlar
(dolğun enerjili və mülayim xarakterli, rəvan axıcı xarakterli
insanlar) çalışırlar ki, onunla təmasda olanlara siqnallar
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versinlər və onların səviyyələrini yüksəltsinlər, daxillərini
zənginləşdirsinlər. Çoxlu yaxşı, xoşagələn informasiya qəbul
etmək xarakteri zəngin edir. Təmaslar və öyrənmələr siqnalları
zənginləşdirir.
İnsanları siqnalları iti olan və siqnalları zəif olan kəslərə
ayırmaq olar. Siqnal bolluğu iti axını yaradır. Onların siqnal
ötürülmələrində olan bu fərq uyğunsuzluğu meydana gətirir.
Siqnal sürəti fərqi ortaya çıxarır. Xarakter düz gəlmir.
İnformasiyanı alıb tez ötürən insanlar-belə insanlar
sözü saxlaya bilməyənlərdir. Bir qədər zəif ola bilərlər. Hər
hansı bir insan obyekt haqqında informasiya yığır. Bir
variantda təzyiqdən həmin informasiyanı özündən buraxır.
Təzyiq odur ki, əvvəlcə əldə edilmiş informasiyadan daha çox
insan üçün informasiya gətirir. Sonrakı informasiya əvvəlki
informasiyanı vurub məkandan çıxarır. Digər variantda isə
enerjisi çatışmayan, zəif olan insanlar informasiyanı alıb və tez
də ötürmək marağında olurlar. Məkana informasiyanı tez qəbul
edib, tez də ötürmək funksiyasını daha çox aktiv insanlar
edirlər. Ağır təbiətli passiv insanlar aktiv insanlara nisbətən
qapalı olurlar. Aldıqları informasiyanı elə özlərində
saxlayırlar. Sakit insanlar daha çox sirr saxlayan olurlar.
Sevgi, məhəbbət, eşq duyğuları və istəklər
Sevgi (eşq, məhəbbət) hissləri iki fərqli insan (oğlan və qız,
kişi və qadın) arasında
hisslərin uyğunlaşdırılmasından
meydana gələn oyanmış duyğulu vəziyyətlərdir. Məhəbbət
hisslərində insanlar arasında tellər hissi yollarla möhkəmlənir.
Daha doğrusu hisslərin qarşılıqlı axını əvvəlki vəziyyətlərdən
daha güclü olur. Sevgi mühafizə və yaxınlaşdırma hissidir.
Məhəbbət hissləri insanlar arasında enerji mübadiləsinin
kəskin səviyyədə artması ilə izah oluna bilər. Bu bağlılıq
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sayəsində sanki doğmalıq yaranır. İnsanlar arasında hisslər
mübadiləsində məkanlar dolur. Hisslərin qəbulu və
ötürülməsinin normal tərkibi (eşq üçün normal səviyyə)
formalaşdıqda bu hisslərdən qarşılıqlı razılıq əldə olunur.
Hisslər çatışmayanda tərəflər arasında narazılıq ifadə olunur.
Buna görə də iki sevgili şəxs daima bir-birini görmək istəyir.
Məhəbbət hissləri zamanı beyində tərəflərin hissi
məkanları genişlənir. İki bir-birini sevən şəxs öz beyinlərində
bir-birilərinin enerji potensiallarını artırırlar. Enerji məkanı
başqalarına nisbətən daha geniş olur. Enerji ötürülmələrində
meydana gələn aktivlik yaxınlaşma vərdişlərini ortaya qoyur.
Bu baxımdan sevgi hisslərini yaşayanlar daima bir-birilərini
görmək istəyirlər. Sevgi hissi əsasən gözlərdə yaranan və
gözlər vasitəsilə ötürülən hisslərdən ibarət olur. Gözlər
əlamətləri tez-tez bir-birinə ötürür. Buradan da siqnal axınları
meydana gəlir.
Sevgi (məhəbbət) hissləri ədalətli və düzgün, şəffaf
hisslərdir. Bu baxımdan da əsil insani hisslərdir. Bəşəri
dəyərləri tərənnüm edən duyğulardır. Sevgi hissələri humanizm
məzmunludur, kövrəldicidir, yumşaldıcıdır, dəyərlər vericidir.
Dəyərlərin başa düşülməsinə və duyulmasına əsaslanır. Sevgi
(eşq, məhəbbət) hissləri insanları sərhədləyən, daxildən islah
edən tənzimləyici, sistemli hisslərdir. Belə hisslər insanların
daxili gözəlliyini aşkar edir və əks tərəfdə də gözəllik hissləri
yaradır. Sevgi hissləri etika və estetikanın tərkibinə aid olan
hisslərdir.
Sevgi hissləri həm də qarşılıqlı idarəedici hisslərdir. Bu
hisslərə mübtəla olanlar bir-birilərini idarə etmək və qarşılıqı
diqqət göstərmək funksiyasını yerinə yetirir.
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Səslər haqqında
Səs insanda və digər canlılarda bir enerjidir, enerji axınını
yaradan uzun və qısa məsafəli
dalğadır. Səs gücdür,
qəbuledicilərdə oyadıcı effekt meydana gətirir. Səs tərkib
etibarilə zərrəciklərdən, yəni kiçik elementlərdən ibarətdir. Səs
yaradan tellərdəki sürtünmələrdir. Bu baxımdan da boğazların
sağlamlığı vacibdir. Səsin gücü minerallardan meydana gəlir.
Tərkibi elementlərlə zənginləşir. Səslərin təsnifatı səs tellərinin
sürtünməsindən meydana gəlir. Tellərin təsnifatı zərrəciklərin
xarakterinə bağlıdır. Obyekt zərrəcikləri qəbulediciyə ötürür,
obyektin əlamətlərindən təsirlər meydana gəlir. Səs boğaz və
danışıq üzvlərinin simmetrik sintezini və şərtləndiriciliyini
yaradır.
Səs insanı ətraf aləmə bağlayan bir teldir və təsiredici
gücdür, qüvvədir, sürətə malikdir. Sürət çox olanda tərkib
elementlər də zəngin olur, kütlə artır. Səs bu anda həm
qalınlaşır, həm də nazilərək şiddətlənir. Qalınlaşma və
nazikləşmə səs elementlərinin gücündən, sürətindən və tellərin
xüsusiyyətlərindən asılı olur.
Səsin subyektinə, yəni səsin sahibinə səs məxsusluğu
ilahidən və təbiətdəndir. Kimisinə bir qədər az, kimisinə isə bir
qədər çox verilir.
