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Połowa II tysiąclecia p.n.e., Półwysep Synajski. Wypalone słońcem kamieniste pustynie
między Egiptem a Mezopotamią. Na kamieniach wykute 22 litery znaków spół-głoskowych
od _ Aleph_ do _Tav_ . Znaki, które połączyły wszystkie kultury morza śródziemnego .
Za sprawą kupców fenickich, przez przystosowanie kodu spółgłoskowego do fonetyki
dialektów śródziemnomorskich, alfabet stał się podstawowym narzędziem wymiany
informacji między ludźmi. Ale też modyfikacja kodu Proto-Synajskiego, dokonana przez
wpisanie w system literowy profanacji samogłoskowych, zmieniła narzędzie rozpoznania
świata w grę intelektualną. Ciało zostało wtłoczone w obraz tworów pojęciowych umysłu.

U podstaw naszej cywilizacji został popełniony błąd

i tylko rozpoznanie tego błędu prowadzić może

do przywrócenia porządku rzeczywistości

Pusta przestrzeń poza historią. Czasem gdzieś na horyzoncie pojawiał się człowiek.
Z nim był Jedyny i w Nim człowiek pokładał nadzieję. Szeptał znakami spółgłosek
wsłuchując się w ukryty samo-głos między nimi; rozmawiali oddychając razem.
Pierwszy w dziejach kod alfabetu spółgłoskowego, nowe narzędzie opisu świata przez rozpoznanie
podstawowych figur artykulacyjnych mowy ludzkiej. Dwadzieścia dwa znaki graficzne wskazały
22 możliwości kształtowania przepływów powietrza w gardzieli względem języka, zębów, warg,
i podniebienia, a bez użycia strun głosowych.
Kod alfabetu Proto-Synajskiego nadaje znaczenia tylko temu, który oddychając studiuje układy znaków Pisma.
W odróżnieniu od tekstów w języku greckim i każdym innym, Pisma nie należy czytać głośno, bądź z zamkniętymi
ustami, należy czytać bezgłośnie i oddychać odpowiednio według znaków. Nie należy czytać Pisma innym, bo
wyjątkowość pozycjonowania każdego ze znaków na mapie tekstu ma osobną wartość, co jest naocznie punktowane
specjalnym narzędziem przedłużającym dłoń czytającego:

Talmud,
[Menachoth]
Traktat o Darach Ofiarnych
strona 29, verso

Jechuda Bar rabi Ilaj:
takie są dwa światy
jakie stworzył Przenajświętszy
Błogosławiony
(patrz: Księga Rodzaju 2,4)

Jest zapisane:

_ _ בהבראם
czyta Się:

Studiując Pismo czytam dwa poziomy znaczeń;
raz – znaki literowe które widzę, a dwa – to co między znakami, co jest łaską
obecności i tchnieniem od Pana: domyślne połączenia spółgłosek które łączą Jego
i mnie, w jednym oddechu. Jest to więc niezwykły tekst, który zawiera tajemnicę
niedopowiedzianego, gdzie samo-głos objawia się przez wsłuchiwanie w ciszę,
odkrywanie ukrytych intonacji i wibracji powietrznych. Praktyka studiowania Pisma
jest doświadczeniem pokory wobec nieznanego, próbą wchodzenia w przestrzeń
własnego ciała. Dotkliwa obecność ciała jest też pre-tekstem do sublimacji duchowej
w ulotnych wymiarach czasu i nieogarnionej przestrzeni:
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Stoję odchylony, usta lekko otwarte, rozluźniam mięśnie twarzy, język osuwa się swoim trzonem
w głąb gardzieli. Jeśli teraz spróbuję przyjąć bezgłośną literę _ h _ rozluźniona krtań powoduje, że
słyszę tylko powiew wiatru. Artykulacja wetchnienia powoduje, że zaczynam ziewać, w oczach
pojawiają się łzy, z nosa zaczyna kapać...

