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Fizik Andrej Detela je s svojo knjigo »Sintropija v polifaznih zibelkah« približal pojem
»sintropija« slovenskim bralcem. Sintropija v preprostih besedah pomeni, da se urejenost
nekega sistema povečuje in tudi, da ima tak sistem veliko proste energije. Živ organizem ima
veliko proste energije. Če organizem umre, se začnejo v truplu dogajati procesi razpadanja
(gnitja), ki ga na primer pri železu ni. Vsak živ organizem je sitropični sistem, ker ima
sposobnost ohranjanja več proste energije kot geološko okolje v katerem se nahaja. Prosta
energija v živih organizmih je fizični temelj za evolucijo življenja.
Sintropija ni bila v fiziki in biologiji nikoli popolnoma razumljena. Belgijski kemik
Prigogine je sintropijo matematično opisal z modelom »razsipajočih struktur«, fizikalna
osnova sintropije pa je ostala nepoznana do današnjih dni. Naprednejši biologi se zavzemajo
za teorijo samoorganizacija anorganske materije v organsko materijo in le-te naprej življenje.
Teorija samoorganizacije ne pozna fizikalnega izvora (temelja) sintropije. Iz opazovanja
narave je razvidno, da se materija organizira in danes se verjame, da obstaja nek globlji
princip v vesolju po katerem se organizira materija. Angleški fizik David Bohm imenuje ta
globlji princip »implicirani red« vesolja. Vprašanje fizikalnih temeljev sintropije in
impliciranega reda pa ostaja odprto. V tem članku bom poskušal najti odgovor.
V vesolju opazujmo stalno naraščanje entropije materije, prosta energija plinov se
veže v atome z večjimi atomskimi masami, ki se potem oblikujejo v zvezde v katerih je na
razpolago malo ali nič proste energije. Lahko rečemo, da ima materija lastnost stalnega
naraščanja entropije, ki je nasproten procesu sintropije. Kako je mogoče, da se del materije
uspe »upreti« entropiji in se razviti v življenje? V fiziki 20 stoletja je veljalo prepričanje, da je
vesoljni prostor posledica obstoja materije, prostoru so bile odvzete fizikalne lastnosti,
dojemal se je kot nebistven pojav, kot epi-fenomen materije. Entropija materije se je
dojemala kot primarna fizikalna zakonitost, ki velja za celotno vesolje. Danes se ta pogled
korenito spreminja. Vesoljni prostor ni posledica materije, ampak je njen izvor. Prostor, ki se
je v 19. stoletju imenoval »eter« je primarna oblika energije, ki je ne-ustvarjena, večna.
Materija je le strukturirana energija etra, ki se v črnih luknjah spreminja nazaj v svojo izvorno
obliko, se pravi v energijo etra-prostora. Po celotnem vesolju se pa eter oblikuje v kozmično
sevanje, ki se potem oblikuje v elementarne delce, ki sestavljajo materijo. To kozmično
kroženje energije nima začetka in nima konca, je večno, vesolje je torej ne-ustvarjeno in se
samo-obnavlja. Lahko rečemo, da vesolje kot sistem nima entropije, je sintropično, entropija
je značilna le za materijo, ki predstavlja 5% vse energije vesolja, 95% pa je energije etra, ki je
sintropična.

Materija ima tendenco razvoja v življenje, ker obstaja v sintropični energiji prostoraetra. Drugače rečeno, sintropična energija prostora je fizikalni temelj, ki omogoča razvoj
življenja. Nismo edina civilizacija v vesolju, celo vesolje je živo in druge civilizacije zagotovo
obstajajo. O sintropičnem vesolju smo pripravili posebno izdajo ameriške revije za moderno
fiziko: AJMP – Insufficiency of Bag Bang Cosmology. Teorija velikega poka je najbolj nelogična
in iracionalna teorija znanosti 20. stoletja, ki dokazuje inferiornost znanstvenega uma
zahodne civilizacije, ki nima stika z zavestjo. Taoisti in drugi modreci starodavnih izročil vedo
tisočletja, da je vesolje ne-ustvarjeni sistem v stalnem dinamičnem ravnovesju. Ponazarja ga
starodavni simbol zmaja, ki je svoj lastni rep.