Səsləri xoşagəlimlik baxımından təsnif etmək olar: zil
səslər, iti və şiddətli səslər, aşağı sürətli səslər və tarazməlahətli, eləcə də şirin-mülayim səslər. İnsanlar ilahidən və
təbiətdən, anadan enerjili doğularkən səsləri də enerjili olur.
Bir çox insanlarda səs, digərlərində fiziki güc, bir başqalarında
isə digər qabiliyyətlər mövcud olur.
Səsin gücü və
xoşagəlimliyi onun sahibinin xarakterini və gücünü də
müəyyən edir.
Səsin güclü və məlahətli olması, eləcə də mülayim və şirin,
xoşagəlimli olması onun sahibinin ruh tarazlığından irəli gəlir.
Taraz insanların səsi dolğun olduğundan şirin olur. Taraz
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insanlarda səslərin polefoniyası (yəni, çoxsəslilik) cəmləşir. Bu
da sanki simfonik (səs birləşmələri) effekt verir. Dolğun səs
əks tərəfdə əhatə edicilik yaradır.
İnsanlar öz səslərini idarə edə bilirlər və güc yolu ilə onu
qalınlaşdırıb və nazikləşdirə bilirlər. Bu kimi tərkibdən də
məlahətlilik (pozitivlik) və mənfilik meydana gəlir.
Səslər əks tərəfdə, onu qəbul edənlərdə müxtəlif təsirlər
bağışlayır. Şirin səslər qəbuledici insanlarda könül xoşluğunu
yaradır. Rahatlayıcı və sazlayıcı, xoş effektverici, sakitləşdirici
funksiya kəsb edir. Şirin, məlahətli səslər sanki insanların sinir
hüceyrələrini tarazlı olaraq fəaliyyətə cəlb edir. Nizamla
hüceyrələr hərəkətə gəlir və demək olar ki, eyni aramla ardaarda sistemli qaydada düzülür. Bu anda sinir tarazlığı bərpa
olunur. Bərpa zamanı da səslərin rahatlayıcı effekti meydana
gəlir. Simfonik melodiyalar da buna xidmət edir. Muğamlar,
segahlar və digər melodiyalar da bu kimi effekt yaradır.
Səs həmçinin qəbul edilən zərrəciklərin analizidir. Səsi
buraxmaqla insan öz daxilində yığılmış enerjini xaric etmiş
olur. Səs insan xarakterini müəyyən edən elementlər
toplusudur. İnsan ruhunun əsasları səslərdə müəyyən olunur,
toplanır. Səslər yolu ilə insan daxili gərginliyini boşalda bilir.
Səs verməklə, qışqırmaqla çatışmayan enerji boşluğunu
doldurur.
Stresslər haqqında
Orqanizm ətraf təbii və sosial mühitlə əlaqəli olduğundan
bioloji və mənəvi təsirlərə məruz qalır. Orqanizm özü bir bütöv
sistem kimi xarici təsirləri tənzimləyir. Orqanların hər biri
ayrılıqda və ümumi olaraq xarici təsirlər önündə tab gətirir.
Enerjisi azalmış orqanizm xarici təsirlər önündə tab gətirə
bilmir. Zəiflik əmələ gəlir. Bu zəiflik orqanizmin ehtiyyatı
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yaranana qədər davam edir. Xaricdən qida və hava qəbulu, xoş
mühitdə yaşamaq orqanizmin enerji təminatını meydana gətirir.
Zəifləmiş, enerjisini azaltmış orqanlar xarici mühitlə təmasda
olan zaman əlaqələr zəifləmiş olur.
Stresslər halı duyğu orqanlarının normadan artıq siqnal
qəbul etməsindən (müsbət siqnallar pozitivlik yaradır. Mənfi
hallar isə orqanizmdən enerji aparır) yaranan gərginlik
vəziyyətidir. Zəif orqanizm gərgin stresslərdə enerji itirə bilər
və bu da sonluqla nəticələnə bilər. Stresslər uyğunsuzluq və
sistemdə olan əlaqələrin problemlər yaratması vəziyyətləridir.
Stresslər depressiyalardır, sıxılmalardır. Stresslər bədənin,
orqanizmin funksional tarazlığına zərbələr vuran amillərdir.
Orqanizm vərdiş olunmuş tarazlı sistemdə fəaliyyət göstərir.
Siqnallar normadan artıq daxil olanda və ya da itəndə əvvəlki
vərdiş olunmuş tarazlı sistem öz vəziyyətini pozur. Bu anda
orqanlar arasında normal tarazlı əlaqələr itir. Stresslər siqnal
ölçülərini, axın kəmiyyətini pozur. Stresslər anında pozulmuş
vəziyyətdən həm orqanizmin daxili orqanları arasında
pozğunluq yaranır, həm də duyğu orqanlarının funksional və
orqanik pozğunluqları yarana bilir. Stresslər orqanizmin
qıcıqlarını artırır, gələn artıq informasiyaya qarşı orqanizmin
immunitetini birdən gücləndirir.
Stresslərin təsiri necə ola bilər:
Beyin və duyğu orqanlarının fəaliyyətində
-bayılma baş verə bilər, şüuru pozğunluq yarana bilər.
Mərkəzi sinir sistemi pozula bilər, çünki siqnalların axın
kütləsi arta bilər və ya da çox azala bilər;
-korluq, göz zəifliyi yarana bilər;
-dadbilmə və iyibilmə qabiliyyətində dəyişikliklər yarana
bilər;
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-eşitmə pozula bilər və müxtəlif səslər eşidilə bilər, qarışıq
səslər yarana bilər;
-nitq və ifadəetmə problemləri yaranar;
-dəri rəngində pozulma əmələ gələ bilər;
-saçlarda və dırnaqlarda dəyişikliklər əmələ gələ bilər;
-səslərdə və danışıqlarda problemlər yarana bilər
Daxili orqanların fəaliyyətində
-həzm sistemində pozğunluq yaranar-az və yaxud da çox
yemək halları ortaya çıxa bilər;
-qusma və ürəkbulanma yarana bilər;
-böyrək funksiyaları dəyişə bilər, o cümlədən,
-sidik-cinsiyyət orqanlarının funksiyaları dəyişə bilər-teztez sidiyə getmək yarana bilər, yaxud da sidik ifrazı azala bilər.
Cinsi aktivlik yarana bilər, yaxud da zəiflik ortaya çıxar;
-həzm sistemində iştirak edən hormonların tərkibi dəyişə
bilər və hormonları ifraz edən orqanların (qaraciyər, mədəaltı
vəzi, böyrəküstü vəzi, prostat vəzi) fəaliyyəti pozula bilər.
