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 MATRYCA EWOLUCJI cz. IV
 Â Â  CERN I CZASTKA BOGA, Â Â Â Â Â 
 Â 
 
 
  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ZEGARY MAGNETYCZNE W EWOLUCJI WSZECHSWAITA
 
 
 
 
  Wielki zderzacz Hadronow ma sluzyc do odkrycia czastki Boga. Wedlug naukowcow; -
 
 
  â€žTa hipotetyczna czastka, ktorej poszukuja badacze to bozon cechujacy Higgsa, odpowiedzialny za nadanie
masy innym czastkom elementarnych.â€• 
 Na czym mialoby polegac nadanie masy? 
 â€žUjmujac to w wielkim skrocie naukowcy probuja ustalic skad bierze sie masa.â€• 
 RozpoznanieÂ zrodla, lub przyczyny pochodzenia masyÂ to nic innego jakÂ rozpoznanie zrodla powstania calej
materii wszechswiata.Â Teoria wielkiego wybuchu, jest akceptowana przez srodowisko naukowe, jak rowniez z tego
srodowiska sie wywodzi. Jezeli nauka przyjmuje powstanie wszechswiata w procesie wielkiego wybuchu, to zaden
naukowiec nie moze stwierdzic, ze atomy w srodku sa puste; - 
 â€žProblem jest rzeczywiscie dosc wstydliwy, bo skoro wiemy, ze atomy sa tak naprawde puste to, dlaczego
obiekty, skladajace sie z nich, posiadaja mase.â€• 
 Gdyby tak bylo w rzeczywistosci, to energia elektryczna z silowni atomowych bylaby wirtualna, a jednak kopie. I
powinna kopnac zarowno naukowcow, ktorzy tworza takie wypowiedzi jak i piszacego przytaczane tu teksty. 
 W odniesieniu do wielkiego wybuchu, jego wystapienie jest dowodem fizycznym na istnienie masy w czastkach
materii. Zaden wybuch nie zaistnieje bez srodowiska masy.Â Atomy powstaly z materii wytworzonej w procesie
wielkiego wybuchu, (co do wybuchu, mam inne zdanie i zobrazowalem je w artykulach dotyczacych powstania
wszechswiata) a zatem musza posiadacÂ  mase. Twierdzenie, ze atomy sa w srodku puste, jest rownie pustym. 
 â€žBozon cechujacy mialby wlasnie nadawac ta wlasciwosc, co zlikwidowaloby problem nieskonczonych mas
pojawiajacy sie w rownaniach wynikajacych z modelu standardowego.â€• 
 Czastka Boga na ratunek blednym teoriom naukowym? 
  Wszystko, co istnieje posiada mase. Mase posiada swiatlo, posiada ja kazda sferyczna jednostka dzwieku,
posiada ja wszelki â€žpylâ€•, z ktorego swiatlo i dzwiek powstaja. Sa to dwie â€žcegielkiâ€•, ktore laczone
magnetyzmem stanowia budulec ewoluujacej materii. 
  W tym miejscu odniose sie do Genesis i zwrotu: -Â â€žna poczatku bylo slowoâ€•.Â W logicznym wyjasnieniu
znaczenia, wyrazÂ â€žslowoâ€• oznaczaÂ dzwiekÂ - dzwiek posiadajacy charakter przekazu informacji. Slowo nie jest
rownoznaczne z mowa, mowa to slowa. Reasumujac; - informacja biblijna wskazuje na dzwiek, jakoÂ pierwotna
materie,Â z ktorej powstalo wszystko, co nas otacza.Â Fizyczna budowa czastki dzwieku to forma przestrzenna
posiadajaca postac sfery, pusta w srodku.Â Taka dzwiekowa czastke mozna symbolicznie zobrazowac, banka
mydlana. Jednostka dzwieku posiada rownie cienka materialna powloke sfery i jest tak samo plastyczna. Natomiast jej
odpornosc na rozbicie, jest bardzo wysoka. Moze byc calkowicie zgnieciona a w dalszym ciagu zachowa zdolnosc
powrotu do formy sferycznej. 
 Powracajac do masy, to posiadaja ja czastki miliony razy mniejsze od jednostki dzwiekowej, lub od fotonu swiatla. Sa
toÂ â€žcalostkiâ€•, foremne czworosciany,jednorodne jednostki w budowie ciemnej materii, ktora wedlug naukowych
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wskazan stanowiÂ 75% calej masy wszechswiata (â€ž75 proc. to ciemna energia, o niej nic nie wiemyâ€•). W to
fizyczne srodowisko ciemnej materii, okreslonej â€žciemna energiaâ€• (znajduje sie ona w stanie harmonii i posiada
absolutnie regularna budowe),Â uderzaja strumienie poszukiwanych w zderzaczu hadronow czastek, czyniac w
nim chaos, â€“ czyli aktywuja zycie wszechswiata. 
 Jadro wszechswiataÂ (centralna Czarna Dziura), wyrzuca dziewiec takich strumieni (moment odbicia
strumienia zasilajacego jadro, moze byc uznany za pierwotny Wielki Wybuch, tylko, ze jest ich 9 i nastepuja w
precyzyjnej kolejnosci),Â one biegnac torem spiralnym w przestrzeni wszechswiata, przebijaja sie przez ciemna
materie. Taki strumienÂ â€“Â (zbior poszukiwanych czastek Boga),Â musi posiadac odpowiednia mase i tempo
ruchu.Â Wedlug mojej hipotezy, ktora dotyczy budowy wszechswiata, biegnie on z predkoscia 6-cio krotnie
wieksza od predkosci swiatla, niezbedna po to, by kolejno od niego odrywane zbiory materii, mogly utworzyc
galaktyki. 
 Masa i dynamika oderwanego zbioru, utworzy wirujace z nadswietlna predkoscia jadro galaktyki (centralna
Czarna Dziura galaktyki), wszystkie czarne dziury we wszechswiecie toÂ 20% czarnej materii wskazywanej
przez naukowcow (â€ž20 proc. kolejnych to tzw. czarna materia, ktorej nie widzimyâ€•). 
 Z kolei rozsypujace sie ze strumieni, poszukiwane czastki, zwiaza calostki, regularne czastki ciemnej materii,
