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Kara Homfrat(in)o: 

Jen vi ricevas de la Movado sen Nomo samtempe la unuan 'LeviZkarton' en Esperanto 
kaj la unuan numeron de ĝia 'Lumturo'. 
Koncerne la Levilkarton: antaù jam multaj jaroj, pastro en NederZando iniciatis 
dissendadon de tiaj kartonoj kun aforismoj; li ja  konstatis kun ĉagreno ke en nia 
mondo furoras rapidemo, aferemo, raciemo... dum la "kulturo de la koro" perdiĝas 
pli kaj pli. 

La aforismoj celas instigi individuajn homojn venki sian egoismon, por tiele pli-
bonigi la interhomajn rilatojn, kaj pere de tio (iomete) la mondon. Ilia alvoko 
estas tiel tuthomara, ke la origine nur katolika iniciato renkontis vastan sim-
pation en ĉiaj medioj. Ni esperas, ke simila ondo de bonvolemo montriĝos ankaù 
inter esperantistoj, senrigarde ilian personan vivokoncepton. 

Tion cetere jam spertas la "Vitaminoj por la Koro" - rekuraĝigaj paroladetoj per 
telefono, kaj unu el Za multaj burĝonoj kreskintaj el la unua semo de MsN - de-
post kiam ili aùdeblas ankaù en la Internacia Lingvo - (t.e. en Belgio per numero 
031/35. 12.67) . 

Nu, se Za Levilkartoj agas 'horizontale' je  kontaktoj de unu homo al la aliaj, 
la periodeo Lumturo klopodos agadi 'vertikale', t.e. je  la dimensio de la homaj 
rilatoj kun la ĉirkaùanta Universo. Ĝ'i do intencas tuŝi publikon, kiu ŝatas pro-
funde cerbumi kaj diskuti pri ĉiuj fenomenoj de la naturo (fizikaj, biologiaj kaj 
psikologiaj). Ni ja  deziras ke ĝi povu jeti iom da lumo en la mensa nokto kiun 
tranavigadas nia kulturo. 

Tamen, ĉar ni ne kapablas fari tion en izoliteco, ni alvokas ĉiujn al kunlaboro. 
Se vi havas proponojn, demandojn, kritikojn, rilate al la temoj de la forumo, aù 
rilate al Za levilkarta slogano, bonvolu sendi tiujn al ni por eventuala publik-
igo. La forumo estas larĝe malfermita al diversaj opinioj. 
Atendante vian reagon, ni kore deziras al vi ĉion bonan! 

La redakta stabo. 

Detranĉu kaj sendu Z 
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— PLIBONIGU LA MONDON — KOMENCU CE VI MEM — 

Vi kaj mi vivas meze de influoj multspecaj kaj 
ĉiumomentaj. Estas influoj de psika naturo (rilatoj 
al superuloj, kunuloj, subuloj), de fiziologia naturo 
(la momenta sanstato), de fizika naturo (la vetero). 
Pliparte kaj plejofte tiuj influoj estas negativaj, mal-
bonaj: timo, doloro, naŭzo, soifo, sklaviĝo, malcert-
eco, kolero, venĝemo, frosto, abomeno, humiligo, 
ĉagreno... Homo torturata en koncentrejo emas 
konduti kiel sovaĝa besto, ĉar ŝin aŭ  lin superregas 
pensoj pri manĝo kaj forfuĝo. 

Plie, se la impresoj kiuj nin atakadas elekstere 
estas pliparte suferigaj, ankaŭ  nia propra homa 
karaktero mem pliparte emas al negativaĵoj; estas 
ja multe pli facile kritiki ol aprezi, vundi ol balzami, 
akapari ol doni, detrui ol konstrui, murdi ol vivigi. 
Neniel mirigas do la plendo de Paulus el Tarsis: 
"La bono kiun mi volus fari, mi ne faras; la mal-
bono kiun mi ne volus fari, mi jes faras". 

Nur eta pocento de la homaro povas konsideri 
sin tiel favorata de la sorto, ke ambaŭspecaj 
negativajoj neglekteblas. Tial do la eldiro ke nia 
tero estas Valo de Larmoj en kiu la malbono 
majstre regadas, tiom ekster nia volo, kiom en 
nia volo. 

Nu, se oni fosas sufiĉe profunden en la grundo 
de tiu multfaceta malbono tra la mondo, oni mal- 
kovras du vilajn radikegojn: malamo kaj egoismo. 
Kaj eble plej trafa esprimo de egoismo sur kolek-
tiva nivelo estas la `senmitigado' de modema raci- 
ismo. Aprobe al NIETZSCHE ĝi ja proklamis Dion 
morta, uzurpe sidigante la Homon sur la centran 
tronon de la Universo. La venenajn fruktojn de tiu 
defia sinaltigo ni spertas hodiaŭ  : socia, kultura, 
morala disfaloj — despotismaj subpremado kaj per-
fortado — ruiniĝo de nia natura vivmedio. La fifier- 
ega magiisto-disĉiplo jam ne scipovas kontroli la 
fortojn, kiujn li tiel malprudente elĉenigis kaj kiuj 
nun minacas lin per nukle-milita kataklismo, kom-
pare al kiu la pereo de Atlantis en mitologia pra-
tempo estus infana petolaĵo. 

Feliĉege, la potenco de Malbono estas ne tut-
absoluta! Se ĝi estus tia, ĝi jam delonge estus 
sukcesinta komplete neniigi nian mondon. Sed 
aperadas ankaŭ  ietie, iamtiam, belaj bonodoraj flor. 
etoj inter la dornoj, tenace, nevenkeble. Mistera 
kosma subkurento ĉiufoje, kiam la batalo por Bono 
ŝajnas perdita, elsprosigas novan vivon kaj novajn  

formojn de vivo, puŝas la homan socion al novaj 
organizoj, al novaj malkovroj — kurte, al progreso. 
Ĝi zorgas ke el ĉiu formo de sufero, el ĉiu formo de 
morto, naskiĝas esperiga vojo pluen. En tiu 
subkurento Kristanoj povas ekkoni manifestiĝon de 
la Sankta Spirito, kondukanta la homaron al sia 
eskatologia fincelo: la edena Regno de Dio. 

Krom tio: ni estas ne tute senpovaj rilate al la 
pesilo de la destino. Se homaj malvirtoj povas 
ŝarĝi ĝian pelvon per malbonajoj, kaj rapidigi ties 
pleniĝon ĝis kataklisma elverŝo, homaj virtoj kon-
traŭe povas malŝarĝi ĝin kaj malrapidigi aŭ  eĉ  
haltigi la elverŝon. 

La elirvojo, la savo, konsekvence konsistas en 
injektado de la du naturaj kontraŭvenenoj de 
malamo kaj egoismo, nome de amo kaj sinofero, 
kiujn principojn instruis kaj ĝisekstreme mem aplikis 
Jesuo. (Kompreneble, tiu ĉi amo havas nenion 
komunan kun la seksavido, nuntempe tiom sen-
bride propagandata kaj komerce ekspluatata de 
perversaj individuoj kaj grupoj en la okcidenta 
mondo.) 

Tamen, la homo ne scipovas, nek individue nek 
kolektive, devigi sin proprarimede al amo kaj sin-
ofero. Tiucele la proporcio inter negativaj kaj 
pozitivaj influoj estas ja troege malfavora, same kiel 
blindecoj de la intelekto kaj fiinklinoj de la koro 
estas troege detenaj ĉe pliparto inter ni. Ni do 
devas kaj povas turni nin helpopete al Dio mem, 
sub kiu ajn nomo kaj formo ni Tiun perceptas kaj 
honoras. Sed tio signifas ke ni devos unue agnoski 
nian propran naturan malperfektecon, humile mal-
supreniri de la uzurpata trono, kaj komenci 
seriozan memanalizon. "Konu vin mem!", laŭ  la 
helena devizo. Se sufiĉe multaj inter ni, se vi kaj 
mi, relernos preĝadi fideme kaj oferadi malavare, 
en kiu ajn situacio aŭ  mondoparto ni troviĝas, tiam 
la spirita interligiteco de ĉiuj homoj zorgos ke tiuj 
preĝoj kaj oferoj, tra mistikaj kanaloj, refruktigos kaj 
rebonigos la mondon. Neniu ajn turmento aŭ  
ofero, granda aŭ  malgranda, pacience kaj kuraĝe 
elsuferata kun tia intenco, vane perdiĝos — spite al 
ŝajna foresto de konkretaj rezultoj. 

Sekve: se vi deziras plibonigi la mondon, 
komencu sindone ĉe vi mem. Jen la opinio de 
filozofo.  

Semo en 1938 	 Rikolto en 19?? 

... Estas vere, ke la homaro estas dividita en malesperiga maniero. En 
nenio ni estas vere unuecaj. Nek en kulturo, nek en raso, nek en 
politiko, nek en religio, nek eĉ  en sciencaj doktrinoj ni estas unu. Ni 
estas malunuaj en ĉio. Eĉ  la Dio-ideo ne unuigas nin, ĉar estas multaj 
kiuj malsamopinias pri tiu principo, kaj estas multaj kiuj tute ne kredas 
je Dio. Sed estas jes unu centro en kiu ni ĉiuj senkonsidere povas 
fariĝi unuanimaj, devas fariĝi unuecaj, vole-nevole: la kunhomo, la 
proksimulo. ties ekziston ni ne kapablas nei. Li kaj ŝi troviĝas flanke de 
ni, vivas flanke de ni, ĉiutage iel okazigas kontaktojn kun ni. Kaj tiun 
nudan fakton ni devas elprofiti. Tiu ĉi fakto certigas al ni — se ni nur 
volas — la sukceson de nia agado. Se ĉiu alia rimedo de unuecigo 
fiaskas, ni devas fervore dediĉi nin al tiu sola rimedo. ekspluati ĝin por 
nia agado. ... Ekzistas [multaj disigaj] konceptoj, kiuj fariĝis efektivaj 
kliŝoj, kies [ŝajnan] neskueblecon oni senplue akceptas. Oni povas 
aŭdi ilin en interparotoj de homoj: - "La mono regas la mondon" — 

"Kontraŭ  la borso, kontraŭ  la internacia bando, oni estas senpova" -  
"La historion diktas militbruego, pafilegoj, perfortamo, seksardo". 
Tamen estas hom-malinda, estas fiasko de la homa prudento rezigni 
antaŭ  tiaj sensencajoj. Mono ja estas en la manoj de homoj, la [mult-
naciaj entreprenegoj] konsistas el homoj, pafilegoj kaj aviadiloj estas 
priservataj de homoj [kaj la homan korpon regas la homa cerbo]. Nu, 
homojn oni povas konvinki, konkeri per kaj pri ideoj. Ni rezignas tro 
facile je ĉi tiu evidenteco. Se ni vere volas, ni povas venki ĉiujn tiujn 
'nekontraŭ-stareblajojn' kaj forviŝi ilin de la tero. En la tago kiam nia 
unuiĝo por proksimulamo fariĝos mondvasta movado, en kiu ĉiu — 
anstataŭ  atendi ekpaŝon de la ceteruloj — aplikos mem la homamon, 
mem donos [en sia privata vivosfero, kiom ajn timigita kaj modestaj la 
ekzemplon, ĉio ŝanĝiĝos, kaj finiĝos la senlima potenco de mono kaj 
de armilaro. Ho, ke la homoj aŭskultu kaj partoprenu! Parolu vi pri tio 
kun aliuloj, kuntrenu ilin, instigu ilin por la ideo, sentace konvinku unu la 
alian, ke ĉi tie kuŝas la solvo, kaj ... komencu vi mem! 

[El la originala nederlandlingva broŝureto de pastro H. De Greeve] 
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Opinioj de filozofo - 2 
"Religiaj ideoj bedaŭrinde abundas, sen iu efiko ĉe ĉiu penspova homo!" — "(Via slogano estas io) por naivuloj!" 

[Reago de S.S. el Steyr (Aŭstrujo)-al nia unua levilkarta slogano] 

En Plena Ilustrita Vortaro la vorto naiva signifas: (1) 
Sensperte malkaŝema kaj kredema, kiel infano; (2) Sen-
artifika, ne montranta pripensadon aŭ  spertiĝon. Similajn 
difinojn oni renkontas en nacilingvaj vortaroj. Ĉar li ne 
donis pli da klarigoj, sed nur resendis Lumturon plenigita 
per ruĝaj plumstrekoj, mi do povas nur supozi ke nia 
kara oponanto konsideras nin senspertaj kaj senpri-
pensaj rilate al la `veraj' realaĵoj de !a mondo. 
En la kadro de historia materialismo, multaj filozofoj kaj 
ties sekvantaro firme kredas, ke ĉiuj naturfenomenoj 
estas racie kiarigeblaj el leĝoj de la pura hazardo, kaj ke 
la homa konduto devus dependi sole nur de `objektiva' 
pripensado. Ĉio cetera estus iluzio kaj naiveco, nepre 
malutila al la vivokonduto de individuoj kaj al la progreso 
de la homaro entute. Tiuj, kiuj kredas je la ekzisto de io 
plia aŭ  plua, do estus blindaj revantoj kaj konsistigus 
maihelpon. 
Ĉu vere? 
Se mi estus gajninta nur unu solan sperton en mia vivo, 
tiu estus ke la homoj preskaŭ  senescepte -- kaj tio 
inkludas ankaü min mem — kondutas laŭ  plejofte kaŝitaj 
motivoj kaj instigoj; ke tio kion ni deklaras aŭ  demandas 
estas nur surfaca kovraĵo por tio kion ni en nia interno 
vere intencas diri aŭ  demandi; ke eĉ  la plej 'science' kaj 
`objektive' ellaborita rezonado entenas aŭ  maskas pure 
subjektivan grundon; kaj ke ĝuste tiu subjektiva grundo 
estas ĉefafero por precize prijuĝi la objektivan parton. 
Kiam filineto post intensa ludado grimpas sur la genuojn 
de sia patrino, nodas la brakojn ĉirkaŭ  ties kolon, kaj 
suspiras "Panjo, mi estas laca!", ŝia vera penso estas 
"Mi nun bezonas vian dorlotadon!" Garaĝisto inter miaj 
konatoj, bedaŭrinde ne tre dotita per intelekto, foje 
rimarkis efikegan novan aparaton ĉe sia kolego kaj tuje 
elkriis "Kia fuŝaĵo! Ion tian mi ne volus akiri eĉ  sen-
page!", sed du semajnojn poste li aĉetis similan 
aparaton. En realo li estis pensinta "Mi ĵaluzegas!". 
Ankaŭ  sciencistoj — tamen trejnitaj en `objektivemo' — 

ne estas liberaj je pli aŭ  malpli da subjektiveco. Mi konas 
brilan instruiston pri matematiko kaj fiziko al kiu, dum 
iama foruma diskuto sub lia gvido, pri astronomia temo, 
iu aŭskultanto inter la publiko neatendite starigis la 
demandon ĉu koncerna fenomeno ne estu atribuebla al 
la t.n. `flugantaj teleroj'? La viro, antaŭe tiel serena kaj 
prudenta en siaj eksplikoj, tujsubite furiozis tiagrade ke 
lia vizaĝo ricevis apopleksian ruĝecon. Li komencis 
kriegi kaj eĉ  nerekte insulti la demandinton. Pro kio? Cu 
ĉar la temo estis en lia opinio el scienca vidopunkto 
nepre priridinda kaj stulta? Ne, sed ĉar tiu temo tre 
intime vundis lian nepran fidon je la neeraripovo de 
oficiala establita scienco, sur kiu — jen la kerno — li 
estis fondinta sian personan antropocentran vivokon-
cepton kaj sian... reputacion. Same kiel multaj kólegoj, li 
rifuzas serioze konsideri faktajn donitajojn kaj tiri el tiuj 
iun objektivan konkludon, preferante antaŭjuĝe inversigi 
la procedon: fari deklaron laŭ  nura supraĵa (aŭ  eĉ  sen) 
analizo. (Sinteno bonege konata al ni esperantistoj, 
kiam ni provas propagandi la internacian lingvon.) Kia 
diferenco do kun la fifama proceso de Galileo, en kiu la 
naskiĝanta moderna scienco minacis la (erare) statikan 
mondopercepton el la Mezepokoj? Enfunde neniu. 
Evidentas ke `objektiveco' forte dependas de la grado de 
`nepartopreno'. Se al oni estas ege indiferente kiun 
rezultaton liveros la ellaborado de iu formulo aŭ  la 
evoluo de iu eksperimento, oni povos tre klare kaj sobre 
konsideri la ricevitan rezultaton. Sed, se ĝi devas servi 
kiel pruvo aŭ  maipruvo de persona teorio, aŭ  se temas 
pri vetkuro por atingi kiel unua la deziratan solvon... tiam 
la analizokapablo jam nebuliĝas. Do, se estas vero ke 
"religiaj ideoj bedaŭrinde abundas", la samo validas por 
ekzemploj pri tute subjektiva (= naiva kaj senpripensa) 
konduto de `homoj de scienco', kiuj tamen implice aŭ  
malkaŝe, konscie aŭ  nekonscie, arogas al si la 
monopolon de racieco kaj logikemo. En la historio de 
ekzaktaj sciencoj nepre svarmas oponoj kontraŭ  novaj 
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fr,et oei vi edtad 

ideoj, pro tio ke koncernaj homoj starigis sur la sia-
tempe validantaj konceptoj la propran personan 
famon aŭ  vivmanieron. Por povi akcepti la novajn 
ideojn ili ja devis agnoski finfine sin mem kiel erar-
antojn kaj foje eĉ  forlasi sian tiele akiritan pozicion aŭ  
potencon. Feliĉe ke junaj homoj ankoraŭ  ne troviĝas 
en tia kateniga karapaco, kaj pro sia mensa malferm-
iteco pli facile povas aprezi la valoron de iu nova ideo. 
En Sovjeta Unio* oni antaü nelonge ekfunkciigis gran-
diozan aparataron por esplori la kosmon, en kiu 
perfekte kombiniĝas radjo-teleskopoj*, optikaj te!e-
skopoj, komputatoroj* kaj televiziaj ekranoj. Ĝi 
nomiĝas RATAN 600 — realigo tiel kolosa kaj forto-
streĉa, ke eĉ  la 'kapitalismaj' ŝtatoj, ĉiuj kune, (plu) ne 
kapablas financi ion tian. Per tiu ĉi nova, nepre 
rekorda, instrumentego oni sendube faros multe da 
freŝaj malkovroj en la Kosmo kaj povos decide 
respondi plurajn demandojn ĝis nun ankoraŭ  nesolv-
itajn. Sed ne kredu ke oni kreis tiun gigantan esplor-
centron nur por fari pure ekzaktsciencajn esplorojn! 
Ne; kiel koncernaj oficialuloj mem deklaris, ĝia ĉefa 
celo estas kaj estu: "Pruvi ke la Kosmo estas 'mal-
fermita' kaj ke ĝi (do) sentine disetendiĝos". Nu, tio 
estas kosmologia problemo, treege interesa, sed 
finfine problemo filozofia kaj eĉ  religia, ĉar ĝi ja 
implicas la ekziston aŭ  neekziston de Kreinto de la 
Universo. Efektive, en `malfermita' modelo troveblas 
nek vera fino nek vera komenciĝo, sed eventuale nur 
pulsadaj fazoj: al dilatiĝo sekvus kondensiĝo, al kon-
densiĝo sekvus dilatiĝo, ktp. — la Kosmo estus 
eterna kaj memsufiĉa, kaj materio senĉese kreiĝadus 
kaj neniiĝadus de si mem. Hodiaŭaj teorioj kaj 
observajoj ĝenerale tendencas ĉiam pli al 'fermita' 
modelo, laŭ  kiu la Universo iam kaj ie ekestis el 
`Granda Krako' kaj eventuale povus sammaniere trovi 
finon, kio do pravigus religiajn doktrinojn — estiĝo de 
materio postulus iun pli antaüan kaŭzon. La debatoj 
certe ankoraŭ  daŭras, ĉar definitiva respondo ne 
ankoraŭ  estas havigebla laŭ  la nuna stato de niaj 
scioj, sed la supra deklaro hele evidentigas, ke la 
oficiala ŝtatodoktrino serĉas antaŭ  ĉio pravigi funda-
mentajn konceptojn de historia materialismo — alidire 
pravigi ateismon kaj do finfine la propran politikan 
sistemon! Sciencaj konsideroj rolas tie ĉi kiel nuraj 
rimedo kaj preteksto: subjektiva celo sur giganta 
skalo... 
Ne kiom ajn ni baraktas, ni neniam sukcesas rezoni 
kaj agi absolute objektive kaj `sanmense'. Nia homa 
naturo ĉiel ajn kaj ĉiam ŝanceliĝas inter subjektiveco 
('naiveco') kaj objektiveco (`racieco'). 
Nu, individuaj homoj, same kiel la socio kiun ili kune 
konsistigas, povas do nur esperi atingi sanan egal-
pezon inter tiuj du ekstremoj, provi plejeble proksimiĝi 
al optimuma idealo. Naivulo estas ĝuste tiu, kiu sen-
pripense akceptas ĉion kio aperas je la surfaco, kaj ne 
provas sondi pli profunden, egale ĉu temas pri 
slogano de oficiala doktrino aŭ  pri slogano de 
komerca entrepreno. 
Saĝulo kontraŭe lernas, tra foje tre longa ekzercado 
kaj multe da amaraj vivospertoj, klare ekzameni sin 
mem kaj elserĉi la plej sekretajn motivojn de sia 
memo, kaj pere de tio regi kaj gvidi siajn agojn. Sufiĉe 

fosante en sia interna, li ekvidas finfine ke la plej 
profunda lin puŝanta forto estas la homa orgojlo, 
serĉanta statuson de Dio — "ĉiu homo estas mikro-
kosmo" — kiom ajn tiu dezirego travestias sin kaj 
povas aperi ekzemple kIel nura seksimpuiso (orgojlo 
de la korpo) aŭ  kiel ambicio (orgojlo de la menso). Se 
ne, la esploroj de Freud kaj Adler kaj Jung kaj aliaj 
psikoanalistoj estus naivajoj, kaj la abomenaj cerbo-
lavadaj metodoj restus senefikaj. 
Tiele en la aŭroro de Homo sapiens kiel sendube en 
la kulminfazo de ties historia, ĉio estos estinta nur 
batalo inter Homo kaj Dio, egale kiun bildon aŭ  nomon 
oni donas al ĉi lasta koncepto. Starigante sin mem en 
la centron de la Universo, la homo sukcesas nur tra-
haki la branĉon sur kiu li sidas; sekigi la fonton el kiu 
li ĉerpas sian vivon. 
Kaj jen ni revenas al la praveco de nia unua levilkarta 
sentenco: "Plibonigu la mondon; komencu ĉe vi 
mem". Se ĉiu el ni, aŭ  eĉ  nur sufiĉa nombro inter ni, 
vere provus ekkoni sin mem kaj tiele ekregi sin mem, 
la mondo baldaŭ  ŝanĝiĝus, ĉar anstataŭ  akaparemo 
aperus donacemo, kaj anstataŭ  malamo aperus amo 
— feliĉo ! 	 3f 

* Steleto signas ne-fundamentan terrninon. 

PRI LA LEVILKARTA SLOGANO n-ro 2 

Malkovroj de amaspsikologio grave influis la socion 
dum la lastaj jardekoj. Ĉiam ekzistis homoj, kiuj 
intuicie scipovis influi grandan homgrupon. Sed, dum 
la lastaj jardekoj komercistoj, politikistoj, agitantoj... 
komencis 'science' uzi (komprenu misuzi) tiujn 
novajn sciojn. La efikoj estas mirigaj. En `okcidenta' 
komerca entrepreno ekzemple, reklamo fariĝis pli 
grava ol la varoj mem! 
Feliĉe, la `merkato' ankaŭ  komencas esti supersatur-
ita. En la nuntempa socio, pli kaj pli da homoj fariĝas 
pli kaj pli skeptikaj ĉi-rilate. Rebate, por ne perdi 
akiritan terenon, la specialistoj pri apliko de amas-
psikologio agadas ĉiam pli draste, senskrupule, agres-
eme, spekulaciante precipe je la primitivaj seks- kaj 
ambici-inklinoj de la publiko. 
En tia misformita mondo estas bone denove atenti pri 
tiuj homoj, kiuj ne bezonas artifikojn por montriĝi 
kredindaj, fidindaj, veramaj. Ni atentu pri tiuj ne-
sufiĉe rimarkataj homoj, kiuj tamen konservas re-
lative grandan ekvilibron en sia propra koro, dis-
radiante tiun en sia propra familio, en sia ĉirkaŭaĵo... 

I.D. 
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ORIENTA KAJ OKCIDENTA VOJOJ AL LA VERO 

Doktoro Kwii SWAN LIJAT, denaska Orientano — 
nuntempe altlerneja profesoro pri filozofiko* en 
Nederlando — distingas tri pensformojn je la bazo 
de respektive la eŭropa, la hinda, kaj la ĉina kulturo: 
"Okcidenta saĝumado direktiĝas specife al objektoj 
(la naturo), dum hinda saĝumado specife al subjekto 
(la homo mem), kaj ĉina saĝumado al inter-
subjektiveco (la homa kunvivado). La atento de 
okcidentaj filozofoj direktiĝas eksteren; ili provas kiel 
eble plej objektive (`science') esplori ajojn kaj feno-
menojn de la mondo, por tiujn ekspliki per la principo 
de kaüzoj kaj rezultoj (`kaüzeco'). Hindaj filozofoj 
kontraŭe direktas siajn esplorojn internen, al la sub-
jekto-kiu-pensas, ĉu kiel individuo ĉu kiel transcenda 
Memo; ili strebas ne tiom al kaŭzeca eksplikado de 
konkretaj fenomenoj, sed plivole al persona konsciiĝo 
pere de internaj travivajoj, kiun konsciiĝon ili intencas 
gvidi al propraj iluminiĝo kaj liberiĝo tra spirita 
disciplino kaj korpa trejnado. Ĉinaj filozofoj fine 
emfazas la kunhomon, la ampleksan tuton de inter-
homaj rilatoj". La instrumento de konado, kiun 
utiligas Okcidentano, estas do la racio. la analizanta 
intelekto. Orientana pensado male prenas apogon je 
intuicio, introspekto, interna spertado; pli strikte 
komenciĝas en ĝi la pripensado nur post iu travivajo. 
Al tiuj tri formoj de saĝeco respondas profundaj 
diferencoj en la teniĝo antaŭ  realaĵoj de nia vivo. 
Hinda tradicio rigardas la eksterajan mondon kiel 
iluzion (maja) de la sentumoj. Vere reala estas nur 
la Universala Spirito (Brahmaan). La individua spirito 
en ĉiu homo (Atmaan) estas esence identa al Tiu, 
kaj plejalta streboceio de nia vivo estas: trabreĉi la 
trompajojn de maja por povi efektivigi (re)unuiĝon 
inter Atmaan kaj Brahmaan. Por tiu celo Hindismo 
inventis rafinitajn metodojn kiajn meditado kaj jogo. 
Tiu ĉi vivokoncepto sekvigas ĉe Orientanoj malmulte 
da intereso por konkretaj cirkonstancoj, pli facilan 
akcepton de la persona vivosorto; ĝi estas la centra 
motivo pro kiu praktikaj klopodoj por plibonigi sociajn 
kaj ekonomikajn* situaciojn en Hinda Unio progresas 

nur pene. 
Okcidentulo male konsideras la materian mondon 
kiel plej- aŭ  eĉ  solveran, kaj lia strebado celas gajni 
kontrolon super ĝi, subigi ĝin al lia volo. Jen la ĉef-
kialo pro kiu okcidentaj scio kaj tekniko tie! impete 
disvolviĝis kaj koncernaj landoj sukcesis atingi tiel 
altan gradon de materia bonstato. Sed ni vidas 
hodiaü ke la prezo, kiun Okcidentujo devis por tio 
pagi, estas terure altega kaj ke tiu ĉi lasta eĉ  falis en 
grandan civilizan krizon. 
Ĉu ni do konkludu ke tiel Okcidento kiel Oriento en-
iris sakstrateton, ĉar la unua civilizo unuokule atentis 
nur materion dum la alia nur spiriton, kaj ke nenia 
savo ekzistas? Mi opinias, ke male sin prezentas 
hodiaŭ  ŝanco por syntezo' inter ambaŭ  vojoj: syntezo* 
inter materio kaj spirito, inter racio kaj intuicio, inter 
agado kaj kontemplado. Ĝis nun la homo ja ĉefe 
malvolvis nur unu flankon de sia esto. Alvenis stadio 
por malvolvi nian homecon en sia tuteco! 

