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De Homo Sapiens al Homo Galaksia

La nova vidpunkto al la biologia
evolucio de la homo

En la broŝuro montrade, ke por ŝato de perspektivoj de la
loĝatiĝo de la homaro al la apudsuna kaj la galaksia spaco necese
havi kompleksan aliron al la problemo de sendanĝereco de la
homo dum interplanedaj kaj interastraj flugadoj. Tiu kompleksa
vidpunkto estas la teorio de Geopatogenaj Radiadoj. Laǔ tiu
teorio, la homo estas la parto de la unueca organizmo de nia
planedo, kaj la homo seninterrotempe interŝanĝas kune kun ĉiuj
planedaj medioj en la spektrodiapazono de energioj, karaktera
por nia planedo. Sur tiu bazo estas konstruita la koncepto de
la evolucio de Homo Samtempa biospecio (Homo Sapiens) en la
novan biospecion de Homo Suna, kaj poste en la biospecion de
Homo Galaksia.

Dum la plej lastaj jardekoj sur nia planedo aktive evoluiĝas la pilota
kosmonaǔtiko. Sur la apudtera orbito, post la aprilo de 1961, estis
̂etitaj la dekoj da kosmaj ŝipoj kun homoj sur ŝiprando. Fluagadoj de
kosmonaǔtistoj estas nun ne fantastiko, sed la ordinara realo de ĉiutaga
vivo. Post la 1970-a sur la apudtera orbito oni regulare ̂etis grandajn
orbitalajn staciojn, en kiuj loĝis kaj laboris alterne kosmaj ŝipanaroj
je kelkaj homoj. Kvanto de homoj, vizitintaj en la apudteran kosman
spacon post la 1961-a, supertempis centon, kaj la plejtempo de la vizito
en la orbitalan stacion treuzis unun kaj duonon da jaro.

Do, nune la homo aktive ekposedas la apudteran kosman spacon.
Kosmaj flugadoj estos la plej longdaǔraj. Sciencistoj kaj inĝenieroj se-
rioze priparolas teknikajn programojn de pilotaj kosmaj flugadoj en
Marson kaj aliajn planedojn de la suna sistemo, kiuj povus daǔri iom da
jarojn. Ankaǔ oni priparolas praktikajn eblojn de konstruo de loĝeblaj
kosmaj stacioj sur la apudsuna orbito (artefaritaj miniaturaj planedoj).

Evidente, ke al perspektivo la homo aspiros laǔgrade ekposedigi kaj
loĝatigi tutan nian sunan sistemon.

Tial nun tregrave kompreni, kiaj kondiĉoj estos necesata por normala
sendanĝera ekzistado de homoj dum longedaǔraj kosmaj flugadoj tra la
apudsuna kosma spaco.
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Sufiĉe ordinare havi la manĝoprovizon kaj la kunpremitan aeron por
ke la homo povus vivi kaj labori normale (sen malprofito por sia sano)
interne de la kosma stacio en profundecoj de nia suna sistemo fore de
Tero, ĉu ne?

La samtempa kosmomedicino jam akumulis la grandan sperton. Ta-
men tiu sperto bazumis la pilotajn flugadojn nur en la apudtera kosma
spaco, interne de la orbito de Luno, nia satelito. Ĝis nun la homo ne
vojaĝis fore de la naskoplanedo, en profundecojn de la suna sistemo. Kio
okazis kosmonaǔtistojn dum la interplaneda aǔ la apudsuna flugado? La
sperton de interplanedaj kaj apudsunaj flugadoj la samtempa kosmo-
medicino ne havas nun.

Provi prognozi, kiel kosmonaǔtistoj sentos sin dum longedaǔraj
interplanedaj kaj apudsunaj kosmaj flugadoj, bazumas nur el la sperto
de apudteraj flugadoj, estas la tredanĝera. En okazoj de iaj krizaj situa-
cioj (ekzemple, nekonataj malsanoj ligitaj kun loĝo fore de la naska
planedo, kaj simile) tio ĉi povus minaci vivojn de kosmonaǔtistoj, kaj
fiaskiĝus multekostan kosman programon.