Ölçüləri dəyişə bilər;
-tənəffüs problemləri yarana bilər və nəfəsalma çətinləşər,
yavaşıyar və yaxud da tezləşər;
-hüceyrələrin xarakterində dəyişiklik yarana bilər.
Hüceyrələr arasında əlaqələr öz sürətini dəyişə bilər.
Hüceyrələr məkanlarını dəyişə bilər;
-sinir sistemində dəyişiklik yarana bilər: əl və ayaq
hərəkətlərində dəyişiklik yarana bilər, gözlərdə, dodaqlarda,
dildə müəyyən dəyişiklik üzərə çıxa bilər;
-qan dövranında və qanın tərkibində dəyişiklik meydana
gələ bilər;
-ürəklə bağlı problemlər meydana gələ bilər;
-dəridə problemlər yaranar, məsələn, vitamin və minerallar
itkisindən dərinin kobudlaşması, dərinin nazikləşməsi halları
yarana bilər və s.
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Göz haqqında
Gözdə, göz bəbəyində kainatın kiçik modeli görünür.
Kainatla göz təmasdadır. Göz öz quruluşunu kainatdan götürür.
Kainatla göz oxşar funksiyalara malikdir. Hər iki tərəf enerji
qəbul edir və ötürürlər. Hər iki tərəf arasında axn telləri
mövcuddur. Gözün funksiyaları başlıca olaraq enerjidən asılı
olur. Bu enerji daxildən gəlir və Günəşdən və ulduzlardan,
Günəşin planeti işıqlandırmasından formalaşır. Qaranlıqlar da
enerji məkanlarıdır. Lakin passiv məkanlar olduğundan
qaranlıqlarda yaşayan canlıların göz nisbətən zəif ola bilər.
Gözdə cazibə var, cəzbetmə var. Göz ən böyük və ən
funksional duyğu orqanı hesab oluna bilər. Göz vasitəsilə digər
duyğu orqanlarının da funksiyalarına aid olan məlumatlar əldə
oluna bilər. Məsələn, göz yeməli bir şeyi gördükdə dadbilmə
mərkəzində həmin şeyin dadı haqqında kiçik məlumat yarana
bilər. Şirin, acı, turş yeməklər haqqında məlumatlar göz
vasitəsilə əldə oluna bilər.
Göz insanın fəlsəfəsi haqqında, o cümlədən xarakteri
haqqında məlumatlara malikdir. Gözlər insanla ətraf aləm
arasında əlaqə yaradan ən həssas orqandır. Göz körpü rolunu
oynayır və insanla ətraf aləmi bütövləşdirir. Göz nizamlayıcı
və tarazlaşdırıcı orqandır.
Gözdə insanın daxili xəstəlikləri haqqında məlumatlar
toplana bilər. Çünki çıxacaq bir üzvdür. Baxmaqla müalicə
terapiyası formalaşa bilər. Məsələn, insanlar mənzərəli bir
məkanı gördükdə, gözəl insani münasibətlər sferasına baxdıqda
həmin məkandan enerji ala bilərlər. Bütün duyğu orqanları
vasitəsilə müalicə olunmaq olar. Məsələn, xoşagəlimli iyi
vasitəsilə, dadlı yeməklər yeməklə sağlamlığı bərpa etmək olar.
Xoş sözlər eşitməklə əhval-ruhiyyəni qaldırmaq olar. Göz
bütün duyğu orqanları içərisində ən mühüm əhəmiyyət kəsb
edəndir. Göz çatışmayan və gərilən enerjinin sürətli bərpası və
tarazlaşdırılması üçün ən əsas orqanlardan biridir. İnsan
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sağlamlığının əsası onun duyğu orqanlarının və düşüncələrinin
sağlamlığından asılıdır.
Belə qəbul edək ki, göz qoruyucu təbəqədən və daxili
qatdan ibarətdir. Siqnal daxili qata daxil olur və beyinə
ötürülür. Daxili hissədə siqnalların emalı prosesləri həyata
keçirilir. Belə qəbul edək ki, bütün duyğu orqanlarının daxili
və xarici təbəqələri vardır. Ümumiyyətlə, bütün orqanlar
birləşmədən ibarət olduğundan onların daxili və xarici qatları
mövcud olur. Göz bir duyğu orqanı kimi düşüncələrə çox
bağlıdır. Düşüncələr özünü gözdə də əks etdirir. Göz insanın
daxili aləmi və xarakteri haqqında dolğun məlumatlar verir.
Göz müdafiəedici bir duyğu orqanıdır.
Gözlə insan xarakterini müəyyən etmək mümkündür.
Çünki insanlar gözlərlə siqnal ötürürlər. Gözün rəngi də insan
xarakterini müəyyən edə bilər. Gözün fərqli rəngi gözlərdə
olan fərqli enerji kəmiyyətindən də yarana bilər. Fərqli rəngli
gözlər canlılarla kainat arasında fərqliliyi meydana gətirir.
Göz duyğu orqanı olduğundan, olmayan halda (itirilərkən)
başqa duyğu orqanlarına öz funksiyasını ötürə bilər. Daha
doğrusu, beyin başqa duyğu orqanlarına gözün funksiyalarını
ötürə bilər.
Diabet (şəkər) xəstəliyi haqqında
Diabet enerji itkisi xəstəliyidir. Enerji qəbulu ilə itki
arasında disbalanslı vəziyyətlərdir. Enerjini yaxşı qəbul etmək
üçün təmiz hava, su, qida və həyat tərzi vacibdir.
Təxmin etmək olar ki, bu kimi xəstəlik orqanizmdə
hüceyrələr arasında olan əlaqələrin pozulması ilə xarakterizə
olunur. Digər xəstəliklər kimi, bu xəstəlik də hüceyrə xarakteri
xəstəliyidir. Sistem pozulur, hüceyrələr qidalanmır və enerji
sərfiyyatından çoxluğundan azalan enerji meydana gəlir.
Ehtimal etmək olar ki, diabet xəstəliyi hüceyrələrin
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xarakterində baş verən pozğunluqdur. Hüceyrə xarakteri
nizamlı quruluşdan, hüceyrələrin müəyyən məkanda və
müstəvidə nizamlı sistemindən ibarətdir.