La du cerboduonoj 
Estas interese ke tia ĉi integriga vizio trovas pro-
meson en hodiaŭaj esploroj pri la homa cerbo. kies 
du hemisferoj montriĝis havi ĉiu apartan funkciadon. 
Atentigas pri tio ĉefe la usona psikologo Robert 
ORNSTEIN. En sia pionira verkajo The Psychology 
of Consciousness («La Psikologiko` de Konscieco») 
li priskribas kIel ĉiu cerboduono estas iamaniere 
specialigita: la maldekstra parto specialiĝis pri 
analiza kaj logika pensado — ĝi funkcias `linie' kaj 
traktas informojn de la parolkapablo — dum la 
dekstra parto specialiĝis pri syntezigo* — ĝi servas 
unuecon, samtempecon. interrilatecon, kaj havas 
konekton kun orientiĝo en la spaco, kun artaj feno-
menoj kaj kun ekkono de abstraktaj ŝablonoj. 
Tiurilate li rimarkigas: "La ideo pri komplementeco 
de du gravaj estmanieroj de la konscio ne estas 
nova. Ĝi estas eĉ  pli malnova ol la ĉina I Ching' kaj 
troveblas en multaj formoj de filozofika*, religia kaj 



psikologika* aktivecoj. En fiziko ĝin emfazas Robert 
OPPENHEIMER kaj en metafiziko multaj aliaj pens-
antoj. Kio montriĝas esti nova, estas ekkono ke tiuj ĉi 
facetoj de la ekzisto ambaŭ  efikas tiom fiziologike* 
kiel mense kaj kulture. Ekkonante la fiziologikan* 
(cerban) bazon de tiu disduiĝa specialiĝo en la homa 
konscio, ni eble povus restarigi la perditan ekvilibron 
inter scienco kaj psiko, ekvilibro kiu en ĝisnunaj jaroj 
tendencis tro forte maldekstren, fiksiĝis tro rigore al 
verbalisma logiko, lasante kuntekston kaj perspektiv-
on subevoluintaj". Ekzistas du estadmanieroj, kiuj 
formas polusojn troveblajn sur multe da niveloj. La 
ĉina filozofiko* malkovris tiujn du polusojn jam antaŭ  
pluraj miloj da jaroj, nomante ilin Jin kaj Jang. 
Sur tiu bazo ORNSTEIN pledas por larĝigo de nia 
edukado, kiu devus celi ne nur transdonon de in-
formoj, sed ankaŭ  instruon pri regado de internaj 
situacioj. Meditado-ekzercoj, bioretrokuplo3, k.s. 
povas montriĝi valoraj procedoj por tiu celo. Ke 
ekzemple meditado kondukas al mezureblaj fiziolog-
ikaj* efikoj pruvis jam multnombraj sciencaj eksperi-
mentoj. BANQUET kaj WESTCOTT malkovris ĉe tiuj ke 
dum Transcendiga Meditado4  la elektraj ondoj de 
dekstra kaj maldekstra cerboduonoj emas agordiĝi. 
Tiu ĉi samfazeco montras al plibonigita integriĝo inter 
la analiza/verbala kapablo de la maldekstra duono 
kaj la synteziga* kapablo plus spackonscio de la 
dekstra duono. Jena kunordiĝo — kiu pludaüras 
post la meditado — plifortigas la kreopovon. Ankaŭ  
ORNSTEIN venas al tia rezulto: "Niaj plej superaj 
kreaj plenumajoj estas produkto de sinkompletiga 
funkciado inter ambaŭ  konsciformoj". 

Al integrigo 
Diversaj grandaj saĝumantoj pledis por syntezo* inter 
Oriento kaj Okcidento: Oliver Reiser, Sri Awrobindo, 
Alice Bailey, Jean Gebser, Bhagwan Srii Rajniis, 
Njoitsi Sakurazawa, kaj ankoraŭ  aliaj. 
REISER skribas en sia Cosmic Humanism ("Kosma 
Humanismo"): "Unueco-en-diverseco devas esti nia 
celo. Tio kio estas vera en la hindaj sistemoj (Jogo. 
Zeno, kaj ceteraj mistikaj sistemoj), estas same vera 
por la Okcidento kiel okcidentaj logiko kaj scienco 
estas validaj kaj efikaj en orientaj kulturoj. La 
problemo daŭre estas tia pri syntezo*: intelekte kaj 
socie". Lia idealo: iu `tutmonda filozofiko*' servanta 
kiel ideologika* bazo por venonta tutmonda civilizo. 

Sri AWROBINDO disvolvis sistemon de `tuteca jogo', 
celantan al tuteca malfaldo de korpo, spirito, kaj 
animo (anstataŭ  nuraj mondrezigno kaj asketismo). 
La homo devas ne malakcepti la mondon por perdiĝi 
en dieco (kiel tion instruas pliparto el la hindaj saviĝ-
instruoj), sed devas tiri diecon al la tero. Per trans-
formo de la konscio la tero devas levi sin ai pli alta 
sfero de estado. Apud la urbo Pondichery (Hinda 
Unio) oni konstruis la novan internacian urbon 
Auroville en kiu la ideoj de Sri AWROBINDO estas 
aplikataj. 
Aliaj, kiel Rudolf STEINER kaj la psikologo C.G. JUNG, 
kvankam havante altan estimon por orienta saĝeco, 
avertas kontraŭ  tro facilanima ĝia aplikado. La unue 
nomita deklaris dum kongreso en 1922: "La orientaj 
vojoj de sciado kadras en antikvaj periodoj kaj povas 
tial eventuale fariĝi malutilaj al aktualaj homoj, se 

tiuj senplie elprovas ilin ĉe si mem... Honorante la 
Orienton pro ties spiriteco, ni tamen devas klare 
konscii ke ni devas formi propran spiritecon ekde niaj 
okcidentaj komprenoj". Kaj JUNG skribis: "Mi diras 
al ĉiu, al kiu mi povas: studu jogon. Vi lernos sen-
fine multon el ĝi; sed ne praktikumu ĝin, ĉar ni 
Eüropanoj ne posedas la bezonan staton por povi 
senpere ĝuste apliki tiujn metodojn". 
La situacio fariĝas pli klara, se ni konsideras la 
homan memkonscion laŭ  ĝia evoluo tra historiko*, 
supozeble kun tri principaj fazoj:: 

nekonscia 
unueco 

memkonscio 	progreso 

La finceio de tia evoluo estas: atingi konscian 
unuecon. Por tio necesas ke la homo antaŭe liberigu 
sin el sia kosma ligiteco, iĝante ĉiam pli memstara 
kaj disvolvante sian mem-konscion. Rimedo en tiu 
evoluo estas atento por la materia mondo kaj racla 
esplorado; en tiu ĉi fazo troviĝas aktuale la 
okcidenta kulturo. La orienta kulturo kontraüe 
postrestas en plifrua stadio de evoluo, staras spirite 
pli altnivele, sed plejparte restas nekonscia. Se ni 
Okcidentanoj senkritike transprenas la pensmanieron 
kaj meditadajn teknikojn de Orientanoj, ni trafas en 
grandan danĝeron plu ne suriri la vojon kondukantan 
al la estonteco (progreso), sed tiun kondukantan al la 
estinteco (regreso). lo simila okazas, kiam ni uzas 
t.n. `spiritlarĝigajn' rimedojn kian LSD'; ankaŭ  tiam 
ni refalas en praan konscistaton, eĉ  se la apliko de 
tia drogo povas okaze esti valorplena en medicino. 

La vojo antaŭen estas do: vastigo de la mem-
konscio, ekirante de la konscio pri si mem. Ĝi 
rezultas el kunfando de la du antaŭaj fazoj. En tiu 
perspektivo la interrilatoj inter Okcidento kaj Oriento 
povus iĝi fruktodonaj kaj gvidi la homaron al la 
necesa trabreĉo. 

Al Monda Unueco 
La aktuala mondo troviĝas en kriza fazo kaj staras 
antaŭ  la granda problemo: kiel garantii pluvivadon al 
la homaro? Tion ni povos nur se ni lernos pensi kiel 
mondcivitanoj, super ĉiu striktnacia kadro, super la 
oponigo kapitalismo-komunismo, super la malakordo 
inter orienta kaj okcidenta pensadoj. konsciante ke ni 
ĉiuj formas parton de unu sama mondo. Ni ja havas 
neniun alian elekteblecon ol tiun inter unu mondo kaj 
neniu mondo... 

Tia mondunuiĝo vidatis de eminentaj saĝuloj — 
Teilhard DE CHARDIN, Sri AWROBINDO, Oliver REISER 

— kiel la sekvonta paŝo en nia evoluo, dum 
astrologoj siaflanke konektas ĝin kun la proksimiĝ-
anta Erao de la Amforo. Ĝi signifos vastigo kaj 
syntezo* sur multaj terenoj: intelekte, mense, religie, 

konscia 
unueco 

regreso 



socie, kulture. 

Tiele Oriento kiel Okcidento povus kompletigi unu la 
alian, kaj la syntezo* inter ambaŭ  permesus eliri la 
aktualan sakstrateton, malfermante vojon al nova, 
vivebla monda, al tutplaneda civilizo. 

(Tradukita el nederlanda artikolo de Set Kicken en Makrobiotiek 
der Lage Landen, 1977/13: "Oosterse en Westerse Wegen naar 
Waarheid") 

dekstra orelo, ĉe virinoj la sukceso estis praktike 
egala por ambaŭ  oreloj (63 kontraŭ  63). Tiu ĉi laŭ-
seksa diferenco kondukis la riserĉantojn* al konkludo 
ke parola komprenado samkiel ceteraj cerbokapabloj 
"ne estas tiom hemisfere specialigita en virinoj kiel 
en viroj". 
Adreso de la esploristaro: Dept. of Psychology, 
University of Hawaii, Honolulu, HI 98195. 

(Tradukita el la anglalingva periodajo Perspective on Conscious-
ness and Psi Research, Februaro 1980). 

tiewe  

DEKSTRA CERBO MALJUNIĜAS PLI RAPIDE 

La dekstra hemisfero de nia cerbo montriĝis pli 
rapide maljuniĝi kaj kadukiĝi ol la maldekstra, laŭ  
informoj de R. JOHNSON plus kolegoj en la Universi-
tato de Havajo. Kun sia esplorgrupo li venis al tiu ĉi 
konkludo post eksperimentoj, kiuj komparis la cerbo-
duonajn diferencojn en mezaĝaj ĝis altaĝaj homoj. 
La eksperimentantoj aplikis provojn pri tiel nomata 
`diĥotoma'6  aŭskultado' por kompari la relativan 
kapablon de ĉiu duonsfero prilabori parolajn inform-
ojn. La provo ampleksis aŭskultadon far'de la 
subjektoj per aparta aŭskultilo por ĉiu orelo. Ili aŭdis 
seriojn de du-, tri-, kaj kvarciferáj nombroj jen unu-
flanke jen aliflanke. Post ĉiu paro de malsamaj 
nombroj, la partoprenantoj havis 15 sekundojn por 
ripeti la donitaĵojn. Oni aŭdigis nombrojn kun entute 
90 ciferoj. 
Pro rezulto de pli antaŭaj eksperimentoj la riserĉ-
antoj' espektis" ke la partoprenantoj memorus pli 
bone la nombrojn aŭdigitajn tra la dekstra orelo, kiun 
kontrolas la parole lerta, kutime reganta maldekstra 
parto de la cerbo. 
Kvankam tiu espekto* konfirmiĝis, vera signifo de la 
eksperimentoj elvenis nur kiam JOHNSON kaj kun-
laborantaro dividis la 73 subjektojn en tri grupojn sur-
baze de ties aĝo, kaj interkomparis la kapablojn de 
tiuj grupoj. Dum la dekstrorela (maldekstra-hemi-
sfera) memorkapablo restis proksimume egala en ĉiuj 
tri grupoj, la maldekstrorela (dekstra-hemisfera) 
memorkapablo signifplene malkreskis kun la aĝo:: 
La plej juna grupo ĝuste memoris meznombre 63 el 
la 90 ciferoj; la mezaĝa nur 52; kaj la plej maljuna 
grupo 34. 
Estas interese noti ke freŝdataj studoj pri sonĝado 
liveris du pliajn malkovrojn indikantajn ke la dekstra 
duono pli rapide malfortiĝas kun la aĝo. Unue, 
esploristoj observis ke tiu cerboparto fariĝas pli 
aktiva kaj eĉ  superrega dum t.n. R.O.M.-dormado9. 
Due, oni konstatis ke la kvanto da R.O.M.-dormo 
malkreskas kune kun la aĝo. Konsekvence, tiuj ĉi 
du trovaĵoj kune aldoniĝas al la pli konvinka konstato 
de JOHNSON pri laŭaĝa malkreskado de la dekstra 
hemisfero. 
Krome, lia esplorkolektivo trovis signifan diferencon 
inter la kapabloj de ambaŭ  oreloj/cerbopartoj laŭ  
sekso de la subjektoj, senrigarde ties aĝon. Dum 
viroj sukcesis memori ciferojn prezentitajn al la 
dekstra orelo per rilatumo de du kontraŭ  unu (63 
kontraŭ  38) kompare al ciferoj prezentitaj al la mal- 

MALDEKSTRA-MANECO ASOCIIGITA AL KREOKAPABLO 

Antaŭnelonga eksperimento indikis ke maldekstra-
manuloj posedas ioman avantaĝon super dekstra-
manuloj koncerne artajn kaj spacostrukturajn taskojn. 
Ĉe unu elprovo en 1974, la riserĉantoj' malkovris ke 
la pocento da `maldekstraj' studentoj en iu arkitekta 
altiernejo estis duoblo de la usona nacia mez-
nombro. Plie, la proporcio favore al `maldekstraj' 
anoj de la instruistaro estis preskaŭ  kvaroble la 
nombro atendata en normala personaro. Pli freŝdate 
farita studo demonstras ke ankaŭ  inter altlerneja 
studentaro la maldekstra-manuloj rimarkinde 
tendencas al artobranĉoj. 
Kvankam la maneco per si mem ne ĉiam montriĝas 
esti fidinda indikilo pri koncerna cerboparta super-
regado — kaj eĉ  kvankam oni ĝenerale kredas ke 
ĉe dekstra-manuloj regas la maldekstra hemisfero, 
kaj inverse — la diritaj esploroj, ligante maldekstra-
manecon al spacostrukturaj kapabloj, tamen konjekt-
igas la ekziston de intima rilato inter 'maldekstreco' 
kaj la jam firme dokumentitaj funkcioj en la kutime 
subigata dekstra cerboduono. Kaj ĉar la dekstra 
hemisfero tiel estas asociigita al kreaj kapabloj, la 
riserĉantoj` konkludas ke maldekstra-manecaj homoj 
devas ĝenerale posedi kvante kaj kvalite notinde pli 
g randajn kreokapablojn ol dekstra-manecaj homoj... 
En alia elprovo, ĉe la Mount Union College, ankaŭ  
en Usono, oni aplikis konvenan teston al 30 tiel ĉi 
flankemaj kaj 30 aliel flankemaj studentoj. Por eltrovi 
ĉu estiĝas diferencoj konekte kun pliaĝiĝo, oni dividis 
ilin en tri laŭaĝe malsamajn grupojn de po 10 
lernantoj. Rezulto estis ke `maldekstruloj' superas 
per kreokapablo en ĉiu ajn aĝo. La diferenco ŝajnas 
eĉ  fariĝi pli neta kun kreskanta aĝo. La koncerna 
testa mezuris kvar aspektojn de kreemo: fleksebleco 
(t.e. la kapablo produkti multvariajn ideojn kaj salti 
de unu ideo al sekvanta), flueco (t.e. la apero-
rapido de novaj ideoj), originaleco (kiu figuras la 
kapablan produkti vere freŝnovajn ideojn), rafiniteco 
(kiu indikas la kapablan disvolvi, plenumi, fajnigi iun 
ideon). 
Kvankam `maldekstruloj' montriĝis pli dotitaj en ĉiuj 
kvar aspektoj, ili elstaris precipe en la lastaj du 
formoj. La riserĉantoj' sekve konkludas: "La rezul-
tatoj de tiu ĉi pilot-esploro indikas ke dekstra-
manemaj personoj povas percepti hoiismajn 10  ebl-
ecojn kiuj eskapus la atentan de dekstramanemaj 
personoj". 

(Tradukita laŭ  Journal of Psychology, 1980/104, USA) 
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NOVIGO EN CERBO-ONDA ESPLORADO 
Nova bioretrokupla* aparato portebla, nomata `EEG"-
Mensospegulo', povus signifi gravan turnopunkton en 
scienca pristudado de cerbaj ondoj kaj de modifitaj 
konsciostatoj. La ege sentema Mensospegulo kapab-
lan ja distingi 12 malsamajn frekvencojn en la hom-
cerba elektromagneteco, inklude de la jam intense 
studataj klasikaj Beta-, Alfa-, Teta-, kaj Delta-
frekvencoj. Ĉiujn oni povas aperigi grafikforme sur du 
semjofanaj'' paneloj, po unu por la dekstra kaj mal-
dekstra cerboduonoj, kio ebligas al riserĉantoj* akiri 
per-vida superrigardo de la individuaj hemisferaj 
aktivecoj. 
Ĉiu panelo do posedas 12 vicojn de kolorlumaj 
lampetoj laŭ  skemo (I). Pluraj diskretaj" konsciostatoj 
estas jam registritaj per ĝi, fare de la inventinto C. 
Maxwell Cade, fama brita aŭtoritatulo pri bioretro-
kuplado. Du el tiaj, nome la stato (Il) de normala 
svaga maldormo'4  kaj la stato (III) de koncentrita 
meditado, estas figurigataj ĉi-sube: 
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dekstre 	svaga 
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00000000 
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Rimarku ia simetrecon* de la meditada figuro, kiu 
demonstras ekvilibran aktivecon en ambaŭ  cerbo-
duonoj. Ĝi spegulas ankaŭ  la produktadon de Alfa-
plus Beta-ondoj, dum la stato de nekoncentriteco 
spegulas netan superregon de la pli rapida sed tera-
peŭtike malpli efika Beta-ondo en la dekstra hemi 
sfero, sidejo de racia rezonado. 
Amatora interesiĝanto sendube trovos la prezon de 
Mensospegulo tro pinta, sed profesiaj terapeŭtoj 
okupataj per meditadaj kaj bioretrokuplaj kurac-
metodoj, samkiel esploristoj sur la tereno de para-
psikologiko* kaj de modifitaj konsciostatoj, ne lasos 
fortimigi sin de tiu ĉi alloga elektronika instrumento. 
Por pliaj informoj oni skribu al la fabrikistoj: AUDIO 
Ltd., 26 Wendall Road, London W12 9RT, GB. 

[Tradukita el Perspective on Consciousness and Psi-Research, 
1980/9, publicata de A.R.E., P.O.Box 595, Virginia Beach, 
VA 23451, Usono.l 

HELPOPETO 

Sinjoro M. Labjohn (Language Communication Centre, P.M.B. 
1007, EPE Lagos State, Niĝerio) pledis en Aprilo de tiu ĉi jaro 
antaŭ  la ĝenerala asembleo de O.A.U. (Organizo de Afrika Unio) 
por enkonduki Esperanton kiel komunan lingvon de ĉiuj nigrul-
afrikaj ŝtatoj. Krome, tiu ĉi niĝeria parlamentano faras 
kampanjon cele al akceptigo de Esperanto kiel ŝtata lingvo de 
Niĝerio, por solvi ties internan multlingvecon. Li petas konkretan 
helpon de esperantistoj por ekirigi la instruadon en sia lando. 

F1- KRiTiKANTO 
vi sidas sur la bremso ! 

Kiam mi komencis pensi pri la ĉi supra slogano, mi bedaŭ rinde 
konstatis, ke ankaŭ  mi mem ofte estas fikritikanto. Ja, la granda 
plimulto de la homoj, kiujn mi konas, de tempo al tempo estas fi-
kritikantoj. Sed, mi konsciiĝis: per niaj kritikoj, kalumnioj, 
klaĉoj... ni precipe esprimas nian propran nekompetentecon 
psike digesti neatenditajn aŭ  postulemajn situaciojn. De stultulo 
ni ne atendas saĝajn dirajojn, de mallertulo ni ne atendas inĝeniajn 
riparojn... kaj ĝenerale ni do ne kritikaĉe insultas ilin pro iliaj 
stulteco, mallerteco ktp. Sed akrajn kritikojn ni kutime pafas al la 
homoj kun kiuj ni multe laboras. Ĝuste pro aŭ  malgraŭ  tiu ofta 
kunagado, ni daŭre subtaksas ilian pretecon fari ion, kion ni ŝatus 
ke ili faru. Kaj tuj kiam ni konstatas nian eraron, ni emas kulpigi 
ne nin mem, sed la aliulojn! Fikritiko estas ja nur esprimo de nia 
persona dezirego esti prava kaj bona, kaj por tion atingi ni sen-
konscie fuŝas nian juĝokapablon pri aliaj homoj. Eble ni plibon-
iĝos, se ni ofte meditos pri tio. ke  fikritikado plej multe bremsas... 
nin mem! 	 I.D. 

Steleto signas ne-fundamentan terminon. 
1. syntezce — Anst. PIV: sintezo. El normradiko syn (kun) 

(duon') kaj universala radiko sfer' (glob', pilk'). 

2. I Tsirl (aŭ  Ji Km) — Cina orakolo en kiu oni, laŭ  ajna 
hazardoprocedo, ekz. jetkuboj, desegnas 'heksagramajn' lini-
figurojn (similajn ai la flago de Koreijo), kun antaŭdira valoro. 
En la okcidenta mondo oni faras tian orakolon prefere per 
hazarda aranĝado de ludokartoj. Laŭvorta traduko: «Libro de 
Sanĝiĝo» 

3. bioretrokuplo' -- Reenigo de impulsa en biologikan* sis-
temon, precipe reenkonduko de cerbosignaloj en tiun cerbon, 
cele al plifortigo de la memkontrolo. Angle: biofeedback. 

4. Transcendiga Meditado (mail. TM) — Samtempe metodo 
kaj movado, fondita de Maharisi Mahgs J9gi en 1958. Per 
jogospecaj malstreĉigaj ekzercoj kaj serena pripensado ĝi celas 
igi precipe trostreĉitajn Okcidentulojn pli kontentaj, ekvilibraj, kaj 
kreemaj. Ĝi ricevis multe da scienca esplorado pro ĝiaj mirigaj 
mensaj rezultatoj. Bedaŭrinde, la kaŝaj hindismaj gvido-
principoj, kiuj fontas en la Vedo-filozofiko* de •Sar)kara, estas 
danĝeraj por Kristanismo, ĉar ili — post atingo de pli supera 
inicia stadio — kondukas la adepton al kompleta malagnosko 
de Jesuo kiel 'Filo de Dio'. Precipe la plejsekreta 'mantro' 
(meditadoformuio), kiun ĉiu novico individue ricevas de sia 
inslruanto, kaj kiu funkcias kiel solena ĵuro, iom post iom fariĝas 
nerompebla psika ligilo katenanta la adepton de TM al sia 
movado. 

5. LADA* — Iizergacido-dyetylamido' laŭ  svis-germana originalo 
LSD (Lysergsaure-Diáthylamid). 

6. dihotoma — Anst. PIV: dikotoma. El normradikoj diĥ • (dis) 
kaj tom• (part'). Duparta, disparta. 

7. riserĉi` — Esploradi kdj elprovadi por fari novan inventon, 
malkovron. Angle: research. 

8. espekti* — Atendi ion en la espero au konvinko ke ĝi real-
iĝos. Anst. PIV: ekspekto. 

9. R.O.M. — “Rapidaj Okul-Moviĝoj»: plej profunda fazo de la 
dormado, kiu tiele indikas ke la dormanto sonĝas. Angle: REM 
(Rapid Eye Movements). 

10. holisma* — Prenita en sia tridimensia kompleteco. El norm-
radiko hol• (ĉiam, tut') plus universala sufikso -ISM. 

11. E.E.G. — elektro-encefalografo. Angle: EEG Mind Mirror. 
12. semjofana* — Simbolvidiga. El normradikoj semj- (simbol') 

kaj fan• (aperig'). Angle: display. 

13. diskreta — Malkontinua (= PIV/4). 
14. svaga maldormo -- Angle: untrained waking state. 
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LA EPOKO DE L'AMFORO 

Ĉu ni troviĝas ĉe la sojlo de tute nova epoko, tiu de la 
Amforo ['Akvoportisto' laü kelkiuj]? Jen demando 
interesanta ĉiam pli da homoj, kaptitaj de la multaj 
ŝanĝiĝoj okazantaj en nia tempo. Multaj antaŭdiroj 
kaj profetajoj anoncas la venon de komplete nova 
civilizo, [tra] transiro akompanata de katastropfoj/ kaj 
krizosituacioj. 
La Epokon de l'Amforo antaŭdiras astrologoj, sed 
ankaŭ  alispecaj homoj kiuj espektas' grandajn ŝanĝ-
iĝojn en la venontaj jardekoj. [...] Ekzamenu ni unue 
la faktojn, por poste ekzameni koncernajn opiniojn de 
astrologoj. 
La ĵusajn jarojn kreskis konscio ke ni staras antaü 
decida fazo en la homsocia evoluo. Sciencoj kaj 
teknikoj kreis grandiozajn [materiajn] eblecojn (spac-
egoveturadon, nukiean energion, elektronikan pri-
traktadon de informoj, aŭtomatizon de fabrikado, 
ktp.) sed, se ni ne sukcesos manipuli tiujn en taŭga 
maniero, ili sin turnos kontraŭ  nin. Se ni daŭrigos 
senbride ekspluatadi la naturajn provizojn, malpurigi 
la vivmediojn, perturbi la biologikan* ekvilibron, sen-
plane antaŭenpuŝi la ekonomikan* kreskon, elspezi 
frenezajn kapitalojn por armiloj k.s., tiukaze la 
probablo pri memneniigo fariĝas realminaca. Kaj 
[tian pereon] ni ŝuldus nur al ni mem... 
Jam en 1966 demonstris F. BOERWINKEL per grafik-
ajoj ke multe da disvolviĝoj — kiel tiuj de la monda 
loĝantaro, de informoj, de teknologiko* — okazas 
tiel eksplode, ke ili rezultigas per sia rapideco vere 
kritikan situacion novan. Liaj konkludoj: "La faktoj 
mem montras, ke ni travivas tempon kia estis neniam 
antaŭe; ke ni ne navigas sur fluorapidiĝo, sed sur 
akvofalo, kiu postulas de ni nekutimajn [decidojn kaj] 
agojn por povi travivi tiun ĉi «mutacion de la hom-
aro», tiun ĉi kvalitan ŝanĝiĝon de la homa situacio, 

sen tro profundaj vundoj". Li plue pledas por dis-
volvado de iu `inkluda pensado', t.e. pensado jam ne 
venanta de limigita homgrupo (lando, religio, raso) 
sed de la tuta homaro. Ĝi baziĝu sur "ia konscio ke 
la homaro formas envere nur unu [grandan] familion 
kaj ke oni [jam] ne povas mistrakti iun ajn kun-
homon, sen sambate en tiu trafi sin mem". 
Deposte, tiu ĉi problemstudo akiris ĉiam pli kaj pli da 
atento kaj multaj fakuloj kaj komisionoj venis al simila 
konkludo. Tiel ni legas en la Dua Raporto de la 
konata Klubo de Romo: "La eblecoj, kiuj ankoraŭ  
disponeblas al la homaro por eviti gigantan kata-
stropfon2, fariĝas ĉiam pli malmultaj. Prokrastoj en la 
decidado inter ankoraü restantaj elekteblecoj havos 
verasence terurajn sekvojn. Nia mondo devas fariĝi 
kunlaboranta sistemo; se ne, ĝin komplete disŝiros 
malamo, konfliktoj, militoj kaj krizoj". 
Estas do vere ne nur idealistoj, kiuj pledas por alia 
socimodelo kaj alia mensostato, sed sobraj kaj real-
ismaj sciencistoj. Temas pri ne malpli ol la demando 
transvivi kiel homaro. Aŭ  ni detruos nin mem, aŭ  ni 
ĝisradike ŝanĝiĝos — [neniu alia alternativo]. 
Estas cetere ne nur la mediopoluco*, la kresko de 
loĝantaro, kaj la internaciaj tensioj, kiuj naskas 
zorgojn. Ankaŭ  [kaj eĉ  unuavice] la spirita vivo trov-
iĝas en krizostato. La malnovaj fundamentoj de [ĉiu-
specaj] religio kaj moralo pli kaj pli falas for. La 
[kristanaj] eklezioj perdadas sian influon kaj iliaj 
doktrinoj fariĝis [ĉu esence, ĉu formale] senfortaj. Iuj 
homoj ĵetas ĉion for rilatantan al religio; aliaj serĉas 
celon en la novaj sektoj, elkreskantaj kiel (ungoj, en 
orienta mistikismo aŭ  en t.n. `mensovastigado' (kun 
aŭ  sen helpo de drogoj). Vivadon en la moderna 
industriigita komforteco-ŝtato oni pli kaj pli spertas 
kiel fremdigan kaj sensencan; multaj iradas kurbitaj 



sub `trostreĉiteco' kaj plu ne trovas la rumbojn. 
Fariĝas ĉiam pli klare ke la malnovaj formoj mal-
sukcesis kaj ke nova orientigo, nova inspiro urĝe 
bezonatas. Sed kie troveblas tiu ĉi? Spite la multajn 
spiritajn fluojn, guruojn, kaj `revelacojn", tio montriĝ-
as pena tasko, en kiu finfine ĉiu devas decidi mem-
stare 
Ĉiuj ĉi fenomenoj estas tipaj por transira epoko, dum 
kiu malnovaj formoj disfalas kaj novaj buntamase 
trudas sin. Tia epoko ne-eviteble akompanatas de 
konfuzoj kaj konfliktoj. 