Zauważam, że przedłużona inicjacja wdechowa _ h _ mimowolnie podnosi czubek
języka dla artykulacji _ l _. Kontynuacja tego procesu fizjologicznego
podtrzymaniem głoski _ l _ powoduje odblokowanie i rozwarcie przewodów
słuchowych od strony gardzieli (trąbki Eustachiusza), prowadzących wprost do ucha
środkowego. Powiedzieć to, co zapisane jako_ h– l– l _ (tu: chwała), to jeszcze
nic nie znaczy, to puste słowo;

Ciało Księgi czytać trzeba w natchnieniu,
żeby łzy twarz obmyły, żeby ku niebu ciało zachwycone kolana pode mną ugięło...
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Konsekwencją inicjacji wdechowej literą _He_
jest jednoznaczne ustalenie, iż funkcjonuje ona

poza percepcją zmysłową słuchu.
Poddźwiękowa artykulacja tej litery dokonuje się bez użycia strun głosowych. Jej wyrazem jest
powiew powietrza charakterystyczny dla fali nierezonansowej. Tak więc wyraz litery _ He_
materializuje się nie falą dźwiękową, lecz energią falową z wibracji słupa powietrznego w tchawicy.
Nie sposób jej zidentyfikować za pomocą słuchu, czyli transmisją z błony bębenkowej na receptory
dźwiękowe. Wibracje powietrza w instrumencie tchawicy przenoszone są do ucha w inny sposób.
Energia sprężysta drgań nieharmonicznych jest kierowana wewnętrznymi przewodami słuchowymi dla wywołania
zjawiska odwróconej transmisji falowodowej przez dukt ślimacznicy ucha wewnętrznego. Wykorzystanie podwójnej
spirali labiryntu jako akceleratora falowego otwiera dostęp do perceptorów zmysłu orientacji przestrzennej. Tu
rozpoznanie świata dokonuje się już poza naszą świadomością; na poziomie energii grawitacyjnych. Wyjście w przestrzeń to droga
do percepcji pozazmysłowej, dla której aktywizowany jest ukryty potencjał ciała zdolnego rozpoznać energię własnego istnienia.
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O anatomii człowieka wiemy wszystko. Oczywistość budowy ludzkiego ciała została
skutecznie ustalona tradycją nauk medycznych. Powszechnie dostępny obraz ciała jest
drobiazgowo skatalogowanym zbiorem części składowych organizmu jako przedmiotu
badań. A jednak nie jest to wiedza, która prowadzi nas do rozpoznania istoty
człowieczeństwa.

Jak zrozumieć, że

spłodzony z łona odnajduję siebie

poza światem zwierząt?
Ewolucja osoby ludzkiej wyraża się przyjęciem wertykalnej pozycji ciała. To nie oderwane od
rzeczywistości wyobrażenia o świecie, lecz fizycznie dotkliwa praktyka utrwalania tej pozycji
otwiera rodzajowi ludzkiemu drogę do transcendencji. Przyjęcie pozycji stojącej ustanawia
nietypowy, inny niż u wszystkich zwierząt, tryb funkcjonowania organizmu. Przyrodzona mu oś
kręgosłupa ma swój odpowiednik w formującej się wertykalnie, równoległej osi miękkiego
szkieletu tkanek powięziowych. Rozpoznanie dwu-osiowego modelu postaci ludzkiej jest tu nowym
spojrzeniem na dwoistość istoty człowieka, przekraczającego ograniczenia natury biologicznej ku
możliwości istnienia w nieskończoności świata fizycznego.

Figura

zachwycenia
Świadomość istnienia wyłania się z wnętrzności ciała. Wewnętrzne przestrzenie formowane
miękkim szkieletem powięziowym [fasciae] to kolejno: jama miednicy [cavum pelvis] – jama brzuszna
[cavum abdominis] – jama płuc [cavum pulmonis] – cieśń gardzieli [isthmus faucium] – trąbki Eustachiusza
[tubae Eustachii] – tunele labiryntu [labyrinthus membranaceus]. Nowym ujęciem ich wzajemnej zależności
jest wskazanie piętrowo skonfigurowanych progów, przepustów, przepon i śluz powięziowych.
Zauważam tu, że ich właściwością jest niezwykła zdolność do przekształceń tkanek kolagenowych
z jakich są utworzone. Przekształcenia tych materii pozostają w dynamicznej relacji do środka
ciężkości wertykalnie zorientowanej masy ciała fizycznego przez przekazywanie napięć na
poziomie molekularnym. Generowana tym sposobem energia ujawnia się w postaci strumieniowych
przepływów wzdłuż mobilnych wewnętrznie struktur kolagenowych. Jest to więc energia życiowa
niezależna od woli człowieka, dla którego jedyną możliwością jej ujawnienia jest dyscyplina
doświadczenia fizycznego. Wykonanie takiego doświadczenia jest możliwe przez przyjęcie
szczególnej konfiguracji ciała w jego uniesieniu nad ziemią.

