
Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

cz. VII Pierwociny materii wszechswiata
14/06/2010 19:46 by Andrzej Struski

Pierwociny materii wszechswiata. 
 Strumienie galaktyczne, ktore zostaly wystrzelone z powierzchni wirujacego jadra wszechswiata z szybkoscia
wielokrotnie przekraczajaca predkosc swiatla, ruchem po paraboli przebijaja sie przez masy ciemnej materii. Niosa z
soba dwa czynniki â€“ budulec w postaci silnie namagnesowanych czastek, jako zaczyn materii i zastosowana moc dla
wszelkiego ruchu we wszechswiecie, objawiona w dynamice strumienia. Moc, ktora wystarczy do aktywowania ruchu w
niezliczonych rzeszach galaktyk i wszelkiego zycia w nich, przez miliardy lat. Jakze istotne sa te dwa czynniki, dla
majacej aktywowac sie ewolucji materii. Materii, ktora bedzie tworzyla obszary zycia gwiazd we wszechswiecie i
roznorodnego zycia na planetach w ukladach gwiezdnych.
 
 Jezeli spojrzymy na ta kwestie z innej strony, to czy tylko te dwa czynniki wystarcza by powstalo cale zycie we
wszechswiecie?
 
 Obserwujemy przeciez zycie tak obfite w roznych swoich objawach, a to, co widzimy to niewielki okruszek efektow calej
ewolucji materii wszechswiata. Poczekajmy a zobaczymy, czy na tym etapie istnieja jakies przyczyny by w to watpic, lub
zarzucic budowniczym wystepowanie brakow lub zaniedban.
 
 W samej rzeczy w tym momencie budowy wszechswiata, przebiega juz trzeci kolejny etap, trojkowego procesu
ewolucji. Kazdy taki etap, polega na zmianie istniejacego juz stanu fizycznego, przy udziale czynnika zewnetrznego. W
efekcie, powstanie nowy stan fizyczny srodowiska w obszarze dzialania czynnika wplywu.
 Po ludzku taki proces jest okreslany mianem systemu, wedlug, ktorego dzialanie trojkowe porownywane jest do zycia
rodziny; matka, ojciec â€“ dziecko.
 
 Matka w takim procesie fizycznym jest istniejacy stan fizyczny srodowiska.
 Ojcem jest zewnetrzna przyczyna ingerujaca w to srodowisko.
 Dzieckiem bedzie zmieniony stan fizyczny srodowiska - matki, ktore zmieni sie bezpowrotnie, pod wplywem dzialania
zewnetrznej przyczyny - ojca.
 
 Taki trojkowy charakter procesu ewolucji dominuje w calym czasie rozwoju wszechswiata. Jego pierwszym etapem byl
proces tworzenia ciemnej materii, drugim jadra wszechswiata a obecnie opisywany proces wystrzelenia spiral
galaktycznych jest trzecim etapem. W tym procesie trojkowym matka jest istniejace srodowisko ciemnej materii a ojcem
pedzace masy materii w spiralach galaktycznych. Dzieckiem bedzie wiele nowych obszarow. Powstana one, gdy
odrywajace sie od strumienia galaktycznego czastki lub wieksze formy pedzacej materii, beda ingerowaly w obszary
ciemnej materii, ktora znajduje sie w stanie harmonii i uspienia. W przestrzeni wszechswiata powstaje stan chaosu.  

 W procesie czwartego etapu trojkowego powstaja kuliste wirujace zbiory, ktore w kolejnym etapie utworza
czarne dziury. Najwieksze z nich uzyskaja wystarczajaco duza mase, by mogly swoja grawitacja zwiazac
materie wielkosci galaktyki.
 
 Silnie namagnesowane czastki tworza zwarta mase strumienia, ktory jak stalowa wlocznia w powietrzu, przebija sie
przez obszary ciemnej materii. Jego przekroj, (ktorego srednica moze dochodzic do milionow lat swietlnych) czolem
zgniata kolejne masy ciemnej materii. W efekcie olbrzymich cisnien od strumienia odrywaja sie kolejne â€žbrylyâ€•
materii, ktore w tym niesamowitym pedzie uzyskuja rownie niesamowita predkosc rotacji. Pedzace strumienie
galaktyczne na swojej drodze, tworza obszary chaosu w jego obrebie rozpoczyna sie ewolucja materii wszechswiata. Sa
to pierwsze objawy zycia we wszechswiecie, jeszcze dla oka czlowieka niewidoczne, wszystkie procesy, jakie tu
zachodza posiadaja predkosc wielokrotnie przekraczajaca predkosc swiatla.
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 W efekcie czwartego etapu trojkowego pierwszy raz w ewolucji wszechswiata zaistnieje roznorodnosc
pomiedzy powstajacymi formami materii.
 
 Powstajace teraz nowe twory materii, mimo, ze jednorodne w postaci budowy fizycznej to sa roznorodne w swej
wielkosci i masie. W kolejnych etapach skala i charakter roznorodnosci bedzie sie powiekszala, a na planie materii
biologicznej osiagnie swe apogeum. W procesie oddzielania sie czesci materii od zwartej masy strumienia dochodzi do
zjawisk fizycznych, ktore mozna by nazwac wybuchami. Te, ktore towarzysza oddzielaniu sie najwiekszych mas, mozna
porownac z moca wybuchu miliardow bomb atomowych w jednym miejscu. Efekty uboczne rozrywania sie strumienia,
sa przyczyna do zmiany kierunku biegu wiekszosci nowych tworow materialnych. Twory o najwiekszej masie zachowuja
wymuszony przez tepo spirali, kierunek biegu i szybkosc ruchu wirowego. Wszystkie pozostale uzyskuja zmiany w
kierunku ruchu i wchodza w kolizje z innymi tu powstajacymi pierwocinami materii.
 
 Moc wyzwolona w trakcie oddzielania sie materii od strumienia, jest motorem dzialan w kolejnych etapach
trojkowej ewolucji materii.
 
 Jest ona przyczyna zmian w nowo powstalych srodowiskach fizycznych, ktore â€žjak grzyby po deszczuâ€• powstaja
wokol spirali i wokol zbiorowisk nowych obszarow czastek materialnych, pedzacych szybciej niz swiatlo w roznych
kierunkach przestrzeni. Dochodzi tu do szeregu zdarzen fizycznych, ktore mozna by nazwac kolizjami. Skala tych
zdarzen jest wrecz niewyobrazalna, sa takie, ktore nalezy porownac do kolizji gwiazd, ale sa rowniez takie, ktore sa
miliony razy mniejsze od zderzenia fotonow swiatla. Z natury rzeczy gro zdarzen to kolizje o skali mikro, jest ich
niezliczona ilosc. Gdyby ped czastek w tych procesach byl mniejszy od predkosci swiatla to oslepilby kazda istote,
ktoryby spojrzala w kierunku tego obszaru.
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