tworzac materie nieozywiona, wskazywaneÂ 4% calej masy wszechswiata (â€žCzastki, ktore badamy to 4 proc.
Wszechswiataâ€•). Â Â  
 Â Mowi Prof. Bartnik; - â€žCzastki, ktore badamy to 4 proc. wszechswiata, 20 proc. kolejnych to tzw. czarna materia,
ktorej nie widzimy. Z kolei ok. 75 proc. to ciemna energia, o niej nic nie wiemy â€“ dodaje fizyk.â€• 
 W kolejnych etapach procesu ewolucji materii we wszechswiecie, powstana jednostki dzwiekowe, fotony
swiatla i atomy w towarzystwie wielu ubocznych produktow. Wszystkie tu wskazane formy materii posiadaja
mase, bo maja w swojej budowie zawarte - zwiazane z ciemna materia - czastki Boga. W dalszym rozumowaniu,
atomy musza uzyskac mase w momencie ich powstania, bo sa zbudowane z czastek, ktore juz posiadaja wlasna
mase. 
 Gdyby atomy nie posiadaly masy, nie istnialyby a bozon nie moglby ich cechowac, jedynie moglby je
budowac.Â  I dokladnie taki proces fizyczny wskazalem w mojej teorii dotyczacej powstawania materii we
wszechswiecie. Tam wskazalem na wplyw czastek z poza obszaru wszechswiata, biegnacych z predkoscia
wielokrotnie wieksza od predkosci swiatla, ktore lacza sie z istniejaca w calej przestrzeni wszechswiata, czarna
materia. 
 Potencjal ruchu i masa wlasna czastek Boga (z poza wszechswiata) przydaje, cechuje, nowo powstajacej
materii charakter fizyczny masy i ruchu. 
 Gdyby naukowcy powiedzieli, ze poszukuja czastki, ktora wnosi potencjal ruchu w srodowisko fizyczne wszechswiata,
czastki, ktora jest motorem zycia, to mozna by bylo przyjac to, jako logiczne i uzasadnione. Ale szukanie masy dla
atomow jest nie do przyjecia. 
 â€žZeby zrozumiec swiat 
 Prof. Bartnik wyjasnia, co wydarzy sie dalej po wtorkowej publikacji CERN: - To odkrycie nie niesie ze soba zadnych
implikacji. To jest czysta nauka. Naukowcy zajmujacy sie badaniami tego typu maja jeden cel: zrozumiec swiat - mowi
naukowiec. 
 A co, jesli naukowcom nie uda sie potwierdzic istenienia bozonu Higgsa? 
 Fizycy beda musieli wowczas popracowac nad calkiem nowym modelem czastek, a to nie bedzie takie proste -
komentuje prof. Ernest Bartnik. 
 - Czastki, ktore badamy to 4 proc. wszechswiata, 20 proc. kolejnych to tzw. czarna materia, ktorej nie widzimy. Z kolei
ok. 75 proc. to ciemna energia, o niej nic nie wiemy â€“ dodaje fizyk. - To jest kolejny krok do poznania wszechswiata,
ale model ten na pewno trzeba bedzie jeszcze rozszerzyc - uwaza profesor.â€• 
 Â  â€žOczekuje sie, ze w 2012 r. zderzacz popracuje przynajmniej do listopada, a nastepne zatrzymanie na 20
miesiecy spowoduje podniesienie calkowitej energia wiaki do 14 TeV.â€• 
 â€žWlasnie z powodu tak dlugiego postoju planowanego na 2013 i 2014 fizycy uwijaja sie jak w ukropie probujac
wykorzystac ten czas do maksimum. Ten rok moze byc, zatem decydujacy dla odnalezienia ostatniego brakujacego
elementu wspolczesnej teorii czastek elementarnych, tzw. modelu standardowego.Â  Ta hipotetyczna czastka, ktorej
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poszukuja badacze to bozon cechujacy Higgsa, odpowiedzialny za nadanie masy innym czastkom elementarnych.â€• 
 Czastka, ktora jest poszukiwana, spelnia wiele zadan w procesie ewolucji materii, jest uniwersalnym
narzedziem â€žw rekachâ€• â€žbudowniczychâ€• wszechswiata. Z punktu widzenia czlowieka, przyczynia sie
ona do zaistnienia w procesie powstawania biologii, podstawowego mechanizmu sterujacego procesami zycia. 
 Tym szczegolnym mechanizmem, jest zegar magnetyczny materii wszechswiata i jego kopie w kolejno
pomniejszajacych sie skalach, az do czastek elementarnych. Mechanizm ruchu materii w przestrzennej
konstrukcji magnetycznej zegara stanowi o jego zaistnieniu a czas dzialania konczy sie z momentem zaniku
przyczyny odpowiedniego kierunku i potencjalu ruchu. 
 Podstawowym warunkiem zaistnienia odpowiedniego srodowiska fizycznego, niezbednego do aktywacji zegara
jest kumulacja wirujacej masy materii. Dla galaktyk takim warunkiem jest zgromadzenie materii w postaci
odpowiednio duzej czarnej dziury, ktora zostanie jadrem galaktyki i zegara magnetycznego w jej skali. 
 Drugim warunkiem zaistnienia procesu fizycznego zegara magnetycznego, jest strumien materii biegnacy w
spirali, ktorego parametry beda mogly z synchronizowac sie ze srodowiskiem fizycznym wokol jadra. 
 Czlowiek posiada caly szereg roznej wielkosci zegarow magnetycznych. Istnieja one w obszarach genetyki, jak
rowniez w skali calej postaci. Zabezpieczaja harmonie pomiedzy wszystkimi objawami zycia czlowieka.
Skutecznie dzialaja do momentu przeciazenia srodowiska fizycznego, za ktore odpowiadaja. 
 Przeciazenie â€žzdmuchnieâ€• zbior fizyczny zegara i podtrzymywana forma zycia ginie. Jednym z rodzajow
przeciazenia jest stres. Pomimo destrukcji w odpowiednich warunkach zegar moze sie reaktywowac a tym
samym, organizm odzyskuje rownowage i harmonie.
 
