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Â Czarne perelki i calostka.
Â Â Ostatni skok przestrzenny, pomniejszyl w naszej wyobrazni czworoscian czlowieka do wielkosci czworoscianu
rownego jednej â€žcalostceâ€•. Ta najmniejsza z posrod wszystkich wystepujacych we wszechswiecie czastek, jest
tysiace razy mniejsza od najmniejszego fotonu swiatla. Posiada wlasna forme przestrzenna z czterema wierzcholkami,
na ktorych sa magnetycznie ulokowane, bardzo mocno zageszczone kuliste zbiory materii. Ich wielkosc w stosunku do
â€žcalostkiâ€•, (ktora dla porownania posiada wielkosc kilku centymetrow), jest taka jak glowka od szpilki. Sa to
stalowo/czarne kuleczki â€žczarne perelkiâ€• posiadajace bardzo duza mase w stosunku do zajmowanej przez
â€žcalostkeâ€• przestrzeni.
Te szczegolne kuleczki powstaly w trakcie tworzenia przestrzeni wszechswiata z materii, ktora uprzednio wypelniala
cala ta przestrzen a obecnie znajduje sie poza obrzezami wszechswiata. Drobne zrownowazone magnetycznie
â€žigielkiâ€•, pod olbrzymim cisnieniem byly zespalane w kulki i laczone w zbiory czworoscianow foremnych
â€žcalostkiâ€•. W trakcie erozji â€žczarne perelkiâ€• uwalniaja pojedyncze â€žciemne igielkiâ€•, ktore wypelniaj cala
przestrzen wewnatrz i na zewnatrz â€žcalostkiâ€•.

Â Â Ciemne igielki.
Â Â Wokol bezwladnie unosza sie te podluzne formy materii. Ilosc ich w takiej przestrzeni, jaka zajmuje nasz
czworoscian, jest bardzo duzo. Pochodzenie, tej szczegolnej materii to efekt erozji czarnych perelek. Podczas erozji z
ich powierzchni odrywaja sie cienkie platki, ktore nastepnie rozsypuja sie na widoczne wokolo igielki. Przyczyna takiej
erozji, lezy w stopniu nasycenia czarnymi igielkami calego srodowiska. Erozja trwala do momentu nasycenia, gdy ono
ponownie sie zmniejszy odrywac sie beda kolejne platki i rozsypywac w postaci igielek.
Â Â
W srodowisku, ktore mozemy teraz poznawac, brak jest przyczyn do wtornego zageszczania igielek a co jest z tym
zwiazane, nie powstaje przyczyna do wystapienia erozji. By takie przyczyny mogly zaistniec, musi w tym srodowisku
fizycznym wystapic zdarzenie w formie ingerencji dynamicznej lub magnetycznej, ktore zagesci pewna ilosc materii.
W obserwacji materii wszechswiata dotarlismy do tego miejsca wlasnie w tym celu, by taka ingerencje rozpoznac.
Odbylismy daleka droge w glab konstrukcji krystalicznej przestrzeni wszechswiata. Konstrukcji, ktora jest identyczna
zarowno tu gdzie teraz obserwujemy swobodnie unoszaca sie w przestrzeni materie, z ktorej powstanie cala materia
wszechswiata, jak i tam z kat przybylismy. W swiecie biologii, istnieje niewidoczna dla zmyslow czlowieka siatka
przestrzenna, ktorej forma jest proporcjonalna do tej najmniejszej formy, siatki ulozonej z czarnych perelek.Â
W taki sposob powstaje ciemna materia, ktora obecnie wypelnia wszechswiat, i z ktorej wespol z materia strumieni,
powstala cala materia ewolucyjna wszechswiata. Formacje â€žcalostekâ€•, rozlokowane w calej przestrzeni
wszechswiata, swoja masa zawarta w â€žczarnych perelkachâ€• zabezpieczaja stale nasycenie â€žciemnymi
igielkamiâ€• calej swobodnej przestrzeni miedzygwiezdnej. W sytuacji, gdy okreslona porcja â€žciemnych igielekâ€•,
ewentualnie i â€žcalostekâ€• zostanie zwiazana materia wszechswiata, oprozniona przestrzen natychmiast jest
uzupelniana nowa porcje igielek.Â
Srodowisko â€žciemnej materiiâ€• wypelniajace cala kulista przestrzen wszechswiata zostalo przygotowane przed
przystapienie do procesu tworzenia centralnego jadra i wystrzelenia strumieni intergalaktycznych. Jest to masa materii,
ktora bedzie stawiala opor pedzacym strumieniom intergalaktycznym i strumieniom galaktycznym. Ich ped z szybkosci
wielokrotnie przekraczajacej szybkosc swiatla, bedzie spadal a w przypadku strumieni galaktycznych, zakonczy sie
wirem czarnych dziur, ktore beda jadrami galaktyk.