Astrologika* ciklo 
Astrologoj imputas tiujn ĉi krizofenomenojn al transiro 
de la Fiŝoj-epoko al la Amforo-epoko. Estas ja tiel 
ke post proksimume 2160 jaroj la t.n. `printempa 
ekvinokspunkto' eniras alian [zodiakan] Signon. Tio 
ĉi rezultas el eta balanciĝado de la tergioba akso (la 
`precesio') kiu ampleksas ciklon de preskaü 26 000 
jaroj. 
Kulturaj ŝanĝiĝoj estas laŭ  astrologikaj* konceptoj 
regataj de tiu ekvinokspunkta progresado. Ĉiu kulturo 
kuŝas sub influo de difinita zodiaka signo, same kiel 
ĉiu homo naskiĝas sub difinita signo. Tiele la antikva 
perza kulturo troviĝis sub la konstelacio Ĝemeloj, 
dum la antikvaj eĝipta kaj babilona kulturoj sub la 
konstelacio Virbovo, kaj la malnov-testamenta 
hebrea kulturo sub la konstelacio Virŝafo. Per la 
naskiĝo de Jesuo la homaro ricevis novan spiritan 
impulson3. Tiu ĉi evento inaŭguris la epokon de Fiŝoj4, 
kies simbolon ni retrovas ĉe la unuaj Kristanoj kiuj 
rekonis unu la aliajn helpe de tiu ĉi simbolo`; krome 
la apostoloj estis fiŝistoj kaj la episkopa mitro re-
prezentas malfermitan faükon de fiŝo. La zodiaka 
konstelacio Fiŝoj ja simbolas suferadon, emociojn, 
karitaton, kaj sinoferon. La lastaj du estas tipe kristan-
ismaj virtoj, kvankam la historiko' de Kristanismo 
demonstras ankaŭ  negativajn aspektojn kiel religi-
militojn, persekutojn, maltoleremon kaj dogmemon. 
Sed, diras astrologoj, la Fiŝoj-kulturo aktuale 
regresas, lasante iom-post-iom lokon al nova erao: 
tiu de Amforo (latine: Aquarius). Bedaürinde, la 
transira punkto ne estas ekzakte determinebla; iuj 
indikas la jaron 1962 (kiam okazis escepta astronom-
ika* konjunkto6). Inĝeniero SNIJDERS indikas la jaron 
2048, dum Alice BAILEY [konata teozofo] elektis 
2117; kaj ankoraŭ  aliaj. Sed fakte ne necesas tut-
preciza situigo, ĉar la transira fazo inter du eraoj ne 
okazas subite, de unu tago al la sekvanta, sed ĝi 
povus ampleksi eĉ  plurajn jarcentojn. Tiele la 
Franca Revolucio, kun siaj idealoj de «libereco, 
egaleco, frateco», povus esti konsiderata kiel la unua 
signo de proksimiĝanta nova epoko." 
Kion ni rajtas atendi de la venonta Amfora Erao? La 
koncerna konstelacia signo signifas en astrologiko* 
ke scioj kaj saĝeco estos verŝataj sur la homaron. 
Novaj fundamentaj komprenoj sur naturscienca kaj 
religia terenoj trapuŝos la barojn, flankenŝovante 
ekzistantajn nociojn kaj dogmojn rigidajn. Gravaj mal-
kovroj faratos, ne nur en la kampo de naturleĝoj (kiaj 
nuklefiziko), sed ankaü en la kampo de la homa 

spirito. La homo malkovros sin mem, siajn [kaŝitajn] 
eblecojn, kaj ekkonos sian kosman ligitecon kun ĉio 
ekzistanta. Sciencoj kaj religio ne staros en mal-
amikaj tendaroj, sed renkontiĝos en [grandega] 
syntezo.9  

Unueco 
Pliaj trajtoj de Amforo estas unueco, paco kaj 
frateco. Nacioj kaj popoloj kunkreskiĝos kaj oni plu 
ne identigos sin kun tiu aŭ  alia aparta nacio, raso aŭ  
religia doktrino, sed lernos pensadi kiel mondo-
civitanoj. Kunlaborado anstataŭigos internajn kon-
fliktojn kaj konkurencadon. 
La leganto sendube nun emos pensi: pli bele ne 
povas esti. Gi* tamen ne imagu tion tro ekstreme 
idealisme. Ĉiu epoko havas pozitivajn kaj negativajn 
aspektojn kaj perfekte ideala mondo probable ne-
niam ekestos.12  Kaj oni aldone atentu ke Amforo ne 
povos ne alveni sen lukto. La ekzistanta 'ordo' nepre 
kontraüstaros la novajn konceptojn kaj vivmanierojn, 
kiujn ĝi rigardos kiel minacon. La serĉado de novaj 
formoj do probable estos akompanata de detruaj 
okazaĵoj kaj devojiĝoj. Unuflanke aŭguras grandegaj 
perspektivoj, aliflanke leviĝas timigaj monstroj. 
Sed, se ni parade observas disvolviĝojn de la ĵus-
pasintaj jaroj, ni devas cedi ke tamen detekteblas 
tendencojn direkte al Amforo. Oni ja komencas ĉiam 
pli pensadi kaj agadi en internacia amplekso; en la 
ekonomika* vivo okazadas [grandaskalaj] kunfand-
iĝoj de entreprenoj — kun nedezirinda trokoncentrigo 
de potencoj (la multnaciuloj!); oni eksperimentadas 
pri komunvivado, ktp. 
Formiĝadas mondvasta `kontraŭ-kulturo' aŭ  `sub-
kulturo' kaj precipe inter la junularo oni povas observi 
ĉiam pli etendiĝantan serĉadon je aliaj vivnormoj, 
same kiel esploradon de la 'interna spacego' apud 
tiu de la jama kosma spacego (spacegoveturado). La 
intereso por temoj kiaj meditado, larĝigo de la 
konscio, parapsikologiko* k.s. daŭre intensiĝas. 
Ĉu efektive ĉiuj ĉi fenomenoj estas kaüzataj de 
astrologikaj* influoj, oni decidu ĉiu por si. Sed ĉiel 
ajn, ni eksterdube staras antaŭ  la problemo kia-
maniere transvivi nian historikan* periodon kaj krei 
novan privivindan mondon. 
Tiu, kiu komprenas la `spiriton de la tempo' tial ne 
spasme kroĉiĝos al ĉio malnova, sed staros kun mal-
fermita menso antaŭ  la pozitivaj transformiĝoj, kiuj 
sin prezentas, kaj eĉ  provos kunlabori en la konstru-
ado de nova universala kulturo. 

(Tradukita el la nederlanda artikolo de Sef Kicken en Makrobiotiek 
der Lage Landen, Majo 1977). 

Plej nekompreneble pri la universo estas, ke ĝi 
estas komprenebla. 	 A. Einstein 



SCIENCO SEN KONSCIENCO 
estas ruino por l'animo (Rabelais) 

Ph ol 90 % de scienca esplorado kaj de tekno-
logika' progreso destinatas al plene industriigitaj 
landoj. Pli ol 50 % el la sciencistoj kaj teknologoj 
estas iel konektitaj al ellaborado de (nov)armilaro. 
La konfuzite mistordita progreso stagnadas en marĉo 
de kolosaj vivo- kaj mondoprobiemoj. Ĉio devojiĝas 
ĉar sciencoj kaj teknologiko* estas aplikataj precipe 
por strikte komercaj kaj politikaj interesoj, por pli-
potencigo de jam tro fortaj instancoj, je la kosto de 
paco kaj bonfarto de la monda loĝantaro. 
La scienco, kiu ĉion pridemandadis, tiele nun mem 
fariĝas demandosigno. Ne ĉar oni dubas pri ĝia 
valideco, sed ĉar oni komencas dubi pri ĝia utileco. 
Tio kio estas science kaj teknike realigebla ja devas 
fine esti ankaŭ  etike pravigebla, [kaj tio siavice 
apartenas al religiaj konceptoj]. La hodiaŭa civilizo-
krizo ŝuldiĝas_ [grandaparte] al fuŝkontakto inter 
scienco kaj religio. Kaj tiu fuŝkontakto inter scienco 
kaj religio mem estas sekvo de fatala eraro. Nur ĉar 
oni konsideras ilin malĝuste, estiĝas konflikto. Kaj tiu 
miskompreno reagas en terura maniero kontraŭ  
homo kaj mondo. 
Scienca riserĉado" kaj teknologika* disvolviĝado 
apartenas fakte al religia vokiĝo. Tion oni komence 
ne bone perceptis. En la 16-a jarcento la unuaj 
sciencaj malkovroj ŝajnis malfir rnigi kelkajn bibliajn 
rakontojn, [precipe en la parto Genezo]. En reflekso 
de kredodefendo la Eklezio pugnigis la manojn. Oni 
pensu pri la proceso de Galileo. 
Sur la tiutempa scinivelo oni ja ne tre klare kapablis 
distingi inter scienco kaj filozofiko*, nek inter la 
diversaj sciencobranĉoj, eĉ  ne inter Eklezio kaj Ŝtato. 
La relative simplecaj mensostato kaj vivmaniero 
ankoraŭ  ne ampieksis la senfinan multnombrecon je 
facetoj de la realo. Oni ankoraŭ  nesufiĉe ekkonis ke 
la Biblio intencas ekspliki kaj instrui nur la homan 
savi -historikon, sen formala starpunkto koncerne 
ekzaktsciencan pensadon, kiu venis ja longe pli-
poste. Se iu malagnoskas la Biblion pro tiu `manko', 
tiu devos konsekvence riproĉi ekz. fizikon ke ĝi ne 
konsideras la gastronomikan* arton. 
Nur hodiaŭ  ni perceptas, [aŭ  komencas percepti], ke 
ekzaktscienca esplorado kaj teknologika* evoluado 
kadras en religio, en la mezuro ke ili koncernas la 
biblian mesaĝon [pri venonta Regno de Dio]. Ĉar, 
laŭ  la Skriboj la homo estas instalita de Dio kiel sur-
tera bienprizorganto. Nome, por esploradi Gian'' 
mondon kaj mastrumi tiun, por surloĝadi la terglobon 
kaj fari ĝin survivinda. Tiel longe kiel sciencoj kaj 
teknologiko* kontribuas al tiu celo, ili havas religian 
aspekton, ĉar ili ja respondas al la krea intenco de 
Dio. 
Sed tiukaze ili devas ankaŭ  profiti al la individua kaj 
komuna bonfartoj de ĉiuj homoj. Tial estas necese ke 
la tuta realajo, sur ĉiu tereno kaj laŭ  ĉiuj aspektoj, 
estu purscience [t.e. lojale kaj objektiveme] esplorata, 
sen iu ajn limigo aŭ  tabuo. Sed same necesa kiel tiu 
malfermiteco estas la senso pri respondeco. Scienca 
esplorado kaj teknologika' evoluigo devas esti 

morale gvidataj. Aliel, ignorante la Kreinton, ili rezult-
igos finfine nur ruinojn. 
Ĝis nun iii ja ankoraŭ  [eĉ  se senintence] iel servis la 
dian planon, konsidere ke ili utilis al `homiĝo'" de la 
vivo sur Tero. Per multaj facetoj ili tamen restas 
senreligiaj [kaj eĉ  aeteismaj 14 ] pro enfunde pekaj 
intencoj ĉe la esplorado kaj pro eĉ  nepre maihumana 
aplikado de malkovroj kaj inventoj. [La falsaj idoloj 
de] memglorigo, egoismo, potencavido, elreligis la 
promespienan modernan progreson. 
Pro tio la fisituacioj en ekonomika* vivo, la fiekspluat-
ado de kolonigitaj* popoloj, la spirita kaj materia] 
marasmo de miloj da laboristoj [en ĉiuj tavoloj de la 
socio], la disfalo de iliaj familioj samkiel [konsek-
vence] de la homa komunumo mem, la detruoj de 
du grandaj mondmilitoj [kaj de preskaŭ  nekalkulebia 
nombro da lokaj' militoj], la senĉesaj terorismaj 
atencoj kontraŭ  individuoj kaj grupoj. 
Blinda fido je solbeatigaj scienco kaj tekniko ja estas 
ĝuste same primitiva kiel blinda kredo je tiu aŭ  alia 
magika* religio. Kiam oni ekvidis ke religio ne 
konsistigas per si mem mirakian rimedon (por atingi 
feliĉon], oni komencis espekti' ĉiun bonon far'de 
scienca kaj teknologika* progresoj. La devojiĝoj de 
sciencoj kaj tekniko estus multe pli efike kontroleblaj 
kaj kontrolataj, se ili volus respondi al la Bona 
Novaĵo ke Dio deziras fincele la feliĉon de homo kaj 
mondo. Sed por tio necesas, ke la hodiaŭ  ĉe multaj 
[precipe la junularo] vekiĝanta rekonsiderado pri la 
senbrida `progreso', instigu nin al konvertiĝo, [al 
spirita rekonsciiĝo]. Konscia returno al Di-servado 
metus la akiritajn fortojn kaj rimedojn eksklude* en la 
servon al korpaj kaj mensaj bezonoj de la tuta 
homaro. 
Por eviti ke riserĉantoj* kaj teknologoj senresponse 
kondutu aŭ  estu misuzataj por kapitalisma aŭ  politika 
potencformado, oni hodiaŭ  postulas pli demokratan 
interkonsiliĝon rilate sciencplanadon. Oni ja konstat-
as ke la potencavida teknokratismo formas monstran 
Moloĥon kiu subjugas popolojn. La absoluta potenco 
de teknokratoj kaj burokratoj estas pli timenda ol la 
tiraneco de despotoj el antaŭaj jarcentoj. Oni ek-
konas ke teknokratismo dismuntas veran demokrat-
ismon. Pro tio la protesto de grupoj postulantaj en-
rigardon kaj kundecidon en la planado de sciencaj 
eksperimentoj kaj aplikoj, por ke tiuj servu ne al 
insidaj gvidantoj malantaŭ  la kulisoj, sed al bonfarto 
de la homa socio. Ne por komplete malhelpi aŭ  limigi 
la esplorojn kaj aplikojn, sed jesja por prijuĝi la star-
igitajn celojn. Kiu aŭ  kio profitu el ili? 
Kompreneble, tio estas morala demando, koncerne 
kiun la esploristoj kaj teknologoj kutime ne tiom kom-
petentas. Tial ili devos doni atenton al la ĝenerala 
etika konscio, kiu sentas tion kio faras bonon aŭ  mal-
bonon al la homoj. Precipe kiam ĝin elformis fak-
sperta moralo. 
Tiu etika problemo estas ankaŭ  studebla kaj res-
pondebla en strikte humanisma maniero. Se ĝi celas 
la ĝeneralan homaran bonfarton, sen iu ideologika` 
antaŭjuĝo, tiukaze ankaŭ  Dio ŝatos ĝin; eĉ  se 
koncernatoj tute ne konscias aŭ  intencas tion. Sed la 
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morala respondeco estus nepre pli prof unda, sekura, 
kaj efika, se ĝi vole kaj scie provus akordiĝi kun la 
dia saviĝoplano pri la kosmo: meti ĉion je servo de la 
homiĝo13, fokusante al ties finplenumo en eterneco. 
Ĉiu sentas kaj scias: tiel ne povos daŭri. Sed multaj 
plu trompas sin mem. Ĉu iii sobriĝos kaj rekonsciiĝos 
[antaŭ  ol la uragano]? 

(Traduko de la nederlanda artikolo "Wetenschap zonder Gods-
dienstzin" verkita de R.R. en Kerk en Leven, Aprilo 1980) eeiej  

Veraj scienculoj estas poetoj kaj imagantoj. 
Sen ili, scienco ne ekzistus. La aliaj estas 
librotenistoj kaj spicistoj: ili ja ne malkovras, 
sed nur enordigas, fajlas kaj reproduktas. 

Satirajo de Paul-Emile Victor 

KOMENTOJ DE LA REDAKTISTO 

1. espekti' — Anst. PIV: ekspekto. Atendi ion en la espero aŭ  
konvinko ke ĝi realiĝos. 

2. katastropfo* — Anst. PIV: katastrofo. El normradikoj kata 
(mal') kaj stropf•' (turn'). 

3. Pli ĝuste la apero de Jesuo konsistigus kulminon, ne komen-
con, de la koncerna pozitiva fazo. Oni ne forgesu ke fazo 
(duonciklo) komenciĝas ĉe nulpunkto, en kiu la formo de la 
nova epoko ankoraŭ  tute malcertas — escepte de ĝia 'polus-
eco'. Rilate tiun ĉi turnopunkton, la kulturfilozofo Karl 
Jaspers, en sia penetrema verko Vom Ursprung und Ziel der 
Geschichte (Pri Origino kaj Celo de la Historiko*), tre detale 
kaj kohere sukcesis situigi ĝin en la 6-a jarcento A.D. 

4. Tiu ĉi interpreto, same klei la sekvantaj, ne eltenas kritikan 
ekzamenon, ĉar historikaj faktoj nepre ne subtenas ĝin. 
• Nur Simon-bar-Jonâ (la posta Kefas/Petrus), kune kun siaj 
proksimaj parencoj, estis fiŝisto sur la Lago de Genezaret. Al 
tiu ĉi unua kerno alliĝis disĉiploj el ĉiuj tavoloj de la hebrea 
popolo, precipe antaüaj sekvintoj de Johanes la Baptanto. 
Kaj Saulus/Paulus, la plej grava apostolo koncerne kristanigon 
de la `pagana (eŭropa) mondo' estis teksisto. Do, kvankam 
estis pluraj fiŝistoj, tio ne rajtigas diri ke la apostola dekduo 
estis fiŝistaro. 

5. • La figuro de fiŝo, kIel sekreta rekonilo de Kristanoj sub la sin-
sekvaj persekutoj — precipe en la katakomboj de Romo — 
neniel superis aliájn simbolojn por indiki Jesuon: paŝtisto, ŝafido, 
panbulo, kruco, ankro, aŭ  la monagramo Chi-Rho. La 
elekto de fiŝo krome ne okazis pro iu astrologika* (sub)-
intenco, sed simple ĉar la komencliteroj de la helena vorto 
por `fiŝo', nome LXTOUs y  koincidis kun la komencliteroj de 
la amata nomo: Inaous XpLITOg. 

• Kristanaj episkopoj — ja estante unuainstance de hebrea 
origino — imitis por sia ofico la solenajn vestajojn de hebreaj 
pastroj. Inter tiuj troviĝis kiel kapovesto la mitro. Nur, 
anstataŭ  prezenti ties bekon malfermita alfrunte, ili turnis ĝin 
90°, tiele ke la beko videblis nur deflanke. Tiamaniere estis 
samfrape simboligata jen daŭrigon de la juda kredo (Malnova 
Testamento), jen apartigon disde ĝi (Nova Testamento). 
Oni ne tro haste faru konkludon, nur ĉar ĝi estas alloga por 
subteni ŝatatan teorion... 

6. 

 

konjunkti* — Anst. PIV: konjunkcio, por plifaciligi verbigon 
de la radiko. 

7. La tre fidinda viziulo Edgar Cayce (mortinfa en 1945) antaŭ-
diris tumultegan transir-periodon de 1958 ĝis 1998, tiele ke la 
abstrakta limpunkto situus ie en 1978. Nure transira fazo, kiu 
ampleksus eĉ  jarcentojn, certe estas troigo; des pli ĉar la 
tempo evoluas, ne kiel egaldistanca 'skala' grandeco, sed 
kIel logaritma grandeco. Alidire: En relativisma perspektivo la 
valoro de ajna tempunuo ĉiam plialtiĝas; unu 'jaro' en kosma 
komenciĝo de la tempoj povanta facile egalvalori nur unu 

hodiaŭan 'minuton'. Supozeble, la aŭtoro prenis apogon je la 
Juga-nocio de Hindismo, en kiu la 'granda rado de la vivo' 
turniĝas nur unu fojon en multnombraj jarcentoj. 

8. Envere la `idealoj' de la Franca Revolucio diskrevis kiel 
maturiĝinta sangoplena absceso, kies malsanajn originojn oni 
serĉu pliĝuste jam en la Renesanco, kiam finiĝis la asketa kaj 
religiema suprengrimpado de okcidenta kulturo (pozitiva 
historika fazo de la spirito) kaj komenciĝis la hedonisma kaj 
materialisma malsupreniro (negativa historika fazo de la 
karno) ĝis kulmino en nia propra epoko. El tiu perspektivo, 
oni rajtas nomi la aktuale (re)naskiĝantan tendencon `neo-
spiritecisma'. 
Kompreneble, tiu periodo signifis kompletan reorganizon de 
la ĝis tiam validanta socia strukturo, rompante la aristokratan 
regadon, kiujn ideon kaj multajn konsekvencojn disvastigis tra 
tuta Eŭropo la konkeroj kaj reformoj de Napoléon. Sed, se 
terni pri historika subflua kurento en formo de sinusojda* 
cikló, tiu ĉi periodo povas el ĝenerala kulturhistorika star-
punkto konsiderati kiel aldona (harmona) ciklo malpli grava ol 
la portanta (fundamenta) ondo. 

9. syntezo' — Anst. PIV: sintezo. El normradiko syn' (kun) 
kaj universala radiko tez'. 

10. La aŭtoro tute neglektas la ideon pri kaj kredon je restariĝo 
de iu paradiza stato en la fino de la tempoj, kiun esperon 
nutras kaj proklamas ne nur la kristana religio. sed multaj 
aliaj religioj, kaj eĉ  la senreligia Marksismo (senklasa socio). 
Cetere, la ĝenerala evoluo kuras al daŭra pliperfekteco (pli 
efika organizado) spite ĉiujn rebatojn kaj mispaŝojn pro homa 
egoismo, tiele ke ĝi ne povas ne atingi iun fazon de nepra 
perfekteco — la punkton Omega de Teilhard de Chardin. 
Almenaŭ... se ni antaŭe ne neniigos nin mem! 

11. riserêi — Esploradi kaj elprovadi por fari novan malkovron, 
inventon. Angle: research. 

12. gi — Pronomo sen seksa specifo„ sed rilatanta al vera 
personeco, ne al besto. 

13. homiĝo — Nocio de la franca jesuida filozofo Teilhard de 
Chardin, laŭ  kiu la universo evoluas plankonforme ekde nura 
materio (geogenezo) trans vivantularo (biogenezo) ĝis mem-
konsciaj estaĵoj (noogenezo), kiu lasta fazo mem kulminas en 
apero de iuspeca superhomeco (la punkto Omega). 

14. aeteismo* — Sendieeco; anst. PIV: ateismo. El normprefjkso 
ae• (sen), normradiko te• (di') kaj universala sufikso -ISM 
(kutimo, movado, k.s.). 

Mi konas tiajn homojn, kiuj disponas pri troige granda memfido, 
pretas kritiki ĉiun ajn, scias ĉion plej bone, pretendas perfekt-
econ. Kiam spite okazas al ili fuŝpaŝo, ili tutsimple transplantas la 
kulpon pri ĝi sur proksimulojn. Tia konduto ŝajnas al mi sufiĉe 
ne-natura kaj afekta; ĝi demonstras spiritan ne-maturecon, 
mankon je memkono kaj memkontrolo. 
Kontraüe, mi konas kelkajn homojn, kiujn mi ege admiras kaj kiuj 
impresas tre nature, ne nur mense sed ankaŭ  en siaj irmaniero, 
mimiko, movoj kaj tiel plu. Ilia plej granda kvalito ŝajnas al mi ke 
ili ne emas kritiki aliajn homojn. Ili mirige bone pretas akcepti la 
proksimulojn tiaj kiaj ili estas. Ih ja povas doni konsilojn, sed ne 
'fi-kritikas'. Ili malkovras — je ĉiu iom malagrabla ago de iu — 
la profundan kialon de tia konduto kaj... digestas ĝin. Jen por mi 
vere naturaj kaj maturaj homoj. 
Tial mi proponas iam lanĉi la sloganon: «Homo natura — sen- 
difekta» aŭ  «Ju pli nenatura, des pli da difektoj!». 	 I.D. 
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Opinioj de filozofo — 3 

JESUO, HOMO KAJ DIO 
Komentante piednoton 4 en numero 3 de nia 
Lumturo, legantino T.A. el Antwerpen rimarkigas: 
"Cu ne estas tiel ke, eĉ  interne de la rom' 
katolika eklezio hodiaŭ  aŭdeblas multaj voĉoj 
kiuj vidas Jesuon jes kiel eksterordinaran 
figuron, eventuale kun parapsikaj povoj, sed... 
homan, ne dian?" 

Efektive! Mi dirus eĉ  ke nuntempe pliparto el la Krist-
anaro almenaŭ  en la 'okcidenta mondo' — mal-
konfesas la diecon de Jesuo, ĉu esplice" ĉu pri-
silentige, en la gvidosulko de teologoj kiaj POHIER, 

SCHILLEBEECKX, KüNG kaj aliaj. Sed ĉi rilate validas 
sentenco de la fama brita beletristo CHESTERTON: 

"Mensogo restas nienŝogo, eĉ  se preskaŭ  ĉiuj ĝin 
akceptas; vero restas vero, eĉ  se preskaŭ  neniu ĝin 
akceptas". Per si mem tiu doktrina malintegriĝo de 
la eklezioj tiel ne povas validi kiel pruvo pri la prav-
eco aü malpraveco de koncernaj aksiomojidogmoj. 
Male, por tiu kiu kapablas (pretas) legi signojn de nia 
epoko, plenumiĝas hodiaŭ  bibliaj antaŭdirajoj: "Kon-
cerne la alvenon de nia Sinjoro Jesuo Kristo 
neniu vin trompu iamaniere, ĉar nepre okazos antaŭe 
la apostateco" (Tes. 2: 1-3) kaj "En la venontaj 
tempoj multaj defalos de la fido, atentante delog-
antajn spiritojn kaj doktrinojn de demonoj" (Tim. 4: 1) 
aü ankoraŭ  "Multaj venos en Mia nomo, dirante «mi 
estas la Kristo (= vera profeto)» kaj ili forlogos 
multajn" (Mat. 24: 5). 
Kiom ajn oni prisilentas nedeziratajn, ĉar ne laŭ-
modajn instruojn de la Evangelio aŭ  klopodas ilin 
mistordi, pluraj kaj eĉ  multaj tekstoj en ĝi klare 
atestas pri la di-naturo de la hebrea Mesio. Mi 
mencias nur kelkajn trafajn, eldiritajn de Jesuo 
koncerne al Si mem:: 

"Mi kaj la Patro estas unu" (Joh. 10: 30) --- "Ĉar kiel 
la Patro havas vivon en Si mem, tiel Li donis al la Filo 
ankaŭ, ke Tiu havu en Si mem vivon"' (Joh. 5: 26) ---
"Mi descendis de la Ĉielo ... por fari la volon de Tiu, Kiu 
sendis Min" (Joh. 6: 38) --- "Ĉio estas transdonita al Mi 
de mia Patro; kaj neniu scias, kiu estas la Filo, krom 
la Patro; nek kiu estas la Patro, krom la Filo, kaj tiu al 
kiu la Filo volas malkaŝi Lin" (Luk. 10: 22) --- "Antaŭ  ol 
Abraham estis. Mi estas" (Joh. 8: 58). 
En ĉiu ajn klasika teologika* traktajo pri tiu temo oni 
povas trovi multajn pliajn indikojn, pli aŭ  malpli netajn. 
Kaj pluraj konsilioj, kunvokitaj en la unuaj jarcentoj pro 
ĉiuspecaj devioj rilate la naturon de Jesuo re kaj re-
firmigis tiun ĉi grandan kaj grandiozan dogmon de Krist-
anismo. Neniel mirige ke necesis akraj teologikaj* 
debatoj antaŭ  ol la doktrino pri la personeco de Jesuo 
fariĝis sufiĉe firme formulita, kvankam ankoraŭ  ne kun 
komplete kontentiga klareco; nome sume de la kvar 
t.n. `Konsilioj de la Kristana Antikveco' t(Nikea, 
Konstantinopolis, Efese, Xalkedoon). 

Ĝuste pro tiu ĝia centra rolo estas evidente ke, ekde la 
komenco ĝis la hodiaŭa tago kaj eĉ  pluen, satanaj 
instigoj provis, provas, kaj provos difekti tiun apogo-
ŝtonon, kiu ja apartigas Kristanismon disde ĉiu alia 
granda mondreligio. Sen ĝi, la oficiala kondamno farde 
la Synedrio', per la voĉo de ĝia tiama ĉefpastro Kajafa, 
perdus sian sencon:: "La ĉefpastro postulis: «Mi jur-
ligas vin per Dio la vivanta, ke vi diru al ni, ĉu vi estas 
la Mesio, la Filo de Dio» --- "Jesuo respondis al li: «Vi 
diris tion (ĝuste)"" --- "Tiam la ĉefpastro disŝiris sian 
veston', dirante: «Li blasfemis; por kio ni plu bezonas 
(kulpigajn) atestantojn? Jen nun vi aŭdis la blasfemon 
(el lia propra buŝo)!,," (Mat. 26: 65). 
Pri tiu gravega signifo de koncernaj citajoj neniam 
ekzistis dubo nek ĉe la apostoloj — ĉiuj pretaj suferi 



kaj morti pro sia kredo — nek en la pliposta kristana 
tradicio; spite multajn provojn kaj atakojn por klarigi 
tion metafore aŭ  mildige. Ekde la unuaj jarcentoj ĝis nia 
dudeka la oficiala instruo de la eklezioj estas klara kaj 
konstanta rilate tiun ĉi punkton, kaj neniu logika' rezon-
ado kapablas elradikigi ĝin. Oni jes povas, kaj nur 
povas, malakcepti kaj ignori kaj moki ĝin, sed forigi ne. 
Diras tiurilate la teologo P. Tinopa: "Kredanto povas sen 
ombro de malfacilajo akcepti tiun ĉi veron, ĉar lia spirito 
estas prilumata de graco (= dia influo), kaj ĉar li akiras 
per tiu lumo enrigardon neatingeblan por nekredanto. 
Sed kiam ni analizas la diversajn elementojn de tiu ĉi 
kredodogmo, provante logike enordigi ilin, por ke ankaŭ  
la racio akiru pri ĝi ioman klarecon, tiam aperas pluraj 
malfacilajoj ĉiuj imputeblaj al nesufiĉeco de nia pens-
povo, al la neperfekteco de la homa scio. Oni nur studu 
historikon* de la kristologikaj5  herezoj, por akiri klaran 
bildon pri la senĉesa lukto de homa pensado kontraŭ  
la multspecaj obstakloj, kiuj baras plenan asimiladon de 
tiu ĉi doktrina instruo. ... Kiam ni postokaze konsideras 
baraktadon de la homa menso kun religiaj instruoj pri 
tiu ĉi kristologika* enigmo, plu ne mirigas la apero de• 
multe da pripalpoj kaj hezitoj, de multe da mis-
komprenoj, antaŭ  ol eĉ  la fidema kristanaro sukcesis 
atingi egalpezan kaj harmonecan* enformuligon pri la 
personeco de Kristo". 

