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Potencjal tworczy i technologiczny budowniczych wszechswiata
Ulokowana w centrum wszechswiata materia o duzej gestosci i olbrzymim potencjale magnetycznym utworzyla
centralna â€žczarna dziureâ€•. Jej wirujace jadro powinno posiadac sednice stek milionow lat swietlnych a jego
szybkosc na powierzchni wielokrotnie przekraczac szybkosc swiatla. Posiada ono odpowiednio silne pole grawitacji,
ktora wspÃ³onie z szybkoscia powierzchniowa umozliwia wyrzucenie w przestrzen wszechswiata kolejno po sobie
nastepujacych strumieni takiej samej materii, z jakiej zbudowane jest jadro wszechswiata. Seria takich wystrzalow ekspansji moze byc oceniona jako jeden wybuch, mimo, ze one z wybuchem nie maja nic wspolnego.
Jaki jest niezbedny potencjal technologiczny do wykonania jadra wszechswiata i wystrzelenia strumieni w przestrzen
obiektu o srednicy wielu bilionow lat swietlnych?
Naukowcy juz od wielu lat pracuja nad problemami technicznymi, ktore sa zwiazane z przyspieszaniem czastek materii.
Juz ogloszono informacje o pierwszej udanej probie z â€žtworzeniem czastki Bogaâ€• Od przyspieszania czastek do
wymuszenia tempa przesylu zbioru takich czastek droga jest prosta i taka droge ukazuja naukowcy.
Kwestia budowy jadra i wystrzelenia intergalaktycznych strumieni wszechswiata w mojej teorii jest oparta na takich
samych zalozeniach, jakie przyjeli naukowcy, tylko ich skala i miejsce niewiele maja wspolnego ze skala technologii
potrzebnej do aktywacji startu ewolucji wszechswiata. Obiekt wirujacej kuli o srednicy setek milionow lat swietlnych,
posiadajacy szybkosc powierzchniowa wielokrotnie przekraczajaca szybkosc swiatla wymaga od budowniczych
posiadania nie lada potencjalu technologicznego.
Wystepuje tu jeszcze jedna istotna kwestia: z jakich czastek materii sklada sie strumien przesylany do budowy jadra?
Jedyna z cech, jakie te czasteczki musza posiadac to, zdolnosc do stosunkowo latwego rozdzielania sie pomiedzy soba
(mimo posiadania silnego potencjalu magnetycznego), po oderwaniu z erodujacej powierzchni strumienia
intergalaktycznego. Rozdzielanie sie masy na roznorodnej wielkosci zbiory jest niezbedne do aktywacji ewolucji materii
wszechswiata. Proces erozji powierzchniowej pedzacej z ponad swietlna szybkoscia materii strumienia tworzy zbiory,
ktore posiadaja roznej wielkosci masy, najwieksze utworza â€žczarne dziuryâ€• a te, o najmniejszej masie utworza
czastki bedace nastepnie (miedzy innymi) skladowymi w fotonach swiatla i w konstrukcji sferycznej czastek
dzwiekowych.
Tworcy posiadaja mozliwosci technologiczne w postaci odpowiednio silnych twornikow pol magnetycznych do
przyspieszania materii, ktora bedzie przesylana w kierunku centrum przygotowanej wczesniej sferycznej przestrzeni.
Z reakcji, jakie wystepuja w trakcje przebiegania procesu erozji strumienia intergalaktycznego, nalezy wyciagnac
wniosek, ze przygotowane srodowisko fizyczne musi charakteryzowac sie scisle okreslonymi parametrami. Te
parametry zamykaja sie w jednorodnej postaci czastek skladowych ciemnej materii. Biegnace przez takie jednorodne
srodowisko fizyczne zbiory posiadajace rozne wielkosci, beda przechwytywaly swoim silnym polem magnetycznym
mniejsze lub wieksze ilosciÂ calostek. Jednorodny charakter materii w calej przestrzeni wszechswiata i roznorodna
wielkosc oderwanych od strumienia zbiorow materii wprowadzonej do przestrzeni, daja wystarczajacy potencjal tworczy
dla caloksztaltu ewolucji materii.
Wystepujaca w calej otaczajacej nas przestrzeni wszechswiata ciemna materia, wskazywana przez Platona (Platon byl
o krok od odkrycia tajemnicy ciemnej materii), musiala istniec w takim samym stanie fizycznym juz w czasie budowy
wszechswiata. Przygotowanie takiej przestrzeni bylo pierwszym krokiem na drodze do aktywacji ewolucji materii we
wszechswiecie. Na tym polu dzialania budowniczowie musieli wykazac jeszcze wieksze mozliwosci technologiczne niz
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w przypadku tworzenia jadra i wymuszenia startu i biegu strumieni intergalaktycznych.