Kio fari en tiuj okazoj? Estas evidenta, ke por tiuj okazoj estas
necesata la plej kompleksa vidpunkto, permesanta rigardi al la problemo
de sendanĝereco de la homo dum interplanedaj kaj interastraj flugadoj
ne el la ordinara vidpunkto de la tera kuracisto aǔ la biologo, sed kvazaǔ
elekstere, el la vidpunkto de tuta suna sistemo, aǔ eĉ el la galaksia
vidpunkto.

Tiun eblon de la nova kompleksa vidpunkto donas la teorio de

spektrokoloraj tempofluoj de la energetika mondo.
Jen koncize la bazaj punktoj de tiu teorio.
La materio estas la substanco kaj kampoj. La elektromagneta kampo

kaj la gravita kampo inkluzive ankaǔ estas la partoj de la materia
mondo.

La energion mem vi ne observas en la materia mondo. Vi povas
observi nur ĝian elaperiĝon kiel la movo, la varmiĝo, la formo, la situo
de materiaj korpoj kaj simile, t. e. nur materializiĝon de la energio.
Do ĉiu korpo de la materia mondo estas nur la aparta elaperiĝo de
energetikinterŝanĝoj, realizantas en la energetika mondo. La energetika
mondo mem estas la mondo de energetikdensâoj, kie ĉiu havas sian
spektrokonsiston kaj pulsadas per energetikinterŝanĝoj kune kun aliaj
energetikdensâoj. Ĝiaj energetikinterŝanĝoj (por materiaj korpoj) estas
fluoj de tempoj de diversaj fizikaj procesoj, kiel fragmentoj de Unueca
Tempo de Senfineco.

Do en Tempo de Senfineco de la energetika mondo vivas kaj aliformi-
ĝas diverskoncentraj turnoblovaj energetikdensâoj. Ĝi havas diversajn
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spektrokolorojn. Ĝia celo estas redistribuigo de energetikligoj en
spektrokoloraj spacoj de la energetika mondo.

Turnoblovaj energetikdensâoj estas ligantaj energetikfadenoj de
diversaj regionoj de energetikspacoj, kiel elementoj de nevideblaj pro-
cesoj de Tempo (la energetika mondo).

Malesto de Tempo esceptas per Leĝo de Konservado de Energio. La
spektro estas la energio de turnoblovaj statoj de Tempo, kiuj ligigas
diversajn ampleksojn de spektrokoloraj spacoj de la energetika mondo.
Turnoblovaj statoj de Tempo ekzistadis eterne.

Translokado de la energio en spektrokoloraj spacoj severe “organizi-
ĝas” laǔ Leĝo de Konservado de Energio. La “flueco” de ampleksoj de
spektraj spacoj elaperiĝas kiel lokoj de ĝiaj fluoj ankaǔ laǔ Leĝo de
Konservado de Energio.

Tio ĉio kune estas nur “akcelo” aǔ “malakcelo” laǔ longe diversaj
detranĉoj de tempofluadoj, kiel pulsadoj (la spirado) de spektrokoloraj
spacoj de la energetika mondo.

La energetikdensâo, naskinta iun materian korpon, estas la loka
turnoblova stato de Tempo en torditaj diversrapidaj spektrofluadoj de la
energetika mondo. Ĉiu formo de ĉiu strukturo estas la kondiĉa “interkru-
ciĝo” de diversspektraj fluoj de Unueca Tempo de Senfineco (la energe-
tika mondo).

Por ekzemplo, kelkaj universoj konsistigis ĉelan energetikstrukturon,
kiu spiradas energetikinterŝanĝojn laǔ Leĝo de Konservado de Energio.
Proksimigas parton de fragmento de la spektrokolora spaco de la energe-
tika mondo. Nia Universo: ĝia sia spektrokolora spaco, kaj densâoj de
diversa denso de energetikinterŝanĝo (galaksioj, astraj, kaj tiel plu).