Fakte do, ĉiu atako kondukis la kristanan doktrinon, en 
formo de nova plikompleta reformuligo (okaze de nova 
konsilio) al kresko de la racia kompreno pri ĝi. Tiurilate 
la evoluo ege similas kaj paralelas perfektiĝon de leĝo-
formulado en t.n. ekzaktaj sciencoj. La dogmo pri dieco 
de Jesuo tiele ne vere aŭ  definitive formortas sed ĉiufoje 
renaskiĝas pli forta kaj firme establita ol antaŭe! Restas 
atendi tian renaskiĝon en baldaŭa estonteco, ĉar 
precipe modernaj kosmologiko* kaj kvantumfiziko 
rapidapaŝe proksimiĝas al la metafizika fundo en kiu 
hejmsidas ĝuste tiu kulmina dogmo... 

Krome estas la reviviĝo de Jesuo el inter la mortintoj kiel 
argumento, se ne senpere por Lia dieco, tiukaze 
almenaŭ  por la vereco de Liaj instruoj; sed tion mi ne 
detaligos nun pro spacomanko. 

Kurioze, ĝuste en nia propra epoko kaj rilate al Lia 
turmenta morto, aperis atesto de tuta alia kaj neatendita 
naturo, kvankam ankoraŭ  tre malmultaj scias pri ĝi aŭ  
konscias pri ĝia graveco. Konataj estas la esploroj kaj 
ekzamenoj kiujn faris en 1978 dum kvin tagoj kaj noktoj6  
internacia kolektivo de sciencistoj kaj teknikistoj — art-
historikistoj*, patologoj, lingvikistoj*, ekzegezistoj, teks-
ajekspertoj, l emikistoj*, fizikistoj, fotografikaj* fakuloj-
armitaj per fajnegaj instrumentoj modernaj kaj per 
elektronikaj aparatoj (72 kestegoj da tiaj!), je la t.n. 
«Mortoktuko de Torino (ltalio)» kiu prezentas 
negativan bildon de viro kies ĉiu trajto kaj vundo kon-
formas al la turmentoj kaj krucumo de Jesuo'. Ili 
sukcesis konkludi ke tiu enigma relikvo, konservata 
kaj honorata tra pluraj jarcentoj en la rom'katolika 
eklezio — ĝi estas kronike postsekvebla ĝis la 14-a 
jarcento — ne povas esti homfarita produkto, do ne 
falsajo de iu (eĉ  se genia) artisto. Sed ili ne sukcesis 
ekzakte pruvi — kio estas 'ekzakta' pruvo? — ke ĝi 
efektive estas la mortotuko7  en kiu oni volvis la mort- 

intan Mesion; tiu demando cetere kaj laŭdifine kuŝas 
ekster la memstarigitaj limoj de pozitivisma `Scienco', 
kiu jes kapablas pruvi kion ĝi ne estas, sed rezignas je 
difino pri tio kio ĝi jes estu... 

Nu, en tiu antikva relikvo aperas grupeto de spuroj ĝis 
nun ne atentataj ĉar klasifitaj kiel 'brulspuroj de antaŭ  ol 
1532' (t.e. la jaro en kiu la ŝtofo suferis damaĝon pro 
dokumentita incendio) kvankam neniu tia brulo plifrua 
estas konata el kronikoj aŭ  aliel. 

Ĝuste je tiu spuraro fokusiĝis la specialaj esploroj de 
amatora sindonologo8  Joseph LEYSEN el Belgio. La 
sensacia rezulto de liaj analizoj kaj model-rekonstruo 
estas ke temas pri postsignoj de la (kvar!) najlokojnoj 
de la krucumo9, zorge aranĝitaj. Tiu ĉi esploranto 
krome argumentas, laŭ  pluraj aliaj spuroj ĝis nun ne-
konsiderataj, ke la tuko portas ankaŭ  simbolan 
signifon, mistikan mesaĝon! Specifaj signoj treege 
netaj efektive ŝajnas indiki Jesuon kiel la veran 
Mesion, t.e. `sanktoleita Reĝo de la Judoj'! 

Se ni nun, prenante apogon je la malkovroj de LEYSEN, 
ekzamenas en tiu perspektivo la manieron laŭ  kiu la 
kojnonajloj estis kunmetitaj sur la tuko, ni facile rekonas 
en tiu skiza figuro la hebrean literon Sin en kvar 
spegulimpresoj (= konformaj projekcoj* geometrikaj*) 
pro kvarobla faldigo de la tuko. Plie, el reciprokaj rilatoj 
de la kvar kojnoj en la baza figuro (unu longega por 
ambaŭ  piedoj, du relative longaj por la pojnoj plus unu 
samlonga prepara truigilo, rompita ĉe la pinto) tre 
simple dedukteblas la fundamenta mistero de Kristan-
ismo pri la esenco de Dio: tri Personoj en unika Naturo, 
inter Kiuj unu — la Vorto, enkarniĝinta en Jesuo -
rompiĝis por nia spirita savo! 

Sed kial en formo de la hebrea litero Sin? Ja eblas 
pluraj aliaj simetraj kunmetajoj, kiuj sambone kapabl-
us simbole esprimi tiun misteron. Nu, en la antikvaj 
lingvoj, kiel ekz. la  helena, oni ankoraŭ  ne konis aŭ  
utiligis la arabajn ciferojn por prezenti nombrojn, sed 
aplikis por tiu celo literojn. En la hebrea alfabeto la 
$in staras sur la 21-a loko; ĝi do povas esprimi 
ankaŭ  tiun ĉi nombron. Se ni nun memoras la 
Psalmaron de la Malnova Testamento, tiun parton de 
la Sanktaj Skriboj en kiuj tipe aperas vicigitaj aĥro-
stiĥoj10, ni trovas ke psalmo 21 — atribuata .al Reĝo 
David — estas ĝuste tiu psalmo" kiu priskribas 
suferojn de la Mesio:: "Mia Dio, mia Dio, pro kio Vi 
forlasis min --- Ili traboras miajn manojn kaj piedojn 
--- Ili dividas miajn vestojn inter si; pri mia tuniko 
Iotas --- Tiam ankaŭ  mia semo (= disĉiplaro) serv-
ados Lin ... proklamante ... ke estis Javeo Kiu 
plenumis tion ĉi". 
Konforme al la simbola valoro de tre multaj eldiroj, 
gestoj, kaj eventoj en la Nova Testamento — rilatigante 
tiujn al similaĵoj en la Malnova Testamento — jenaj 
novaj malkovroj probable igos la jam tiom disputatan 
`mortotukon' ankoraŭ  multe pli kontroversia; speciale 
rilate al la hypostaca'2  personeco de Jesuo kiel Filo 
de Homo kaj Filo de Dio. Ja, tiel okulfrapan inter-
konekton oni malfacile povos ignori, kvankam «Kandelo 
kaj lampo ne lumas, se vidi la mulo ne volas»... 



Kompreneble, oni devas ankaŭ  demandi al si kiu 
persono intence aranĝis la kojnonajlojn laŭ  la menciita 
figuro? Pri hazarda distribuo apenaŭ  povas esti parolo. 
Plej elstara kandidato por tiu ago estus Mirjam, la 
virga patrino de la Mesio, apud kiu oni deponis la tur-
mentilojn, sed en la aluditaj vizioj tiu indiko bedaŭrinde 
mankas. Sed eĉ  se tiel, la valoro de la mesaĝo ne mal-
pliiĝus pro tia konkreta homa interveno; enbildigo de la 
figuro en la ŝtofo, laŭ  la jam konata miriga procedo, 
estus ja samokaze akcepto kaj aprobo de Javeo pri ŝia 
intenco. Kontraŭe, enpremo de la koncerna marko 
ĝuste elstarigus la gravan funkcion de la Virgulino en la 
Dia savoplano, ĉar la mesaĝo nin ja atingus pro ŝia 
perado! 

Ĉiel ajn, al tiu ĉi esotera brulstampo de Dio mem 
(kvazaŭe artista marko sur artpentrajo) — tial ke la 
oficialaj fakuloj ĝin flankenŝovis — oni rajtus ligi 
la admonon de psalmo 117/118: 22 ke: "La ŝtono, 
kiun malŝatis la konstruantoj, fariĝis ŝtono bazangula; 
de la Eternulo ĉi tio fariĝis; ĝi estas miraklo en niaj 
okuloj". Jen do io tute neatendata: surŝtofa atesto 
pri la mesieco kaj dieco de Jesuo... 

x 
1. Nenio kreita, estante relativnatura, posedas vivon/moviĝon en/ 

per/el si mem; tion kapablas nur Dio absolutnatura. 
2. Synedrio* — Anst. PIV: sinedrio. El normradikoj syn- (kun) 

kaj edri• (seĝ', sidad'). 

3. Rita gesto de malespero kaj indigniĝo, por kiun praktiki la pastra 
robo ĉebruste havis malfirme kunkudritan fendon. (En nuna 
epoko oni kredeble aptikus tiucele fulmofermilon.) 

4. P. Timp — "La Savanto" en Godsdienstleer en Apologie 
(Religia doktrino kaj Apologajo'), parto 5, ĉap. III; eldonejo 
Het Spectrum, Utrecht, 1944. 

5. kristologiko' — Scienco kaj studo pri la hebrea Mesio kaj 
Jesuo kaj Lia personeco. El propra nomo Kristo (= Mesio) plus 
normradiko olog• (fakul') kaj normafikso -IK (scienco). 

6. Pliĝuste tiu elĉerpiga semajno servis al produktado de amaso 
da sciencoteknike analizebla materialo, poste prilaborota, simile 
al la akiro de ŝtonajoj sur Luno, en la jaroj '69-72, kiuj ĝis 
hodiaŭ  estas ekzamenataj en laboratorioj. 

7. El vizioj de la stigmatulinoj T. Neumann kaj A.K. Emmerich 
(ambaŭ  el Germanujo) — bedaŭrinde neglektataj tiom de la 
ekleziularo kiom de la sciencistaro — oni estus facile povinta 
ekscii ke ne vere temas pri mortotuko, sed pri mirakla... kopio 
de la originala mortotuko, kiu estis pli granda kaj alimaniere en-
volvis la korpon de Jesuo. 

8. sindonologo`— Sciencisto kaj/aŭ  esploristo pri la `Mortotuko el 
Torino'. El normradikoj sindon• (fajntuk', mortotuk') kaj olog• 
(fakul'). 

9. Joseph Leysen: "Le Saint Drap de Turin à la lumière des visions 
d'Anne Catherine Emmerick", apartpreso de artikolo el la inter-
nacia periodajo ' Sindon» (Torino, Italio, Aprilo 1976), akirebla 
ĉe la aŭtoro (R. Dessainlaan 22, B-2800 Mechelen, Belgio). 

10. aĥrostiĥo* — Anst. PIV: akrostiko. Poemo en kiu ĉiu verso 
komenciĝas per unu el la sinsekvaj literoj de la alfabeto. El 
normradikoj aĥr•1 (ekstrem', pint'3) kaj stiĥ • (lini', vers'). 

11. Tradicia katalogado aljuĝas al ĝi la nombron 22, pro tio ke oni 
erarige dividis la longan psalmon 9 en du partojn (9 kaj 10), al-
donante tiel ĉi unuon al ĉiuj sekvantaj psalmoj. 

12. hypostaco'— Anst. PIV: hipostazo. El normradikojhyp• (sub) 
kaj stac• (star'). 

13. Detalojn pri tiu ĉi temo oni povas legi, krom en multnombraj naci-
lingvaj verkoj, ankaŭ  esperantlingve en La Viro en la Mortotuko 
de Sven Danell, eldonata de Fôrlag Gr6na Stjârnan, Landeri-
gatan 7, S-41670Gôteborg, Svedio. Freŝdate aperis la artikolo 
"The Mystery of the Shroud" (La Enigmo de la Mortotuko) fare 
de Kenneth F. Weaver en National Geographic Magazine, 
Usono, Junio 1980. 

DATUMANTE LA ARKEON 

Laŭ  la biblia rakonto «Genezo» okazis en longe 
forpasintaj tempoj mondampleksa inundego, la 
Diluvo," kiun eskapis sole nur" la patriarho'° 
Noah kaj ties parencaro, ĉar li — iel iluminite — 
konstruigis grandegan trietaĝan ŝipon, la 
Arkeon (meznombre 150 x 25 x 15 m kaj 40 000 
Tunoj), tiele formitan ke ĝi estus konsiderebla 
kiel pratempa submarŝipo, fermita je ĉiuj flankoj 
kaj hermete priŝmirita per dika tavolo da 
peĉo.'' Kiam la akvonivelo denove malaltiĝis 
la ŝipo estus alteriĝinta sur la monto Ararat, 
situanta en nuna Armenujo. 	 [NDLRJ 

Fruepokaj studantoj pri la temo malfacile povis 
konsenti pri preciza situo sur tiu monto Ararat. 
Kvankam antikvaj tradicioj sugestas ne malpli ol ok 
eblajn lokojn por alteriĝo de la Arkeo, aktuala 
intereso koncentriĝas je la impona malaktiva vulkana 
sistemo de tAgri Dagi en nordorienta Turkujo, kiu 
konsistas el du najbaraj montpintoj. 

Dum lasta duono de la 19-a jarcento kaj tra la tuta 
20-a, diversaj fundamentistoj" vojaĝis al la tre mal-
facile atingebla kaj esplorebla Ararat-komplekso'n, 
serĉante postrestajojn de la Arkeo. Tiuj ĉi ekspedi-
cioj ŝprucis amason da libroj plimalpli sensaciaj, kiuj 
ĉiuj klopodas pruvi ke iliai aŭtoroj trovis restajojn de 
granda ligna konstruaĵo sur altaj deklivoj de la pli 
supera pinto. La fortostreĉoj kulminis en 1976-77 en 
libro kaj eĉ  filmo In Search of Noah's Ark (Serĉado 
de la Arkeo de Noah) fare de GALSINGER kaj 
SELLIER. 

Provante kritike pritaksi tiujn teoriojn, du profesoroj 
(TAYLOR kaj BERGER) de launiversitatode Kalifornio, 
decidis sisteme kompari ĉiujn ĝisnunajn datadojn 
faritajn je koncernaj lignospecimenoj per la konata 
karbon-14-metodo.19 

Antaŭ  ol la ekirigo de ĉi lasta moderna metodo de 
analizado, la franca ŝipekipisto Fernand NAVARRA 

raportis en La Arkeo de Noaĥ: mi tuŝis ĝin, jene 
pri siaj privataj ekspedicioj (1955 kaj 1969):: 
"Ekzameno fare de la Arbarinstituto de la Hispana 
Ŝtato sugestas ke la aĝo de la (kverka) ligno varias 
ĉirkaŭ  5000 jarojnn, surbaze de analizoj pri ĝiaj 
denseco kaj koloro". La du usonanoj argumentas, ke 
tiel malfajna ekzamenado tro facile preteratentas 
tutan kvanton da ĉirkaŭmediaj faktoroj, kiuj ĉiuj povis 
influi la koloron kaj densecon de la lignopecoj. 
Estas ne surprize ke la radjokarbonaj* testoj ĉiuj 
sugestas ke la koncerna ligno devenas el multe pli 
posta epoko. Resumante rezultatojn de sep mal-
samaj datadoj, la aŭtoroj determinas aĝospacon por 
la ligno irantan de 790 ĝis 270 AD, sekve multe tro 
'aktualan' por esti peco de la originala Arkeo! 
Kvankam tiu ĉi aĝospaco aperas iom pli vasta ol 
kutime ĉe tiaj elprovoj, T&B atentigas ke kvin el la 
sep datadoj estis statistike identaj sur nivelo permes-
anta nur etan eblecon de eraro. Tiuj kvin rezultatoj 
fakte produktas inter si pli mallarĝan tempodistancon 
de 790 ĝis 620 AD. 
Do, se la lignajoj surpinte de Ararat definitive ne 



plivole 	 ara 

• MOVA°°mn NOMO • 

estas restaĵoj de la Arkeo de Noah, kio ili jes estas? 
La aŭtoro] prezentas sambate pensigan kaj akcept-
indan respondon: "La tradicio pri konstruado de 
memorigajoj koncerne gravajn bibliajn eventojn estis 
aparte vigla en la lama Bizanca Eklezio kaj en 
armenaj kristanaj komunumoj. Estas do racle alloge 
sugesti ke unu aŭ  du jarcentojn antaŭ  la islama 
konkero de Minorazio, iu cenotafo" aŭ  monumento 
starigatis surloke, por memorigi pri tio kion la tiamuloj 
konsideris esti fina resttoko de la Arkeo. Tiel, 
koncerna cenotafo supozeble konstruatis en formo 
de granda boato, laŭ  la priskribo en Genezo" 

Pliaj detaloj estas haveblaj ĉe: R.E. Taylor, Dept of 
Anthropology, Institute of Geophysics. University of 
California, Riverside, Cal., USA. 

Tradukita el Perspective on Consciousness and PSI Research, 
organo de A.R.E., numero 3, Julio 1980) 

SENTENCO DE LA MOVADO SEN NOMO 

KREDO DE LA RUĜHAUTULO 

KOMENTOJ DE LA REDAKTISTO 

14. Pliparto el seriozaj sciencnivelaj studoj kongruas ĉirkaŭ  
10 000 jaroj antaù nia erao. Konsultu ekzemple: Prof. Otto 
Muck, Alles über Atlantis, Econ Verlag, Düsseldorf 1976. 

15. Ĉar la Genezon supozeble verkis prapranepoj de la legenda 
maristaro, ili ne povis ne limigi sin al sia propra parto de la 
mondo, la pliposta Medzopotamujo*, tiele ke la eskapinta 
popolkerno erare povis pensi ke vere la tuta mondo kaj ĉiuj 
surteraj bestoj dronis en tiu antaŭhistorika* kataklismo. 
Evidentas ja ke popoloj kaj bestspecioj en aliaj mondopartoj 
kiel Malproksima Azio, Afriko, Polynezujo`, Mez-Ameriko, 
same sukcesis postvivi, kvankam ankaŭ  tiadevenaj legendoj 
— iuj eĉ  pli antikvaj ol la Biblio — parolas pri simila mond-
ampieksa terurajo. (Legu pri tiuj ekzemple en Velikovsky: 
Worlds in Collision, V. Gollancz, London 1950 k.p.). 

16. patriarĥo* — Anst. PIV: patriarko. El normradikoj patri (patr') 
kaj arĥ . (reg', estr'). 

17. fundamentisto2 — Tiu kiu interpretas la Sanktajn Skribojn de 
sia religio nepre laŭvorte. neglektante eventualan alegori-
econ de koncernaj tekstoj. 

18. La koncerna montaro, kun pintoj super 5000 m, troviĝanta 
en preskaù neloĝata kaj dezerteca regiono, estas dike neĝo-
kovrita kaj havas multajn glaĉerojn. Krome, plejofte regas 
malfavorega vetero. 

19. karbono-14 — Izotopo (vario) de la ĥemika* elemento 
karbono, kies aktuala proporcio rilate al normala karbono, 
en ajna materio el vivanta estajo (planto, besto), permesas 
kalkuli kiam la koncerna materio ĉesis evolui (vivi). Ankaŭ  
nomata: radjo(aktiva)karbono'. 

20. cenotafo — El normradikoj cen (malplen') kaj taf.  (tomb'). 

21. Skalmodelo, farita konforme al la bibliaj indikoj, montriĝis 
perfekte stabila sur la akvo en plej severaj situacio] simul-
ataj (ondegoj). 

22. Dato tre plaĉa al fundamentisma koncepto, laŭ  kiu Kreo de 
la Universo estus okazinta nur 4004 jarojn a.K. 

LA LEĜOJ DE CLARKE 

1. Se pli aĝa profesoro opinias, ke io estas 
ebla, li verŝajne pravas. Se li diras, ke io estas 
neebla, li certe malpravas. 
2. Por trovi la limojn de la eblo, oni devas 
profundiĝi en la maleblon. 
3. Por la ne-intuicia laiko, alte rafinita formo 
de teknologio ne estas distingebla de magio. 

Arthur C. Clarke 
(Aŭtoro de "2001 — Kosma Odiseo") 

1. Estas Granda Spirito, Kreanto kaj Reganto 
super ĉiuj objektoj. Al Tiu ni estas respondecaj 
pri niaj faroj. 
Li estas eterna, nevidebla, ĉioscia kaj ĉiopova, ne re-
prezentebla. En Li kaj per Li vivadas kaj moviĝadas 
ĉiuj estuloj; ĉiun honoron kaj ĉiun lojalecon oni ŝuld-
as al Li; de Li venas ĉio bona. Al Li ni devas al-
proksimiĝi kun respekto; Lian favoron oni povas akiri 
per preĝoj, per oferoj, per homama vivo; ekkonon pri 
Li oni ricevas per disciplino, per fasto, per meditado 
en soleco; kaj kun tiu ekkono ankaŭ  venas Lia 
tumigo. Li estas nepersona, sed Li ĉeestas en 
bestoj, birdoj, nuboj, pluvo, montoj, homoj kaj 
objektoj. Sub Li estas amaso da malpli grandaj 
spiritoj. 
2. Kiam la homo fine aperas en tiu ĉi mondo, lia 
ĉefa devo estas strebi al perfekteco. 
Tio signifas disvolvigadi en ekvilibro ĉiujn organojn 
kaj kapablojn kiuj kune konsistigas homon, same kiel 
kontrolate ĝuadi tiujn. Li do devas maturiĝi laŭ  
korpo, saĝeco, spirito kaj servado. 
3. Atinginte sian maturecon, la homo devas meti 
ĝin je servo al sia gento. 
Li senlace zorgu pri sia familio kaj estu ties kuraĝa 
protektanto, ĉiam preta defendi tiun ĉi, la klanon aŭ  
la tribon kontraŭ  fremda malamiko. 

4. La homa animo estas senmorta. 
Kiel kaj el kie ĝi venis en tiun ĉi mondon, aŭ  kien ĝi 
flugas, forlasante la morteman korpon, neniu scias. 
Sed kiam venas lia tempo por morti, li devas konscii 
ke li estas enironta alian mondon. Kion tiu nova vivo 
ampleksas, li fakte ankaŭ  ne scias. Tamen, li devas 
fronti ĝin sen timo aŭ  tremo, sen bedaŭro aŭ  larmoj 
pro aferoj kiujn li maljuste faris aŭ  ne faris. Li nur 
devas zorgi esti farinta ĉion eblan, konforme al siaj 
povoj kaj limigoj, memorante ke lia stato transmorta 
estos determinata de liaj agoj ĉi tie. Tiucele li do 
kantu sian mortkanton kaj forpasu kiel bravulo ironta 
hejmen. 

(Tradukita el The Gospel of the Redman — "Evangelio de la Ruĝ-
haŭtulo" — verkita de la etnologa geedza paro Ernest T. kaj Julia 
M. Seton, Witling Publishing C°, Los Angeles. 1948) 
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LA SIMBOLMONDO DE LA HOMO 

La unikeco de la homo, kompare al la naturo de ĉiuj 
ceteraj kreitaĵoj, kuŝas en tio, ke gia vivo estas 
regata de simboloj. Trans la senpera kontentigado 
de nure biologikaj* pelfortoj, gia mondo konsistas ne 
tiom el objektoj, kiom el simboloj. Kia ajn kompleksaj 
estu la konduto kaj psikologiko* de bestoj kaj kiom 
ajn variaj iliaj medioj, besta mondo estas tia de fizikaj 
elementoj: manĝado, obstakloj, malamikoj k.s. kaj de 
neŭrologikaj* reagoj al tiuj. La homo aldone vivas en 
la simbola mondo de lingvo, de pensado, de sociaj 
sistemoj, de religio, de sciencoj, de artoj ktp. La 
pure fizika homomondo, ekde la memmodifita ĉirkaŭ-
aĵo ĝis libroj, aŭtomobiloj, mebloj kaj ... armiloj, estas 
'nur' materializo de simbola agado. Bestoj vivas en 
natura medio, kondiĉataj de tio, kion ili perceptas, kaj 
kontraŭ  kio iii povas reagi laŭ  sia heredita instinkto. 
En tiu kadro ili estas piejparte bonege adaptitaj al sia 
nedio. Monero kontraŭe estas simbolo de difinita 

kvanto da plenumita laboro aŭ  da disponebla varo. 
Skribita dokumento estas simbolo pri eventoj en la 
pasinteco. Parolo aŭ  penso estas simbolo ph ob-
jekto aŭ  rilato. Libro estas granda kolekto da vicigitaj 
kaj interrilatigitaj simboloj. Sendube la plej grava, 
kvankam neniel ununura, simbolsistemo de la homo 
estas gia lingvo. 
Oni prave povas dubi ĉu la homo estas vere difinebla 
kiel racia estulo. Por tio ja necesas eĉ  ne la atesto 
de psikanalizaj rezultoj; unu rigardo al fuŝajoj en la 
ĉiutaga homa vivo, homa socio, homa historiko, 
sufiĉas. Sed malfacile kontesteblas, ke la homo 
estas entute simbolfaranta, simboluzanta, simbol-
kontrolanta estulo — same forte en siaj idiotajoj kaj 
krimoj kiel en s;aj inventoj kaj triumfoj. Dum la pas-
intaj kvindek jaroj oni pli kaj pli klare ekkonis, ke 
simbola agado konsistigas eble la plej karakterizan 
trajton de la homa ekzisto, kaj ke la tuta elvolviĝo de 
la homa kulturo apogas sin sur tiu kapablo transformi 
palpeblan materion en simbolajn konstruojn — port- 

ilojn kaj esprimilojn de plej fajna kaj emocia disting-
ado — aŭ  inverse. Tiom esenca estas jena simbol-
iga aktiveco en la homa vivo, ke la elstara filozofo 
CASSIRER emfazis: "Anstataŭ  konsideri la homon 
Animalom ratziamt, oni devus difini gin Animalom 
simboligham 2  ". Tiele oni ja povas trafe marki gian 
specifan apartecon. 
Longatempe la homo konsideris sian unikan pozicion 
en la naturo kiel memkompreneblan kaj opiniis sin 
centro de la universo. Sed la sciencoteknika 
revolucio, se tiel esprimi, ekde la Renesanco reĉizis 
la homon al gia reala staturo, ĝis fine gi* venis al iu 
speco de masohisma3  memhumiligo, al la konsterna 
formulo ke gi estus nura organizita amaso da atomoj, 
nura fasko da refleks-mehanajoj4, nura pertektigita 
simiego, kaj simile. Anoj de tia `scienca' zoomorf-
ismo5  maltrafas ke ilia instruo estas same malreala, 
aprioreca kaj partieca kiel la antaŭa naiva antropo-
centrismo6, kontraŭ  kiu ili deziris reagi. Feliĉe, psik-
analizo iom remetis la aferojn en ĝustan pozicion, 
(re)trovante la simbolmondon, kvankam plimalpii en 
travestian kaj krudan veston. En klasika psikanalizo 
la homa ensonĝa simbolmondo ja rolis kiel speco de 
formetejo de la civilizo, kien la homo ekzilis ĉion tim-
atan, abomenatan aŭ  neatingeblan. Klasikaj psik-
analizaj provoj kompreni la kulturon tial restadis sur 
tiel malfajna nivelo kiel ekzemple la prezento pri 
Leonardo DA VINĈI far'de FREUD. Ĉi lasta diserigo 
je la granda renesanca artisto ja pretervidis ke la 
infanaĝaj travivajoj •de Leonardo, kiaj ajn ili estintis, 
tamen konkrete tre malmulte retroveblas en ties 
majstraj pentro-arto kaj inĝenieraj eltrovajoj. 
Kio do nun estu la difino de simbolismo kiel karakter-
iza homa aktiveco? La nocio `simbolo' estas divers-
maniere aplikata kaj ĝia signifo dependas de la kon-
cerna ĉirkaŭteksto. Mi difinas:: Simboloj estas difin-
ataj kiel signoj, libere kaj arbitre kreataj7, kaj repre- 

1 



Kiam oni ne demandas min pri la tempo, mi 
scias kio ĝi estas, sed tuj kiam oni min 
demandas, mi plu ne scias. 	Sankta Augustinus 

Mi komencas kredi, ke ĉi-tempe estas nur du 
klasoj de homoj: tiuj kiuj kredas kaj tiuj kiuj 
deziras kredi. 	 Fulton Sheen 

zentantaj determinitan enhavon kaj transdonataj de 
la tradicio. Du el tiuj ĉi kriterioj verŝajne ne bezonas 
longan klarigon. Unue, ke simboloj estas anstataŭ-
ajoj, ke ili staras en tiu aŭ  alia maniero en la loko de 
kaj en rilato al celata objekto aŭ  fenomeno, principo. 
Due, ke simboloj estas pludonataj de tradicio, de unu 
generacio al la sekvanta, t.e tra individuaj lern-
procezoj, kontraste kun ennaskitaj kondutoj. La tria 
kriterio postulas iom pli detalan eksplikon. 
Kiam oni nomas simbolojn libere kreitaj, oni sub-
komprenas, ke neniu biologike* establita rilato 
ekzistas inter koncerna simbolo kaj la celatajo. Se 
oni tenas viandopecon antaŭ  hundo, sekvas abunda 
eligo de salivo. Jan la t.n. nekondiĉata reflekso, kiu 
estas anatomike* kaj herede (genetike) fiksita. Se oni 
nun aŭdigas dum ĉiu manĝigo la sonon de sonoril-
eto, tiam post kelka tempo la salivado okazas eĉ  pro 
nura sonorigo. Jen la t.n. kondiĉata aŭ  lerne akirita 
reflekso. Estas la (fi)fama eksperimento de PAVLOV. 
Sed la simbolismo de la homo estas de tutalia natura 
principo. Ekzemple ekzistas inter la vorto «hundo» 
kaj la koncerna besto, la objekto, neniu biologike* 
fiksita rilato. 
Tio kompreneble ne intencas diri, ke formiĝanta 
simbolo povas havi nenion komunan kun la simbol-
izata objekto, aŭ  ke ne ekzistus konkretaj biologikaj* 
grundoj aŭ  psikologikaj* motivoj por la elekto de 
lingvaj kaj aliaj simboloj. Estas ja ĝuste interesa 
tasko de kondutada riserĉo* malkovri tiajn evolu-
historikajn* interdependojn. Ekzemple, la signifon de 
fizognomikar trajtoj elmontritaj por la farado de sim-
boloj.4  La konekto inter vorto (signanto) kaj objekto 
(signato) ne estas elekstere kaj laŭ  biologika vojo 
trudata, sed al simbolo oni arbitre donas ĝian signi-
fon. Ke novajn vortojn oni tiele gluas al antaŭe ne-
konataj objektoj, tio estas faciligata de lingvaj kutimoj 
kaj strukturoj, kiujn la homo posedas kaj utiligas de-
post nekalkuleble frua tempo. Spite, nia kriterio 
restas valida, eĉ  konfirmita: neniu kondiĉigo, neniu 
natura retrokuplo* partoprenas en la ligado inter 
objekto kaj nomo. Tiu ĉi ligo ne estas de la medio 
surmetita, sed ĝin aperigas krea ago, dum kiu iu 
vortsimbolo, anstataŭanta la objekton, akiris signi-
fon.10  Tiu ĉi ek-sperto probable tre profunde skuis 
la homon, kiam gi malkovris, ke eblas estigi konekton 
inter libere kaj arbitre kreita signo (simbolo) kaj jame 
ekzistanta objekto aŭ  fenomeno. 
La simbolmondo de la kulturo tiel do estas en sia 
fundo mem nenatura; iras vaste trans limojn de la 
biologika* naturo, trans pelfortojn, tujajn bezonojn kaj 
adaptiĝadon; ĝi eĉ  neas ilin en iuj okazoj. Simbolo 
indikas aŭ  reprezentas iun enhavon. Tie ĉi ni trovas 
plian distingon inter la homa lingvo kaj pure besta 
komunikado. La komunikadan fenomenon ni ja trovas 
jam en la besta regno; sed en tiu mankas la 
prezentado-karaktero, ĉar bestaj gestoj aŭ  krioj ne 
indikas difinitajn objektojn. Tiele la kantado de birdo 
esprimas iun korpan situacion kaj komunikas tiun al 
la samspecio; sed ĝi ne almontras difinitan objekton. 
Simile la bojado de hundo povas averti pri danĝero, 
sed ĝi ne indikas ĉu tiu minaco rilatas la katon de la 
najbaroj aŭ  ŝtelrompanton." 