Hüceyrələr
azğınlaşırlar və orqanizmin əvvəlki sistemindən, vərdiş
olunmuş sistemindən “küsürlər”. Əlaqələr pozulur, qapılar
bağlanır. Ölməyə hazırlaşan hüceyrələr bu kimi vəziyyətləri
yaradır. Ya da hüceyrə “eqosu” artır və imtina yaranır. Buna
görə də enerji ilə təmin oluna bilmirlər. Azğınlaşmış hüceyrələr
qan dövranı sisteminə, qanın normal kütlə ilə axmasına, qan
təzyiqinə öz təsirini göstərə bilir.
Hüceyrələrin bir qismi sistemindən yollarını azanda ümumi
immunitet sistemi belə hüceyrələrə qarşı mübariz və kəskin
olurlar. Ola bilər ki, immun sistemi həmin hüceyrələri ac
qoyur, onlara qapıları bağlayır.
Diabet böyrək funksiyaların pozulması ilə də yarana bilən
bir xəstəlik ola bilər. Böyrəklərdə soyuqlamalar, infeksiyalar
tez-tez sidik ifrazını yaradar. Bu da nəticədə bədənin
susuzlaşmasına gətirib çıxara bilər. Qanda şəkərin miqdarı da
arta bilər.
Diabet tez-tez soyuq su içməkdən də yarana bilər. Su
içmək vərdişləri bədənin minerallarının, vitaminlərinin
yuyulmasına səbəb ola bilər ki, bu da nəticədə böyrəyin sürətlə
işləməsinə səbəb ola bilər. Şəkər xəstəliyini soyuq su içmək də
yarada bilər.
Diabet zamanı əlamətlər və səbəblər:
-qan təzyiqində kəskin dəyişmələr-çünki qan enerji ilə
lazımi orqanları təmin edə bilmir. Sürət artır, azalır. Baş
ağrıları, ürəkbulanmalar meydana gəlir;
-qan azlığı-çünki, qan üçün lazımi elementlər çatışmır. Qan
azlığı da orqanların funksiyasını dəyişir. Orqanların
parçalanmasına və ölümlə nəticələnən vəziyyətlərə səbəb olur;
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-mədə və həzm problemi-çünki, mədə-bağırsaq sistemində
maddələr mübadiləsi pozulur, enerji çatışmazlığı sayəsində
həzm
normada getmir. Qida mədədə qalır. Bağırsaqlar
ötürücülüyünü zəiflədir. Quruma gedir;
-bədən temperaturu aşağı düşür-çünki, maddələr
mübadiləsi pozulur, normal enerji üçün lazımi minerallar,
zülallar, yağlar, karbohidratlar çatışmır. Qan dövranı zəifləyir.
Bu anda aktivlik üçün orqanizm kənardan istilik tələb edir;
-bədən temperaturu yüksəlir-ona görə ki, mədəyə daxil
olan qidanı həzm etmək üçün enerji lazım olur. Temperatur
enerji çatışmazlığından meydana gələn mənfi halı aradan
qaldırmaq üçün qan dövranının sürətlənməsindən yaranır. Bu
anda insan sərin yer axtarır ki, bədənə əlavə passiv enerji
versin. Tez-tez su içir, sərin qida qəbul edir ki, daxili
çatışmazlıqdan yaranan aktivliyi aşağı salsın. Sərin qida
ümumən passiv enerji mənbəyidir. Sərin su daxildə orqanizmin
parçalanmalarının qarşısını alır.
Eqo və şəxsiyyət haqqında
Eqo-yunancadan “mən” deməkdir. Şəxs cəmiyyətdə
mövqeyi olan fərddir. Şəxsiyyət isə daha çox nüfuzu olan
şəxsdir, fərddir. Şəxs və şəxsiyyət fenomeni “mən” fenomeni
ilə təsdiq olunur. Çünki, “mən” fenomeni şəxsin, şəxsiyyətin
özünüdərk, özünüifadə, özünütanıtım elementidir. Şəxs və
şəxsiyyət mənəvi aləmdə “mən” lə tanınır. Məhz “mən” şəxsi
şəxsiyyətə çevirir. Şəxs və şəxsiyyət özü ilə “mən” i daşıyır.
Bu baxımdan da mən şəxsiyyət müstəvisində fərdi qoruyucu
amil rolunu oynayır. Şəxsiyyət çox məkanlarda eqodan dəyərli
istifadə zamanı yaranır. Şəxsiyyət eqoya olan hörmətdən
meydana gəlir. Eqonun bütün məkanlarda lazımi istifadəsi,
dəyər kimi
tətbiqi elə özlüyündə şəxsiyyətin əsaslarını
meydana gətirir. “Mən” kriteriyası insanın mənəvi keyfiyyət
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elementlərini dəyərincə istifadə etdirdikdə, elementlərin
cəmləşməsi şəxsiyyəti meydana gətirir.
“Mən” kriteriyası mənəvi aləmin məcmusundan meydana
gələn xarakterin və davranış formalarının daxilində qərarlaşır.
Davranış formalarına və xarakterə istiqamətlər verir. Hər kəs
bu baxımdan “öz məni” ilə hərəkət edir. “Mən” nizamlayıcı
faktor rolunu oynayır. Bu faktor insanın maddi-mənəvi aləm
körpüsünü yaradır.
İnsanın özünüdərkindən, hərəkətlərini ifadə etməsi
bacarığından tutmuş ömürünün sonuna qədər “mən” kriteriyası
ilə müşayiət olunur. Bu kriteriya “ömür şəxsiyyəti”ni yaradır.
Hər kəs “mən” olaraq dünyaya gəlir. Lakin “mən”lər digər
“mən”lərin əhatəsində yaşayırlar. Bu baxımdan da “mən”lər
cəmləşir. Cəmiyyət adlanan toplum yaranır. “Mən” lər birləşib
“bizlər” i əmələ gətirir. “Mən” öz mənafeyini “bizlər” dən
təmin edir. Cəmiyyətdə fərd olaraq “mən”in yaşaması digər
“mən”lərin sayəsində mümkün olur. Dünyaya gələn fərd qayğı
ilə əhatə olunur. O, həm özü üçün fərd və “mən” olur, həm də
ailə üzvlərinin “məni”ni təşkil edir. Ailə üzvlərinin “mən”
müstəvisində yer alır. Ailə üzvlərinin məxsusi “mənlər”inə
çevrilirlər. Fərdin “mən” kökü üzərində şəxsiyyət kimi
yetişməsi baş verir. “Mən”in topladığı dəyərlər şəxsiyyətin
tərkib elementlərini təşkil edir. “Mən” kriteriya aidiyyat və
mənsubluq kriteriyasını meydana gətirir.
“Mən” şəxsiyyəti müəyyən edən əsas kriteriyadır, bazadır.