Ĉiu universo estas la elaperiĝo en la materian mondon (la materiali-
ziĝo) de energetikinterŝanĝoj, okazitaj en spektrokoloraj fluoj de Tempo
de Senfineco.

Ĉiu galaksio, inkluzive nia Galaksio (nomita kiel Lakta Vojo), estas
la materializiĝo de energetikinterŝanĝoj interne la unuo el energetikden-
sâoj de spektrokoloraj fluoj de la tempo de nia Universo.

La diverskoloreco de steloj, videbla sur la nokta ĉielo, estas la elape-
riĝo de energetikdensâoj de diversaj spektrokoloraj tempofluoj (divers-
spektraj spacoj) de la energetika mondo.

Ĉiu korpo de la materia mondo (astraj, kometoj, planedoj kiel kom-
binoj de la kemiaj elementoj) estas nur la elaperiĝo de energetikinter-
ŝanĝoj en spektrostrukturoj de la energetika mondo.

Do, la energetika mondo. La diverskolora pulsanta turnoblova bulo
— Tero planedo — konsistas el supermaldikaj “fadenoj” de la spektro-
kolora spaco de nia Suno. Kaj energetikdensâoj de ĉiuj korpoj de la
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suna sistemo (planedoj, satelitoj, asteroidoj, kaj aliaj) konsistas laǔ tiu
skemo.

Geopatogenaj Radiadoj estas la nomo de nia planedo en la ener-
getika mondo. Tiu nocio konsistas el kelkaj partoj:

— en la greka Geja signifas Teron planedon, kaj geo kutime sig-
nifas apartenon de nia planedo (geografio, geodezio);

— pátos signifas la potenco de vivo en ĝenerala senco de tiu vorto;

— gen (la geno — en Esp.) estas la ĉeffondanta, ankaǔ signifas la
unuon de la biologia informo;

— radiadoj estas translokiĝoj de la energio.

Ĉar vi konsideras Teron planedon kiel la korpo de la materia mondo,
tial Geopatogenaj Radiadoj nocio signifas:

— “la ĉeffondantajn radiadojn de Tero planedo, produktantas trans-
formojn en la genetika nivelo (mutaciojn)”.

Se konsideri Sunon, Marson, Lunon, aǔ aliajn materajn korpojn,
ĝiaj siaj ĉeffondantaj radiadoj nomus Geliopatogenajn, Marsopato-

genajn, Selenopatogenajn Radiadojn, kaj tiel plu.
Tiamaniere la teorio de spektrokoloraj fluoj de tempoj de la energe-

tika mondo dum la fragmento de dinamiko de tempoj esprimas konside-
ron de la necesa scienca celo, la teorio de Geopatogenaj Radiadoj.

La spektrokolora energetikspaco de nia Galaksio absorbigas divers-
spektrajn radiadojn (la energetika mondo) laǔ longe sia trajektorio en
nia Universo, kaj refabrikigas ĝin por siaj interngalaksiaj “loĝantoj”.
La spektrokolora spaco de nia Suno (la spektra energetikspaco de la
suna sistemo) absorbigas kaj refabrikigas diversdensajn spektrokolorajn
radiadojn de nia Galaksio. Tero nia planedo laǔ longe sia galaksia voj-
direkto ankaǔ absorbigas kaj refabrikigas per sia energetikspektra spaco
patogenajn radiadojn (kiel diversoj de la informo) en la traflugaj astraj
sektoroj de nia Galaksio. Analoge kaj ĉiuj “loĝantoj” de Tero nia plane-
do, t. e. la minerala, la akva, la aergasa, kaj la biologia planedaj medioj,
neeviteble reagas (mutaciĝas) al la diversspektreco de patogenaj radia-
doj de traflugaj sektoroj de Galaksio. Kaj la homo inkluzive.