La homa lingvo kaj la simbolismo sekve estas deter-
minataj de tio, ke ili transdonatas per lernado kaj 
tradicio. La lingvo mem povas esti distingata kiel 
anstataŭigo, ordono, esprimo. En tiu procezo la 
simbolmondoj, kreitaj de la homo, gajnas memstar-
econ, akiras vivon propran. Simboloj estas por tiel 
diri mem-moviĝantaj; ili obeas iun internan aŭ  aŭto-
noman logikon en sia disvolviĝado. 
Per tio okazis io grandioza en la evolua historiko: al 
la mondo, unue de la senvivaj objektoj kaj poste de 
la vivuloj, supertavoliĝis triafaze nova mondo de sim-
boloj, spirita mondo. Ekde tiam ekzistas tri grandaj 
regnoj aŭ  terenoj en la universo: la fizika, la biolog-
ika*, kaj la simbola. La lastnomitan oni povas divers-
maniera nomi: la civilizo aŭ  kulturo, la «objektiva 
spirito» de HEGEL, la «noosfero» de TEILHARD, 
aü la «superorgana sensotavolo» de SOROKIN. 
Distingo ĉi kaze kompreneble ne signifas veran 
apartiĝon, sed jes elmergiĝon sur pli alta ŝtupo de 
evoluiteco. 
Neniu scias precize, de kie tiu simbolismo (la homa 
lingvo) devenas. Oni povas pri tio spekuladi*. Iuj 
opinias ke la origino de la lingvo eble estas serĉenda 
en magiko.* Tial ke la homo donis nomojn al objek-
toj kaj estuloj, gi ankaŭ  spirite kontrolas ilin per iliaj 
simbolaj bildoj. Sed estas nur pliposté ke gi ekkonis, 
ke nomo estas ne la objekto mem, sed nura etikedo 
kaj sekve ke vortmagiko ne influas la kuron de la 
eventoj, eĉ  se estu per forto de la aspekto* (dezir-
ego). Ja klare: nenio en la mondo estas senplie 
donacata: por ĉio oni devas ion pagi. Tiu triumfo, kiu 
igis la homon reganto super la naturfortoj kaj estajoj, 
almenaü en principo, estas samfrape lia Pato. 
Perpensa enpenetro en la estontecon, ties imaga 
aktualigo, kiu permesas precizan planadon pro cel-
konscio, signifas samfrape timon antaŭ  tiu estonteco 
kaj precipe antaŭ  la certe venonta morto. Ĉio ĉi 
restas fremda al la besta naturo. Malkovro de la 
simbolmondo tiele konsistigas la fifaman pekfalon de 
la homo.'' Ja, la konscio pri pekeco kaj pri malbono 
aperas kune kun invento de la simbolo, kiun la homon_ 
ligas al multaj siaj kondutmanieroj. Tiele la homo • ,: 
devas por sia unikeco, kiu distingas gin de ĉio alia 
en la universo, pagi jenan prezon. «Arbo de la ek- 
kono» estis kaj restas samtempe «arbo de la morto», 
tiom longe kiom ĝi ankoraŭ  ne havigis al ni venkon 
super la morto. 

(Traduko de la artikolo "Die symbolische Welt des Menschen" 
farde Ludwig Kraus en Erfahrungswissenschaftliche Blâtter, 
"Perceptsciencaj Folioj". Julio 1980, redaktata de prof. Ehrenberg) 
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1. Animalom ratziam —  Racia besto. (Redono de fiksa fak-
esprimo per Arkaika Esperanto.) Latine: animal rationale. 

2. Animalom simboliqham —  Simboliga besto. (Redono de fiksa 
fakesprimo per Arkaika Esperanto.) Latine: animal simbolicum. 

3. masohismo  —  Senti volupton turmentante sin mem. El 
normradiko masoh• (ekde propra nomo Leopold von Sacher-
Masoch) kaj universala sufikso -ISM (moro, konduto). 

4. mehanajo'  —  PIV: mefianismo !2/3. Ekde nova radiko 
adjektiva mefian'a = a) farata per maŝino, 2) farata kvazaŭ  
per maŝino. 

5. zoomorfismo`  —  Doktrino kiu reduktas la homon al nura (eĉ  
se admirinde perfekta) besto. El normradikoj zo• (best') kaj 
mort (form') plus universala sufikso -ISM, (doktrino, sistemo). 
Vd. PIV: zoomorfa. 

6. antropocentrismo*  —  Doktrino, kiu konsideras la (teran) 
homon kiel absolutan centron de la tuta universo. El norm-
radiko antrop• (hom'), universala radiko centr' kaj universala 
sufikso -ISM (doktrino, sistemo). 

7. Analizado de sonĝoj, ĉe homoj el plej diversaj kulturmedioj, 
tamen malkovrigis al Cari Gustav Jung. ke ekzistas ankaŭ  
universalaj ne-arbitra) simboloj/alegorioj, kia ekzemple transiro 
de ponto kiel esprimo de transiro al alia vivo (= morto). 

8. fizognomo*  —  PIV: fizionomio. Tuto de la vizaĝtrajtoj. El 
normradikoj fiz• 2 (procez') kaj ghom• (eksplik'). 

9. Aktualaj esploroj konfirmas la ideon — jam esprimitan de 
Darwin — ke la homoj de ĉiuj rasoj idente mienas koleron, 
timon, feliĉon, doloron, depende nur de sia memkontrolo. 
Restas tamen la demando ĉu tiu universaleco estas genetike 
fiksita aŭ  ĉu ĝi estas akriajo de la specio «Homo». Vd. «Expression 
of the Emotions in Man», fare de R.L. Birdwhistell, 1963. 

10. Jen trafa referenco al kaj profunda signifo pri la biblia mencio 
ke 'Adam' donis nomojn al ĉiuj estajoj: gesto per kiu la homo 
sambate signis sian absolutan spiritan superecon je la ĉirkaŭa 
naturo kaj reproduktis tiun en sia plejinterna memo. 

11. Kvankam ni volonte aprobas la ĝeneralan tendencon de 
tiu ĉi artikolo, ni tamen devas malaprobi tiun ĉi specifan 
aserton, ĉar la diferenco en komunikado inter homo kaj besto 
estas nura afero de 'teknika perfekteco' kaj ne de esenca mal-
sameco. Tion klare demonstras aktualaj eksperimentoj kaj 
esploroj de zoologoj pri la socia kaj individua kondutoj de bestoj. 
precipe ĉe delfenoj kaj simioj. Montriĝis ke tiuj kapablas komu-
niki inter si kaj kun la homo, post pli aŭ  malpli longa 'instruado', 
en maniero kiu mirige alproksimiĝas al la homa interkomunikada 
nivelo ĝuste en la senco, kiun aludas la aŭtoro. Limiĝoj estas 
produktataj nur de malfavoraj biologikaj* kondiĉoj, precipe 
manko de parolorganoj kaj nete malpli disvolviĝinta cerbo. 
Aliflanke, novatempaj atingajoj de teknologiko' koncerne t.n. 
«artefaritan inteliĝentecon», same elstarigas ke ne ekzistas 
fundamenta aparteco de la homa cerbo, sed ke ĝia supereco 
(multflankeco) dependas nur de la kvanto da neŭronoj (nervo-
ĉeloj) kaj da ties interligoj (cirkvitoj). Modernaj cibernikistoj* kaj 
psikologoj eĉ  plu ne faras esencan diferencon inter besta, 
homa, kaj komputatora inteligentoj, sed traktas ĉiujn en la sama 
kadro (= aktuala «funkciismo»). Tamen ankoraŭ  daŭre mal-
helpas tiun ekkonon la granda antropocentrisma timo (konscia 
aŭ  nekonscia) ke la komputatoro pli aŭ  malpli frue vere superos 
la homon. Oni vole neglektas la fakton ke ankaŭ  'elektronika 
cerbo' kapablas aŭ  kapablos mem lerni (per aŭto-programado), 
forigante la bezonon pri homa interveno, pri homa programisto. 
Jam hodiaŭ  la komplekseco de cibernikaj procedoj (ekz. en 
starigado de ĉiam pli fajnaj kaj ampleksaj cirkvitaroj kaj sis-
temoj) iĝas tiel malfacile alirebla, ke la homo devas ĉiam pli 
forte tedi al komputatoroj mem, ĝis kiam tiuj ĉi lastaj sen-
depende traktos koncernajn problemojn (informaron) kaj solvos 
tiujn, diktante (aŭ  eĉ  devigante) al la homo kion tiu fàru aŭ  ne 
faru. Samteme, oni blindigas sin mem, rezonante nur sur bazo 
de tiu aŭ  alia specifa cibernika instalajo (ekz. komputatora 
gvidado kaj stirado de iu aŭtomobil-fabrikejo*), kiu efektive 
funkcias kiel 'inteligenta idioto', sed forgesante la atendeblan 
kaj nekontraŭstareblan interfigiĝon de multaj komputatoraj 
centroj, kondukante al realiĝo de al tiuj supera centriga instal-
ajo. Ankaŭ  jam hodiaŭ  estas planataj fabrikejoj (precipe en la 
spacego, ekz. sur Luno) kie robotoj devos kaj sukcesos mem 
'krei' aliajn robotojn, infuzante al 'tiuj la proprajn akiritajn 

memoron kaj 'sperton' kun konsekvenco ke ties 'cerba' kapablo 
daŭre kreskos kaj fajniĝos. La homa supereco tiele finfine ne 
troviĝas en granda cerba disvolviteco — kiel ŝatas kredigi 
materialismo — sed en gia spirita/anima dimensio — 
manifestata per t.n. 'parapsikologikaj' povoj, bedaŭrinde tro forte 
ignorataj kaj rudimente ekspluatataj, se neglekti la inspiron/ 
intuicion de belartaj kreajoj kaj mistiko. 

12. Laŭ  kristana(j) doktrino(j), surbaze de la Revelaco*, la esenco 
de tiu okazo konsistis fakte en grandega ambicio de la homo 
iĝi egalulo de Dio, do en orgojlo. Oni tiel devus diri pli ĝuste, 
ke la celata transirfazo estis markita de racla ekkonscio pri la 
simbolmondo. La purspirita 'metapsika' nivelo, sur kiu troviĝis 
sole nur la homo — distinge de ĉiuj aliaj kreitajoj — kaj kiun 
oni tradicie nomas «paradiza stato», fariĝis tial kvazaŭ  enkarcer-
igita en kaj forte subjugita de la malpli supera inteligento. Tiu 
okazo ja ekirigis la homan historikon* sed ĝi perdigis ankaŭ  la 
'supematuran' povon kontraŭ  malbonajoj ĉiuspecaj: malscio, 
malforto, malsano, morto. Estas same amare kiel absurde ke 
multnombraj homoj, papagante unu la aliajn (eĉ  inter 'kristanoj'), 
erare opinias ke tiu «origina peko» signifas tute simple seks-
kuniĝon (la «Pomo de Eva») — kvazaŭ  la homo en sia komen-
ca stadio ne estintus reprodukt-kapabla. Ili evidente neniam 
donis al si la malgrandan penon kontroli eksplikojn de teologoj 
tiurilate aŭ  eĉ  nur legi la koncernan alegorian parteton en 
Genezo, kiu eĉ  ne mencias la vorton 'pomo'. Tamen, la 
koncepto pri origina pekfalo havas nepran prioritaton, por kiu 
ajn serĉas kompreni kialon kaj celon de la homa vivo. Sen tiu 
deirpunkto, kiu ajn estu ĝia konkreta formo, la tuta Savoplano 
de Javeo, trovebla kiel ruĝa fadeno tra la tuta hebrea Skribaro, 
fariĝas ja nepre sensenca, same kiel ĝia kulmino en veno de la 
Mesio (la «Promesito»), same kiel la torturoj kaj morto de Jesuo, 
same kiel la kristana espero je finfina Releviĝo kaj la Regno 
de Dio. Kompreneble, oni povas ĉion ĉi malakcepti, sed nur 
je la prezo de purhazarda do sensenca kaj sencela universo 
(la 'naŭzo' de Sartre), aŭ  de perdiĝo en nebulaj orientaj instruoj 
pri Nirvano, aŭ  ankoraŭ  de substituigo per iu realigota material-
isma 'paradizo' utopia, aù finfine per impeta kaj arda elprofit-
ado, ĝuegado de la vivo laŭ  ekzistadisma recepto kaj fermante 
la okulojn... koste de la kunhomoj. 

GRAVECO DE LA TIMUS-GLANDOI  
Unu el la grandaj teologikaj* demandoj estas sen-
dube: "Kiel kaj kie Dio manifestiĝas en nia finica2  
mondo?" Aro da religiaj kaj mistikaj tradicioj 
respondas: "En la homa korpo mem". 
Laŭ  ekstazaj diktajoj de Edgar CAYCE samkiel laŭ  
pluraj orientaj instruoj ekzistas en la homa korpo 
specialaj lokoj — la t.n. ĉakroj3  —  tra kiuj superaj, 
eteraj fortoj manifestiĝas per fizologikaj* procezoj. 
Pliparto el la mistikaj sistemoj priskribas 'nur' sep el 
tiaj ĉi centroj kiuj, kvankam ekzistantaj parte ekster 
tempo kaj spaco kiel de ni spertataj, ligiĝas al kaj 
funkcias tra la sep ĉefaj endokrinaj4  glandoj de nia 
korpo. Laŭ  (precipe orienta) tradicio, tiuj ĉi sep ĉakroj 
estas specifaj emanejoj de unuvera Fonto, analoge 
kiel spektraj koloroj ĉiuj trovas sian originon en unu-
ece blanka lumo. 
Antaŭ  jam kvindeko da jaroj, Edgar CAYCE komencis 
mencii ankoraŭ  malmulte konatan, piramid-forman 
glandon ĉe la koro, nomatan 'timuso'. Difinante ĝin 
kiel la korcentron kaj la de Venuso regatan am-
impulson, li rigardis ĝin kiel glandan konkretiĝon de 
la kvara ĉakro, kies pozitivaj aspektoj estas homamo 
kaj kompato. Ĝi estas ofte konsiderata de diversaj 
fontoj la centro de homaj emocioj. 
En unu el siaj viziaj diktaîoj pri preĝado, CAYCE diris, 
ke ĉiu el la versoj de la «Patro Nia» rilatas al po unu 
el tiuj spiritaj centroj kaj reprezentas do formulon 
kapablan kontraŭ-agi la insidojn sur la koncerna 
tavolo. Al timuso li atribuis la frazon «liberigu nin de 
malbono», sugestante ke la kvara ĉakro iamaniere 
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'funkcias ĉe klarigado aŭ  konfuzado de la distingo 
inter bonoj kaj malbonoj en nia vivo. 
Ĉio ĉi estas tre interesa por metafizikulo, sed restas 
kompreneble sufiĉe dubinda por ekzaktscienca 
riserĉanto*. Tamen, aktualaj esploroj konfirmas ke la 
timuso efektive rolas, almenaŭ  sur fizologika nivelo, 
en perceptado de `bano kaj malbono'. Specife, 
medicinaj esploristoj malkovris ke la timuso havas 
decidan rolon en la imunologika* defendado de la 
korpo. 
Jam de kelka tempo estis konate ke ĉeloj en la osto- . 

medolo maturiĝas ĝis `militistaj' limfocytojs, kiuj 
atakas fremdajn ĉelojn, nome invadantajn bakteriojn 
kaj virusojn kaj eĉ  `transplantajon' (histon deven-
antan de alies korpo). Tiuj ĉi limfocytoj posedas la 
kuriozan kapablon identigi tre delikatan molekulan 
trajton en aliaj ĉeloj, kiu markas tiujn kiel estante ne-
konformajn kun la propra korpo. Gis antaŭ  nelonge, 
esploristoj ne sciis precize kiel limfocytoj lernas' tiun 
ĉi identigadon. Sed en freŝadata artikolo de Science 
News, oni raportas ke rezultoj de pluraj eksperi-
mentoj indikas ke estas la timuso kiu `instruas' al 
limfocytoj kiamaniere diferencigi inter akordiĝantaj 
(amikaj = bonaj) kaj entrudiĝantaj (malamikaj = mal-
bonaj) ĉeloi. 
Plie, se oni eltranĉas la timuson de korpo, la normale 
distingokapablaj limfocytoj iĝas imunologike sen-
povaj, ĉar ili eĉ  plu ne rekonas siajn samspecanojn. 
En la lumo de tiu ĉi fizologika scenaro la 
antaŭe menciita preĝofrazo «liberigu nin de mal-
bona» do pruviĝas esti tre taŭga resumo de la timus-
rolo en la korpa reagada meĥanajo*. 
Aliaflanke, la timuso montriĝis havi rilaton kun kaj 
esti influata de niaj emocioj. Almenaŭ, tiel certigas 
d-ro J. DIAMOND, aütoro de la verko Behavioral Kine-
siology (Kondutada Kinezologiko). En segmento 
traktanta pri la timuso, li raportas jenajn observojn:: 
«La timus-glando estas la unua organo kiun tuŝas 
nia emocia stato" — "Emocioj, kiuj bremsas la timu-
son, estas: malamo, envio, suspektemo, timo. Ties 
maloj, kiuj aktivigas la timuson, estas: bonvolemo, 
fido, kuraĝo, dankemo". — "95 % el grupo de provo-
personoj havis nesufiĉe funkciantan timus-glandon, 
kio sugestas ke multe da homoj vivas nuntempe en 
malagrablaj kaj venĝemon produktantaj cirkonstan-
coj". — "Milda muziko, susurado de fluanta akvo, 
kaj similaj, ŝajnas bonfare efiki je la timuso". 
En la lumo de tiu koncerniteco de la timuso kun 
sanaj homaj amo kaj emocio, ĝia fizologika rolo 
ŝajnas sugesti ke vera amo — almenaŭ  sur tiu ĉi 
nivelo — konsistas pli en diferenciga serĉado de 
konformiteco ol en sendistinga akceptado de ĉia-
specaj aferoj. Notindas ĉi-rilate, ke pli vasta amo-
principo supernivela estas tradicie asociigata al la 
sepa centro, tiu de la pituito* aŭ  hypofizo6, elokvente 
nomata `ĉiela koro'. 

SENTENCO DE LA MOVADO SEN NOMO 

KOSMOLOGOJ ELPROVAS NOVAN TEORION 

Nenio interesas kosmologojn pli ol la komenciĝo kaj 
eventuala finiĝo de nia universo. Iufoje oni povas el 
iliaj skribajoj ricevi la impreson, ke la estanteco estas 
nur relative enuiga fazo deirinta de kaj progresanta al 
po unu el tiuj du grandaj demandosignoj. 
Unu el aktualaj hypotezoj* pri la maniero en kiu 
okazus la apoteozo, antaŭdiras ke la universo iam 
malaperos en ne-imagebie kolosa fajrobulo. Elpens-
ita de du Nobel-premiitoj pri fiziko (WEINBERG kaj 
SHELDON),. la propono baziĝas sur ideo ke protonoj' 
eble ne vivadas eterne, sed eljetus energi-fulmon en 
la maturega aĝo de 10 ĝis 1034 jaroj,' transform-
iĝante samfrape en elektronojn. Ĉar pliparto el la 
protonoj en nia universo estis laŭ  moderna koncept-
aro formitaj proksimume samtempe, ili normale kaj 
teorie devus ankaŭ  pli malpli samtempe disfali. Tio 
estas: se la teorio pravas.3 
Por elprovi la ideon, oni aktuale elfosas gigantan 
truon en la fundo de salminejo de la usona ŝtato 
Ohio, en kiu truego oni verŝos milojn da Tunoj da 
piejeble pura akvo. Tiun ĉi subteran akvocisternon 
ĉirkaŭos 2000 lumsentemaj foto-elektraj ĉeloj. Se tiuj 
ĉi lastaj detektos en la postsekvanta jaro eĉ  se nur 
unu ekfulmon en la likva amasego, tio signifos ke 
protono disfalis, elpafante iom el sia energio. Tio 
signifos do ankaŭ, ke la mondo efektive iutage venos 
al sia fino. 
Estas interese noti paralelon inter tiu: ĉi ekzakt-
scienca proton-disfala teorio kaj koncerna instruo en 
la ĉina «Libro pri Ŝanĝiĝo» (I Tsin). La du bazaj fortoj 
en tiu ekstrem-orienta kosmologika sistemo estas 
pozitiva kaj negativa, simboligataj per la `ŝargolinioj' 
Jan ( – ) kaj Jin (=) respektive. Nu, ĉiu el tiuj bazo-
fortoj kapablas laŭkoncepte transformiĝi en sian 
malon. Se do la I Tsin estas konsiderebla kiel ĝusta 
bildo pri la kosmo, kvankam nur intuicia, tiukaze ĝi 
jam de antaŭ  jarmiloj `anoncas' ŝanĝiĝon de protono 
en elektronon. Kaj se tio pravas, ĝi antaŭdiras ankaŭ  
la inversan eventon: ŝanĝiĝo de eiektrono en prot-
onon.4 Estos interese vidi ĉu ankaŭ  tiu-ĉi dua 
simetreco* aperos en estontaj studoj kaj esploroj pri 
la proton-disfalo. 	 on, 

(El Perspective, Oktobro 1980, organo de la A.R.E., Usono) 

KOMENTOJ DE LA REDAKTISTO 

1. protono — Pozitive ŝargita korpusklo en la atomkerno, kiu 
altiras kaj provas firmteni negative ŝargitan elektronon. Unu el 
la vere stabilaj nukleonoj (atomeroj) naturaj. 

2. La eksponentaj nombroj reprezentas la ciferon 1 sekvatan 
respektive de 30 kaj 34 nuloj. 

3. Simile, se ondo/fotono elsendita de elektrono (sub formo de 
lumradio ekzemple) neniam inversiĝus kaj ekkuntiriĝus, ĝi devus 
disvastiĝadi senfine kaj eterne, forlasante eventuale ... la univer-
son mem. 

4. Oni tamen ne perdu el ia vido ke protono kaj elektrono estas 
ne vere elementaj korpuskloj, sed jam superstrukturaj kompleks-
ajoj (probable) kunmetitaj el t.n. kvarkoj. Se inversiĝoj estus 
eblaj, tiuj devus okazi precipe (aŭ  eĉ  ununure) ĉe ankoraŭ  ne 
trovitaj absolute elementaj korpuskloj, eventuale malsuperaj eĉ  
al kvarkoj. Ĉe nukleonaj kompleksajoj oni logike atendus tiu-
kaze `nuran' disfalon eksplodan. 

4 
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PARAPSIKO INVADIS EKZAKTAN SCIENCON ! 

Jam fariĝis stereotypaĵo' ke nia tutmonda civilizo tra-
vivas krizon, ke ni troviĝas en transira fazo inter du 
epokoj. Laŭ  astrologika* modelo oni konvene povas 
diri, ke ni estas forlasantaj la epokon de 'Fiŝoj' kaj en-
irantaj tiun de `Amforo'. Se la antaŭan karakterizis 
plej kerne materiisma mondopercepto, la postan 
karakterizas plej kerne spiritecismo2. Oni ja klare 
vidas ke `ekzaktaj' sciencoj kaj teknologiko* — spite 
sian kulminan potencon kaj sian nekontraüstareblan 
influon en niaj tempoj — ĉiam pli kaj pli elvokas mal-
ŝaton kaj malfidon, abomenon eĉ; precipe ĉe la 
avangarda juna generacio, kiu serĉas savon en ĉiu-
specaj mistike farbitaj (ofte danĝeraj) aventuroj. La 
`vertikala dimensio', en ĉiuj kulturoj kaj regionoj kaj laŭ  
ties propraj cirkonstancoj, tiele ĉiam pli forte kaj pli 
klare trapuŝas sian volon. 

En 1974 — do jam antaŭ  pluraj jaroj! — okazis en tiu 
rilato io tiel signifplena, ke ni certe ne troigas nom-
ante ĝin mejloŝtono sur la vojo al `Amforo'. En tiu 
jaro kunvenis en Meksik-Urbo la (tut)amerika arhe-
ologika* asocio AAA por sia tn. «Sesio 703». Post 
kiam Profesoro EMERSON, respektegata kanada 
dojeno de la arheologika disciplino, en ĝi ne timis 
deklari esti uzinta parapsike dotitan personon (kiar-
vidanton) por fari gravajn antropologikajn* malkovrojn, 
kaj detale raportis pri koncernaj esplormetodoj, okazis 
kvazaŭ  digorompiĝo: unu post la alia partoprenanta 
membro tiam ekkuraĝis konfesi similajn aplikojn de 
parapsiko (pli ĝuste metapsiko)! La kunveno evidente 
finiĝis en vera tumulto. Kvankam tiu simpozio tute ne 
ricevis la efiojn kiujn ĝi meritis, restas neforigebla 
fakto, ke jen unuafoje la fortikaĵo de materiismo 
oficiale registris trabreĉon! Ĝis tiu dato oni estis 
ankoraŭ  povinta trakti 'supernaturajn' fenomenojn kiel 
amuzajon por ĉarlatanoj kaj neseriozuloj, kiel ilaron 
neindan al veraj sciencistoj; sed en tiu memorenda 
tago — laŭ  ies atesto — "nedezirataj evoluciistoj iĝis 
rekonataj kaj agnoskataj kiel revoluciistoj". Por la 
establita mondoperceptado ekde tiam metapsika 
arheologiko fariĝis konkreta kaj plu ne ignorebla 
realajo! 
Kompreneble, ununura breĉo en la ekzaktscienca 
murego ankoraŭ  ne egalas kompletan kaj universalan 
okupadon de tiu multfaceta kaj vastkampa fortreso, 

kaj oni ankaŭ  povas konsideri arheologikon — kune 
kun sociologiko*, psikologiko*, ekonomiko ks. — kiel 
'mole ekzaktan' sciencon, sed tamen tiu breĉo kon-
sistigas plu ne venkeblan pontkapon ekde kiu eĉ  plej 
`durai' ekzaktaj sciencoj (hemiko*, fiziko, matematiko) 
daŭre suferos atakojn. Ĝis kiam defendado plu ne 
eblos kaj la tradicia fortreso devos akcepti la agacan 
entrudiĝinton. Pro tio ni povas esti certaj, ke eĉ  plej 
obstinaj rezistado, mokado kaj prisilentado, finfine ne 
malhelpos ke estontuloj legos en enciklopedioj de pli-
postaj jardekoj mencion pri tiu unua oficiala venko 
mejloŝtona de `metafiziko'... 
En la kadro de jena invado antaŭ  nelonge aperis 
science tre altnivela libro, kiu ĝisdetale pritraktas 
plurajn kazojn en kiuj metapsiko gvidis esplorojn de 
arheologoj kaj antropologoj, taksante la objektivan 
valoron kaj implikajojn de tiu novmetodo, kaj eĉ  pro-
ponante taktikan planon plus protokolon por plej efike 
ekspluati kaj kontroli la `novan' psikan instrumenton, 
en teoria kaj aplikata sciencoj. Bedaŭrinde, la sufiĉe 
ampleksa verko (370 paĝoj), laŭ  nia scio ĝis tiu ĉi dato 
ankoraŭ  ne aperis en traduko kaj estas do alirebla nur 
por scipovantoj de la angla lingvo. Jen ĝia titolo: 

* 	THE SECRET VAULTS OF TIME 	* 
(La sekretaj arhivejoj de Tempo) 

subtitole Psychic Archaeology and the Quest for 
Man's Beginnings (Metapsika Arheologiko kaj El-
serĉado de Homspeciaj Komenciĝoj). Gin publicis 
Grosset & Dunlap, New York 1978, kun multaj ilustr-
ajoj kaj mapetoj. La aŭtoro estas Stephan A. 
SCHWARTZ, usonarmea riserĉisto*. Ni juĝas tiun 
ĉi atentkaptan manlibron tiel grava, ke ni volas 
superfluge skizi eĉ  ĝiajn unuopajn ĉapitrojn. 