Spiral Line;
taśma powięzi ścięgnistych
stabilizująca prawidłowe funkcjonowanie
figury zachwycenia
porównaj: „Anatomy Trains”
© Thomas Myers, 2001

Konfiguracja

uniesienia
Wprowadzam nowe określenie doświadczenia transcendencji terminem <Sublimacja>, dystansując
się od klasycznych praktyk znanych jako <Medytacja> czy <Kontemplacja>. Stąd też wskazanie
„dyscyplina sublimacji” z łacińskiego limen: próg, przedsionek, oznacza tu proces rozwoju
duchowego w podprogowej dyscyplinie inkantacji tchnienia. Jej warunkiem jest doświadczenie
przyjęcia właściwej figury zachwycenia, gdzie środek ciężkości masy ciała nie jest bezwładnie
wsparty względem podstawy miednicy, lecz zawieszony w powietrzu aktywizuje swą energię
względem ziemi jako poziomu odniesienia.
Impulsem wyjściowym dla nowej konfiguracji narządów wewnętrznych jest tu podciągnięcie ku
górze podstawy krocza, z jednoczesnym poczuciem ściągnięcia ku dołowi obręczy żeber
i usztywnienia klatki piersiowej. W ten sposób, przez odchylenie korpusu ku tyłowi, mimowolnym
centrum skierowanych dośrodkowo napięć powięziowych okazuje się być podbrzusze w strefie
poniżej blizny pępka (chińskie: 丹田 tan-t'ien). Niezauważalnie reorganizuje się też układ głębokich
struktur sieci powięziowych całego ciała;

[diaphragma urogenitale]
Intencjonalna próba podciągnięcia membrany krocza ku górze jest wspomagana mimowolnym
odruchem zakurczowym zespołu ścięgiem i powięzi lędźwiowych [psoas minor] od wewnętrznej
strony wzgórka łonowego. Odczucie ich ruchu jest rozpoznawane przez kobiety jako orgazm głębokich struktur
powięziowych pochwy. U mężczyzn wywołanie tego samego wrażenia ujawnia się odblokowaniem żył zaciskowych podstawy
członka, powodując automatyczne wyczerpanie jego erekcji.

[mesenterium]
Kierowane dośrodkowo napięcie podbrzusza jest powodowane podciśnieniem płynów
fizjologicznych kłębu jelitowego, gdzie zblokowane zwoje membran dokrewnych przyjmują nowe
funkcje. Wzmożona aktywność tego bloku zwojów jako hipotetycznego mózgu trzewiowego wydaje się być związana ze
zjawiskiem ruchomości fizycznego środka ciężkości masy ciała i śladową absorbcją energii grawitacyjnych.

[diaphragma]
Zakurcz zespołu ścięgien lędźwiowych na poziomie jamy miednicy ma daleko ważniejsze
konsekwencje w wyższych partiach ciała; gdzie powięzie tylnego brzegu przepony płucnej,

wrośnięte w tkankę powięziową brzuśców lędźwiowych przenoszą energię tego
ruchu na pracę układu oddechowego. Ta sekwencja formowania się nowej konfiguracji organów wewnętrznych
w jedną oś czynnościową wydaje się być kluczowa dla praktyk w dyscyplinie zachwycenia.

[hiatus aorticus]
Serce zmienia swój kształt i dynamike działania całego układu krwionośnego współzależnie od
działania płuc jako pompy ssąco-tłoczącej układu oddechowego. Wspólnym elementem obu tych
układów jest przepona brzuszno-płucna. Możliwość rozluźnienia mięśnia przeponowego w sytuacji wdechu
wykonywanego ściągnięciem lędźwiowym, powoduje rozszerzenie przepustu aorty a w konsekwencji, przez dodatkowe ukrwienie
kłębu jelitowego, kumuluje energię zwojów trzewiowych.

[lobus pulmonis]
Uproszczone wyobrażenie płuc jako organu dwukomorowego, wyposażonego w dwa oskrzela
i tchawicę, jest z gruntu błędne i wymaga oglądu innego, niż utrwalony wyobrażeniami klasycznej
anatomii. Prawidłowym spojrzeniem na fizjologię płuc jest anatomicznie uzasadniona konstatacja, że składają się one z sześciu
oddzielnych płatów symetrycznie usytuowanych względem tchawicy. Płat serca jest tą częścią, która zarządza wymianą tlenową krwi
w pęcherzykach płucnych pozostałych pięciu płatów. Tak więc podział anatomiczny płuc jest rozróżnieniem płatów oddechowych
w widoku bocznym: na tylne i przednie. Tylne dwa płaty są symetrycznie rozłożone wzdłuż kręgosłupa i osadzone podstawami
na kopule przeponowej. Przednie trzy płaty są usytuowane nieco powyżej, asymetrycznie względem mostka piersiowego; dwa po
jego prawej stronie i jeden płat płucny oraz serce po stronie lewej.