Kaj ĉar teraj loĝantoj mem estas nur materializiĝoj de diversaj
fragmentoj de la unueca energetikdensâo de Geopatogenaj Radiadoj,
sekve ĝi reagas mutaciĝon de la materia formo (por biouloj en la gena
nivelo), ke rezultas pereon de unuoj specioj de mineraloj, plantoj, ani-
maloj, kaj evolucion de aliaj specioj de teraj loĝantoj (kaj naskiĝon de
la novaj) por kompenso.

Do, la homo en interrompa energetikinterŝanĝo en amplekso de “ener-
gioj”. Lia energetika korpo estas la densâo el la lumanta radiado de
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la spektra energetikspaco de nia planedo (Geopatogenaj Radiadoj), kiu
pulsadas sian energetikkoloron striktkonforme kun laǔvico de la traflugo
de nia planedo. Lia materia korpo (ostoj, histoj, kaj simile) estas la ela-
periĝo de la energetika korpo en la materian mondon (la materializiĝo)
kiel kemia uniĝo de atomaj kaj molekuloj.

La energetika korpo de Homo Samtempa (Homo Sapiens) estas
la strukturo kunplektiĝita el spektraj energetikfluoj de Tero planedo
(Geopatogenaj Radiadoj). Geopatogenaj Radiadoj saturigas la energe-
tikan korpon de la homo per energioj en necesaj frekvencoj, ke en la
materia mondo elaperiĝas kiel strukturkonservado de kemikuploj de lia
materia korpo.

Malplenumo de spektra bilanco de “nutrado” de la energetika korpo
de la homo en necesaj frekvencoj rezultas la malsamon (lokalan malple-
numon de ekvilibro de kemiaj uniĝoj) en la materia mondo. Translokigo
de la homa korpo en regionon de spektrofluoj de nepermeseblaj frek-
vencoj rezultas ĉesigon de la “nutrado” de lia energetika korpo
(t. e. “estingiĝo” de sia lumo), ke en la materian mondon elaperiĝas kiel
nekorektebla detruo de kemiaj uniĝoj en la materia korpo de la homo
(lia morto).

Do, la energetika “korpo” de Homo Samtempa estas la integra
parto de Geopatogenaj Radiadoj. La homa energetikdensâo “nutra-
diĝas” per la fluoj de la energio de Geopatogenaj Radiadoj (en necesaj
frekvencoj), kiuj siavice estas turnoblovaj energetikfluoj de la traflugaj
(kune kun la suna sistemo) sektoroj de Galaksia Spaco, refabrikitaj
per la energetikkorpo de Tero. La spektrokonsisto de la energetikkorpo
de la homo, kaj lia elaperiĝo kiel la “densa” homa korpo kun fizikaj
organoj, inkluzive kaj la cerbo, rekte dependas de la spektrokonsisto de
la traflugoj regionoj de Galaksia Spaco (la sektoroj de influo de diversaj
astroj kaj astraj asocioj).

Elportita fore de eksterlimoj de la tera energetikdensâo, la energe-
tikdensâo de Homo Samtempa similas la bulekon, nutradiĝa el la
“ĝenerala bulo” per la maldika fadeneto de la energetikfluo de “sia” tera
spektrokonsisto. Disŝiro de tiu energetikfadeno analogas la aborton.

Tiel dum ŝanĝo de lokala spektroenergetika ekvilibro en la spaco
de la suna sistemo, por ekzemplo dum ekŝanĝoj de la suna aktiveco,
tiu “nutradanta” energetikfadeno disŝiriĝas, kaj la energetikdensâo de
la kosmonaǔtisto simple estingiĝas ie inter Tero kaj Marso sen necesa
“nutrado” per energetikfluoj de la kutima tera spektrokonsisto. La kos-
monaǔtisto pereiĝas, kaj neniuj manĝoprovizo aǔ oksigenoprovizo ne
helpos lin daǔrigi sian interplanedan flugon.