En Ĉapitro 1 ("La Skribajoj de Glastonbury") ni povas 
legi kiel Frederick Bligh BON°, arkitekto pri ekleziaj 
konstruajoj, ĵus antaŭ  la Unua Mondmilito sed en 
sekreto, uzadis tn. `aŭtomatan skribon' por kolekti 
amasegon da informoj por detale rekonstrui kâj la 
tutan planon kâj la tutan historikon* de la iama giganta 
abatejo de Glastonbury en Anglujo, de kiu postrestas 
nur mizera manpleno da dise lokitaj ruinaj pecoj, ekde 
kiam Henry VIII en la 16-a jarcento pro jaluzo kaj avid-
emo igis konfiski kaj detrui ĝin. Tiun ĉi tutunuan krist-
anan (katolikan) monahejon el la unuaj jarcentoj PD3 



fondis laŭ  legendo Josef el Arimathea, la riĉa Farisajo 
kiu donacis tombon por la korpo de Jesuo Kristo. 

(Privataj revelacoj* konfirmas ke tiu ĉi viro efektive 
ekziliĝis el Palestinujo, kune kun aliaj kristanaj dis-
ĉiploj. dum la unua granda persekutado fare de la 
juda pastraro). Krome estas ne malfirmaj indikoj ke 
en ĝia proksimajo troviĝus postrestajoj de la fam-
legenda Reĝo Arthur. Kaj incidente, la ruinoj de 
Glastonbury situas proksime al Stonehenge en Salis-
bury! Nu, surbaze de sia sekreta fonto de informoj, 
BOND grandioze sukcesis, ĝis kiam lia sekreto estis 
malkovrita, skandalo eksplodis, kaj li devigatis ĉesigi 
ĉiun laboron je tiu arheologika situo, lasante grandan 
nombron da kun certeco identigitaj trovlokoj ĝis 
hodiaŭ  sen plua elfosa esplorado. 
Capitro 2 ("La okuloj kiuj vidis ĉion") rakontas la tra-
gedian vivon de la brila pola inĝeniero Stepan 
OSSOWIECKI, naskita en 1877 kaj murdita de la 
nazioj en 1944. Dum siaj universitat-studentaj jaroj li 
kutimis (harstarige) 'amuzi' siajn geamikojn per 
eksterordinare fortaj telekinezaj4  demonstroj, apud 
kiuj la faroj de Juri GELLER ŝajnas infanajoj. Pliposte li 
tamen turnis siajn grandajn povojn al klarvidado en la 
pasintecon (aposkopados), asiste al iuj interesiĝintaj 
antropologoj. Sed siajn plej grandajn sukcesojn li 
akiris post kiam li amikiĝis kun tiutempe fama pro-
fesoro pri etnologiko*, lia samlandano Stanislas 
PONIATOWSKI. Sub ties profesiaj kontrolo kaj gvidado, 
lia spirito vagadis ĝis eĉ  paleolitajb epokoj, raportante 
kaj eĉ  desegnante ĉion kion li vidis en la esplorotaj 
tempo kaj loko, lige al tiu aŭ  alia muzea artefakto7. 
Ĉapitro 3 ("La skota generalo kaj la rusai divenverg-
istoj") konsistas fakte el du temoj kiujn kunligas la 
komuna enigma praktiko pri rabdomancado8. En 
Anglujo ni renkontas la hodiaŭ  pensiumitan Major-
generalon James Scott ELLIOT kiu, delonge nutrante 
grandan intereson por la hejmlanda historiko* kaj 
serĉante intelekte kontentigan okupon en sia deviga 
libertempo', komencis fari terenesplorojn per la 
divenvergo'. Liaj mirigaj malkovroj de prahistorikaj 
homaj loĝlokoj (precipe el la Bronz-Epoko), en 
regionoj supraje tute seninteresaj kaj neglektataj, kon-
vinkis ne nur fakulojn sed antaŭ  ĉio lin mem pri la 
valideco kaj efikeco de tia tekniko. Li (kaj la antropo-
logoj) hodiaŭ  fidas eĉ  pli liajn rabdomancajn datigojn 
de trovitaj objektoj ol tiun de la fama datigado per 
radjokarbona* (Karbono 14) tekniko, ĉar tiu ĉi lasta 
kapablas determini nur interne de unu-du jarcentoj, 
dum li mem scipovas determini interne de eĉ  nur 
unusola jaro! (Notendas ke ankoraŭ  ne okazis sin-
kontraŭdiro inter la du metodoj.) 
En dua parto la leganto povas informiĝi pri esploroj 
kaj sukcesoj de koncerna sovjetunia* kolektivo de 
akademianoj (= sciencistoj), kiuj jam depost 1960 
metode kaj organizite esploradas la tutan ĉirkaŭaĵon 
de Moskvo, trovante preskaŭ  ĉion kion ili deziras trovi 
rilate historikon, geologikon*, arheologikon, paleonto-
logikon*, kaj eĉ  pli. Por tion fari, la kolektivo de 
esploristoj kunigas el la tuta vasta Sovjet-Unio 
homojn, kiuj montriĝas posedi la bezonatan kapablon. 
Unu el la ĉefaj arheologoj rusaj, A.I. PLUpNIKOV, 
raportas ke la kolektivo laboras tiel efikege ke: "Serĉ-
ante bazlokojn, ni povas veturi kun nia laboratoria 
ilaro per rapido ĝis preskaŭ  80 km/h, rikoltante la 
saman kvanton da rezultoj, kiel antaŭe per malrapida 
marŝado por trakombi la tutan teritorion'. Fakte, la 
rusaj trovajoj per tiu ĉi metodo jam nun estas tiel 
abundaj, kvante kaj kvalite, ke ties analizado kaj kata- 

logado okupos fakulojn dum ankoraŭ  pluraj jardekoj. 
Paradokse, plej vastan kaj sisteman aplikadon de unu 
inter la metapsikaj fenomenoj ni do renkontas en la 
malplej probabla medio! Kompreneble, por tion ebligi 
la (probable) metapsika povo pri rabdomancado 
(ruse:°lozaxotstfa) oficiale rebaptiĝis 'BiofizikaMetodo' 
kio transformas ĝin — almenaŭ  oficiale kaj formale — 
en sendanĝeran pozitivisman teknikon, bonakorde 
kun marksismo-leninismo... 
Ĉapitro 4 ("La Transira Viro") rakontas la historion 
de Profesoro J.N. EMERSON, kiu ludis decidan rolon 
en la tumulta «Sesio 703» antaŭe menciita. Tiu ĉi ĉef-
profesoro pri antropoiogiko en la Universitato de 
Toronto (Kanado) kaj fondinto de la Kanada Asocio 
pri Arheologiko, kies aŭtoritato onidire influis ĝis 
90 % de ĉiuj kanadaj antropologoj kaj multajn ekster-
lande, povas fieri pri 30 jaroj da plej tradicie orto-
doksaj esplorado kaj instruado en eminenta maniero,. 
Se tiu profesiulo subite `konvertiĝas' al uzado de 
metapsikuloj en sia fako, estas certe ne senrnotive. 
Tra sia edzino li hazarde konatiĝis kun George Mc 
MULLEN, sperta gvidisto en indianteritoria turismo. 
Tiu homo demonstris tiel celtrafan kapablon rilate 
difinadon kaj klarigadon de arheologikaj trovobjektoj 
el nordindiana kulturo. ke la profesoro (pri ĝuste tiu 
temo) ekmiregis. Estante honesta kaj objektivema 
viro, EMERSON ne bezonis longe heziti por certigi al 
si la kunlaboron (kaj amikecon) de tiu klarvidanto. 
Sekve de tio li povis malkovri pli multe kaj pli rapide 
en kelkaj jaroj ol li estis povinta fari en jardekoj da 
tradicia esplorado! Ja, same kiel ĉe la duopo 
OSSOWIECKI kaj PONIATOWSKI, la kunligo de tradi-
ciaj scioj kaj metapsikaj povoj produktas plejeble 
efikan esploradon, unu partnero gvidante kaj korekt-
ante la alian. Klarvidanto povas ne scii kion li `vidas' 
aŭ  taise interpreti ĝin, dum la sciencisto povas ne 
scii kie serĉi aŭ  kiel interligi donitaĵojn. Sed ambaŭ  
kune... 
En Capitro 5 ("Kanadano kaj Filo de Klarvidanto") 
ni legas kiel la ĵus menciita — nun jam amator-
arheologa — McMULLEN respondis al invito de unu 
el la filoj de Edgar CAYCE, iri espiori ĉirkaŭajon de la 
egiptaj piramidoj. [Al ĉi-lasta usona fenomenulo ni 
jam plurfoje aludis en tiu ĉi periodaĵo kaj prunteprenis 
artikolon de la asocio kiu estiĝis el liaj vizioj kaj 
kuracaj diagnostajoj9 j. Se oni kunligas multnombrajn 
flankdetalojn el la vizioj de CAYCE, en trancostato 
diktitaj tra 23 jaroj, eliras i.a. kohera superrigardo pri 
la mytologika` civilizo de Atlantujo (Atlantis) trifoje 
katastropfe* detruita dum historiko de plurcentmil 
jaroj, plejlaste kaj definitive ĉirkaŭ  10 000 jaroj AD — 
kiam ĝia insularo malaperis sub la oceana akvo-
amasego. Laŭ  CAYCE ekzistis en la lasta fazo de 
Atlantujo intimaj interrilatoj kun primhistorikaj10  
Egiptujo kaj Mez-Ameriko. Kaj plej sensacie::. 
Sciante (denove per `klarvidado') ke ilia civilizo estis 
baldaŭ  pereonta, la Atiantoj konstruigis kaj provizis 
grandan kaj fortikegan 'Halon de Arhivoj', kiu ankoraŭ  
ekzistus subtere, proksime al la dekstra antaŭkruro 
de la Sfinkso — en kiu cetere troviĝus kaŝita enirejo 
— kaj entenus multajn donitaĵojn kaj (art)produktojn 
pri la atlanta kulturo. La ĉapitro detale kaj kritike 
ekzamenas la informomaterialon de CAYCE, ne nur 
rilate al primhistorika (pradinastia) Egiptujo kaj ties 
`Tempo de la Dioj', sed ankaŭ  rilate al apudaj landoj, 
precipe Perzujo kaj Zoroastrismo) en la lumo de jamaj 
arheologikaj scioj; sed ĉefas la malfacilaĵoj kaj eblecoj 
pri elfosado de la konjektata halego. McMULLAN ne 
nur konfirmis ĝian ekziston sed krome havigis indikojn 



pri lamaj metalkrono de la Sfinkso kaj angula verto-
ŝtono de la Granda Piramido, ambaŭ  geometrike 
konektitaj kaj bezonaj por indiki la ĝustan lokon de 
la trezorejo, laŭ  kunfandiĝo de iliaj ombroj en iu 
momento de la jaro. Neniuj faktaj esploroj (fosadoj) 
okazis jam, sed pro tiu vizito de la kanada para-
gnostulo" la planoj kaj kuraĝigoj tre firmiĝis. 
aŭtoro prezentas la kazon de Charles GARRARD, 
arheologo-specialisto pri lamaj indianaj triboj kaj 
vilaĝoj kiu, post kvazaŭa kolapso pro fizika elĉerpiĝo 
sur iu situo, malkovris en si la povon vidi la homojn 
kies artefaktojn* fi estis esploranta. Tiuj halucinajoj 
pruviĝis kontroleble veraj kaj ekde tiam efike helpas 
lin tiel en trovado de interesaj situoj kiel en inter-
pretado kaj interligado de la trovitajoj. Pliposte ni 
konatiĝas kun la interesaj rezultoj de C.S. REID, pri-
indiana antropologo, kiu petis asiston de profesoro 
EMERSON kaj (ree) MCMULLEN en iu terena prifosado, 
kiun li ne sukcesis kunordigi, pro manko de grava 
elemento. Post la metapsika `testo' ankaŭ  tiu ĉi 
elemento enviciĝis kaj la cetero iris tute glate. La 
interesajn rekonstruojn de koncerna indiana vilaĝo, 
ties konstruajoj, ioĝantaro, ilaro, kaj kutimaro ni ne 
detaligas tie ĉi. 
Ĉapitro 7 ("Enigo en la Ĉefan Fluon") temas longe 
kaj enprofundiĝe pri pluraj konataj arheologoj kaj ties 
esplorado de Antaŭkolumba Mezameriko, heipe de 
metapsikaj gvid-indikoj:: C.W. WEIANT kaj la trovloko 
de Tres Zapotes: J.R. SWANTON kaj liaj antropologikaj 
studoj por la fama 'Smlthsonian Institution': Joe 
LONG kaj liaj spertoj kun magikajoj dum antropologikaj 
esploroj en Jamaica. Estas tiu di lasta fakulo cetere 
kiu, diplomate kaj lerte manovrante, scipovis organizi 
la fifaman kunvenon de MA, tiamaniere ke la temo 
"parapsikaj metodoj kaj rezultoj" ne povis ne veni al 
la ĝenerala atento kaj tie diskrevi kiel tromatura 
ulcero de la arheologika disciplino. 
En Ĉapitro 8 ("Kuhn, Kunteksto, kaj Revolucio") ni 
trovas longan kaj elĉerpan recenzon pri la mondo-
koncepto de Thomas KUHN, profesoro pri filozofiko* 
kaj historiko de sciencoj en la Universitato de 
Princeton. Ties verkoj "produktis ĝuste tion kion oni 
ankoraŭ  malhavis: kuntekston" rilate la metapsikan 
faktoron kaj "eksplikon pri la vera celo de scienco 
kaj pri la dinamiko laŭ  kiu ĝi ŝanĝiĝas". Precipe lia 
eseo The Structure of Scientific Revolutions ("La 
strukturo de sciencaj revolucioj") el 1967 eksponas 
malforton kaj falsajojn de la materiisma fundamento 
de 'ekzaktaj' sciencoj, kiuj gloras pri io — nome 
`objektiveco' kaj 'objektivemo' — kion ili tute ne 
posedas; eĉ  male. Konekte kaj konsekvence, la 
profesoro pledas por ekzistorajto kaj gravegeco de la 
'intuico" — kio egalas metapsikon. 
La posta Ĉapitro 9 ("Antaŭjuĝo, Sufero, kaj Para-
digmo") daŭrigas samtone per konsideroj de la aŭtoro 
mem, pri la rob de parapsikaj elementoj en la evoluo 
de sciencoj, precipe arheologiko, kaj pri la interna 
malfirmeco de pluraj sciencaj aksiomoj klasikaj. 
Ĉapitro 10 ("Kompleksaĵoj, Promesoj, kaj Implikajoj") 
traktas la kondiĉojn kaj obstaklojn kiuj povas aperi 
ĉe efektiva kaj sistema aplikado de metapsikaj povoj 
en arheologika esplorado, tiom ĉe la esplorantoj mem 
kiom ĉe la metodo kaj ĉe la espiorataĵo. Tipa citajo: 
"Ĉiu esplorada instrumento, eĉ  la plej sentema 
mezurada aparato, entenas observad-erarojn kaj 
estas do fidebla nur interne de iuj limoj. Pro tio 
gravas kompreni ke ankaŭ  klarvidanto estas taŭga 
'esplorilo' nur interne de siaj limigoj kaj povas esti 

plenefike uzata por sciencaj celoj nur kiam oni konas 
liajn observad-erarojn". [Same kiel jam faris la jus 
forpasinta internaciskala pioniro pri metapsikaj feno-
menoj, profesoro W.A. TENHAEFF, fondinto de 'antro-
pologika parapsikologiko', la aŭtoro do konscias ke 
`personec-strukturo' de la metapsikulo konsistigas 
gravan faktoron en la esplorado kaj eĉ  pli en inter-
pretado de la rezultoj]. 
Sekvas ankoraŭ  du Apendicoj ("Prepariaboroj" kaj 
"Protokolo por Surterena Laboro") kiuj interesos nur 
la fakulojn mem, dezirantajn elprovi la novan vojon. 
La tuton finas — laŭ  plej tradicia sciencista moro -
penema listigo de ĉiuj fontoj el kiuj la aŭtoro ĉerpis 
citaĵojn, kaj ampleksa literaturlisto pri pere aŭ  senpere 
rilataj verkoj kaj artikoloj. 

Al tiu ĉi admirinda kaj rekomendinda verko ni povus 
komente nenion aldoni, se ne estus la stranga fakto 
ke la aŭtoro — spite ĉion — traktas sian temon nur 
unuflanke. Ja, metapsikajn fenomenojn li konsideras 
sole el profana starpunkto, kvazaŭ  ne estus ankaŭ  
(kaj eĉ  tre grava) religia faceto en ili. Tiel farante li 
facifanime baiaas grandan kvanton da valorega 
materialo sub tapiŝon. Vere, li multloke priparolas 
Edgar CAYCE, sed nur kiom koncernas ties profanaj 
diroj kaj faroj. Pri la CAYCE kiu pie legis la tutan 
Biblion de A ĝis Z ĉiujare, kiu detale reliefigis la 
spiritan dimension de la homo en la kadro de Dia 
Savoplano — pri tiu neniu mencio. Ja sambate 
perdiĝas ankaŭ  la jam multnombraj indikoj kaj science 
valorigeblaj informoj (havigitaj de) religie inspiritaj 
mistikuloj: Birgitta de Svedujo, Jakob LORBER, Helena 
KONTTINEN, Don Bosco, Therese NEUMANN, k.m.a. 
sed absolute elstare Anna Catharina EMMERICK, la 
kvante kaj kvalite Nemyom plud transce' 2  de 
klarvidado. 
Konfesende, tiuj ĉi informfontoj turniĝas prefere aŭ  eĉ  
eksklude ĉirkaŭ  purbibliaj temoj kaj figuroj, sed tio ne 
pravigas la regantan neglekton rilate ilin. Se orgojla 
scienco estus dediĉinta nur dekonon da atento al tia-
maniere ofertataj informoj, niaj scioj ankaŭ  rilate histo-
rikajn eventojn kaj arheologikajn malcertajojn pri la 
tuta 'Proksima Oriento' hodiaü estus senkompare pli 
riĉaj kaj certaj. 
Por diri veron, tia intence blinda starigo de forpuŝa 
murego kontraŭ  ĉio 'metafizika' estas ne proprajo kaj 
apartaĵo de la scienca medio sola, ĉar monateismaj13  
religioj/eklezioj (Judismo, Islamismo, Kristanismo) 
idente faris kaj faras, kvankam tie la timegata mal-
amiko nomiĝas `superstiĉo'. Ni ne ŝatus kalkuli la 
nombron da malfeliĉuloj kiuj tra la jarcentoj mortis en 
torturĉambroj, sur eŝafodoj aŭ  sur brulŝtiparoj. tial ke 
ili demonstris metapsikajn povojn. Ĉe 'oficiale agnos-
kitaj' membroj de la ekleziularo oni povis tion 
eventuale toleri; estis ili ja sanktuloj. Sed ĉe ordinara 
laiko ja ne povis ne terni nur pri demona influo!?... 
Ke en tiu mistera mondo de metapsikaj fenomenoj 
ekzistas danĝeroj apud benoj — demonoj apud 
anĝeloj -- espereble neniu kredanto kontestos. Tute 
simile ja statas rilate al profan-sciencaj esplorado kaj 
eksperimentado. Sed ĉu ni pro tio simple fermu la 
pordon al tiu promesplena mondo? Singardo kaj 
prudento certe estu niaj leĝo kaj gvidilo, por povi dis-
tingi inter vero kaj malvero, bono kaj malbono, sed ni 
ne timu enpaŝi la Novan Eraon, kiu malfermiĝas 
antaŭ  ni. Esperu ni do, ke la trabreĉo sur profana 
tereno, kiun ni pritraktis en jena recenzo, inaŭguros 
similan trabreĉon sur religia tereno... 



por 
simplaj homoj 

1. stereotypa* -- PIV: stereotipa. El normradikoj sterei• (rigid') 
kaj typ• (form'). 

2. spiritecismo* — PiV: spiritualismo. Kontraŭo de materiismo. 
(spiritismo havas jaman, devian signifon). 

3. PD — 'Postdate' anstataŭ  PK = 'Post Kristo', ĉar pli 
konvena por internacie neŭtrala datumado Malo = AD 
( antaŭdate). 

4 telekinezo — Kapablo movi objektojn per nura spirita vol-
povo, sen fizika kontakto. El normradiko tele• ('distanc') 
kaj scienca termino kinezo (movado tekr,ikasenca). La sen-
vola kaj eĉ  senkonscia tia fenomeno, plejofte detruema, kiu 
manifestiĝas ĉirkaŭ  puberuloj kun altatensia psika konflikto 
kaj kiun fakuloj kutimas nomi per la gerrnana vorto Poltergeist 
oni povus tial en E° nomi «konflikta telekinezo». 

5 aposkopado' — Kapablo aŭ  ago metapsike vidi eventojn de 
la estinteco; returnen rigardi. El .normradikoj apo- (torde) kaj 
skopr• (rigard•). Malo estas proskopado = kapablo vidi la 
estontecon: antaŭen rigardi; profeti. 

6. paleolita' — PIV: paleolitiko. Koncerne al tre primitiva pra-
epoko de la homa historiko, en kiu uzatis ŝtonaj iioj. El norm-
radikoj pale• (malnov') kaj  lit  (ŝton'). 

7. artefakto' — [Laŭ  B. Golden]:: Objekto kiel ilo, ujo, ornam-
ajo aŭ  artajo, montrantan prilaboron aŭ  uzon fare de la homo; 
horndevena artefaritajo; precipe tia el pratempo. 

8. rabdomanci* — PIV: rabdomancio. Serĉi kaŝitajojn, plejofte 
subgrundan akvofluon, helpe de 'divenvergo' kutime en formo 
de V aŭ  Y kiun la serĉanto tenas ambaŭmane, tiele ke la 
pinto restas libera kaj povas fleksiĝi supren aŭ  malsupren sub 
(eble) metapsika influo. El normradikoj rabd• (verg') kaj 
mano - (profet'). Analoga metodo. nomata radjestezado' 
(PIV: radiestezo), utiligas tiucele pendolan objekton povantan 
jen svingi laŭ  iu ebeno, jen cirkle turniĝadi tiu- aŭ  alisence, 
jen pendi senmove. (Populara nomo: pendolumi). 

9. diagnosti* -- P1V: diagnozo. Identigi malsanon per esploro 
de la simptomoj. El normradikoj dia. (tra) kaj gnost-
(kompren'). Derivajoj: diagnostajo, diagnostisto. diagnostiko... 

10. primhistoriko* — Ne precize difinebla prakultura periodo 
inter prahistoriko kaj dokumentita historiko; legendaj tempoj. 

11. paragnosti* — Ekscii aŭ  percepti ion laŭ  nefizika, metapsika 
vojo. Derivajoj: paragnostisto, paragnostajo ks. kvankam pli 
ĝusta estus 'metagnosti'. (Klarvidadi). 

12. Nemyom plud transce — «Nenio plu transe»; la nesuperebla 
kuimino. (Redono de fiksa fakesprimo per Arkaika Esperanto). 
Latine: nec plus ultra. 

13. monateismo' — PIV: monoteismo. El greklatina numeralo 
mona (unu), normradiko re (di') kaj universala sufikso -ISM. 

* Komentoj pri la artikolo «Graveco de la timus-glando» en * 
* Lurnturo 6, tradukita el Perspective, organo de la usona * 
* Asocio A.R.E., Virginia City, 1980. 	 * 

1. timuso — Sendukta glando, situanta malantaŭ  la sternumo. 
Latine: thymus. 

2. finica* — PIV: finia. Posedanta limojn en tempo kaj/aŭ  en 
spaco, eĉ  se ili ne estas absoiut-ekzakte determineblaj. 
Malo: aefinica (PIV: infinito), aefinicimo (PIV: infinitezimo), ktp. 

3. ĉakro' -- (En hindismo kaj teozofiko*) fokuspunkto de specifa 
spirita energio, kiu situas kaj agas en unu el la ok endokrinaj 
glandoj de la homa korpo: adrenuloj', gonadoj, hypofizo*, 
pankreato, paratyrojdoj*, pinialo*, timuso, tyrojdo'. Angle: 
chakra, shakra. 

4. endokrina — Rilate al glando kiu eligas siajn hormonojn sen-
pere en la sangon. El normradikoj end• (intern') kaj krin 
(apartig'; elig'). 

5. limfocyto' — PIV: limfocito. Speco de leŭkocyto' (blanka 
ĉelo) formata en ostomedolo kaj servarita ĉefe por defendi la 
korpon kontraŭ  infektmalsanoj. El universala radiko limf' kaj 
normradiko cyt (ĉel'). 

6. hypofizo' — Tre grava endokrina glanda, situanta je la subo 
de la cerbo. El normradikoj hyp• (sub) kaj fiz•2 (kreskaj'). 

MODERNA FABLO 

lam estis ŝafo kiu iris al la rivera por trinki. kiel ĝi kutimis fan. 
Subite aperis lupo. 
— «Hej! Ci surtretas mian privatan bienon!.., diris la lupo. 
— •Vian _ vian bienon? Sed ja ĉiuj bestoj rajtas libere trinkadi de 
tiu rivera akvo!••, rimarkigis la mirigita ŝafo. 
— «Plu ne.., deklaris la lupo triumfe, montrante grandan paperon 
plenan je subskriboj kaj stampoj. 
— «Mi ne komprenas, kiel tio povis okazi, respondis la Salo. «Mi 
ne vidas kial ni .ne povu veni tien ĉi por trinkado, kiel ni faradas 
ĉiame.» 
— «Car mi ja bezonas  ra  regionon.  Mi havas planojn por 
ekonomike evoluigi tiun di neglektitan landoparton. Mi establos 
surloke automatizitan industrion por produktado de ĉiuspecal 
paperajaj. Por tio mi ekspluatos la ĉirkaŭan arbaron'•. 
— -Sed tio malpurigos la akvon.•, milde protestis la ŝafo. «Tio 
detruos la arbojn, rompos la naturan ekvilibron! Ni ĉiuj estos 
kondamnitaj al morto au ekzilo!» 
— «Ah, ne tantaziu! Mi parolas pri konkreta/ aferoj: pri faktoj, 
kalkuloj, pro fitoj, dividende,.. Cetere, ne ĉiu devos transloĝiĝi. 
Vi mem, ekzemple, se vi sukcesos persvadi viajn kunulojn cedi la 
lokon. mi povos garantii al vi bone salajratan postenon. Diru al ili, 
ke estas domaĝe, sed ke la progreso kaj la bonlarto de le lando 
nepre necesigas tion.» 

'Jasjes, via sinjora moŝo, nun mi komprenas. Mi tuj kuros al 
la grego por komuniki la novajon.'. 
La ŝafo ekkuris, plu ne perdante tempon per vana argumentado. 
Senprokraste ĝi organizis interkonsiligon de la gregogvidantoj. 

kaj tiele statas», finis ĝi la informon. -ONi devos fari ĉion 
eblan por rezisti al tiu akaparo kaj por protekti la naturan ĉirkau-
ajon». 
— «Cu rezisti? Batali kontrau lupo?!» 
— «Tio maleblas» mekis unu. 
— •.Kion ci celas?». demandis alia. «Forml bataitaĉmenton? 
Ni ja estas pacamaj bestoj sen armiloj. Ni nenion povas tari 
kontraii !a potenca lupo kun siaj teruraj dentoj. Des pli ne ĉar la 
leĝo evidente apogas lin». 
— «Verŝajne pravas la lupo, tia estas la progreso. Oni ne 
kapablas naĝi kontraŭtlue». 
— «Mi ne konsentas!», elkriis kuraĝa virŝafo. -Rezigni signifus: 
perdi ĉion kio al ni estas vivnecesa. Ni nepre devas ion entre-
preni! Certe ni povas fari multon. Ni nur devas streĉi la imagon. 
kontakti aliajn bestspeciojn, formi aliancojn, ekspliki al la tuta arb-
ara popolo. ke  temas pri vivo au morto. En la praktiko ni jam 
vidos kio farendas. Antaŭaj fiksaj planoj ne absolute necesas.•• 
La sekvantan tagon okazis ĝenerala kunsido de ĉiuj interesitaj 
arbaranoi kaj riveranoj. La delegitoj multe diskutis, sed fine ili 
atingis interkonsenton kaj redaktis programon pri komuna agado. 
Jam en la pliposta tago la lupo ege surpriziĝis pro granda afer-
erno en la arbaro. Kio pli estas. ŝajnis al li ekaudi bruon de 
granda protestmarŝo. Li ne povis kredi siajn orelojn. Cu mani-
testacio de la ŝatoj?! Sed estis ne nur ŝafoj: ĉiuj bestoj de la 
regiono partoprenis. 
Oficiala reprezentanto alpaŝis lin: «Post detala konsiderado ni 
decidis entute malakcepti vian planon, ĉar ĝi estas bazita sole 
sur la individua elprofita principo. Ĝi formas minacon kontrau nia 
vivo en paco. Pro tio ni admonas vin rezigni je via projekto kaj iri 
for!» 
La lupo apenau povis kredi ke li aŭdis ĝuste: «Tio ... tio estas 
subfosado de ie autoritato! ... Vi agas kontraŭleĝe! Kio do pri mia 
firma rajto je privata posedajo?!» 
— «Viaj personaj privilegioj minacas bonfarton de la tuta komun-
umo», rimarkigis la oponanto, «kaj ili do ne povas esti respektataj. 
Ni batalas por pluvivado de la plimulto». 
La lupo konstatis ke ili estas vere multnombraj kaj nepre deciditaj 
batali se bezone. Estis timige. Neniam antaŭe li troviĝis en tia 
malglata situacio. Ĝenerala kaj unueca fronto de pacamaj bestoj, 
inkluzive birdojn kaj insektojn, spitis lin. Neniam antaue li estis 
tion spertinta. Li estis vole nevole devigita returnen iri kaj rezigni 
je siaj postuloj. 
La popolo gajnis. Ciuj jubilis, kantis, dancis, ridis kaj festis le 
venkon per spektakle komuna bano en la klara riverakvo. 

