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AZ EMBER A TEREMTÉS KORONÁJA?

Oltyán Edit, 2015 július 12 vasárnap - 14:30:00

Mióta a csillagászok exobolygókat találtak, és ilyenbQl már nagyon sok van, próbálnak kategorizálni. Pontosabban azt
vizsgálják, hogy egy adott planéta megfelel-e a földhöz hasonló paramétereknek, lehet-e ott élet, akár ilyen ember, mint
mi. Nem állítanám, hogy az ember a teremtés koronája, mindössze azt, hogy itt a Földön jelenleg ez a test felel meg
legjobban az adott fizikai körülményeknek. &

Jól van kitalálva, ugyanakkor mégis igen könnyen sebezhetQ. Emberszerq fajokról lehet hallani az ufológiában, így
vélhetQen nem csak mi vagyunk ilyenek, ebben az esetben fajta rokonságról lehet szó. De maga a fizikai test eléggé sqrq
ahhoz, hogy gátat szabjon egy nagyobb ívq fejlQdés ellenében. EbbQl következik, hogy egy magasabb rendq
értelemmel felruházott civilizáció, nem a fizikai test közegét favorizálja a megnyilvánuláshoz.

Mit értünk magasabb rendq civilizáció alatt? Néhány
ismertetQjeggyel mindenképp rendelkezik.
Metakommunikál, azaz gondolattal kommunikál. Nincs szüksége egyáltalán szájberendezésre, ez a szerv nála nem is
létezik. A gondolatokat közvetlenül a lélekkel fogja fel, így egy füst alatt a fülek funkciója is értelmetlenné válik.

Harmadik szemmel néz, azaz lélekkel néz. Így a szemek elvesztik létjogosultságukat, felesleges szervekké válnak.
FeltételezhetQen van olyan bolygó, ahol a haladáshoz lábakra sincs szükség, mert esetleg annyira légies, hogy a lakosai
tisztán csak lebegnek, talán még gyorsabban is jutnak el egy adott célponthoz. Itt a térugrásra nem térnék ki a
közlekedéssel kapcsolatban, mert az már technikai megoldás és itt kifejezetten a fiziológiai felépítést taglalom, de
nagyobb távolságok megtételére mindenképp a térugrás jöhet szóba.

Talán a hQérzékelés az, ami minden civilizációnál jelen van, de itt is lehetnek különbségek. A földi ember 1-2 C°-ot
még nem vesz észre, ennél sokkal kifinomultabb érzékelési módok is létezhetnek.

Megállapíthatjuk, hogy az ember nem a teremtés koronája, de a fejlQdés idQvel lehetQvé teheti, hogy új, légiesebb
testek felvétele, új utakat is nyit egy bölcsebb civilizáció kialakulásához.
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