“Mən” fərdin cəmiyyətdə yaşamasından və digər fərdlərlə olan
əlaqəsindən meydana gələn status kriteriyasını yaradır. Fərdin
həyatda, cəmiyyətdə qazandığı dəyərlər onun “məni”nin tərkib
elementlərini təşkil edir.
Hər bir şəxs “mən” sözü və bu sözdən yaranan status ilə
ailədə, məişətdə, cəmiyyətdə, dövlətdə özünə layiqli
yer
tutur, milli, mədəni, sosial və siyasi mövqe qazanır. Bu qazancı
ilə də öz mövcudluğunu təsdiq edir və cəmiyyət müstəvisində
müvafiq fəaliyyətini əks etdirir. Şəxsiyyət kriteriyası “mən”
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üzərində və “mən”lə birlikdə formalaşır. Eqo şəxsiyyətin
qidasını təşkil edir. Nüvəsində oturur və onu dəyər kimi
meydana gətirir. Eqo şəxsiyyəti qoruyur, çünki şəxsiyyət
özünütəsdiqin, özünüdərkin əsasını ifadə edir. Eqo sanki
şəxsiyyəti bürüyən, onun inkişafını təmin edən üst qat, “qabıq”
rolunu oynayır. Qabıq içərisində olan meyvə məhz şəxsiyyət
kimi təsəvvür oluna bilər. Qabıq müəyyən qalınlıqla meyvəni
qoruyur və meyvə həm kökdən, budaqdan, həm də ətrafdanGünəşdən, atmosferdən-qidalanır. Qabıq əgər daxilə xidmət
etməzsə, öz ölçüsünü, zəruri qalınlığını itirərsə, onda daxili
meyvə də yetişə bilməz. Ətrafla əlaqə kəsilər, zəifləyər.
Lazımi elementlərlə qidalanma kəsilər və ya da zəifləyər.
Hər bir şəxsdə eqo ilə şəxsiyyət arasında balanslaşdırılmış
vəziyyət olmalıdır. Bu tarazlı vəziyyət sanki, şəxsiyyətin bir
dəyər kimi yetişməsinə və qorunmasına xidmət edər. Şəxs
özünü cəmiyyətdən təcrid edərsə, ətrafla element
mübadiləsində olmazsa bir şəxsiyyət kimi cəmiyyətdən itər.
Çünki, onun yetişməsində lazımi elementlər olmaya bilər.
Şəxsiyyətin tərkibini təşkil edən pozitiv elementlər öz qida
mənbəyini maddi baxımdan təbiət resurslarından götürürlər.
Mənəvi qida isə ətrafdan, münasibətlər və əlaqələr sferasından
daxil olur. Şəxsiyyət insanın etik davranışından, mənliyinin
yetişməsindən və mənliyinin sərtləşməməsindən (burada
passivləşməməsindən) meydana gələn etnososial və etik-insani
bir fenomendir. Şəxsiyyətin üzərini örtən eqo çox nazilə
bilməz. Bu halda şəxsiyyət itər.
"Mən" özünüdərk və özünütəsdiq kriteriyası şəxsiyyətin
yetişməsində əsas mənbə rolunu oynayır. Şəxsiyyətin
mövcudluq və fəaliyyət sərhədlərini meydana gətirir. "Mən"
kriteriyası sükan olaraq şəxsiyyəti idarə edir. “Mən” hərəkətləri
idarə edir, özünü yönləndirmə kriteriyasını təşkil edir. Bu
kriteriya hərəkətlrə müstəvisində insanın özünütəsdiqini təmin
edir. Ona qazanclar verir. İtkilər də “mən” kriteriyasının tətbiqi
ilə meydana gəlir.
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Eqo ilə şəxsiyyət fenomeni arasında tarazlıq olmalıdır. Ona
görə ki, bu tarazlığın pozulması şəxsiyyətin itməsinə, tərkib
elementlərinin kasadlığına səbəb ola bilər. Fərdin “mən”inin
artması onun şəxsiyyətinin müstəvisinin daralmasına səbəb ola
bilər. Şəxsiyyət dəyərləri müstəvidən götürür. Bu müstəvi isə
digər “mən”lərin hesabına böyüyür. Digər “mən”lər olmasa
şəxsiyyət öz müstəvisini daralda bilər. Lazımi elementlərini
əldə etməyə bilər. Bu baxımdan da “mən”lə şəxsiyyət arasında
tarazlığın saxlanılması və “mən”lər müstəvisinin genişlənməsi
özlüyündə şəxsiyyətin dəyərlərinin artmasına səbəb ola bilir.
Eqo ilə şəxsiyyət amili arasında tarazlığın pozulması iki
mühüm məzmunda baş verə bilir: birincisi, eqonun
məhdudlaşması fonunda yaranır. Eqo digər eqolarla olan
əlaqəni məhdudlaşdırır, öz məkanının onlara verir və bu
aspektdə şəxsiyyətin yetişməsi prosesləri ləngiyir. Şəxsiyyət
daima yetişmə mərhələsini yaşayır. Ləngimə zamanı lazımi
dəyərlərin çatışmazlığı baş verir. Bu anda eqonun dairəsi
məhdudlaşır. İkincisi, eqonun çox genişlənməsi və
radikallaşması fonunda baş verir. Burada da iki mühüm məqam
ortaya çıxır: birincisi, eqonun yumşaq tərzdə genişlənməsi
prosesləri
baş
verir.
Bu
proseslər
şəxsiyyətin
möhkəmlənməsini təmin edir. Dəyərlər şəbəkəsi və müstəvisi
yaranır. İkincisi, isə eqonun radikallaşmasına səbəb olur.
Radikallıq fonunda genişlənmə cəmiyyətdə bir şəxsin
avtoritarlığına gətirib çıxarır və radikal təsirlər fonunda
müstəvi böyüyür. Bu böyümə prosesləri cəmiyyətdə, dövlətdə
diktatorluğun yaranmasını şərtləndirir. Şəxsiyyətin sərt
formada böyüməsi eqoizmə səbəb olur ki, bunun da dairəsi
müəyyən məqamda məhdudlaşır. Eqoizm ifrat mərkəzləşmə və
passivləşmə formasıdır.
Sərt təsirlər əslində şəxsiyyət
haqqında neqativ təəssüratları oyatmış olur. Eqonun mərkəzə
doğru daralması passiv eqonun yaranmasını təmin edir. Eqonun
mərkəzdən ətraflara doğru genişlənməsi isə aktiv eqonun
yaranmasına səbəb olur. Passiv eqo şəxsiyyəti məhdudlaşdırır,
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onun məkanını azaldır, aktiv eqo isə şəxsiyyəti, nüfuzu, təsiri
artırır.