Ciemna materia a raczej jej stan fizyczny mozna porownac do stanu fizycznego cieczy posiadajacej jednorodna
budowe (czysta chemicznie woda). Tak jak woda potrzebuje zbiornika do utrzymania stabilnego zbioru, tak i ciemna
materia rÃ³wniez potrzebuje zbiornika, w ktorym bedzie mogla zachowac swoj zbior. Zbiornikiem dla ciemnej materii jest
kulista przestrzen wszechswiata. W kulistej przestrzeni tego olbrzymiego zbiornika pelnego ciemnej materii, beda
przebiegaly fizyczne procesy przesylu strumieni intergalaktycznych.
W przypadku wszechswiata i jego kulistej przestrzeni wypelnionej ciemna materia, mozemy w przyblizeniu okreslic
skale dzialania tworcow. Mozemy jej wielkosc ocenic na planie dzialania dwoch obszarow. Pierwszym jest proces
fizyczny, w ktorego efektem powstaje ciemna materia. Ciemna materia nie mogla wystepowac w postaci naturalnej, w
takiej sytuacji budowniczowie nie mogliby zachowac kontroli nad przebiegiem strumieni intergalaktycznych.
Nalezy przyjac, ze w miejscu gdzie obecnie znajduje sie nasz wszechswiat, przed rozpoczeciem budowy musialo
istniec jakies nieznane srodowisko naturalne. Dla celow zakladanego procesu ewolucji materii w przyszlym
wszechswiecie budowniczowie musieli to istniejsce srodowisko fizyczne przystosowac do zakladanych potrzeb.
Prawdopodobnie zastosowali podobna metode jak w przypadku tworzenia materii wszechswiata. Materia wszechswiata
powstaje w procesie fizycznym, w ktorym czastki lub zbiory czastek pochodzace ze strumienia, przechwytuja swoim
polem magnetycznym odpowiednia do potencjalu ilosci czastek ciemnej materii. W tych procesach powstaja roznej
wielkosci zbiory materii, z ktorych w dalszych procesach ewolucji powstana wieksze zbiory, az do skladowych atomow
wlacznie.
W procesie tworzenia ciemnej materii, beda powstawaly jednakowej wielkosci zbiory takie, jakie wskazal Platon
przypisujac im nazwe â€žcalostkaâ€•. W tym procesie fizycznym stosowane sa czastki podobne do tych ze strumienia
intergalaktycznego i jadra wszechswiata, tylko posiadajace stosunkowo mniejsza mase. Kazda czastka przechwyci
identyczna ilosc materii istniejacej w naturalnym srodowisku a nadmiar nie zuzytej materii z naturalnego srodowiska
zostanie odepchniety na jego obrzeze. W taki sposob powstanie zbior jednorodnej materii, ktora posluzy jako material
do zabezpieczenia wlasciwego przebiegu procesu ewolucji materii wszechswiata. Pozostala czesc ciemnej materii nie
zuzyta w procesie ewolucji, stanowi obecnie we wszechswiecie 80% calej jego masy. Z kolei nadmiar naturalnej materii
podczas budowy przestrzeni wszechswiata i wypelniania jej ciemna materia, zostaje systematycznie odkladany na coraz
wieksze sferyczne obrzeze, ktore w efekcie staje sie kulistym zbiornikiem na ciemna materie.
W momencie, gdy tworzona przestrzen osiagnie zakladane parametry, proces przygotowywania przestrzeni
wszechswiata do budowy jadra i wystrzelenia intergalaktycznych strumieni zostaje zakonczony. Kulisty obiekt
wszechswiata zachowa taki rozmiar juz na zawsze, niezaleznie od tego, ile razy bedzie na nowo inicjowany proces
ewolucji jego materii gwiezdnej i wszelkiej innej z biologiczna wlacznie.
Teraz nadchodzi moment, w ktorym podjete zostana dzialania majace na celu zbudowanie jadra wszechswiata. Do
centralnej czesci przegotowanej przestrzeni, poteznym strumieniem kierowana jest w/w materia. Pierwszy etap procesu
budowy jadra polega na aktywowaniu dzialania olbrzymiej czarnej dziury. (Jadro wszechswiata matka czarnych
dziur.)
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