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Pocitat a resit matematiku spojenou s mezidimenzionalnimi vztahy a jejich prechodem neuni 

nikdo. Pane, Totleque, mezidimenzionální vztahy neexistují, jen mezinárodní vztahy, ty ano.. 

 Já sem hodně dlouho ( nejméně 30 let ) přemýšlel nad tím, jak lze fyzikálně pochopit 

„vícedimenzionální“ časoprostor. To prostě přirozená zkušenost nebere, ani uvolněná 

fantazie. Až v poslední době mi začíná „svítat“ : Vesmír do tří dimenzí délkových je triviálně 

pochopitelný. Vesmír do tří dimenzí délkových (prostor) a jedné dimenze časové 

(časoprostor) už je také jakž-takž pochopitelný…i když nám mozek moc nebere jak může být 

čtvrtá dimenze „kolmá“ na ty délkové, co také jsou navzájem kolmé…, ale nakonec i toto 

„matematické ztvárnění“ matematika „zmákla“ do „čtyřvektorů“ . To se (ovšem) stále (ještě) 

pohybujeme „v geometrii“, a s tou čtvrtou dimenzí ještě sice ve „zparchantělé“ 

geometrii,…ale stále jsme v „intencích“ geometrie. Fyzika „do scenérie Univerza“ 3+1 

vstupuje tím, že „do geometrie, tj. do „čtyřgeometrie“ vsouvá hmotu ( hmotu s jejími 

„techtle-mechtlemi“ s tím časoprostorem – jako jsou pole, a ještě nějaké ty „stavy“, plasma, 

apod. Furt je to i tak „časoprosto-geometro-hmoto-dynamika“ ( úúúžasné slovíčko, že ?, pro 

Guinessovu knihu ) a je zobrazitelná a pochopitelná, ale…ale jak logicky abstraktně 

zmáknout vícedimenzionální (mnoho-vícedimenzionální ) Vesmír ???… 30 let mi to nedalo 

spát, dumám,.. a už se mi rýsuje obraz, že k takové vizi mám „fragmenty“ : Jednak tu je první 

postupový krok 01) že časoprostorové kontinuum není 3+1D, ale je tu ono 3+3D…proti 

čemuž plivou neznalci, ale proti čemuž mlčí znalci … mlčí, protože si nejsou jistí a neradi by 

se blamovali, kdyby svá „tušení“ řekli nahlas… ! Navazuje další logický postupový krok 02) 

(k tomu 3+3D), že vyšší dimenze „nežijí“ v „geometrickém“ stavu, ale v „matematickém“ 

stavu (!)…; Do geometrie se dimenze nad 3+3 „nevejdou“, což ovšem neznamená, že 

neexistují. A v tom je ten logicko-abstraktní oříšek : jak si takové extra-dimenze představit „v 

našem 3+1 ( potažmo 3+3 ) dimenzionálním časoprostoru“ při jakýchsi pro-zatím „nutně 

potřebujících“ skřípajících čtyřvektorů ???? …; Jak tedy vícedimenzionální realitu ( reálnou 

vesmírnou Realitu ) „oživit“ ? To je pro „homo-sapiens“ nepřekonatelná myšlenková bariera, 

…“V matematice no problema“, ale jak „geometrickou realitu“ “““propojit“““ s realitou 

matematickou ???, že ? to už problém je !! Začalo mě svítat v makovici teprve nedávno, když 

jsem si u opavských fyziků všiml pojmu „vnořovací diagramy“ – krok 03) a…a docvaklo mi, 

že tudy vede cesta, že …že : vícedimenzionální hybridní stav(y) křivých ( i nekřivých ) 

dimenzí času a dimenzí prostoru ( v podobě = do podoby konglomerovaných vlnobalíčků ), 

popsatelné poměrně jednoduchou matematikou, že ko-existují, že v sobě „plavou“ – jsou ty 

„vyšší stavy“ „vnořeny“ do geometrického 3+3D čp,… křivé stavy vícedimenzionální „se 

realizují“ na časoprostorové euklidovsky ploché scéně, rastru, síti, platformě 3+3D. Např. : i 

to „vřící vakuum“ ( což je chaos křivých dimenzí ) p r o s t ě plave v „podkladním 

euklidovském 3+3D jevišti“ …; všechny hmotové stavy realizované z „křivých dimenzí“ ( 

matematicky jednoduše popsatelné ) „plavou v nekřivém geometrickém 3+3 systému 

nekřivých dimenzí“…, jak prosté, Sherlocku, ….jedině tak lze „pochopit“ „svět fyziky“ ( 

hmota v zakřiveném čp ) a ten vsunutý = vnořený „do matematiky“, která si „při-bere“ ke 

svému zpracování neeuklidovské reality „křivých délkových a křivých časových dimenzí k 

popsání hmotových elementů – Standardního modelu.; atd. Já to neumím lépe říci, ztvárnění 

lepší nechám na ty chytřejší. Zde by mohl být krok 04) základ uvažování „do nové vize 

Univerza“…tj. , že Vesmír do tří dimenzí dvou veličin je geometrický a…a nad tři dimenze je 

matematický A kdyz to umi pocitat, nebo i prakticky, tak o tom mlci. Mlčí ti chytří a plivou ti 



blbí, to je znakem Blbců Choze to zatim ani nechape, jeho naivni predstava konci u jeho 

mantry 3 + 3D, Jak vidíš, tak moje naivní představy u 3+3 nekončí… do nizsich ani vyssich 

svetu zatim nepronikl ani naznakem hm…ani náznakem, „ říkáš ?, já zase říkám, že ani 

náznakem nepronikli fyzikové do pravé Podstaty Vesmíru i kdyz fyzikalni strunarinu i 

duchovni hierarchii hlasaji ruzni posukove Neměl by si, myslím si, na ty studované profesory 

být tak oprsklý po celem internetu.  

 


