
 

 

Znova a znova vyprávění o HDV. 

 

Soudobí kosmologové píší, že náš vesmír ( v této době po Třesku sledovaný ) se rozpíná, 

dokonce zrychleně a že prýý se rozpíná pouze prostor mezi galaxiemi, a prýý budoucnost 

tohoto Vesmíru bude ´asi´ taková, že nakonec budou galaxie od sebe tak daleko, že v 

"měřítku celku", celého vesmíru to bude vypadat, že vesmír je úúúplně prázdný a ..a ještě mu 

zbyly jakési malilinké "tečky = galaxie" roztroušené děsně daleko od sebe..., tedy scénář : 

zbyl "nám" z Vesmíru jen časoprostor, plochý, nekřivý, bez hmoty, bez polí ( "bez" OTR ) 

a...a kde není hmota, tam není ani čas, (tvrdí Kulhánek) a tam není "už" ani rozpínání, protože 

není "čeho" rozpínání...........( to byl výňatek z nějakého článku kosmologa ) . Penrouseho big 

crunch 
a...a nyní, pane Luboši, pokud to ještě čtete, tak takový stav Vesmíru, který současní 

kosmologové popisují, tak doufám dokážete chápat (?) ve smyslu ne-fantasmagorie ??? Pokud 

ano, pak si vzpomeňte, že takový popis "stavu Vesmíru" (už prázdný, plochý, hmota se 

„vytratila“) jsem Vám psal, že takový byl-existoval před Třeskem : plochá mřížka 3+3D ( 

nebo n+nD ) nekonečný časoprostor, bez hmoty, bez polí, bez toku plynutí času, bez 

rozpínání délkových dimenzí ( no, co by se také rozpínalo, na už nekonečné mřížce dimenzi, 

že ??? ).    

      A...a...a najednou se tento stav Vesmíru dvouveličinový  3+3 D čp "předTřeskový" (čas 

neplyne, nekonečný v prostoru, tj. délka-dimenze se nerozpíná (( ani inflačně podle 

kosmologa Gutha co vynalezl inflaci )) a...a v takovémto symetrickém stavu Vesmíru 3+3D, 

který před Třeskem "je-existuje", „nekonečně“ dlouho a s nekonečným prostorem, najednou 

vznikne, pardon nevznikne, ale  n a s t a n e  Velký Třesk, asymetrický stav ( do budoucích se 

střídání stavů symetrických s asymetrickými ) ( což není výbuch ), což je  z m ě n a   stavu 

předešlého ( „inertního“ - ani ryba ani rak ) na následný stav "poTřeskový" .Co se tedy stalo 

? Především : předešlý stav dimenzí čp byl nekonečně plochý, nekonečný..., následný stav 

byl-bude „z nekonečně křivých“ dimenzí. „Singularita“..  a) vzniklá z předešlého stavu, 

nahradila předešlý stav ; b) singularita vzniklá „uvnitř“ předešlého plochého 3+3d stavu jako 

„lokalita“ jiná : je to Plazma s nekonečně křivými dimenzemi, v níž už „vznikne“ „třetí 

veličina“ hmota, se rodí-zrodí hmota, hmotové elementy a pole, potažmo síly...., čas začíná 

běžet-plynout, prostor singulární se začíná rozpínat, hmota nejelementárnější ( kvarky gluony 

) se začínají genezí zesložiťovat na leptony, baryony. Atomy, sloučeniny, atd.. - - A tady 

začíná HDV : ta singularita-plazma je bizarně neskutečně hodně zakřivený = zmuchlaný 

časoprostor, tj. jeví se jako n-dimenzionální "pro" veličiny čas i délku. PředTřeskový stav je 

plochý, nekonečný...; lokalita plazmy-pěny vřících n-dimenzí poTřesková pak P L A V E  v 

tom předTřeskovém stavu čp...což je jen a jen časoprostor bez hmoty a bez polí, a bez toku 

plynutí toho „ČASU“, který "tam" je-ale stojí-existuje,..jen jako Veličina, nikoliv "jako" 

plynutí času. V případě b) původní mřížka nezmizela, ale nastala změna jen „v lokalitě“-

singularitě (náš budoucí Vesmír ), která je asymetrická neb se v ní rekrutuje „hmota“. No a 

nyní po Třesku ( změna stavu čp dvouveličinového jednoho na stav jiný dvouveličinový ) 

stavu plochého na stav neplochý = opačný = děsně zakřivený = plazma. Ano, plazma 

zahajovacího stavu v singularitě není nic jiného než "zmuchlaný-zkroucený" – vřící pěnící se 

časoprostor a...a v něm se "ZRODI" hmota...; jak ?, z čeho ???? no z dvou veličin 

časoprostorových jako "klubíčka-vlnobalíčky“ zamotaných-zabalených dimenzí".., HMOTA 

VZNIKA Z ČASOPROSTORU, ze dvou základních veličin „x“ a „t“..., dále se elementy 

kompaktifikují do složitějších hmotových struktur.  