[trachea]
Rozpoznanie anatomicznego rozkładu płuc jest podstawą do teoretycznego przypuszczenia
możliwości wykonania dechu przeciwbieżnego. Praktyczne zastosowanie takiego rozeznania jest tu
warunkiem doświadczenia kontrakcji wdechowo-wydechowej tylnych i przednich płatów płucnych.
Przeciwbieżny pływ powietrza przez tchawicę okazuje się być fizycznie możliwy, bo wdychane powietrze o temperaturze zwykle
niższej niż temperatura ciała, nie miesza się z wydychanym powietrzem, zwykle o temperaturze wyższej niż temperatura ciała.
Przeciwbieżne strumienie wdychanego i wydychanego powietrza, tworzą naturalne zjawisko podobne do fenomenu trąby
powietrznej. Jednakże okoliczność, że jest to zjawisko formowane w instrumencie rury jednostronnie zamkniętej (czym w istocie
okazuje się być narząd tchawicy) powoduje, iż następuje tu zmiana energii tarcia cząstek powietrza na energię falową.
Zjawisko to jest definiowane we współczesnej fizyce modelem fali sprężystej stojącej, gdzie długość fali jest stała i równa
czterem długościom instrumentu rury jednostronnie zamkniętej. Ustalając długość instrumentu od poziomu nieco poniżej
podstawy rozwidlenia tchawicy do szpary głośni w poziomie krtani, łatwo jest obliczyć odpowiadający mu zasięg fali stojącej.
Zgodnie z prawami fizyki dolny, zwrotny punkt fali, sytuuje się nieco poniżej blizny pępkowej podbrzusza; a punkt szczytowy fali:
na poziomie uszów człowieka.

Nowa konfiguracja organów wewnętrznych w jedną
oś czynnościową ustanawia nadprzyrodzony istocie
ludzkiej porządek fizjologiczny. Pogłębione podciśnieniem w jamie
miednicy odczucie zassania membrany krocza znajduje odruchowe wsparcie ze strony
tkanek powięziowo-mięśnowych tylnej ściany brzucha. Tylny brzeg rozlużnionej przepony
ze zrostami powięziowymi mięśni lędżwiowych jest ciągniony wzdłuż kręgosłupa ku
dołowi. Rezultatem jest zmiana sposobu funkcjonowaniu płuc. Ściągane od strony pleców
dwa tylne płaty płucne siłą bezwładności zasysają powietrze, podczas gdy trzy płaty płucne
piersiowe wciąż jeszcze pozostają w fazie wydechu wymuszonego zaciskiem klatki
piersiowej. Fenomen kontrakcji wdechowo-wydechowej pozwala na użycie tchawicy jako
narzędzia w dyscyplinie sublimacji tchnienia.

[glottis]
Zwieńczeniem tchawicy jest węzeł powięziowy krtani, którego ruchomość decyduje
o przekształceniach głośni jako swoistego ustnika instrumentu rury jednostronnie otwartej.
Naturalnym rozwarciem głośni jest szpara dwu fałd głosowych [plica vocalis] układająca się wzdłużnie względem symetrii ciała.
Drgania przepustu strunowego wzbudzają falę dźwiękową wzmacnianą rezonansowo w sekwencjach harmonicznych. Stanem
granicznym układu strunowego jest usztywnienie krtani w jej pełnym rozwarciu wziewnym. Fizjologia tego odruchu do tej pory nie
znalazła wytłumaczenia. Pomijanie rozpoznania z pozoru drobnego i nic nie znaczącego odruchu ziewania zamyka drogę do ustaleń
naukowych otwierających perspektywę nowego doświadczenia kulturowego.

[epiglottis]
Zasysane od dna korpusu wetchnienie w tylne płaty płuc jest sygnałem potencji organizmu do
przejścia w nową konfigurację otworu głośni. Szerokie rozwarcie gardła rozszerzeniem podstawy języka daje
możliwość kontynuowania transformacji węzła krtani cofnięciem podstawy języka ku dołowi, co powoduje też opuszczenie zaworu
nagłośni [epiglottis]. W konsekwencji, szpara głośni układa się poprzecznie i jest przymknięta szczelinowo, co umożliwia
uruchomienie instrumentu tchawicy jako narzędzia generującego falę podd źwiękową, sprężystą (a więc nie-rezonansową),
penetrującą przestrzeń w kierunku sklepienia gardzieli.

