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Zegar magnetyczny w programie ewolucji wszechswiata. Cz. I Istota zegara magnetycznego. Cz. II Budowa zegara
magnetycznego. Cz. III Magnetyczne zegary czlowieka. Â  Magnetyzm i formy w jakich objawia on swoje dzialanie, to
biala plama nauki. Poznanie magnetyzmu w postaci objawu -biegunowego oddzialywania magnetycznego - to dopiero
wstep do poznania innych aspektow jego dzialania w srodowisku materii wszechswiata. Rozdzielenie grawitacji i
magnetyzmu, jako dwu roznych sil wystepujacych we wszechswiecie jest przykladem na brak zrozumienia istoty
dzialania magnetyzmu wszechswiata. Wzajemne przyciaganie i odpychanie sie przeciwnych biegunow magnetycznych
to tylko zewnetrzny wyraz caloksztaltu magnetyzmu. Sily te, sa efektem nagromadzenia niezrownowazonych zbiorow w
postaci masy materii na wierzcholkach form geometrycznych. W tym aspekcie budowy form warunkujacych
oddzialywanie magnetyczne, istnieje cecha, ktora pozwala na niezwykle aktywne i precyzyjne dzialanie magnetyzmu.
Jest ona zawarta w roznicy masy wierzcholkowej pomiedzy biegunami. Wystarczy minimalna zmiana ciezaru takiej
masy, do tego, by wystapila zamiana biegunow a tym samym generalna zmiana cech oddzialywania magnetycznego w
tym srodowisku materialnym. Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ZMIANA
BIEGUNOW
 
 
  Niezwykle aktywna mozliwosc zamiany wartosci biegunowych jest jedna z wielu cech magnetyzmu. Inna rownie wazna
cecha, jest wzajemne katowe polozenie osi biegunowych. Moze ono wystapic tylko w srodowisku ustabilizowanego,
wzajemnego polozenia, dwu lub wiekszej ilosci osi biegunowych. Takie cechy magnetyczne wystepuja w pierwiastkach i
mineralach, gdzie powiazane atomy z wlasnych osi biegunowych tworza zbiory wzajemnych katowych polozen. Tu
czastki magnetyczne (kolejna cecha magnetyzmu), ktorych nie moze zatrzymac, zadne zageszczenie materii
wystepujacej we wszechswiecie, dalej wiruja po wlasnych torach, lub ich wektorach ( zageszczenie materii zmienia
przebieg toru materii magnetycznej) tym samym tworzac indywidualna dla kazdego mineralu, przestrzenna forme
oddzialywania magnetyzmu. Dla przykladu stosowanie w diecie mikroelementow jest pobieraniem przez komorki
biologiczne materialu niosacego pierwotne formy pol magnetycznych, niezbedne do zachowania rownowagi procesow
chemicznych. Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â KATOWE POlOZENIE OSI BIEGUNOWYCH Â  Katowe wzajemne
polozenia osi biegunowych wystepuja rowniez w geometrycznej konstrukcji ciemnej materii. Taka materia w ostatnich
latach zostala rozpoznana przez naukowcow jako podstawowa masa wszechswiata. Jednostka skladowa tej materii jest
wskazywana przez Platona calostka. Calostka jako forma materii jest absolutnie regularna bryla przestrzenna w postaci
czworoscianu. Opisalem ja w artykulach dotyczacych geometrii i budowy wszechswiata. Kazda calostka posiada
absolutnie jednorodna forme geometryczna i mase wlasna, jak rowniez regularnie w przestrzeni, katowo rozlokowane
osie biegunowe, co czyni z ciemnej materii uniwersalny budulec, do powstania tak roznorodnych objawow zycia we
wszechswiecie. Nano wielkosc calostek (sa one miliardy razy mniejsze od atomow) pozwala ciemnej materii przenikac
kazda (z wylaczeniem jader czarnych dziur) forme materii wyewoluowanej we wszechswiecie. Zachowanie fizyczne
ciemnej materii w przestrzeni wszechswiata mozemy porownac do zachowania wody w kulistym zbiorniku. Gdzie
biologia powstajaca w srodowisku wodnym jest zdominowana pierwiastkami wody a powstajace formy zycia nie
zuzywaja jej w sposob uniemozliwjajacy dalsza ewolucje. Podobna zasade oddzialywania na caly proces ewolucji
wszechswiata posiada ciemna materia, ktora w czasie przed aktywacja procesu ewolucji wypelnia cala kulista
przestrzen przyszlego zycia gwiazd i nigdy nie zostanie zuzyta w sposob powstrzymujacy proces ewolucji materii
wszechswiata. Â  Â Â Â Â Â Â PRZESTRZENNE POLE MAGNETYCZNE WSZECHSWIATA Â  Wzajemne i stabilne
polozenie calostek w srodowisku ciemnej materii, jest przyczyna sumowania sie przestrzennej formy i potencjalu