Auroborus – simbol vesolja v dinamičnem ravnovesju

Naša zemeljska civilizacija je v nekaterih pogledih precej nerazvita. Ne razumemo še,
da smo del kozmičnega procesa, da je delitev na različne vere nekako stvar preteklosti.
Vesolje je bog sam, in verovati v različne bogove je času neprimerno. Eter je gonilo evolucije
na vseh celinah našega planeta, na vseh ostalih planetih, kjer se je življenje razvilo.
Globoka iluzija različnih ver, kultur in narodnosti ustvarja na planetu občutek
ločenosti, ki potem povzroča napetosti, konflikte in vojne. Mi vsi smo ena planetarna
civilizacija. Problemi današnjega sveta kot so begunci, lakota in druge, se lahko razrešijo le s
sistematičnim enotnim poučevanjem po celotnem svetu, da je vesolje sintropični sistem, da
je celotno vesolje živ organizem, da je delitev na religije in narode drugotna, primarno je, da
spoznamo naš skupni izvor, ki je izvorna sintropična energija prostora.
Brez meditacije enostavno ne bo šlo. Meditacija je pot spoznanja o skupnem izvoru
vsega bivajočega, ki je eter. Ko bo v vseh šolah sveta meditacija obvezen predmet, bo
prihajajoča generacija prinesla mir, sožitje in resnično sodelovanje med ljudmi tega planeta.
Religija je stvar uma, resnična predanost bogu, je pa stvar srca. V vsakem človeškem srcu
biva isti Bog in čaka, da ga spoznamo. Bog je onkraj etra, eter je »most« med Bogomzavestjo in materijo. Svetloba je pa valovanje etra. Fotoni v živem organizmu so nosilci
informacij, ki jih Bog poskuša posredovati v možgane ljudi. Zato je pomembno, da smo
vegetarijanci in jemo hrano, ki je polna svetlobe. V truplih ubitih živali ni veliko fotonov,

trupla so mrtva, prinašajo smrt. Rastline pa jemo žive, polne fotonov, ki so sintropična
energija življenja.

Zaključek je preprost: vesolje je sintropični sistem, ki nam narekuje, da za življenje ni
potrebno ubijati. Entropija-smrt je le parcialni zakon, ki velja le za materijo, ne velja za
energijo prostora. Ko jemo rastline, ki so žive, smo zmeraj bolj živi in zdravi, inteligentni,
sočutni, se pravi sintropični, ko jemo trupla ubitih živali, smo zmeraj boj mrtvi, agresivni in
entropični. Kozmična sintropična formula za uspešni in miroljubni razvoj naš civilizacije je:
vegetarijanstvo + meditacija = mir in sožitje
Današnja družba ima veliko entropijo, ki se izraža v potrošništvu, pridobivanju
energije, ki onesnažuje okolje (TEŠ 6 v Sloveniji in atomske centrale), velikemu deležu
zaposlenih v državni upravi. Entropična družba izčrpava posameznika in »krade« njegovo
energijo za svoj obstoj v obliki prevelikih davkov.
Elementi sintropične družbe so naslednji: vegetarijanstvo, ekološko pridelovanje
hrane, kompostiranje človeških iztrebkov, razvoj ekoloških virov energije, ki ne onesnažujejo
okolja. Multinacionalke in svetovna banka za razvoj so nosilci entropične družbe, njihov edini
cilj je »profit«, ki je največja iluzija moderne družbe. Ideologija profita in liberalni kapitalizem
sta nosilca revščine in ekonomskega izkoriščanja »nerazvitih« držav s strani »razvitih držav«.
Ta »socialna anomalija« se sedaj vrača razvitim v obliki beguncev, ker je življenje v nekaterih
državah nemogoče. »Razviti« so zrušili Gadafija izključno zaradi tega, ker je hotel prodajati
nafto mimo dolarja, Libija je bila ena najbolj cvetočih držav Afrike. Glavne niti na tem planetu
so v rokah lastnikov multinacionalk, katerih edini bog je denar, v tem je glavna težava za
razvoj sintropične družbe. Če bi danes na primer Slovenija predlagala v Združenih narodih, da
je dolgoročna rešitev za problem beguncev razbitje multinacionalk v manjše sisteme, ki imajo
lahko le 10 milijonov evrov osnovnega kapitala, da je potrebno v celotnem sistemu
svetovnega izobraževanja uvesti kot obvezni predmet meditacijo, bi nas označili kot

»sanjače«. Tisti ki »rešujejo« begunsko krizo ne vedo, da je glavni vzrok za njeno razrešitev
rekonstrukcija sistema kateremu pripadajo.
Slovenci imamo možnost, da povečamo sintropijo naše družbe in uvedemo
meditacijo kot obvezen predmet v šolah. V Butanu so to že storili. Oni imajo ministrstvo, ki
skrbi za srečo ljudi. Tudi v Sloveniji rabimo ministrstvo za razvoj sintropične družbe. Slovenci
smo majhen in pameten narod z velikim potencialom, naša pomanjkljivost pa je, da se
preveč radi zgledujemo po »velikih demokracijah«. Glavni element za razvoj sintropične
družbe je ukinitev političnih strank in direktne volitve ljudi-poslancev v parlament. Politika na
splošno je glavni generator družbene entropije in zato ni in ne more postati element
družbenega razvoja. Največ »proste energije« v politiki se porabi za prerekanja o tem, kdo
ima boljšo rešitev, v glavnem se pa stvari ne spreminjajo na bolje. Politike v glavnem
zanimajo njihove plače, stolčki in lobiranje, ki so srž liberalnega kapitalizma. To je »bridka«
resnica, ki si jo moramo priznati. Modena družba rabi kot osnovo stabilno a-politično
državno vodstvo in državno upravo. »Demokracija« je pretveza liberalnega kapitalizma, da
lahko izživlja svoj nagon po bogastvu, ki je pokazatelj njegove duhovne odtujenosti. Nalijmo
si čistega vina: sintropične družbene spremembe zahtevajo osebno duhovno rast
posameznika. Branje tega članka ne bo dovolj, potrebna je akcija, delo na sebi, ki edino
spreminja svet na bolje.