La organizmo de Homo Samtempa ne estas adaptita por nutrado
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de energetikfluoj de la suna spaco aǔ aliaj planedoj de la suna sistemo.
Tiun saman povas diri pri samtempaj teraj plantoj kaj animaloj, ĉar
ĝiaj energerikaj korpoj ankaǔ estas la integraj partoj de Geopatogenaj
Radiadoj.

Tial ekzistataj obstakloj por realizo de interplanedaj flugoj de
Homo Samtempa (teknikaj kaj politikfinancaj) estas nur diversaj
elaperiĝoj de Tabuo de Tempo por alkutimiĝo de la homo en la apud-
sunan spacon en tio ĉi sektoro de la traflugo de Tero laǔ longe sia
galaksia trajektorio.

Tamen tiel estos ne ĉiam.
Tero laǔ longe sia galaksia vojdirekto (kune kun la suna sistemo)

traflugas galaksiajn energetikfluojn de diversa spektrokonsisto, refabri-
kigas ĝin, kaj ŝanĝas terajn mediojn konforme de la spektrokonsisto
de la refabrikita energio. Tiuj evoluciaj procesoj, dum translokado el
unuo en alian spektroregiono de la galaksiaj energetikfluoj, neeviteble
rezultas tutajn ŝanĝojn de la planedo kiel la kosma korpo, kaj kiel la
vivomedio por planedaj loĝantoj. Nature, ke kune kun la planedo ankaǔ
transformiĝas (mutaciĝas) ĉiuj ĝiaj loĝantaj, kaj la homo inkluzive.

Kaj la homo dum la samtempa transira etapo de la evolucio povas
konscie partopleni en sia transformiĝo.

Ja pri tio ĉi prognozis per siaj sciencaj verkoj K. Ciolkovskij, V. Ver-
nadskij, A. Ĉîevskij, sed en la alia “lingvo” akceptita dum ilia tempo,
ĉu ne?

Nune ŝango de la kemia konsisto de la atmosfero kaj la akvo fariĝas
pli aktiva kaj tutmonda. Plifortiĝas la fluo de la severa kosma radiado
en la iksradia kaj la gama diapazonoj, penetrantaj tra la radiaciaj
zonoj de Tero. Tiuj kaj aliaj simptomoj minace atestas komencon de
la saltforma transformo de nia planedo (inkluzive la homo) en la novan
staton de la natura ekvilibro. La simptomoj de la komencanta periodo
de tutplanedaj transformoj, evoluiĝaj kun akcelo, vi povas vidi ĉiutage
kaj nenur el gazetaroj, radio aǔ televidaj novâoj.

Tio estas transformiĝas globale la frekvenco en tutaj molekulaj
uniĝoj de tutaj naturaj kaj artefaritaj objektoj. Kaj tio ĉi ekvivalente
al trostreĉo de la gumbendo ĝis la 9/10 da ĝia trostreĉeco. Plu okazos
ĝian globalan “disŝiron”. Tio okazos momente.

La fortoj, influantaj al la konscio de homoj por iliaj vivoj, donas la
energion kiel ekologiaj proponoj, teknikaj projektoj. La fortoj, influantaj
al la konscio de homoj por ilia pereo, donas la energion kiel la dubo,
la incito, la agreso. Kaj nune la informo pri Geopatogenaj Radiadoj
ekvivalente al scioj pri la konduto en vulkana, sisma loĝregiono. Evoluo
de teknikaj projektoj bazumis sciojn pri Geopatogenaj Radiadoj ekviva-
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lente al konstruo de la porsava kaj la reanimacia tekniko.
Kaj nune dum komenco de tiu periodo ni vidas la venontan renoviĝan