Eqosentrizm-əksər məkanlarda fərdin “mənəmlik”, yəni
ifrat mənlik şüurunun əsasını təşkil edən baxışlardır.
Eqosentrizm daha çox məhdudluğa səbəb olan düşüncə
formasıdır. Bu düşüncə kriteriyası ilə hərəkət forması məkanda
bir çox çətinliklərlə qarşılaşa bilir. Eqosentrizm insanları
bütün hərəkət müstəvilərində müşayiət edən faktordur.
Eqonun müsbət və mənfi mövcudluğunun təsdiqi əməllərlə
müəyyən olunur. Aktiv eqo şəxsiyyətin dəyərlər qazanmasını
təmin edir, eləcə də fərdə digər qazanclar (məsələn, maddi
qazanclar) gətirir. Xoş xasiyyətli insanların davranışları da
mülayim olur ki, bu da hərəkətlər müstəvisində, “eqolar”
məkanında şəxsə, fərdə olan inamı və etibarı artırır.
Eqo və şəxsiyyət tarazlığı təbii ki, insanların təkmil
xarakterlərinin əsaslarını təşkil edir. Xarakter və əməl burada
mənin özünün də zənginləşməsinə səbəb olur. Bu da özlüyündə
şəxsiyyəti və onun cəmiyyətdə nüfuz və hörmətini artırır.
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ƏLAVƏ: Dinlər haqqında
Din vicdandır, həyata inamdır, varlığa inancdır, münasibət
və əlaqələrdə tərbiyəvi əhəmiyyətlidir. Din xalqların yaşadığı
məkanlarda dəyərlər yaratmaq və mövcud dəyərlərə hörmət
modelidir. Din mənəvi spektrdir, həmçinin maddi aləm
üzərində münasibət və əlaqələrin ölçü meyarıdır. Din əxlaqdır.
İnsanların hüquqlarının normalarla ifadəsini müəyyən edən
istiqamətlər məcmusundan ibarətdir. Dinlərin daşıyıcıları
xalqlardır, insanlardır. Din insanlar və xalqlar arasında inam və
inancı bir məkana toplayan ümumdəyərlər və istiqamətlər
məcmusunu ifadə edir. Xalqları və insanları mənəvi bütövlükdə
təcəssüm etdirir.
Dünya Türklərinin yaşadığı məkan buddizm, hunduizm,
xristianlıq və islam dinləri arasındakı coğrafi-mədəni zolağı
əhatə edir.
Türk dünyası əsasən, Avro-asiya məkanında xristian və
islam sivilizasiyaları arasında birləşdirici körpü rolunu oynayır.
Gələcəkdə bu rol daha da güclənəcəkdir. Bu baxımdan da hər
bir türkün çoxmədəniyyətliliyi qəbul etməsi tarixi-siyasi və
coğrafi zərurətdir. Hər bir türk fərdinin bütün dinlərə hörmət
etməsi məsləhətdir.
Allahın (ULU Tanrının) mütləq varlığı haqqında
Allah vahiddir, ölçüsüzdür, çəkisi olmayandır, sonsuzdur,
əbədidir, sərhədlərsizdir, ümumən zamansızdır (zaman yalnız
Allahın daxilindədir, forma və məzmun dəyişmələrində, daxili
tərkibin hərəkətlərində təzahür olunur), forması tam, yəni
sərhədləri ilə bilinməyəndir. Bütün tarazlıqlar və qeyritarazlıqlar, harmonik və disharmonik vəziyyətlər, simmetrik və
asimmetrik vəziyyətlər Ulu Tanrının daxilindədir. Bütün qeyrimüəyyənliklər, qaranlıqlar, işıqlar Onun daxilindədir və Onun
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özüdür, tərkibidir.
Kainatın bütün elementləri Onun
daxilindədir. Bu baxımdan da qeyri-müəyyən mütləq və
müəyyən mütləqdir. Zərurətlər və təsadüflər, baş verən
hadisələr, fikirlər və düşüncələr, əməllər və yollar, hərəkət
istiqmətləri, müsbətlər və mənfilər, artıb-azalmalar, inam və
şübhələr Ona bağlıdır, çünki o qədər böyükdür ki, hər bir
əlaməti insanlara və digər canlılara görünə bilməz.
Allah
daxilində əlamətlər var. Bu əlamətlər rənglərlə, dad və iyilər
yolu ilə müəyyən olunur. Allah əlamətlərdə müəyyən olunur.
Əlamətlər Allahın tərkib elementlərinin ayırd edilməsi üçün
insanlara və digər canlılara bir qədər qabiliyyət bəxş edib.
Kainatda mövcud olan enerji, enerjinin yaratdığı qüvvə,
enerjini yaradan kəmiyyət məhz Allaha məxsusdur. Bütün
elementlərin sintezi və əldə olunanlar Allahın varlığına
sübutdur. Allah görünən və görünməyəndir. Duyulan bütün
aləm Odur, həm də görmədiyimiz, hiss edə bilmədiyimiz Odur.
Allah insanlar üçün kənar tərəf deyil, çünki tərəf olan
şeylər (elementlər) bir-biriləri ilə ölçü ilə (burada kəmiyyət,
miqyas, kütlə, həcm, məsafə) müqayisə olunur. Məsələn,
ulduzlar və planetlər bir-birilərindən kənar tərəflərdir. Birbirilərindən asılıdırlar, ancaq vahid kainat müstəvisində
müstəqil məkanlara, trayektoriyalara sahibdirlər. Özlərində
nisbətən müstəqil qüvvəni birləşdirirlər.
Kənar tərəflər
görünən olar, çünki sərhədləri onları qonşu, bitişik aləmdən
fərqli edir.
Biz insanlar və heyvanlar, bitkilər-aktiv canlılar, təbiət
elementləri-passiv canlılar (böyük enerji mənbələri) olan su,
torpaq, od, hava-ümumən hər bir sadə və mürəkkəb birləşmə
Allahın tərkibiyik. Tam görünməyən, lakin mövcud olan
varlığın tərkibiyik. Bütün elementlər eyni qüvvəyə, enerjiyə
malik ola bilməzlər. Bu baxımdan biz insanlar da fərdi qaydada
eyni qüvvəyə, qüdrətə, hikmətə, ümumən enerjiyə malik ola
bilmərik.
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İnsanlar sonsuz enerji mənbəyində fərqli şəkildə
qidalanırlar və formalaşırlar. Allah daxilində (bütün məkanlar
və elementlər elə Allahın müstəvisidir) hər kəs eyni deyil.