[musculus levator veli palatini]
W odróżnieniu od warunków typowej ekspresji dżwiękowej, plan architektury ludzkiego organizmu
rysuje tu inny, szczególny trop fizjologiczny. Na odcinku od szpary głośni do sklepienia gardzieli funkcjonuje para
mięśni dźwigaczy i napinaczy podniebienia miękkiego. Ich zadaniem jest otwieranie zamka nagłośni w czasie oddychania, bądż jego
zamykanie dla przełykania pokarmów. Nietypowa konstrukcja przewieszenia tych mięśni w sklepieniu gardzieli powoduje,
że podczas połykania pokarmów zamknięcie nagłośni powoduje jednocześnie automatyczne uniesienie podniebienia miękkiego
[velum palatinum] jamy ustnej. Ten sam odruch fizjologiczny zachodzi też przy cofnięciu języka i rozszerzeniu jego podstawy.
Generowana kontrakcją wziewowo-wydechową (przez uniesienie podniebienia miękkiego) fala sprężysta stojąca jest kierowana
w odsłonięte i odruchowo rozwarte tym uniesieniem wpusty przewodów słuchowych [tubae Eustachii] usytuowane w tylnej ścianie
gardzieli a prowadzące w labirynty ucha wewnętrznego.
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[auris interna]
Wszystko, co dzieje się potem, dokonuje się w głębokich przestrzeniach zdumiewającego narzędzia
ludzkiej wrażliwości, jakim jest zmysł słuchu, grawitacji i orientacji przestrzennej. Zmysł ten jest
najbardziej chronionym organem naszego ciała. Ukryty głęboko w pancerzu kostnym u podstawy
czaszki jest usytuowany symetrycznie w dolnych segmentach kości skroniowych, a wydrążone tam
tunele labiryntu [labyrinthus osseus] są odizolowane od przypadkowych bodźców świata zewnętrznego.
Rozwierane wpusty przewodów słuchowych zasysają z gardzieli wraz powietrzem energię fali
sprężystej w fazie jej końcowego odcinka. Ciśnienie w uchu środkowym wzrasta, co powoduje
zwiotczenie błony bębenkowej ucha zewnętrznego i zablokowanie transmisji falowych w okienku
owalnym [fenestra vestibuli] ucha wewnętrznego.W ten sposób wyłączona zostaje percepcja zmysłu
słuchu: dla rozpoczęcia recepcji właściwej dla zmysłu grawitacji.
Szczyt poddźwiękowej fali sprężystej uderza w okienko okrągłe [fenestra cochleae] ślimacznicy
błędnika. W zwężających się falowodach ślimaka [scala tympani] następuje gwałtowne jej
przyspieszenie do punktu zwrotnego [helicotrema] ślimacznicy i dalsza transmisja falowodem [scala
vestibuli] na kryształkowe struktury [membrana statoconiorum] woreczka [sacculae] i łagiewki [utricle] gdzie
fala poddźwiękowa ulega rozszczepieniu na quasicząstki fononów (promieniowanie kwantowe
energii sprężystej).
Strumieniowa transmisja kwantowa kanałem śródchłonki [ductus endolymphaticus] jest odprowadzana
na zewnątrz osłony kostnej tunelów labiryntu do zbiornika [saccus endolymphaticus], skąd jest
kodowana w struktury morfemów glejowych opon mózgowo-rdzeniowych [pia mater / arachnoidea
encephali / dura mater] a stąd dalej, w meridiany powięzi miękkiego szkieletu ciała.
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Dyscyplina
sublimacji przydechowej
(skrót)

stoję wyprostowany, nieznacznie odchylając się poza linię pięt
dla uaktywnienia energii środka ciężkości ciała;

wytchnieniem rozluźniam mięśnie, dla ujawnienia ścięgnistej
blokady odruchów oddechowych z poziomu klatki piersiowej i brzucha;

impulsem od powięzi krocza przyjmuję w-tchnienie,
ściągając rozluźnioną przeponę wzdłuż pleców ku dołowi;

nie wydycham; pozwalam na swobodne uchodzenie nadmiaru powietrza
osuwaniem się ciała siłą ciężkości.
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