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  Gromada galaktyk w Perseuszu to miejsce, gdzie naukowcy wychwycili promieniowanie mogace byc sladem ciemnej
materii NASA, CXC, SAO, E.Bulbul, et al.
 
 
 CIEMNA MATERIA I CIEMNA ENERGIA
 
 
  Nauka ciagle boryka sie z problemem precyzyjnego okreslenia, â€“ czym jest â€žciemna materiaâ€• i czym jest
â€žciemna energiaâ€•. Kilka lat temu napisalem pare artykulow, ktore przedstawiaja ogolne zasady tworzenia
Wszechswiata. W tych publikacjach wskazalem na istnienie roznych srodowisk fizycznych. Miedzy innymi przedstawilem
takie srodowiska, ktore sa niczym innym jak wlasnie, wyzej wspomnianymi a poszukiwanymi przez naukowcow
podstawowymi formami budowy Wszechswiata, â€žciemna materiaâ€• i â€žciemna energiaâ€•.
 
 
  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 Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Â Â Â Â Â Â Â Â MASA MATERII WSZECHSWIATA
 
 
  W mysl mojej teorii cala masa materii Wszechswiata â€“ to materia w stanie harmonii â€“ â€žciemna materiaâ€•
wypelniajaca cala przestrzen Wszechswiata i druga masa materii, systematycznie dozowana do przestrzeni
Wszechswiata w postaci strumienia skierowanego do jego Jadra, okreslana mianem â€žciemnej energiiâ€•. Te dwie
materie, jedna uspiona, druga dynamiczna, po polaczeniu tworza cala widoczna mase materii. W calym procesie
ewolucji Wszechswiat dysponuje zapasem materii uspionej, â€žciemna materiaâ€• i systematycznie otrzymuje
bezustannie â€žwpompowywanaâ€• materie dynamiczna, â€žciemna energieâ€•.
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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 Â Â Â Â Â Â CIEMNA MATERIA
 
 
  Stanowi dominujaca ilosc calej masy materii we Wszechswiecie w takiej postaci fizycznej, ktora na dzien dzisiejszy nie
pozwala nauce dokladnie jej obserwowac i okreslic jej stanu fizycznego. W mysl mojej teorii, â€žciemna materiaâ€•
posiada dwie istotne cechy fizyczne. 1 - Jest zbudowana z regularnych form geometrycznych i rownie regularnie
rozlokowanych. 2 â€“ Ta harmonijna forma znajduje sie w stanie bezruchu i minimalnej aktywnosci magnetycznej. (Tu
chcialbym poruszyc kwestie magnetyzmu czastek, ktory jest wszechobecny tam, gdzie zaistnieje jakakolwiek nowa
forma, zarowno w naszym Wszechswiecie, jak i poza nim, rowniez w Cywilizacji Tworcow potocznie nazywanej Niebem.
Magnetyzm czastek, jest pierwszym obszarem magnetyzmu we Wszechswiecie.)
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Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â CIEMNA ENERGIA
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  Jest to masa materii, ktorej czastki sa niezwykle silnie namagnesowane i rozpedzone do niewyobrazalnej dla
czlowieka (a w szczegolnosci naukowca) predkosci. Moje osobiste informacje pozwalaja mi na okreslenie tych predkosci
a kolejne ich stopnie wskazuje, jako;- 1.Â Â Â Â Â Â Â Predkosc strumienia wprowadzanej materii do przestrzeni
Wszechswiata powinna wynosic w przyblizeniu, szesciokrotna predkosci swiatla 2.Â Â Â Â Â Â Â Predkosc tej materii w
Jadrze Wszechswiata zmniejsza sie w zwiazku z wydatkowaniem wlasnego potencjalu dynamiki strumienia na
tworzenie a nastepnie utrzymywanie ruchu i procesow dzialania calego systemu Jadra Wszechswiata, (centralnej
czarnej dziury we Wszechswiecie). 3.Â Â Â Â Â Â Â Kolejne zmniejszenie predkosci strumienia â€žciemnej energiiâ€•
jest spowodowane wytworzeniem kolejno dziewieciu poteznych spiral. Start kazdej z dziewieciu spiral (kazda kolejna
rozpoczyna swoj poczatek po przesunieciu na powierzchni Jadra o 40 stopni) poprzedza potezny wybuch. Powstaje on
w miejscu oderwania sie strumienia od powierzchni Jadra, to te wybuchy sa protoplastami informacji o â€žWielkim
Wybuchuâ€• z jedna istotna roznica, te dziewiec wybuchow sa procesami fizycznymi podlegajacymi scislej kontroli a
dokladniej zaplanowanej kontroli. Sama kontrola wynika z procesow magnetycznych, jakie zachodza w obrebie Jadra
Wszechswiata i strumienia systematycznie to Jadro atakujacego. 4.Â Â Â Â Â Â Â Czwarta predkosc strumien uzyskuje
w efekcie procesu fizycznego, gdzie bieg tego strumienia w przestrzeni Wszechswiata przebija sie przez â€žciemna
materieâ€•. 5.Â Â Â Â Â Â Â Piaty stopien predkosci â€žciemnej energiiâ€• powstaje w przestrzeni zawirowan
utworzonych poprzez masy â€žciemnej energiiâ€• oderwane o glownego strumienia i tworzace roznorodnej wielkosci
mniejsze spirale. 6.Â Â Â Â Â Â Â Szosty stopien predkosci i odpowiednio zmniejszona dynamike posiada â€žciemna
energiaâ€• w wirujacych z predkoscia nadswietlna roznej wielkosci masach materialnych. Te wirujace masy materii z
szybkoscia nadswietlna to nic innego jak poczatek zycia Czarnych dziur. Czarne Dziury inicjowane sa z roznych
wielkosci mas, te najwieksze beda gromadzily wokol siebie masy galaktyczne. Wirujace kule a nastepnie Czarne Dziury,
powstaja w roznych miejscach przestrzeni zwojow spiralnych, ktore powstaly po oderwaniu sie â€žciemnej energiiâ€• od
glownych spiral Wszechswiata. 7.Â Â Â Â Â Â Â I powstalo swiatlo. W takim okresleniu mozna ujac niezwykle wazny dla
czlowieka moment tworzenia sie pierwszych objawow powstawania materii pedzacej z predkoscia swiatla w postaci
widzialnej, czyli mowiac prosto, swiatla.
 
 
 Informacje zawarte w tej publikacji posiadaja prawa autorskie opublikowane dnia 22 11 2014r. na lamach Internetu.
 
 Struski Andrzej de Merowing. Â 
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