Burada universallıqla yanaşı, məxsusilik də mövcuddur.
İnsanlara qeyri-adi varlıqları göstərmək, onlara duydurmaq
qabiliyyəti yalnız Allaha məxsusdur. Qeyri-adi varlıqlar aşkar
olunmayan mütləq varlıqlardır. Çünki Allahın tərkibidirlər.
Bununla yanaşı, Allah öz seçdiyinə də qeyri-adi qüvvə bəxş
edə bilir. Mən deyərdim ki, qeyri-adi zühurlar elə sonsuz və
əbədi qüvvələrin əlamətidir. Allah öz seçdiyinin ruhunu daha
çox zəngin və taraz edir. Seçilmişlər enerjili olurlar. Onların
enerjisi paylanılır.
İnsanlar və canlılar, “cansız” aləm Allahın tərkibidir. Bu
baxımdan da Allah bütün maddi birləşmələrə, fiziki
birləşmələrə müəyyən, insanlar üçün qeyri-adi olan əlamətlər
verə bilər. Bununla da öz varlığını təəccüb şəkilində canlılarda,
əşyalarda sübuta yetirə bilər. Zühur əlamətləri görüntülərdə,
səslərdə, düşüncələrdə əks oluna bilər.
Allahın peyğəmbəri İsa Məsih də fərqli qüdrətə və qüvvəyə
malik olub. Alla özündən ona daha çox pay verib. Bununla da
özünü onda digər insanlara nisbətən daha çox təzahür etdirə
bilib. İsa Məsih daha çox Allahdan parça olub. İsa Məsih O
Sonsuz Olanı özündə daha çox cəmləşdirə bilib. İsa Məsihin
timsalında Allah özünü çox zühur etdirib. İnsanlara güclü
qüdrəti və hikməti bəxş etdirə bilib.
Allah İsanın timsalında
bəzi qeyri-müəyyənliyi müəyyən edib.
Allah xristian peyğəmbəri İsa Məsihin simasında
insanlara nəyi sübut etdi
Bəşəriyyəti təbliğ edən bütün dinlərlə yanaşı, xristian dini
də ədalət, tarazlıq, mərifət, qanacaq, təmizlik, paklıq,
məsumluq, insaf, rəhm, sülh və insanın əhatə olunduğu və
insanın əhatə etdiyi, insanın özündə təcəssüm etdirdiyi bütün
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müsbət keyfiyyətlərin ümumiləşdirilmiş ilahi dəyəridir.
Xristian dini özündə humanizmin, bəşəri dəyərlərin
məcmusunu yaradan bir pak dindir. Xristian dininin
peyğəmbəri İsa Məsih öz şəxsiyyətliliyində Allahın insan üçün
bəxş etdiyi məcmu dəyərlərin humanist formasını təcəssüm
etdirdi. O, pak ruhlu bir insan kimi nümunə olaraq dünyaya
gəldi və əzablara düçar olan saf ruhlu Allah elçisi kimi bu
dünyanı cismən tərk etdi.
Allah onun simasında insanlara nəyi sübut etdi:
-Əsil insanpərvərliyi;
-İnsanın humanist məzmununu;
-İnsanın ədalətli və xeyirxah olmasını;
-Pak ruhun bədəndə necə ola bilməsini;
-İnam, etibar, sədaqət kimi mənəvi keyfiyyətləri;
-Nəfsə hakimliyi;
-Dünya malına göz toxluğunu;
-Mübarizliyi, əzmkar ruhu, möhkəm iradəliliyi,
qətiyyətliliyi və dönməzliyi;
- Ağılı və kamala yetişməni;
-Saf ruhun xain və paxıllar önündə əbədiliyini;
-İnsanın insana qarşı rəhmli olmasını və çoxlu sayda
müsbət keyfiyyətləri.
Allah İsanı yer üzünə elçi göndərdi, Özündən ona daha çox
verdi, onu seçdi və üstün etdi. Onu nümunə göstərdi. Sonra da
öz yanına çəkdi ki, əzablara düçar olmasın, pak ruh hörmətdən
düşməsin. İsa vasitəsilə Allah insanın ədalətdən həm də uzaq
olan təbiətini açdı. İnsanın ümumən vəhşi simasını, əzazil və
qəddar olmasını, yaxşını qəbul edə bilməməsini sübuta yetirdi.
İnsanın ümumən vəhşi simasını aşkarladı. Ədalətin
sarsılmazlığı xristian dinin yayılması və insanların qəlbində
İsanın yaşaması ilə sübuta yetirildi. Safllığın, ədalətin şər
üzərində əbədi qələbəsi sübuta yetirildi.
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Xristian cəmiyyətlərinin sivil dəyərləri haqqında
Xristian dininin müqəddəsliyi kamil insan düşüncə və
əməllərində sübuta yetirilməkdədir. Xristian dininin pozitiv
mahiyyəti bu gün Avropa cəmiyyətlərində düşüncə və əməlin
vəhdətində özünü təsdiq etməkdədir. Xristian dininə etiqad
edən Avropa fərdi öz müstəqil ruhu ilə dininin mahiyyətini
dərk edə bilir. Avropa cəmiyyəti bir tərəfdən dinini qoruyub
saxlayır, digər tərəfdən də özünü dindən azad və sərbəst hiss
edir. Bu da özlüyündə dinin dəyərli nemət olmasını təmin edir.
Avropanın əksər cəmiyyətləri ümumən elmdən istifadə edərək,
bir tərəfdən inkişaf edirlər, digər tərəfdən öz ruhlarının da
mənən sağlam qalmasını bu inkişaf prosesləri üzərində təmin
edə bilirlər. Əlaqə və münasibətlərdə ədalət kriteriyasının bir
etalon kimi tətbiq olunmasına çalışırlar. Bu da özlüyündə
humanizmin təcəssümünü təmin edir. Ədalətli inkişaf sosial
cəmiyyətlərin qurulması yollarını açır. Xristian dini və xristian
fərdinin fəaliyyətinin sintezi ədalətli cəmiyyətin qurulmasını
təmin edə bilir. Bununla da din əslində insana xidmət etmiş
olur.
Multikulturalizm və din
Mədəniyyət insanın yaradıcılığında, quruculuğundan,
münasibət və əlaqələrdə davranışında, ədəbi fikirlərindən ibarət
olan sistemli normativ konsepsiyadır. Hər bir fərdin həm
universal, həm də fərdi mədəni imkanları mövcuddur.