magnetycznego tego srodowiska. Powstaje regularne przestrzenne pole magnetyczne, ktore w skali wielkosci
galaktycznych posiada potencjal wplywu na polozenie gwiazd i galaktyk. Dowodem na istnienie takiego rodzaju wplywu
jest odkrycie Hiszpanskich naukowcow z konca ubieglego wieku. Mianowicie sfotografowali oni szczegolne zgrupowania
galaktyczne na wieszcholkach form geometrycznych, ktore odpowiadaja budowie regularnego, podwojnego
czworoscianu o podstawie kwadratu. W odniesieniu do wskazywanej przeze mnie przestrzennej formy geometrycznej
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budowy pola magnetycznego ciemnej materii, takie rozlokowanie galaktyk jest calkowicie uzasadnione i wlasciwe z
punktu widzenia wierzcholkowych potencjalow magnetycznych. Tu przytoczona forma regularnego ostroslupa o
podstawie kwadratu jest bryla, ktora powstaje w kazdym zbiorze regularnych czworoscianow, jako naturalna
geometrycznie przestrzen wieksza niz przestrzen wlasna kazdego czworoscianu z tego zbioru. W efekcie przyciaganie
wierzcholkowe bedzie oddzialywalo w taki sposob, ze materia znajdujaca sie we wnetrzu ostroslupa o podstawie
kwadratu jest przechwytywana przez magnetyczny potencjal wierzcholkowy czworoscianow. Takie przechwytywanie
calych galaktyk, zostalo potwierdzone przez Hiszpanskich naukowcow, jako istniejace oddzialywanie magnetyczne w
przestrzeni kosmicznej. Oddzialywanie tak silne, ze potrafi ustawiac cale zbiory galaktyczne. Â  Przedstawione fakty
fizyczne, dowodza istnienia w calej przestrzeni wszechswiata regularnej przestrzennej siatki magnetycznej. W dalszym
wnioskowaniu mozemy okreslic zachowanie zbiorow materii i ich magnetycznych cech w takiej przestrzeni. Â  
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GRAWITACJA Â  1/ Kazdy
pszemieszczajacy sie w przestrzeni kosmicznej zbior materii, bedzie przyczynial sie do powstawania wtornego pola
magnetycznego, ktore bedzie wynikiem reakcji wlasnych pol magnetycznych zbioru, przecinajacego przestrzenna siatke
magnetycznea wszechswiata. 2/ Przemieszczajacy sie w przestrzeni kosmicznej zbior materii, ktory dodatkowo wiruje
wzgledem wlasnej osi, wytworzy wielokrotnie silniejsze wtorne pole magnetyczne â€“ grawitacyjne. Â  
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â POLE OCHRONNE PLANETY Â  3/ W przypadku gdy takim zborem
bedzie planeta, ktora posiada jadro zelazne, to w jej wtornym polu magnetycznym â€“ grawitacyjnym powstanie
magnetyczne pole zamkniete plaszczem. Pole takie, wytwarza wirujace jadro zelazne a plaszcz jest efektem
konsensusu potencjalu grawitacyjnego i ekspansii pola tworzonego przez jadro planety. Wokol naszej planety istnieje
takie pole magnetyczne, chroni ono biologie, przed zabojczym promieniowaniem wysylanym przez rozne zrodla
kosmiczne w tym przez slonce i inne gwiazdy. Â  Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Â MAGNETYCZNY ZEGAR Â  Ciemna materia i jej magnetyczny efekt w postaci przestrzennej siatki magnetycznej,
tworza harmonie w calej przestrzeni fizycznej wszechswiata. W tej przestrzeni czas nie istnieje, inaczej mowiac â€“ czas
nie biegnie. Zaistnienie ruchu w tym srodowisku spowoduje miejscowy stan chaosu a tym samym uruchomiony zostanie
bieg czasu. W momencie, kiedy przyczyna chaosu â€“ ruchu ustanie stan chaosu stopniowo zaniknie i czas przestanie
biec. Do zaistnienia chaosu w uspokojonym â€“ harmonijnym srodowisku wszechswiata, niezbedny jest potencjal w
postaci poruszajacej sie materii, ktora musi byc dostarczona z poza tego srodowiska. Taka sila tworcza nie moze
zaistniec - powstac w srodowisku fizycznym, srodowisku ktore jest w stanie spoczynku i harmonii. Â  Czas jest scisle
zwiazany z ruchem, chaos jest objawem ruchu, inaczej mowiac, zegar jest miernikiem stanu chaosu. Stan chaosu jest
wymiernikiem stanu ewolucji zycia we wszechswiecie, zycia, ktore zaistnieje tylko w miejscu i obszarze przestrzeni
wszechswiata, gdzie potencjal tworczy osiagnie swoj zakres wplywu. Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  POCZATEK