Teron kaj la novan transformiĝan homaron. La tipo de la nova homo
tresimilas tiun, ke prisrkribis Ciolkovskij en siaj “sciencofantastaj”
verkoj dum la komenco de la XX-a jarcento. Tiu homo de la venonto
kapablos por normala percepto de grandaj dozoj de la severa suna
radiado, lia baza raciono konsistos la plantara nutrâo. Eliro en la liberan
kosmospacon sen la defenda skafandro por li similos plonĝon de la
samtempa naĝisto en la akvon, la medion de diversa denso tamen taǔga
por mallongdaǔra vivo kun ekretenspirado (ekmemoru “la klubon de
glutistoj de la vakuo” el la fama fantasta rakonto).

Tia homo de la venonto (kiel la bioulo) posedos la ekspansian spek-
trokonsiston de sia percepto, la plisimila al la suna. Kaj ĉar la patogenaj
radiadoj de la planedoj estas nur la malgrandaj diversspektraj densâoj
(la bulekoj) de la patogenaj radiadoj de nia Suno, do la homo de la
venonto povos normale ekzisti nenur en Geopatogenaj Radiadoj (Tero
planedo) sed kaj en la patogenaj radiadoj de aliaj planedoj de nia suna
sistemo. Tio ĉi estos la homo de la nova biospecio, Homo Suna.

La intelekto de la homo de la venonto permesos artefari la kosmajn
biosistemojn, kie el mutaciĝitaj teraj plantoj oni selektos novajn spe-
ciojn, kapablaj loĝi en la patogenaj radiadoj de aliaj planedoj kaj Suno,
tiel provizados homojn fore de Tero. Tio ĉi permesos por Homo Suna

nenur libere vojaĝi en la apudsunan spacon, sed ankaǔ komforte loĝi
en kosmaj stacioj en la apudsuna spaco dum multaj jaroj sen reveno al
Tero, kaj laǔgrade loĝatigi tutan sunan sistemon.

La infanoj, naskiĝitaj en spacoj stacioj, diferenciĝos de la homoj
naskiĝitaj sur Tero. Tiel la plimulto de homoj naskiĝitaj en unuo lando,
post transloĝiĝita en la alian kaj tie loĝita dum tutvivo, tutegale sentas
“radikojn” en sia naskolando. La spektralaj karakterizoj de tiu teritorio,
kie ilin koncipigis kaj ili naskiĝis, formas la specifikon spektrokonsiston
de tiuj homoj. Translokiĝitaj en la teritorion de alia spektrokonsisto ili
adaptiĝas al ĝia spektrokonsisto sed sensas, ke tiu teritorio ne estas la
patrio. Tiel formigas multeplanan tregravan nocion, la patrion.

La infanoj koncipitaj kaj naskiĝitaj en apudsunaj kosmaj urbo-
stacioj ne perceptos Teron planedon kiel sia patrio. Por ili la patrio
estos iliaj kosmaj stacioj, ĝiajn ili ŝatos kiel la sia naskohejmo, tien ili
impetos dum malfacilaj minutoj, kaj ĝiajn ili defendos dum la danĝero.
La apudsunaj kolonianoj, formiĝitaj per la spektrokonsisto de nia Suno,
kies diapazono pli vasta ol spektrodiapazonoj de planedoj, povos adap-
tiĝi egale bone al la patogenaj radiadoj de la proksimaj planedoj, kaj
iliaj sentadoj pri kosmaj vojaĝoj en diversajn anguletojn de nia suna
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sistemo similos sentadojn pri samtempaj vojaĝoj en diversajn landojn.
Plua evolucio de la homaro dum la tempo formigos la plejperfektan

specion de la homo, kapablos ekzisti en la patogenaj radiadoj de aliaj
astraj. Tiu ĉi estos Homo Galaksia, kapablos realizi interastrajn
vojaĝojn.