CLAUD IUS 
(Prenita el De Nieuwe Aarde — "La Nova Tero. ' — monata 
periodajo de la harisma movado. februaro 1981) 

SENTENCO DE LA MOVADO SEN NOMO 
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VENONTA TRIUMFMARŜO DE LA EVANGELIO ? 

Firmkredaj kristanoj povas elkore sopiri al 
tutmonda spirita revigliĝo antaü ol revenos la 
Kristo1. Estus ankaŭ  io grandioza, kaj decas 
preĝadi por tiu celo. Nur la Spirito de Kristo ja 
kapablas realigi ĝin. Je tio ni pensas kâj pri 
reardiĝo de la eklezioj mem kâj pri amasa 
(re)konvertiĝo de la mondo entute. 
Demando tamen restas ĉu ni disponas ĉi-
koncerne klarajn promesojn en la Biblio? 
Sendube la pri-misia ordono validas daŭre kaj 
Dio zorgos ke tiu klopodado produktos fruktojn 
siatempe, laŭ  Gia2  plano. Dum ni lamentas pri 
gravaj malkristaniĝo kaj malkredemo en la 
'okcidenta' mondo, pluraj afrikaj landoj 
ekzemple demonstras mirigan disfloron de 
Kristanismo. Ni scias pri speciala graco tiurilate 
eĉ  en komunismaj landoj. 
Kiom koncernas la ĝeneralan kadron de tiu 
fenomeno, ni tamen devas pensi ankaŭ  pri io 
alia. La Nova Testamento antaŭdiras unuafaze 
kreskantan apostatiĝon, kaj al tiu disvolviĝo, 
klare perceptebla en nia propra epoko, ni devas 
do fari atenton. Multaj delogantoj delogos 
multajn fidelulojn; emfazo kuŝiĝas eĉ  sur 
unuopuloj kiuj "persistos ĝis la fino" 
(Mat.24:13). 
La Mesio do ne deklaris ke, proksimiĝe al Lia 
reveno, la tuta mondo estus por Li varbita. Sed 
ja la Bona Mesaĝo pri la venonta Regno estos 
predikita tra la tuta mondo. Emfazo sekve 
troviĝas sur la misiista tasko. Ni do faru kio 
eblas en la cirkonstancoj, klopodante revenigi la 
devojiĝintojn de niaj iame kristanigitaj nacioj. 
Jen tiel la evangeliizo*. 
Ŝajnas al mi, ke ankaŭ  en tiu rilato ni devas 
kompreni la "signojn de la tempoj". Ju pli 
proksimiĝas la Fino, des pli rigidiĝos la 
respektivaj sintenoj. Jam stariĝis la decidoj kaj 
plu ne okazos grandaj oficialaj ŝanĝiĝoj. Al tio 
verŝajne montras la finparto de la Apokalipso: 
"La tempo estas proksima. La maljustulo estu 

ankoraŭ  (pli) maljusta, kaj la malpurulo estu 
ankoraŭ  (pli) malpura; kaj la justulo faru 
ankoraŭ  (pli) juston, kaj la sanktulo ankoraŭ  (pli) 
sanktiĝu" (Mat.25:32). 

Tiujn ĉi indikojn ni zorge primeditu. La tuta 
homhistoriko* estas gractempo, sed ja ne ĉiuj 
epokoj samas. Estas evoluo, ankaŭ  en pekemo 
kaj malfideleco, en individuoj same kiel en la 
socio. Nia nuna mondo ekzemple plu ne estas 
tiu de la apostoloj. Grandaj partoj de la homaro 
jam aüdis la Evangelion, sed ili ĝin forrifuzis. Tio 
ne igas nin senlaboraj, sed tamen kundecidas 
pri la ĝenerala 'tono', pri la 'koloro' de nia 
mesaĝo. Se, laŭ  la paroloj de Jesuo mem, la 
estonteco estos kiel en la tagoj de Noah 
(Mat. 24:37), tiukaze aperas motivo por la 
demando ĉu tiu ĉi "predikanto de justeco 
(2 Petr.2:5) kiun "kondamnis" la mondo 
(Hebr.11:7), ne servu al ni kiel modelo? La 
toleremo de Dio, kvankam grandega, ne estas 
senlima. Povus ekesti situacio en kiu iu profeto 
Jona laŭ  Dia ordono proklamus sole ke la 
urboŝtato Ninivë pereos post kvardek tagoj 
(Jona 3:4). Jen ne miskomprenebla juĝverdikto; 
laŭ  multies opinio eble tro sennuanca mesaĝo. 
Sed tamen ne aliel la tasko, delegita de Dio. Kaj 
vidu — ĝuste tia severa prediko trafis celon! 
Similokaze, ankaŭ  niaj misiistaj laboroj gardu sin 
kontraü unuflankeco. Ni staras antaŭ  la fakto, 
ke granda plimulto de la homoj montras neniun 
ajn intereson por komuniko pri la grandioza Dia 
Amo. En tia etoso necesas pli forte ol iam 
antaŭe akompanigi ĝin de proklamo, pri Dia 
Justeco kontraŭ  ĉiuj kiuj rifuzas submetiĝi al la 
venonta Universa Reĝo. 
Ni ne scias precize kiun horon indikas la horloĝo 
de Dio, sed ni estu certaj ke la Sinjoro konstante 
aktivas en Sia mondo ĝis atingo de ĝia kulmino. 
Neniam ni trafas en absolutan vakuon. La Kristo 
starigis netan ligon inter proklamado de la 
"Evangelio de la Regno" kaj — la Fino 



'Espevani-a ho no 

he vestti 

eh via domo! 

(Mat.24:14). Jen granda tasko por Lia 
komunumo. Amasan (re)konvertiĝon Li ne 
promesis (kiom ajn ni tion aspiregus). Sed la 
Reĝa Mesaĝo nepre okazos kiel atestajo por 
ĉiuj popoloj, neeviteble postulante de ili aŭ  
akcepton aŭ  malakcepton. 
Ni do ne malesperu, kiam la reago montriĝos 
plejparte negativa. Ankaŭ  tio estas antaŭdirita. 
Ni nur memoru ke la rezulto estos ĉiel duflanka: 
tiu kiu kredos kaj baptiĝos estos savita. Sed 
tiu kiu ne kredos, estos kondamnita, damnita 
(Mark,16:16). La semanto laboras en servo de la 
Cielo kaj nur ĉi-lasta determinos grandecon de 
la rikolto. 
P.C. Maris en Visie, program-periodaĵo de la Nederlanda 
Evangelia Radio EO, Decembro 1981] 

1 Ankaü en la sino de la hodiaŭtempa Iiarisma Movado (Pentekost-
ismo), kiu montras ardan refloradon de kristana religiamo, sub 
flago de la Sankta Spirito, oni ne malofte aüdas profetajn voĉojn ke 
la reviviĝo konsistigas nuran preparon al baldaü venonta 
tutmonda pogromego, enkonduke al Reveno de Jesuo. 

2. Gi — Pronomo sen seksa specifo, sed rilatanta al vera personeco, 
do ne al besto aŭ  objekto. Sekve plej konvena al Dio, Kiu estas nek 
viro nek virino... 

Benita estas la monaho, kiu agnoskas ĉiujn homojn kiel dion 
post Dio. - Benita estas la mona/ o, kiu konsideras ĉies 
savon kaj progreson per granda ĝojo, kvazaŭ  temus pri li 
mem. - Monaho estas tiu kiu (korpe) apartigis sin de ĉiuj 
kaj (spirite) restas ligita al ĉiuj. 

Evagrius el Pontus (345-399 PD) 

SENTENCO DE LA MOVADO SEN NOMO 

Vere kristana vivo estas ne la plej komforta 
kaj plej rekompenca, sed la plej malfacila, 
plej malkomforta, plej postulema vivo. 

Romano Guardini 

En kaverno preĝis ermito... 

En kaverno de l'intermontejo, 
alte super $andan, 
la vilaĝeto apud Ramba-rivero, 
pre§adis ermito. 
Liaj humilaj preĝoj transkupolis 
kampojn kaj vojetojn, 
arbarojn kaj herbejojn, 
bestojn kaj plantojn, 
domojn kaj homojn, 
de $andan, la vilaĝeto. 

Ekflamoj kaj ventpuŝoj, 
sortobatoj kaj doloroj, 
vane kaptatakis, 
ĉar neskueble sterniĝis, 
trankvileco sur la valon, 
paco kaj feliĉo en vilaĝanaj koroj. 

Viroj supreniris al la kaverno, 
deponis saketojn kun rizo 
en la malnovan lignan teleron, 
aŭ  ŝovis molvarman fornokukon 
sur la platan manĝoŝtonon. 

Virinoj alportis ternuksojn 
aŭ  amandojn kaj granatojn; 
foje eĉ  maturan kukurbon, 
oferdone 
§is l'enirejo de la roka loĝejo. 

Junuloj malestiine grumblis: 
"Parazito! Profitemulo!" aŭ  
"Malsaĝa] homoj! Blindaj sklavoj!" 
Maljunuloj rakontis ĉe vespera fajro: 
"lia barbo jam estis tute blanka kaj longa, 
kiam mia patro kun sia fianĉino 
ekiris peti Lian benon" 

Sed iun aŭroron, 
ĉe /'unua sunradio, 
la fervora porpreĝanto 

kviete pasis el ĉi-mondo. 
Lian tolkovritan korpon, 
malgrasegan, eluzitan, 
respektsolene oni forbruligis. 
La griza cindro, le§era en la vento, 

transflugis kampojn kaj vojetojn, 
arbarojn kaj herbejojn, 
bestojn kaj plantojn, 
domojn kaj homojn, 
de $andan, la vilaĝeto. 

Ŝajne sen perturbo 
tempo fluis kaj forkuris, 
kaj vakadis la kaverno de l'intermontejo, 
alte super Sandan, la vilaĝeto. 
Kaj iome post iome, 
avido kaj §uemo, 
ambicio kaj aroganto, 
fadenojn ŝpinis en la koroj kaj mensoj 
de junularo, de oldularo. 

Kaj jen ekflamis 
malakordo kaj envio, 
malamo kaj venĝemo, 
en kortoj kaj stratetoj 
en domoj kaj kabanoj, 
de la vilaĝeto apud Ramba-rivero. 

Virojn oni mortebatis, 
knabinojn seksperfortis, 
havajojn incendiis, 
bebojn komercadis. 

Ĝis en iu noktofino, 
neniu scias de kie aŭ  pro kio, 
junviro paŝis laŭ  la vojo 
kondukanta 
al kaverno de l'intermontejo. 
Lia meditema rigardo transkupolis 
kampojn kaj vojetojn, 
arbarojn kaj herbejojn, 
bestojn kaj plantojn, 
domojn kaj homojn, 
de $andan, la vilaĝeto. 

Li eniris en la rokan ejon 
kaj eksidis sur la foruzitan ŝtonon, 

en l'ora brilo de nova aŭroro. 

Kiel nevidebla printempa blovo, 
kiel instigo al burĝonoj, 
descende sterniĝis 
trankvileco sur la valon, 
paco kaj feliĉo en vilaĝanaj koroj. 

Ja ree, 
en kaverno de l'intermontejo, 
alte super Sandan, 
la vilaĝeto apud Ramba-rivero, 

preĝadis ermito... 

(Laŭ  hinda originalo. Traduke transprenita el 

Pinksternieuws — Pentekostaj Novajoj — 

1980/29). 

@- 



La signifo de `paleolito' kaj `paleolitiko' en la 
nuntempa terminologio de la prahistorio 

En artikolo aperinta en n-ro 7 de Lumturo (aŭgusto 1981) 
troviĝas la vorto `paleolita' en tiu ĉi kunteksto: "... lia spi-
rito vagadis ĝis eĉ  paleolitaj epokoj ...". `Paleolita', kiu 
ankoraŭ  ne estas registrita en Plena Ilustrita Vortaro 
(PIV), estas glosita jene en Lumturo: 

paleolita — PIV: paleolitiko. Koncerne al tre primitiva pra-
epoko de la homa historiko, en kiu uzatis ŝtonaj iloj. 

Fakte, la vortformo `paleolitiko' en PIV estas pli ĝusta laü 
internacia vidpunkto, ĉar ĝi similas al termino uzata de 
prahistoriistoj parolantaj plej diversajn lingvojn. Ĝi de-
venas de la helenaj vortoj palaios (antikva), kaj lithos 
(ŝtono). La rimarko pri -ik en PIV (p. 414) indikas, ke 
"ĝi troviĝas kiel pseŭdosufikso en la nomoj de la prahisto-
riaj epokoj, karakterizitaj per sia aparta tekniko de ŝton-
prilaborado..." Surbaze de tiu analizo, estas eble for-
preni la pseŭdosufikson -ik por ricevi la vorton `paleoli-
to'. Tiu evidente ne estas la nomo de epoko, kaj pro tio la 
uzo de la adjektiva formo `paleolita' en Lumturo estas 
erara. Kion, do, povas signifi `paleolito'? Fakuloj uzas 
tiun vorton en ĝiaj etnolingvaj formoj por nomi ĝenerale 
ĉiujn ŝtonajn ilojn, karakterizajn de la unua epoko de la 
kultura historio de la homo. Inter la paleolitoj estas plu-
raj facile identigeblaj tipoj, kiuj havas siajn proprajn no-
mojn: bifacoj, gravuriloj, skrapiloj, lanc-
pintoj, k.s. 
Simile, `neolito' estas uzata por ŝtonaj artefaktoj faritaj de 
la homo dum la neolitiko, la dua granda kulturepoko de la 
homa historio. Kelkajn jarmilojn poste, floris kulturoj, 
kiuj faris monumentojn kaj konstruelementojn el enor-
maj ŝtonoj aü megalitoj. Tiuj ĉi donis sian nomon al la 
megalitikaj kulturmanifestiĝoj dum la kupro- kaj bronz-
epokoj. Ankoraŭ  unu ekzemplo estas `eolitiko', registrita 
en PIV: "prahistoria periodo, antaŭa al la paleolitiko." 
En tiu vortaro, tamen, mankas `eolito', ŝtona artefakto 
supozeble farita de a homo dum la terciaro. "(Hodiaŭ  ar-
keologoj jam ne akceptas la ekziston de eolitoj; sekve de 
tio `eolitiko' estas eksmodiĝinta termino.) Ne ĉiuj vortoj 
en Esperanto, finiĝantaj per -lito aŭ  -litiko estas anali-
zeblaj aŭ  pluformeblaj kiel la ĉi-supraj ekzemploj. 'Mezo-
litiko' estas la nomo de la transira epoko troviĝanta inter 
la paleolitiko kaj la neolitiko, sed ne ekzistas artefaktoj 
nomataj `mezolitoj'. Unu el la tiutempaj artefakt-tipoj 
estas la `mikrolito', tiel nomata pro ties relative mal-
grandaj dimensioj; tamen, ne estis tempodivido konata 
kiel la `mikrolitiko'. La antaŭesperanta aŭ  internacia sci-
enca radiko -lit estas rekonebla ankaŭ  en tiuj ĉi Esperan-
taj vortoj: `monolito, aerolito, oolito, koprolito'. 
Estas evidente, ke la vorto `paleolita' estas misuzita en 
Lumturo. Ĝia sola akceptebla difino estas: "Rilatanta al 
ŝtonaj artefaktoj de la paleolitiko." La dua grava eraro en la 
citita gloso estas la difino de tiu kultura epoko; ankaŭ  ĝi 
estas eksmoda. Nuntempe prahistoriistoj kaj arkeologoj 
ne uzas kiel bazan kriterion la ŝtonprilaboran teknologion 
de la homo dum diversaj stadioj de lia kultura evoluo. 
Multe pli signifplenaj estas la ekonomiaj trajtoj. Do, re-
viziita difino tekstas jene: 

paleolitiko — la unua prahistoria kulturepoko, kies fun-
damenta karakterizaîo estas la akirado de nutrajn per la 
ĉasado, fiŝado kaj kolektado de sovaĝplantoj; ĝiaj ĉefaj 
teknologiaj trajtoj estas la farado de ŝtonaj iloj per la 
tekniko de splitado, kaj la prilaboro de artefaktoj el osto, 
branêkorno kaj plej probable ankaŭ  el ligno. 

Konklude, estas substrekende, ke sur la tereno de la pra-
historio kaj arkeologio, la formoj de fakterminoj en 
Esperanto devas akordi kun internaciaj normoj, kaj iliaj 
signifoj devas speguli la ĝisdatan staton de la scienco. 

Bernard Golden 

RESPONDO DE LA REDAKTISTO 

Greklatinaj (sciencaj) terminoj konsistigas kvazaŭ  fremdkorpon en 
nia intemacia planlingvo, kiu fakto estas des pli ĉagrena ĉar ilia 
nombro multoble superas la tutan fundamentan vortaron, kaj ĉar ni 
nepre ne povas ilin malhavi. La sola 'solvo' kiun postlasis al ni la 
Majstro, por trakti tiun monstran amasegon, estas lia fifama 15a 
regulo, kiu konsistigas en realo nur tute ĝeneralan principon, al-
strebindan idealon, sed neniel precizan regulon — kompare al la 
ceteraj gramatikaj reguloj de Esperanto. Sekve de tiu malklara 
situacio, oni estas devigata malfermi la pordon al kapricaj estiĝoj, al 
zigzaga 'tradicio', do al tute naturalisma evoluo — kiu akre pekas 
kontraŭ  la tiel racie strukturisma koncepto de nia intemacia lingvo. 

En «Lumturo» mi provas strikte normigi tiun fiaosan situacion, aplik-
ante la bazan metodon mem de Esperanto, nome determinante tute 
fiksformajn radikojn kaj afiksojn, kiuj poste estu same facile kaj 
regule kunmeteblaj kiel estas niaj kutimaj fundamentaj vortoj. Bona 
perceptanto rimarkus, ke tio estas nenio alia ol konsekvenca kaj 
ĝisfina suriro de la vojo, kiun PIV mem heziteme kaj malcerte 
montras per siaj "pseŭdo-afiksoj" kaj "sciencaj radikoj" — jam ne 
kapablante eviti la vastegan faksciencan nomenklatur-aron de 
greklatina deveno. 

Mia 'ekstravaganco' do fakte ne konfliktas kun la Fundamento, sed 
sole kun la uzadaj kutimoj, alidire kun la tropostulema 
premado de naciaj lingvoj. Esperanto kuraĝu memstare formi 
siajn sciencajn terminojn laŭ  la propra, admirinde pli harmonia rimed-
aro, kaj ne lasu sklavigi sin de hazardaj miskunmetajoj. 

Kompreneble, tio ne necese signifas ke ĉiuj terminoj en tiu ĉi 
periodajo estas el faka starpunkto ĝuste formitaj aŭ  iliaj difinoj 
ĝuste formulitaj! Pro tio, mi ege bonvenigas teknikajn komentojn kia 
la supra, fare de kompetentuloj, kaj mi do sincere dankas al s-ano 
Golden. Tiaj ĝustigoj kaj aldonoj ebligos al mi perfektigi la inter-
disciplinan terminaron aplikatan en «Lumturo^ 

SCIENCISTOJ KONTRAŬ  RASISMO 

[Dudeko da eminentaj sciencistoj, el multaj dis-
ciplinoj, estis en 1981 kunvokitaj de UNESCO por 
konferenco pri la teorioj, ofte propagandataj kon-
cerne superecon aŭ  malsuperecon de iuj homrasoj 
kompare al aliaj. Fine de sia plurtaga interkon-
siliĝo, ili faris la sekvan resumon de principoj, fam-
iĝintan kiel «La Alvoko de Ateno».] 

1. Freŝdataj malkovroj en antropologiko* kon-
firmas bazan unuecon de la homa specio. 

2. La geografika* distribuiĝo de la homa spe-
cio ja kontribuis al estiĝo de rasaj diferencoj, 
sed neniel malpliigas ĝian esencan unuecon 
biologikan * . 

3. Ĉiuj provoj, entreprenitaj por havigi objek-
tivan signifon al la koncepto «raso», apogiĝas 
sur katalogado laŭ  eksteraj trajtoj; t.e. ne laŭ  
videblaj korpaj proprecoj, sed laŭ  la heredaj 
faktoroj [genou] kiuj ĝuste rezultigas tiujn pro-
precojn. 



4. Tiuj ĉi faktoroj povas esti esplorataj per 
modernaj biologikaj* teknikoj. Kaj el tiu ĉi 
esplorado montriĝis multe pli granda genetika 
diverseco, ol oni ĝis nun supozis. 

5. Montriĝis, ke la diferenco inter heredaj fak-
toroj de du personoj el la sama popolgrupo 
povas esti pli granda ol la diferencoj inter la 
meznombro da heredaj faktoroj de du mals a-
maj popolgrupoj. Tiu grava fakto malebligas 
atingi senantaŭjuĝan kaj porĉiaman priskribon 
de la diversaj homaj rasoj. Eĉ  la vorto «raso» 
mem perdas pro ĝi multe el sia biologika 
signifo. 

6. Cetere: Kiaj ajn estu la biologikaj* diferen-
coj inter gentoj, por fari validan rangordon inter 
tiuj ĉi, la diferencoj neniam sufiĉos, ĉar la here-
daj faktoroj de neniu homa grupo estas fiksaj, 
sed daŭre restas ŝanĝiĝemaj. Neniukaze oni 
estas do en rajto establi rangordon inter pli aŭ  
malpli bona, surbaze de tiuj diferencoj. 

7. La nombro da eblaj kombinaĵoj inter here-
daj faktoroj estas en praktiko senfina kaj ĉiu 
homa individuo tiele posedas vere unikan kom-
binaĵon de tiuj faktoroj. 

8. La homaro disvolvis kulturmodelojn, per ki-
uj ĝi kapablas adaptiĝi al plej diversaj cirkon-
stancoj de la vivmedio, povante eĉ  modifi tiujn 
laŭ  siaj bezonoj. 

9. Ĝuste tiuj kulturmodeloj faras la homon 
kiel specion unika. Sekve, ĉiu ekspliko de la ho-
ma kondutaro, kiu ripozus sole sur ekzamen-
ado de bestgregaj kondutoj, estas science sen-
valora. Plie: oni trovis neniun objektivan 
grundon por ekspliki diferencojn en grupa kon-
dutaro laŭ  diferencoj en la heredaj faktoroj 
biologikaj. 

10. Sendube plej frapa eco de la homo estas 
gia* intelekto. Iuj sciencaj disciplinoj ellaboris 
eĉ  teknikojn por mezuri ties aktivecon. 

11. Jenaj teknikoj utilas tamen nur por povi 
kompari individuojn interne de sama popol-
grupo, sed laŭdifine ne povas servi por kompari 
unu grupon al alia. 

12. Prijuĝo de valoroj rilate intelektajn ka-
pablojn de gentoj, kiu apogiĝus sur tiuj tekni-
koj, sekve estas senbaza. 

13. Biologikaj* kaj kulturaj faktoroj interinfluas 
en tiel kompleksega maniero, ke fiaskas ĉiu 
provo por nete distingi inter ennaskitaj kaj kul-
ture akiritaj trajtoj aŭ  por mezuri iliajn respekti-
vajn valorojn. 

14. Estas ne akcepteble kaj science ne pravig-
eble utiligi la rezultatojn de psikologiaj ekza-
menoj ĝenerale, kaj tiujn de la inteligentec-
kvociento (IQ) speciale, por ekskludi aŭ  diskri-
mini homojn pro ilia rasaparteno. 

15. La sociaj sciencoj ne donas firman apogon 
al la kredo ke rasismo estas formo de grup-
konduto, kiu neeviteble aperas kiam super-
regas tiu aŭ  alia intersocia rilato. Kontraŭe, la 

paca apudekzistado de pluraj rasoj kaj kulturoj, 
trovebla en pli ol unu miksita lando, estas ebla 
kaj la plej feliĉa formo de reciproka pliriĉigado 
inter popoloj. 

16. La rasismo, kiu manifestiĝas en diversaj 
formoj, estas en realo multaspekta fenomeno, 
kie kunludas tuta gamuto3  da ekonomikaj*, 
politikaj, historikaj*, kulturaj, sociaj, kaj psiko-
logikaj * faktoroj. Vere efika lukto kontraŭ  ras-
ismo konsekvence devas direkti sin al ĉiuj tiuj 
faktoroj. 

17. Rasisma doktrino estas kutime utiligata de 
iuj grupoj, kiel preteksto por establi aŭ  fortigi 
ilian politikan aŭ  ekonomikan* potencon. Plej 
tragediaj formoj de tia manipulado estas ekzil-
ado kaj masakrado. 

18. En iuj kazoj rasismo manifestiĝas per mal-
agnosko de la historiko de koncerna popolo, aŭ  
per malestimo por ties kontribuo en la progreso 
de la homaro. 

19. Statistikaĵoj, kiuj utilas por prilumi aliajn 
sociajn aü ekonomikajn* demandojn, povas es-
ti ankaŭ  misutiligataj por ekskludi iujn hom-
grupojn aŭ  por teni ilin marĝene de la normala 
vivo. Aplikado de kvantumoj, partopren-sojloj, 
nombrolimoj k.s. laŭ  gento aŭ  raso, en la instru-
ada sistemo, estas nepre kondamnenda, kiam 
ĝi atencas la bazprincipojn de la homrajtoj. Ma-
le, oni povas apliki jurajn rimedojn por kom-
pensi la maljustaĵojn faritajn al depuŝataj 
grupoj.  

20. Tiuj, kiuj ĉi-rilate havas sciencan okupon, 
portas aparte gravan respondecon vide al la so-
cia estonteco de siaj samtempuloj. Kie temas 
pri rasismo, ilia respondeco starigas devigon je 
politika kaj morala tendar-elekto. Scienca 
esplorado, precipe sur la terenoj de antropo-
logiko * kaj sociologiko * , devas ĉiam okazi kun 
respekto por la natura homa digno. 

21. La ekkono, ke tiu aŭ  alia apliko de scienca 
disciplino kuntrenas danĝerojn por la homaro, 
ne signifas, ke oni devas forigi tiun sciencon, 
sed jes ke oni devas eduki la ĝeneralan publi-
kon al vere scienca sinteno, al mensostato ne 
baziĝanta sur muntado de 'certecoj', sed sur 
fajnigo de la kritika sento kaj sur senĉesa re-
kontrolado de ĉiuj rigidiĝintaj doktrinoj. Lukt-
ado kontraŭ  rasismo en ĉiuj ĝiaj formoj tiele 
postulas vastan aliĝon de la sciencistaro por re-
aligi tian mensostaton. La modernaj instruadaj 
rimedoj kaj medioj povas efike helpi en tio. 

22. Tial estas necese ke la scienculoj, kian ajn 
malsaman opinion ili povas havi pri aliaj temoj, 
kune strebu, rilate gentajn diferencojn, al tia 
objektiveco, ke neniu ankoraŭ  kapablos misuzi 
iliajn esplorojn kaj konkludojn kiel deirpunkton 
por falsigoj kaj interpretoj malutilaj al la hom-
aro entute. 

3. gamuto* — Anstataü PIV: gamo, por liberigi la vojon al 
sciencaj terminoj kun la normradiko gam• (edziĝ'); ekz. 
en gamopetala, fanerogamo, heterogama,... 
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UNU UNIVERSALA LINGVO 

La sekvan artikolon, kiu estas plurloke misinformita 
kaj foje eĉ  sinkontraŭdira, ni publikigas precipe ĉar 
ĝi havigas interesan okazon al komentoj kaj pri-
pensoj. Ĝi estas tradukita el la anglalingva period-
aĵo The Plain Truth («La plena vero»), Januaro 
1982, organo de la usona Worldwide Church of God 
(«Tutmonda Eklezio de Dio»). Reagojn oni povas 
sendi rekte al ĝia administrada centro: Ambassador 
College, 300 W Green Street, Pasadena, California 
91123. 

Kiam kaj kie la homaro fariĝis 
multlingva? Kio kaŭzis tiun ĉi 
diversecon de lingvoj? Jen sek-
vas respondo al la demando, kiel 
la problemoj rilate multlingvecon 
de la mondo solviĝos ! 