     
 Â 
 
  Â  
 Rys. 1 Schemat 1-go stopnia wzorca geometrycznego zegara.
  
   Â   
 
   Rys. 2 Schemat zegara z aspektem horyzontu magnetycznego dla organizmu biologicznego.
 
   Â   
 
   Fot. 1 Sekwencja Matrycy czlowieka â€“ wzorzec zegara i spirali. 
 
 Jest tu widoczny zbior geometryczny i dwie spirale podwojne. Zbior bryl geometrycznych to siedlisko zegara,
natomiast podwojna spirala z widocznym symbolem czestotliwosci spelnia funkcje struktury nosnej kazdej z 9
sekwencji zegara. Spirala posiadajaca konstrukcje zlotej proporcji, wykonana w barwie zlotej i srebrnej
symbolizuje zasilanie i podtrzymywanie dzialania zegara.
  
 
 
   
 
 Rys. 3 Schemat zegara magnetycznego z 9 sekwencjami (komplet)
 
  
   Â  
 Fot. 2Â Komputerowy obraz z detektora ATLAS. W tym zderzeniu mogl powstac bozon Higgsa (CERN)
Widoczne podobienstwo tego wykresu do mojego schematu zegara magnetycznego z kompletem 9 sekwencji
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czaso-przestrzennych. 
 ------- >Â Â Matryca czlowieka fizyczno - duchowegoÂ 
 
 ------- >Â Â Matryca ewolucji cz. II Przedmowa do matrycy ewolucjiÂ 
 
 ------- >Â Â Matryca ewolucji cz. III Liczby w systemie magnetyczno - geometrycznym czlowiekaÂ Â 
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