    Ale to jsem předběhl kontinuitu vyprávění. Takže zpět : PředTřeskový Vesmír je 3+3D 

plochý nekonečný ...; jak je dlouhá nekonečná přímka, hádejte. A jak je velká úsečka konečná 



na této nekonečné přímce, hádejte. Už asi tušíte, že "singularita" je libovolně velká v tom 

"nekonečnu 3+3D“...už to není "bod", jak fyzikové zpočátku říkali, už to není, dokonce ani 

malilinký objem s časem 10-35 s jak zpočátku říkával i Kulhánek, nyní už i Kulhánek říká, že 

ten Třesk trval 380 000 let a byl docela velkou lokalitou...; Ale pojďme znova ještě zpět : Po 

Třesku nastalo skokové křivení dimenzí 3+3 do formy plazmatu = pěny dimenzí, čas se mohl 

rozeběhnout tím, že se jeho křivost "skoronekonečná" začne rozmotávat,  rozbalovat....prostor 

dtto se může začít rozpínat když se začne křivost dimenzí rozbalovávat , obě čp veličiny se po 

Třesku   r o z b a l u j í,  ale...ale zajímavé je a bude, že se ta „pěna dimenzí“ – plazma bude 

souběžně rozbalovat do velkoškálového čp, ( mezigalaktický prostor )  ale i souběžně 

sbalovávat do těch klubíček-vlnobalíčků , které v té pěně „zamrznou“ do své konfigurační 

pozice – jsou to už neměnné „klony“ ( proton je navěky proton a dtto každá částice, pokud se 

nesrazí ; pak složitější částice jádra atomů apod., může se „rozbalit do dvou klubíček, do více 

klubíček až do základních 25 elementárních které už se nezmění. Pokud je „rozbijeme“ tak 

jen na jety = střepy. )   a ty ještě do složitějších „sbalených“ konglomerátů dimenzí čp, což je 

hmota a pole. Resume :  kompaktifikují se, je to hmota. V té plazmě "vřících dimenzí" = 

proměňujících se křivosti, se utváří "stop-stavy" = geony = vlnobalíčky, které "zamrznuly" v 

nějakém křivém stavu "svých dimenzí". ( a uvědomte si, že těch vlnobalíčků, počátečních, v 

té plazmě nebylo až tak mnoho..Standardní model fyzikální tvrdí že jen 6 kvarků, 6 leptonů, 4 

intermediální částice, 8 gluonů. higgs a...a...a hotovo = toť celé plazma = "vřící - křivící se 

dimenze v singulárním prostoto-času.“ Myslím, že Vesmír neměl s tím vyráběním elementů 

hmotových až tak velkou dřinu : zabalil 26 vlnobalíčků a hotovka. Jenže : řečeno bylo, že po 

Třesku čas plyne, se čas "rozbaluje" ( tedy teče tiká odvíjí se jedním směrem ) ( i délka 

zmuchlaná se rozbaluje, rozpíná jedním směrem od singularity do zvětšujícího se prostoru ) 

"do větší úsečky" ..; jen ...jen hmota naopak se "zcvrkává", konglomeruje do atomů, 

molekul..dtto do hvězd a galaxií. Vysvětlím : geon = vlnobalíček je útvar, v němž dokonce i 

čas "běží nazpět“... co to je že ? tedy to, že se ještě více se zakřivuje "vevnitř geonu" geonu, 

který se "zrodil jako "stop-stav" nějaké pozice křivostí, všechny částice, 26 ks či kolik jich 

"na začátku bylo" jsou "stop-stavy" ( nevím podle jakého výběru či zákona či pravidla, to se 

zjistí později ) a tyto stavy jsou "klony" = nemění se !!!!! elektron je od samého začátku 

stejný, nemění se jeho vlnobalíček ( dnešní vesmír-časoprostor se mění v lokalitách , 

supernovy, slunce bouří fůzí, na zemi se děje fotosyntéza bla-bla děsný vývoj Všeho , ale 

elektron se nemění i kdyby se Vesmír smrš´t val nebo rozpínal, nebo se kolem něj deformoval 

pomocí STR, či Heisenbergem , tokamaky, apod. ,ani ve vakuu se nemění elektron ve 

virtuálních párech, ani na "planckových škálách“ prostě : je to KLON, má "nastavený křivý 

stav dimenzí toho vlnobalíčku. Takže : Po Třesku se rozbaluje čp, ale sbaluje se hmota = 

elementy "první geneze“ se nabalují a vyrábí se tak protony, neutrony, pak atomy, pak 

molekuly atd., nastává konglomerace ...ale nejen na úrovni cca 10^-27m ( atom , molekula ) 

ale konglomerace je i na "Globální úrovni" hvězdy-galaxie kontra globální časoprostor ... 
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