Tial Homo Galaksia kiel la biospecio povos loĝatigi aliajn astrajn
sistemojn de nia Galaksio. Ĉu tio signifas, ke idoj de teraj kolonianoj ie
en la sistemo de Siriuso sensos Teron planedon kiel la absolute fremda?
Ne. Estontaj galaksiaj enloĝantoj, kiel la biospecio, posedos spektrokon-
siston de la galaksia diapazono, kiu inkluzivas spektrodiapazonojn de
patogenaj radiadoj de ĉiuj aliaj astraj en nia Galaksio. Sekve, Homo

Galaksia povos adaptiĝi kaj bonsenti sin en aliaj partoj de nia Galaksio
simile kiel reprezentantoj de Homo Samtempa biospecio adaptiĝas
kaj loĝas en diversklimatajn regionojn de Tero planedo. Kaj rendevuo
kun loĝantoj de aliaj astraj sistemoj por la “galaksia terano” similos
renkontojn de samtempaj loĝantoj el diversaj kontinentoj (kiel kun la
evoluintaj de la galaksia nivelo, tiel eble kun “sovaĝuloj”, kies spekrtkon-
sistoj ne pli vastaj ol la spektrodiapazonoj de iliaj naskoplanedoj).

Kaj Tero planedo por niaj galaksiaj idoj restiĝis la malgrandan
insuleton en profundecaj de Galaksio, la foran patrion de antaǔuloj,
el kiu komenciĝis la kosma evolucio de la homaro.

Kaj peprezentantoj de la galaksia homaro faros la unuan kosman
flugon al eksterlimoj de nia galaksio Lakta Vojo al la Andromeda nebulo,
la poksimega galaksio (kun bremsa ĉirkaǔflugo).

Do, nun ni vivas dum nur la komenco de Pra-kosma Erao de la
homara evolucio.

La materio de la energetikspaco de nia planedo (inkluzive la homo)
specioŝanĝas dum la traflugo el unuo galaksia sektoro al la duan. Ankaǔ
ŝanĝiĝas kaj la strukturo de la homa konscio. Tero planedo estas la
hejmo de homoj. La suna kosmospaco estas la hejmo de sunaj uloj. La
galaksio estas la hejmo de energetikuloj galaksiaj.

“La estonto estos apartenata de astraj uloj”, Ciolkovskij diris.
Nune kun aperiĝo de la teorio de Geopatogenaj Radiadoj tiuj vortoj

de la Kaluga sciencisto ne ŝajnas la fantaziâon. Sensante, ke proksimiĝas
la epoko de evoluciaj ŝanĝoj de tuta Tero (inkluzive la homo), ni vidas
interplanedajn vojaĝojn de homoj kiel la realo de la plej proksimaj
jardekoj. Tamen por tio uzigos novajn metodojn de propedeǔtiko de
kosmonaǔtistoj, divesataj de la trejnmetodoj uzataj en la samtempa
apudtera kosmonaǔtiko.

Krome ordinaraj surteraj trejnadoj, kosmonaǔtostoj loĝos dum
kelkaj monatoj en altapudteraj stacioj je dekmilaj da kilometroj de
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la tersurfaco. Dum tio tuttempo kosmonaǔtistoj nutriĝos nutrâon, kiuj
farita ekskluzive el legomoj kaj fruktoj kulturitaj en kosmaj oranĝerioj
en la samaj altorbitaj stacioj. Tiaj rimedoj permesos por kosmonaǔtistoj
almenaǔ aparte adaptiĝi al la kondiĉoj de la tremalfortiĝita patogena
radiado de Tero.

Tamen kaj ĉi tio ne estas ĉio. Ĝis kiam la planedo estas videbla, la
senco de la hejmo konserviĝas. Sed jen la planedo enviciĝas de lumaj
stelaj. Kaj ampleksa stela spaco ekkunplemas la psikon de la kosmonaǔ-
tisto. Neniuj artifikoj de teknikludoj ne helpos, ĉar la planedo per sia
spektrodoapazono nevideble gardas ankaǔ la intelekton de la kosmonaǔ-
tisto. Kaj fore de Tero la plej eta ĉeneto el la ĉeneroj de “. . . kiu (kia
kreteno) donis tian pelengon!” aǔ “. . . kio ili komandas tie, se ni tie vidas
pli bone!” alkondukos la tragedion. La kvanto de tiuj ĉenetoj pliiĝos kun
la progresio dum foriĝo de Tero planedo.