CHAOSU WE WSZECHSWIECIE Â  Przyjeta przez nauke teoria mowi o poczatku, ktory objawil sie w postaci wielkiego
wybuchu. Taka teoria nie jest zgodna z istnieniem w przestrzeni srodowiska ciemnej materii. Teoria wielkiego wybuch
jest teoria prawdopodobna a z kolei istnienie ciemnej materii, zostalo przez naukowcow okreslona jako stan fizyczny
istniejacy. Sa to dwie teorie naukowe, ktore sie wzajemnie wykluczaja. Â  Mozna przyjac, ze poczatek ewolucji
wszechswiata, posiada cechy wplywu zewnetrznego. Biorac pod uwage istniejace objawy zycia we wszechswiecie,
zewnetrzny wplyw powinien posiadac dwie podstawowe cechy ingerencji w srodowisko ciemnej materii. 1/ Powinna to
byc ingerencja poczyniona poprzez materie bardzo silnie przemagnesowana o nieslychanej gestosci i pedzie
posiadajacym tempo nadswietlne. 2/ Taka ingerencja powinna rozpoczac sie w centralnym miejscu kulistej przestrzeni
wszechswiata. 3/ Pierwsza czynnoscia w procesie ingerecji, powinno byc utworzenie centralnej masy jako wirujacego
jadra wszechswiata. 4/ Kolejna czynnoscia bedzie wyrzucenie z powierzchni wirujacego jadra strumienia wskazywanej
wyzej materii w przestrzen wszechswiata. Tu moment wyrzutu moze byc okreslany mianem wielkiego wybuchu. Ilosc
materii jaka powinien przeniesc strumien musi posiadac maseÂ  wieksza niz dziewieciokrotna masa widocznych i
niewidocznych gwiazd jakie z jego przyczyny powstana. Z matematyki liczb szczegolnych "zwanych liczbami swietymi"
wynika, ze takich strumieni w przestrzen wszechswiata, powinno zostac wyrzuconych dziewiec (przy opisie konstrukcji
zegara magnetycznego ewolucji wszechswiata przedstawie uzasadnienie tej liczby strumieni). 5/ Wyrzuty strumieni
powinny nastepowac w rownych odstepach katowych, co 40 stopni kazdy. 6/ Konsesnus sily przyciagania jadra i
potencjalu biegu strumienia, powinien spowodowac bieg spiralny i powrot do jadra po osmiu okrazeniach. Uderzenie
powrotne strumienia bedzie w miejscu kolejnego wyrzutu strumienia, jednak w czasie gdy pozostale strumienie juz beda
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w przestrzeni. 7/ Pierwsze powrotne uderzenie strumienia otworzy druga jednostke czasowa wszechswiata. 8/ Bieg
strumienia w srodowisku fizycznym ciemnej materii, napotka opor i z tej przyczyny w momentach krytycznych
przeciazen, okreslone masy beda sie odrywaly od glownego kierunku biegu strumienia. 9/ Beda powstawaly zawoje,
ktore w odpowiednich miejscach utworza wirujace Czarne Dziury, jako Jadra przyszlych galaktyk. Â  Dziewiec takich
takich spiralnych szlakow, z ktorych kazdy posiada cztery zwoje rozwijajace i cztery zwoje zwijajace, utworzy
konstrukcje Magnetycznego Zegara Ewolucji Materii Wszechswiata. W przestrzeni ciemnej materii narodza sie
galaktyki, zlokalizowane w obrebie szlaku spiralnego. W stosunku do calej przestrzeni zajma one tylko znikomy obszar i
w ich obrebie bedzie biegl czas. Poza nimi w przestrzeni ciagle uspionej masy ciemnej materii, nie bedzie biegu czasu.
W tym miejscu ponownie naukowcy potwierdzaja moja teorie, dotyczaca budowy wszechswiata i zegara
magnetycznego. W ostatnich latach, poza zbiorami galaktycznymi odkryta zostala niezmierzona "czarna proznia". Taka
czarna proznia, to nic innego niz ciemna materia poza obrzezami zbiorow galaktycznych powstalych w obrebie jednego
szlaku strumienia. Â  Rowniez kwestia "rozszerzania sie wszechswiata", ktora mowi, co zostalo potwierdzone
obserwacjami w przestrzeni kosmicznej, ze nasz wszechswiat sie rozszerza, potwierdza teorie istnienia i ewolucji
obszaru wokol strumienia. Takie zaobserwowane rozszerzanie to nic innego jak ekspansja materii swietlnej i innego
rodzaju czastek, ktore powstaja w obszarze ewolucji gwiazd, przy szlaku strumienia. Â  Â  Â Andrzej Struski de
Merowing. Â Wspolpraca Magdalena Struska de Merowing. Â  23.10.2011r.Wszelkie Prawa Zastrzezone. Kopiowanie
artykulu dozwolone jedynie w calosci oraz za pisemna zgoda autorow tekstu. Â  W najblizszym czasie zapraszamy do
przeczytania kolejnych czesciÂ Â Â Â  artykulu dotyczacych powyzszego tematu.
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