Mədəniyyət adi məişətdən tutmuş, cəmiyyəti əhatə etməklə,
dövlət səviyyəsinə, ondan da ali olan xalqlararası və
dövlətlərarası səviyyələrə qədər yüksəlir. Bütün mərhələlərdə
mədəniyyət davranışdan, nəticəsi olan fəaliyyətdən ibarət olan
bir dəyərdir. Hər bir xalqın özünəxas mədəniyyəti vardır və
çünki, fərqli adətləri, ənənələri, ədəbiyyatı və incəsənəti, eləcə
də dini və mifik inancları mövcuddur. Xalqların dünyada toplu
halda yaşaması da özlüyündə məhz dünyanın mədəniyyət
çalarlarını yaratmışdır. Çoxlu sayda danışıq dilləri, xalqların
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məxsusi həyat tərzi, o cümlədən adət-ənənələri elə həmin
xalqların etno-milli identifikasiyasını meydana gətirir.
Mədəniyyət cəmiyyətdən dövlətə qədər yüksəlməklə, özünü
müxtəlif sahələrdə formalaşdıran dəyər kimi çıxış edir. Bu
baxımdan ailə, məişət, cəmiyyət və siyasət mədəniyyəti
anlayışları ortaya çıxmış olur.
Bütün xalqların mifik, dini inanclarında və dünya
görüşlərində Ulu Tanrı, təbiət yaradıcı tərəf kimi çıxış edir. Bu
da insanın təbiətə bağlı olaraq, qabiliyyətli, bu baxımdan da
əqli və yüksək şüuru olan tərəf kimi özünə verdiyi dəyərlərin
əsaslarını təşkil edir. İnsan fərd kimi özünü bütün institutsional
məkanlarda mədəni qurucu şəxs kimi təsdiq edir. Mədəniyyətin
ən yüksək göstəricisi məhz insanın, insan amilinin mərkəzdə
bir dayaq kimi görülməsindən ibarətdir. Mədəniyyətin ən ali
səviyyəsi Allahın qəbulundan və dərkindən ibarət olur.
Multikulturalizm
çoxmədəniyyətlilk
deməkdir.
Çoxmədəniyyətlilik bir dövlətdə, regionda və ümumən
dünyada mövcuddur. Fərdi mədəni amillər müəyyən bir
məkanda birləşərək özünü etnik, sosial-siyasi amillərə transfer
edir. Bu baxımdan hər bir xalq mədəniyyət ünsürüdür,
subyektidir, daşıyıcısıdır. Bir dövlətdə bir və ya da bir neçə
xalq öz mədəniyyətini vahid siyasi təşkilatda birləşdirir.
Burada vahid siyasi mədəniyyət yaranır. Multikultural
dəyərlərin qəbul olunması böyüklük, müdriklik, yüksək əxlaqi
keyfiyyətlərə malik olmaq əlamətidir. Bu ideya özündə “taraz
bölgü”, “qəbul”, “adaptasiya”, “harmoniya”, “simmetriya”
kimi əxlaqi uyğunluq və bərabərlik ruhunu birləşdirir.
Çoxmədəniyyətlilik bəşəri bir ideyadır və özündə insan
məfhumunu ümumiləşdirir. Son nəticə olaraq Allahın vahidliyi
ideyasına, inamına aparıb çıxarır. Mədəniyyət insanlara,
xalqlara təbiətdən gəlməklə yanaşı, Allah vergisi kimi də qəbul
olunmalıdır. Çünki, Allah rəngarənglik və qarşılıqlı inkişaf və
dəstək üçün çoxlu sayda xalq yaradıb və onlara qabiliyyətlər,
istedadlar verib.
Çoxmədəniyyətliliyi qəbul etmək sivil dəyərlərin yüksək
olmasından, xalqların qəlb genişliyindən xəbər verir.
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NƏTİCƏ:
İnsan fəlsəfi düşüncəsi insanın özünü mahiyyətdə görməsidir.
Düşüncələri ilə dərk etməsidir. İnsan özünü sistemli dərk etməyə
çalışır. Buradan da mürəkkəb təfəkkürlü insanlar formalaşır.
Mürəkkəb təfəkkür fəlsəfə və elmi ali məqamlarda, yüksək
zirvələrdə tamamlayır. Belə təfəkkür axtarışlı, konstruktiv,
konseptual və yaradıcı olur. Axtarışın, yaradıcılığın əsas məqsədi
özünüdərketməyə söykənir. İstəklər məhz düşüncələrin
sistemləşməsini zəruriləşdirir. Düşüncələrin sistemləşməsi
sayəsində insan özünü daha da aydınlaşdırır. Düşüncələr
dərinləşdikcə insan kainatda öz missiyasını dərindən dərk etməyə
başlayır.
Fikirlərin, düşüncələrin sonsuz kainat məkanında tam
sonluğu yoxdur. Sadəcə olaraq müəyyən məqamlarda bitkinliyi
və qəti sonluğu vardır. Fikirlərdən fikirlərin törəməsi insan
düşüncələrinin sonsuz potensiala sahibliyini əks etdirir.
Kainatın daxili enerji potensialı, müəyyənliklərin artması
düşüncələrin genişlənməsini
şərtləndirir. Subyektiv və
obyektiv fikirlərdən yeni fikirlər ortaya çıxır. Konstruksiyalar
cızılır. Müstəvilər meydana gəlir.
Əsərdə düşüncə konstruktivliyi yolu ilə subyektiv əsaslarla
təbiət və insan haqqında əlaqələndirici, bağlayıcı fikirlər
bildirildi. Bu fikirlərin tam həqiqətə uyğunluğu elmi sübutlar
əsasında həyata keçirilə bilər. Gümanlar, təxminlər, ehtimallar
isə həqiqətə bir qədər yaxın ola bilər. Elm yolu ilə gümanlar,
təxminlər öz məkanlarını təsdiq etməlidir.
Əsərdə insan kimi mən özümü öz hisslərimlə və
düşüncələrimlə təbiət ünsürü kimi təsdiq etməyə başladım.
Daxilimdən gələn aydınlıqlar hesabına müəyyən nəticələr
ortaya qoydum. Öz daxilimindən gələn cərəyanlarla özümün
hisslərimi müəyyən etdim.
İnsan kimi mən siqnal mənbəyini əsas üç xətt üzərində
güman etdim: insan genetik məxluqdur-bioloji amillərə
bağlıdır; insana daxil olan siqnallar ətraf aləmdəndir; başqa bir
siqnal yolu makrodandır, sonsuz aləmdəndir. Bu, siqnal hər kəs
üçün deyil. Müəyyən məqamlarda insanlara verilir.
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