La nuna mondo estas disdividita mondo — 
en siaj politiko, religio, ideologiko * , kaj socia or-
do. Gi estas ankaŭ  dividita pro sennombraj 
lingvoj kaj dialektoj. Eĉ  la Eŭropa Komunumo 
estas devigita utiligi sep lingvojn en siaj kon-
ferencoj kaj publicaĵoj. 

Miloj da lingvoj 
Neniu scias precize kiom da lingvoj kaj dialektoj 
troveblas en la mondo. Tamen ekzistas inter-
konsento ke parolataj estas almenaŭ  kelkmilo da 

Landoj kies popoloj parolas malsamajn lingvojn 
estas kutime malavantaĝigitaj — foje eĉ  serioze 

malfortigitaj — pro tiu multlingva kulturo. 
Unu el la ĉeftraboj de l'iama potenco de la Brita 
Regnaro estis ĝia oficiala unulingveco. 
Ĉiujare oni elspezas grandajn sumojn por lern-
ado/instruado de fremdaj lingvoj, por tradukado 
de milionoj da libroj, broŝuroj, artikoloj, kaj cete-
raj legmaterialoj, kaj eĉ  al korektado de mult-
nombraj miskomprenoj — ĉiuj kaüzataj de la 
lingvobarilo. 
Inĝenieroj klopodas inventi kaj konstrui tra-
dukmaŝinojn por venki tiun obstaklegon, 
plejparte kun nur tre relativa sukceso. Komika 
ekzempleto ĉe funkciigo de unu tia èlektronika 
aparato: ĝi tradukis la anglan proverbon "Out of 
sight, out of mind" (Ne vidate, ne konsiderate) 
en la germanan per "Unsichtbarer Irrsinniger" 
(Nevidebla frenezulo), [ĉar taksante la vortojn 
nur laŭ  ties plej strikta signifo]. 

Pro kio tiom multe da lingvoj? 
Kio do malhelpas al la homaro plant mond-
lingvon, kiun akceptus ĉiuj homoj? 
Antaŭ  ol povi respondi al tiu ĉi demando, ni de-
vas returnen iri pli ol 4 000 jarojn1, al unika tra-
vivaĵo en la homa historiko*. Tiu ĉi unika evento 
entenas gravegan mesaĝon por la aktuala, 
dividita kaj Haosa mondo. Gi okazis, laŭ  biblia 
situigo, en la periodo baldaü post la Diluvo2  kaj 
post fino de la Malnova Regno de Eĝiptujo* kaj 
de la Akada Imperio en Medzopotamujo3. La ra-
soj kaj triboj de la homaro jam komencis mult-
obliĝi. Unu viro speciale fariĝis treege ambicia. 
Tiu ĉi despoto, NIMROD, altigis sin mem super la 



kunhomoj kaj organizis ilin en urboŝtatoj 
(Gen. 10:8)4. 
Kiom da lingvoj ekzistis en tiu erao? "Sur la tuta 
tero estis unu lingvo kaj unu parolmaniero" 
(Gen. 11:1). La malmultaj kiuj, laü la biblia ra-
porto, transvivis la Diluvon, estis unulingvaj5. 
En tiu ĉi punkto de sia historiko* la diversaj 
branĉoj de la homa familio ribelis kontraŭ  la reg-
ado de Dio. Ili volis havi mondon plenan nur je ili 
mem. "Kaj ili diris unu al la alia: Venu, ni faru 
brikojn kaj brulpretigu ilin per fajro. Kaj la brikoj 
fariĝis por ili kalko. Kaj ili diris: Venu, ni kon-
struu al ni urbon, kaj turon, kies supro atingos la 
ĉielon, kaj ni akiru al ni gloron, por ke ni ne dis-
semiĝu [sennome]." 
Sed la Kreinto vidis kion la homo estis faronta. 
Gi* ekagis kaj taŭzis aŭ  diferencigis ilian 
lingvon. 

Dio taŭzis la homan lingvon 
Kial? La respondon malkaŝas Versoj 6 ĝis 9: "Kaj 
la Eterulo diris: Jen estas unu popolo, kaj unu 
lingvon ili ĉiuj havas; kaj jen, kion ili komencis 
fari, kaj ili ne estos malhelpataj en ĉio, kion ili 
decidis fari. Ni malleviĝu do, kaj Ni konfuzu tie 
ilian lingvon, por ke unu ne komprenu la parolon 
de alia. Kaj la Eternulo disigis ilin de tie sur la 
supraĵon de la tuta tero, kaj ili ĉesis konstrui la 
urbon. Tial oni donis al ĝi la nomon Babel, ĉar 
tie la Eternulo konfuzis la lingvon de la tuta tero 
kaj de tie la Eternulo disigis nin sur la supraĵon 
de la tuta tero." 
Pro kio Dio kontraŭis ke la homoj parolu unu so-
lan lingvon? Pro kio Gi* ne volis ke la homoj estu 
unuigitaj? 
Dio komprenis tre bone la preskaŭ  senliman po-
tencon de la homa intelekto, kiun Gi* mem ja 
kreis! Dio en la ĉielo komprenis ke, se tiuj ĉi ri-
belemaj estuloj restu unuigitaj, ili kunigus siajn 
mensajn kaj fizikajn rimedojn por detruaj celoj. 
Dio ne kontraŭis, ke la homo parolu unu solan 
lingvon. Sed Gi* antaŭvidis, ke la homo per siaj 
scioj povos komplete pereigi la tutan mondon in-
klude de la vivo — se Gi* ne intervenus — kaj 
rapide! 
Tial la Ĉiopova Eternulo zorgoplene intervenis 
en la aferoj de la homaro sur tiu ĉi tero. Fariĝis 
necese ke Dio mem okupu Sin pri tics, taŭzante 
la lingvon de la homoj, tiele ke la diversaj fami-
lioj (pliposte triboj kaj popoloj) senelire konfuz-
iĝus inter si kaj malakordiĝus. Sekve ili ne suk-
cesus kombini siajn sciencajn kaj teknikajn sci-
ojn. Se la Kreinto ne estus interveninta, kaj se 
Gi* ne estus taŭzinta la homan lingvon ĉe kon-
struado de la Turo de Babel, tiukaze la homoj es-
tus antaŭen rapidintaj en akirado de sciencaj ko-
noj. La homaro tiam sendube estus progresinta 
tiel multe kaj altagrade, ke la popoloj estus mal-
kovrintaj, eĉ  jam antaŭ  ol la veno de Kristo, kia-
maniere utiligi la atomon7. 
Jarcentojn antaŭ  ol la eventoj en Babel, Dio 
aranĝis ke la homoj sekvos siajn proprajn mora-
lajn kodeksojn*, projektos siajn proprajn regad-
sistemojn, siajn proprajn formojn de kulto kaj, 
ĝenerale, laŭsekvu siajn proprajn sortojn dum 
6 000 jaroj. Post tiu erao, Dio sendus Jesuon 
Kriston al tiu ĉi tero por savi la homaron el tut- 

monda sinmortigo kaj montri al la homo kiel tiu 
povas organizi vivon de feliĉo, de kontenteco, de 
paco, kaj de progresos. 
Tiu dia ekago metis finon je la ununura lingvo de 
la homaro. La unuanima strebado de la homoj 
konstrui sian Turon de Babel, estis por Dio sig-
nalo pri interveno, disigante rasojn kaj familiojn, 
per atribuo al ĉiu raso kaj ĉiu familio de tiu 
lingvo, kiun la Eternulo volis ke ĝi parolu. La ra-
soj kaj popoloj depost tiu tempo daŭre restis dis-
igitaj pro siaj malsamaj lingvoj. 
Rigardu ni nun kiamaniere la homaro faris pro-
vojn, en la lasta parto de la 19a jarcento, nuligi la 
Dian konfuzigon de lingvoj en Babel. 

Esperanto kaj aliaj mondlingvoj 
Johann Martin SCHLEYER, germana rom'katolika 
ekleziulo kaj lingvisto, ellaboris mondlingvon: 
VOLAPÜK. Li publikigis sian projekton en 1880. 
Tiu ĉi mondlingvo estis bazita "parte sur la an-
gla", sed ĝi entenis bedaŭrinde malkongruaĵojn 
kaj malfortojn9, pro kiu motivo tiun ĉi lingvon 
forlasis ĝiaj adeptoj kiel maltaŭgan lingvon. Oni 
ĝin forrifuzis!1° 
En 1887, rusa Judo, L.L. ZAMENHOF (Doktoro 
Esperanto) aperigis sian nun faman laboraĵon 
Esperanto. Tiu ĉi artefarita lingvo estas miksaĵo 
de eŭropaj lingvoj, kaj enhavas fortajn elemen-
tojn de Latino, la itala, franca, germana, angla, 
kaj ankaŭ  de slavaj lingvoj. Oni foje nomas ĝin 
"malbona itala". En 1922 la Tria Asembleo de la 
Ligo de Nacioj eĉ  decidis rekomendi Esperanton 
[kiel internacian lingvon]. Dum ambaŭ  mond-
militoj Esperanto estis uzata por politika pro-
pagando same kiel por subfosaj (ribelaj) agadoj. 
Ĝin utiligis la Ruĝa Kruco kaj militkaptitoj. Mul-
taj radjostacioj * en Eŭropo kaj Ameriko dis-
sendis en Esperanto. 
Sed ankaŭ  Esperanto montriĝis ne esti la [unui-
ga] lingvo, kiun alsopiris la mondo. Sammaniere 
malsukcesis aliaj [artefaritaj] lingvoj: Inter-
lingua, Gloria, Ido, Novial, Idiom Neutral. Iuj 
homoj tial pledis por akcepto de 'vivanta' lingvo 
kia la angla, franca, germana, aŭ  rusa, altigante 
unu el tiuj al [la statuso de oficiale] internacia 
lingvo. 
Tio nepre ne sukcesus! Naciismaj ĵaluzo kaj 
konkurencado komplete neniigus tian ekprovon. 
Kaj tamen, alvenos monda lingvo — universala 
lingvo — kaj pli baldaŭ  ol oni pensas! 

Dio uzis diversajn lingvojn 
Estas sufiĉe konata, ke la Malnova Testamento 
estas inspirita pere de la hebrea, kun nur kelke 
da fragmentoj en la aramea [popollingvo]. 
Kvankam la hebrea estas multrilate esprimriĉa, 
ĝi tamen havas relative limigitan vortotrezoron, 
kompare al pliparto el la aktualaj lingvoj11. Ĝi ne 
estis la lingvo kiun Dio intencis uzi por malkaŝi 
al la homaro la misteron pri la Regno de Dio, t.e. 
la evangelio aŭ  bona novaĵo pri la baldaŭ  ven-
onta Reĝoregno! 
Anstataŭ  ĝi elektiĝis la greka kiel lingvo por la 
Nova Testamento, kaj Dio proklamis la ĝojigan 
mesaĝon pri Sia Regno pere de tiu al la mondo. 



En la jarcentoj tuj antaüaj al la naskiĝo de Jesuo 
Kristo, Dio permesis al Aleksander la Granda 
dissemi la helenajn lingvon kaj kulturon en tre 
granda parto de la [tiam] konata mondo. En la 
epoko de Kristo kaj de la apostoloj, la greka tiel 
estis fariĝinta grava komunikilo. La Nova Testa-
mento ne nur skribatis en la greka, sed estis an-
kaü diskonigata per ĝi de la apostoloj, precipe 
de Paulus. 
La greka tamen ĉesis esti internacia lingvo de la 
civilizita mondo antikva en la tempokuro; ja an-
kaŭ  tiu ĉi lingvo entenas malperfektaĵojn. 

Dio ekuzas la anglan 
Dio elektis la anglan lingvon kiel Sian ĉefan 
instrumenton por konigi al granda parto de la 
mondo, je fino de tiu ĉi nia propra erao, la Bonan 
Novaĵon pri Gia* baldaŭ  venonta Regno12. 
Sed kial la angla? 
Antaŭ  kelkaj jaroj iu verkisto formulis [ĝiajn kva-
litojn] en jenaj trafaj vortoj: "La angla estas ho-
diaŭ  la plej nekontraŭstarebla lingvo en la mon-
do. (...) Fleksebla, esprimriĉa, kaj sufiĉe simpla, 
ĝi progresas ĉirkaŭ  la mondon per fenomena ra-
pideco. (...) Parolata de centmilionoj da homoj 
kiel dua lingvo, la angla fariĝadas la universala 
lingvo de komerco, diplomatiko * , kaj scienco. Pi-
lotoj de ĉiuj nacioj ĝin aplikas kiel komunikilon 
en la aertrafiko. (...) En aziaj kaj afrikaj industrie 
subevoluintaj landoj polyglotaj13  homoj uzas la 
anglan kiel solan instrumenton de inter-
kompreniĝo kun siaj najbaroj."14  

Oni disaŭdigas pli da radjoprogramoj* en la an-
gla ol en ĉiuj ceteraj lingvoj kune. Preskaŭ  3/4 de 
la poŝta trafiko tra la mondo okazas pere de la 
angla lingvo. Oni povas vojaĝi al ĉiu ajn parto 
de la mondo, kaj preskaŭ  ĉiam trovi iun kiu pa-
rolas angle. La angla estas instruata en tre mul-
taj lernejoj, kolegioj, kaj universitatoj tra la 
mondo. 
Estas interese konstati, ke la ĉina kun siaj mult-
nombraj dialektoj estas parolata de pli da homoj 
(proksimume 950 milionoj) kiel unuan lingvon, 
ol iu ajn alia lingvo. Sed la dekmiloj da ĉinaj dia-
lektoj konsistigas malfacile supereblan obsta-
klon al interkompreniĝo de multaj Ĉinoj mem. 
Ankaŭ  tie la angla aktuale estas grava por la 
scienco. 
Oni ne nur parolas, skribas, kaj interkompren-
iĝas per la angla en ĉiuj partoj de la mondo; ĝi 
fariĝis la lingua franca, la internacia lingvo de di-
plomatoj, komercistoj, kaj sportistoj. Tiel ĉi oni 
klare povas percepti kial Dio elektis la anglan 
kiel ĉefan lingvon, pere de kiu Gi* povas atingi 
plimulton de la homaro kun Sia Bona Mesaĝo. 
La angla estas sufiĉe facile lernebla lingvo; ĝia 
gramatiko estas simpla, kaj ĝi estas tre bone 
utiligebla lingvo.15  Inter la grandaj lingvoj de la 
mondo, ĝi estas la plej esprimkapabla. Unu el la 
kaüzoj [de tiu supereco] estas ke la angla en-
havas vortojn el multaj lingvoj — la hebrea, gre-
ka, franca, germana, itala; Latino kaj Sanskrito; 
samkiel plurajn elementojn el la rusa, hispana, 
portugala, araba, indiana, kaj aliaj malpli konataj 
lingvoj.16  Tio ĉi donas al la angla plimalpli_inter-
nacian karakteron kaj specialan ĉarmon. Gi foje 
nomatas "koncentriĝo de multaj lingvoj". 

Kvankam ĉiuj ĉi kvalitoj veras, la angla tamen 
posedas ankaŭ  proprajn limojn kaj mal-
kongruojn. El starpunkto de ortografado17, ĝi eĉ  
estas unu inter la plej malfacilaj de la mondo18. 

Unika mondlingvo venonta 
La tuta mondo baldaŭ  konos unusolan komunan 
lingvon — en paco kaj harmonio. 
El n}ultaj bibliaj profetaĵoj lumas ke Dio resen-
dos Sian Filon, Jesuon Kriston, al tiu ĉi tero; ĉi-
foje por antaügardi ĝin kontraŭ  pereo de ĉio viv-
anta (Mat. 24:21; Dan. 12:1; Jer. 30:7). Mifia 4 
kaj Jesaja 11 priskribas verve la tempon kiam la 
Regno de Dio estos establita sur tiu ĉi tero. Es-
tos epoko de paco, feliĉo, kaj bonfarto. 
Unu el la benoj, kiujn Dio redonacos al la popoloj, 
dum tiu ĉi miljara regado, estos universala, tut-
monda lingvo. Tion klare revelacas* la tria ĉapi-
tro de Cefanja. 
Dio "kolektos la naciojn" kaj "kunvenigos la reg-
nojn" por "elverŝi super ilin Mian koleron" — 
pro iliaj akumuliĝintaj pekoj (Zef. 3:8). Tiu ĉi 
profetaĵo estas ne miskompreneble klara. Ĝi re-
ferencas al la sama tempo kiun priparolas ZaFia-
ria 14 kaj Apokalipso 19 — la tempo en kiu ĉiuj 
nacioj kuniĝos por kontraŭstari Jesuon Kriston 
— ĉe Ties dua veno. Ili toleros neniun dian aüto-
ritaton super si. Kaj kion faros la venkanta Kris-
to? Cefanja 3:9 donas la respondon, parolante 
pri la Miljara Regno. Dio solene promesas: "Ve-
re, tiam Mi redonos al la popoloj lingvon pu-
ran, por ke ĉiuj vokadu la nomon de la Etern-
ulo kaj servadu al Li unuanime." Jes, Dio hav-
igos al ĉiuj popoloj "puran paroladon" (sen-
makulan lingvon) tiele ke "ĉiuj" alvokos kaj 
komunsente servados Gin*. 
Sed kiu lingvo estos enkondukita de Dio, dum tiu 
miljara funkciado de la Dia Regno? La Biblio ne 
senpere malkŝas ĝuste kiu lingvo elektatos kiel 
"pura parolado" ! Ĝi do tre bone povos baziĝi 
sur la angla. Tio ne necese signifas ke la greka 
aŭ  la hebrea aŭ  aliaj gravaj lingvoj devos mal-
aperi. 
Mina 4:5 certigas: " Ĉiuj popoloj iros ĉiu en la no-
mo de sia dio, sed ni irados en la nomo de la 
Eternulo, nia Dio, ĉiam kaj eterne". Sekve estos 
unu internacia lingvo, unu vero, unu religio, sed 
diversaj lokaj lingvoj uzantaj aliajn nomojn por la 
vera Dio. 
La venonta pura lingvaĵo ne havos trivialajn 
esprimojn. Malaperos la nomoj de tagoj, mona-
toj, kaj paganaj festoj, nun maskitaj kiel 
'kristanaj'.19  
Helpe de pura parolado — de universala mond-
lingvo — Dio finfine kunigos ĉiujn popolojn sub 
Sian idealan sceptron. Sed ne antaŭ  ol tiuj po-
poloj devige konvertiĝos de sia pekemo. 

Raymond F. McNair 



KOMENTOJ DE LA REDAKTISTO 

1. Tiu ĉi estas la klasika starpunkto de kristanaj Funda-
mentalistoj, kiuj volas interpreti la Biblion en ĉiu ajn rila-
to nepre laŭvorte. Kalkulante nur laü la geneologikaj* 
sinsekvoj, menciitaj en la Sankta Juda Skribo, oni ja ve-
nas al estiĝo de la universo (la Kreo) en proksimume 
4 000 AD. Imponite de la tro grandaj kvanto kaj kohero 
de natursciencaj donitajoj, unu ilia tendaro tamen sub-
tenas tiun hodiaŭ  absurdan limigon nur por kreo de la 
homo (Adam) mem, lasante pli da evolukapablo al estiĝo 
de la Universo kaj de la planedo Tero... kiuj ja ne tiom 
gravas en la debato ! 

2. Laŭ  aliaj fontoj oni povas rekonstrui ke la Diluvo, kiu 
konsistigis realan kaj tutmondan kataklismon, okazis ĉir-
kaŭ  10 000 jaroj AD kaj kongruis kun pereo de la iama 
civilizo de Atlantujo. Oni tiel devus malantaŭen puŝi la 
indikitajn referencojn eĉ  pluen, al mytologikaj* tempoj. 

3. Medzopotamujo' — PIV: Mezopotamio. Antikva regi-
ono "inter la rivereĝoj". El normradikoj medz• (mez') kaj 
potam• (river') plus sufikso -UJ (lando). 

4. Nimrod kaj la Turo de Babel — El la vizioj de A.C. Em-
merich oni povas lerni ke tiu ĉi kruela kaj potenca, sed 
ankaŭ  genia organizanto estis ĉefarkitekto de la Turo de 
Babel. Tiu ĉi kolosa entrepreno situis sur vastregiona 
ebenejo. Ĝin kunkonstruis 25 triboj sub ĝenerala direkt-
ado de Nimrod, kiu loĝigis ilin radformè ĉirkaŭ  la laborej-
ego, tiele ke ĉiu tribo disponis grandan, grade altiĝantan 
vojegon propran al la centro, por la ransportado de ma-
terialoj, al kiu tasko servis armeo da ŝarĝbestoj kaj ĉaroj. 
La homoj tenace kaj unuanime dediĉadis sin al la 
komuna taskego dum tridek jaroj. Ne kalkulante la fun-
damentojn, ili estis atingintaj post tiu tempo ankoraŭ  
nur la duan etaĝon (platformon). Ĝi estis tamen jam ti-
om alta ke "l'unu el la flankoj, pro la ombro, estis tute 
malvarma, dum l'alia flanko estis tre varma, pro la efiko 
de la sunradiado". Sed tiam komencis konfliktoj inter la 
metiistoj, kiuj opiniis sian parton pli grava ol tiu de cete-
raj kolegoj kaj kiuj postulis pro tio specialajn privilegiojn 
kaj konforman pagon. Ili sin grupigis en partioj recipro-
ke antiagonismaj*. Komencis regadi etoso de malfido 
kaj malakordo, ĝis okazis interbataloj kaj finfine sanga 
intermilitado de iuj triboj. La grandioza entrepreno tiele 
rezultis en mizera fiasko, laü tute moderna koncepto pri 
sindikataj depostuloj. La konata lingva diferenciĝo, 
menciita en la Biblio, okazis nur en postaj jarcentoj, kiam 
la inter si malamikaj triboj migris for al diversaj regionoj, 
perdante la interkontakton. Eĉ  Nimrod ne sukcesis re-
grupigi ilin. Laŭ  la viziulino, li poste ekirigis konstru-
adon de la urbo Ninivë, por kies fundajoj li utiligis jam 
pretajn blokojn kaj ornamajojn (precipe mozaikajojn) de 
la Turo. Se arheologoj volus atenti tiun ĉi detalan kaj ri-
ĉan fonton de informoj, ili eventuale povus rekoni en la 
ruinajoj de Ninivë tiujn devenajojn. Eĉ  la fundamentoj 
de la Turo mem ne povas ne ekzisti ankoraü en formo de 
tumula monteto, ne rekonata ĝis nun pro sia ekster-
ordinare granda etendiĝo (probable ne tro fore de Nini-
vë). La fundamentoj de la Turo, laŭ  aludoj de A.C.E. ja 
devis okupi surfacon de ĉ. 75 km2  — kio egalas surfacon 
de granda moderna urbo — kaj similis al subtera labirin-
to memoriga pri la usona Pentagono! Nimrod mem far-
iĝis patro de Derketoo kaj de Semiramis, ambaŭ  poste 
adorataj kiel diinoj. Ankaŭ  li mem poste estis honorata 
kiel dio sub la nomo Belus (Baâl = «mastro»). Li kon-
struigis ankaŭ  la unuan Babilonon. La Eĝiptoj ricevis 
de li la figuron de la sfinkso (leono kun homa kapo). 

5. Fakte necesus precizigi "sur la tuta tiutempe konata te-
ro", kio egalas "en tiu mondoparto", ĉar en aliaj kon-
tinentoj (Ameriko, Azio, Afriko, Oceanujo) sendube sav-
iĝis grupetoj de la aliaj tie vivantaj homaj Tasoj. La Biblio 
rakontas ja "nur" el perspektivoj de la posteularo de 
Adam kaj de ilia ĝenerala loĝadloko en Proksima Azio. 
Laŭ  indikoj de A.C.E. ili parolis tiun lingvon, kiun nun-
tempaj filologoj nomas "hindeüropa" kaj klopodas hypo-
teze* rekonstrui. Pli spektakle: ekzistus ankoraü skriba-
joj en tiu lingvo, profunde kaŝitaj sub la sablo de Medzo-
potamujo* ! 

6. Jen sufiĉe naiva aserto, kiu des pli eraras ĉar Dio ja sen-
ĉese kaj daüre gvidas la tutan universon al ties kulmino 
antaŭfiksita, lasante tamen moviĝospacon pere de la 
'hazardo', sufiĉan por ke ankaŭ  la 'libera volo' povu aga-
di sur ĉiuj niveloj, ĉu negative, ĉu pozitive kontribuante 

al tiu Celo. — Daüre kreskanta unueco estas ja ĉef-
faktoro en tiu Plano, per multaj disfaloj kaj rekonstruoj, 
multaj malakordoj kaj repaciĝoj, tra la historiko*, laŭ  la 
koncepto de HEGEL. 

7. Kiom ni povas fidi la entrancajn priskribojn de Edgar 
CAYCE, jam la Atlantoj estis sukcesintaj disvolvi alta-
gradajn sciencon kaj teknologikon*, bone kompareblajn 
al la nunaj, kvankam pluraspekte 'arkaikajn'. La korupt-
eco de ilia civilizo, ankaŭ  tute komparebla al nia aktuala 
situacio, elvokis planedan kataklismon. Kredeble Noah 
devenas de ilia insularo kaj saviĝis kun sia gento en bo-
atego konceptita kvazaŭ  submarŝipo — la Arkeo. Menci-
indas tamen, laŭ  CAYCE, ke elmigris [antaü ol li) aliaj gru-
petoj da homoj, same konsciaj pri la venonta pereo, unuj 
al Eĝiptujo, aliaj al Mez-Ameriko — kie ekzistis parencaj 
altevoluintaj kulturoj. 

8. Tiu ĉi fantazia interpretajo komplete ignoras la esencon 
mem de la Mesio; nome: Dia Elaĉeto por la Origina Peko 
de la Homo. Sed nu, eĉ  la Judoj mem rifuzis kaj daŭre ri-
fuzas agnoski tiun bazan aspekton en Jesuo, postulante 
nur Gloran Reĝon, Kiu altigus la Popolon de la Promeso 
super ĉiuj ceteraj popoloj en la mondo. Ni do ne miru ke 
Jesuo servis kaj servas kiel flago por multnombraj aliaj 
'idealoj' — nuntempe, en marksisma perspektivo, eĉ  de 
perforta liberiganto el socia subpremado. En la kadro de 
tiu ĉi artikolo — ĉar ni ree troviĝas en konkreta danĝero 
pri tutmonda katastropfo * — la veno de Jesuo estis tute 
vana, same kiel la "konfuzo de la lingvoj". Dio sukcesis 
sole nur iom haltigi nin sur la vojo al pereo... 

9. ... kiel ĉiuj aliaj lingvoj, pli aŭ  malpli forte, naturaj kaj ar-
tefaritaj. Absoluta perfekteco estas idealo alstrebebla, 
sed ne atingebla. 

10. Tio validas evidente nur por la antikva hebrea, same kiel 
por ceteraj 'klasikaj' lingvoj, ĉar la moderna hebrea estas 
same riĉa je aktualaj vortoj kaj konceptoj kiel iu ajn alia 
lingvo nun uzata. 

12. ... same kiel la diablo, por dissemi la dekadencan kultur-
on okcidentan; aŭ  ĉu ni eraras? 

13. polyglotulo — PIV: poligloto; «multlingvulo».  El 
normradikoj poly (mult') kaj glot• (lingv'). 

14. Se ne estintus la Francoj, kiuj liveris la vorton 'ŝoven-
ismo', oni devus nepre mati ĝin sur la ĉapon de Anglo-
saksonoj... 

15. ... por denaskaj parolantoj, kompreneble. 

16. Do, same kiel Esperanto, laü deklaro en la komenco; aü 
ĉu ne? 

17. ortografado — PIV: ortografio. El normradikoj ort• 
(ĝust') kaj graf (skrib'). 

18. Ĉu tamen?? Neeble! 

19. La «Worldwide Church of God», la Atestantoj de Jehova, 
kaj pluraj aliaj religiaj grupoj, ne pardonas al la Rom'Ka-
tolika Eklezio ke ĝi greftis siajn (origine judajn) festojn 
sur ekzistantaj festoj de la paganaj popoloj eŭropaj. Gi 
tion faris pro la sperto, ke ne eblas forigi, ĉe freŝe kon-
vertitoj, tradiciojn tiel intime ligitajn kun loka kulturo. Cu 
perforta subpremado de tiaj tradicioj/folkloro kaj nepra 
mortigo de naciaj kutimoj estas pli laŭdinda solvo? Jen 
tika demando. Ankaŭ: ĉu la ne kontestebla dekadenco 
kaj la forperdo de religiaj valoroj en tiuj festoj en la aktu-
ala tempo estas kulpo de la eklezio(j) mem? Incidente: ni 
ne forgesu ke la korupta epidemio — kun «Paĉjo Krist-
nasko» ĉekape — plejparte fontas ĝuste en Usono, kiu 
situas sufiĉe malproksime de la Vatikano. 

20. geneologika — PIV: genealogio. Scienco pri parenceco 
kaj deveno de familioj. El normradikoj gene• (naskiĝ', 
ide') kaj olog. (fakul') plus scienca sufikso -IK (scienco). 

21. mytologiko — Anstataü PIV: mitologio. El norm-
radikoj myt• (legend'), olog• (fakul'), kaj sufikso -IK (sci-
enco, metodo). La radiko mit• rezerviĝas al la signifo (fa-
den'), kiel ekzemple en mitofiondro. 

22. antiagonisma — Anstataŭ  PIV: antagonismo. El 
normradikoj anti• (kontiaü), agon. (batal') plus sufikso - 
ISM (konduto). 

23. katastropfo — Anstataü PIV: katastrofo. El norm-
radikoj kata• (suben) kaj stropf (turn'). La radiko strof' 
restas rezervita al la signifo "divido de kanto". 
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