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Â Do zachowania stabilnosi, ciemna materia potrzebuje oslony brzegowej.
Takie srodowisko fizyczne, jakim charakteryzuje sie ciemna materia musi byc otoczone brzegiem, ktory nie pozwoli jej
na rozplywanie - rozprezanie. Tak jak woda czy gaz, ciemna materia, do zachowania wlasnego stanu srodowiska,
potrzebuje warunkow brzegowych tak i srodowisko ciemnej materii rowniez ich potrzebuje. Wielkosc ochrony brzegowej
srodowiska ciemnej materii, odpowiadac musi wielkosci, jaka obejmuje cala sfere kulista wszechswiata.Â

Â Warunki brzegowe srodowiska ciemnej materii.
Obrzeze wszechswiata a wiec sferyczna â€žbankaâ€•, musi charakteryzowac sie szczegolnymi cechami. Nie moze to
byc oslona posiadajaca forme materii stalej, lecz raczej aktywny plaszcz, ktory spelni funkcje oslony i funkcje stalego
zasilania lub uzupelniania ciemnej materii w nowe calostki. Potrzeba uzupelniania moze wystapic, gdy powstaje duza
ilosc materii gwiezdnej. Biorac pod uwage cel, dla ktorego ciemna materia zostala utworzona, czyli material zrodlowy
calej masy materialnej ewoluujacego wszechswiata, nalezy przyjac miejscowe wystepowanie brakow w przestrzeni
ciemnej materii. Takie braki powinny byc systematycznie uzupelniane z materii, ktora znajduje sie poza oslona
brzegowa, czyli poza sferyczna przestrzenia wszechswiata.
Â Patrzac z perspektywy na sferyczna przestrzen wszechswiata, ujrzymy olbrzymia kulista â€žbanke wypelniona
ciemna materia. Mozemy te przestrzen porowna do kulistej sfery wypelnionej jednorodnym gazem. Jeden rodzaj
atomow tworzy jednorodny gaz, tak jak jednakowego rodzaju â€žcalostkiâ€• i â€žciemne igielkiâ€• tworza ciemna
materie. I tu w srodowisku gazowym i tam w srodowisku zbioru calostek, panuje harmonia jednorodnej materii. Jezeli w
takie srodowisko wnika z okreslonym potencjalem obca materia, zakloca naturalna harmonie tego srodowiska, czym
spowoduje zaistnienie chaosu w miejscu ingerencji. W efekcie, powstanie nowe srodowisko fizyczne odpowiednie do
rodzaju ingerencji, ktore bedzie sie charakteryzowalo nowymi warunkami fizycznymi.Â
Co sie stanie, gdy nie usuniemy przyczyny ingerencji?
Zaistnieje nowe srodowisko, ktore bedzie tak dlugo aktywne, jak dlugo beda dzialaly sily wplywu. Po wygasnieciu
potencjalu wplywu, pozostanie nowe srodowisko z uksztaltowanym charakterem fizycznym, rozne od istniejacego wokol
srodowiska ciemnej materii. Takiej ingerencja przyczynila sie do wyewoluowania nowej formy fizycznej, ktora bedzie
ewoluowala (zyla) tak dlugo, ile wystarczy jej potencjalu do utrzymania ruchu - stanu chaosu. Po zaniku potencjalu
powodujacego ruch pozostanie w tym miejscu nowa forma fizyczna, lecz w postaci nieaktywnej. Kazda forma ewolucji
(zycia) we wszechswiecie, istnieje wedlug tej zasady a ciaglosc wystepowania stanow chaosu jest procesem
okreslanym jako ewolucja materii wszechswiata.
Nie inaczej przebiega proces ewolucji, jaki obserwujemy i w ktorym bierzemy bezposredni udzial, jako ludzie. Nie
ujmuje tu niczego z wartosci czlowieka jako niezaleznej, emocjonalnej i inteligentnej formy istoty najwyzej rozwinietej we
wszechswiecie. Proces zycia czlowieka w caloksztalcie wszystkich jego wartosci, jest jednym cyklem chaosu, cyklem,
ktory wiaze w sobie biliony innych podrzednych cykli.
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