Tial dum propedeǔtiko por interplanedaj flugoj necese enrepreni
kompleksrimedojn de la psika trejnado, dum kiu kosnaǔtistoj alkutimi-
ĝos al la ideo, ke tuta suna sistemo estas nia granda “naskolando” kaj
ili nur devas esploradi la novajn teritoriojn kie la homo ne ekpaŝis
ĝis nun.

Certe trevaloran gravecon por propedeǔtiko de kosmonaǔtistoj al
longaj kosmaj flugoj signifos la vorto de la Eklezio. Simile al la ŝipaj
pastroj en la Kolumbaj ŝipoj, kosmaj kapelanoj kune kun aliaj
membroj de la kosmoŝipanaro toleros tutajn danĝerojn dum foraj
interplanetaj kaj interastraj flugoj. Per sia vorto ili subtenos la malfor-
toĝajn, kaj haltigos la koleriĝemajn kontraǔ senpripensaj decidoj, ĉar
neniuj artifikoj de la psika scienco nekompare kun la forto de la Vera
Kredo. Nur la Kredo helpos interplanedajn kaj interastrajn unuvoja-
ĝantojn fore de la naskoplanedo konservi sian konscion, kaj rezulte sian
korpon.

Baldaǔ post konstruado de la unuaj kosmaj stacioj sur la apudsuna
orbito, kiel la lumturoj de la homa loĝejo en la vasteco de la suna
sistemo, tiuj danĝeroj malmulte malpliiĝos.

Nune Homo Samtempa nur komencas evoluiĝi (mutaciĝi) al la
nova biospecio de Homo Suna. Tial samtempaj kosmonaǔtistoj povos
loĝi sendolorige por sia sano fore de Tero nur dum la nelonga tempo
(kelkaj monatoj aǔ semajnoj). Tio ĉi signifas, ke por pilotaj interplane-
daj flugoj aplikos aliajn movilajn sistemojn kaj tipojn de kosmaj ŝipoj,
ne tiaj kiel la uzataj nune en la apudtera kosmonaǔtiko kaj en aǔto-
matikaj stacioj de la fora ekstertero. Ĝi estos kapabtita traflugi inter
planedaj (la flugdistanco estas 50 milionoj da kilometroj kaj plu) dum
kelkaj tagoj aǔ horoj. Certe ĉio tio bezonos novan principan progreson
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de la tekniko de kosmaj traflugaj.
Tamen tio valoras miron, ĉu? Ja nur kelkaj jardekaj antaǔ, la flugo

de la unua artefarita satelito de Tero ĥajnis la eventon sur limo de
fantasto!
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En la broŝuro montrade, ke por ŝato de perspektivoj de la
loĝatiĝo de la homaro al la apudsuna kaj la galaksia spaco
necese havi kompleksan aliron al la problemo de sendan-
ĝereco de la homo dum interplanedaj kaj interastraj flugadoj.
Tiu kompleksa vidpunkto estas la teorio de Geopatogenaj
Radiadoj. Laǔ tiu teorio, la homo estas la parto de la unueca
organizmo de nia planedo, kaj la homo seninterrotempe
interŝanĝas kune kun ĉiuj planedaj medioj en la spektrodia-
pazono de energioj, karaktera por nia planedo. Sur tiu bazo
estas konstruita la koncepto de la evolucio de Homo Samtempa

biospecio (Homo Sapiens) en la novan biospecion de Homo

Suna, kaj poste en la biospecion de Homo Galaksia.
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