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KOMENTÁŘ  k obrázkům 

 

AA 30  -   Do dolíku ve zvlněném, zakřiveném časoprostoru dejte >kuličku těžké hmoty< (malou černou 

díru…domyslete si že takovýchto prohnutých sítí je nad sebou mnoho a že "obeplouvají" tu kuličku. 

Aspoň tak to líčí fyzika gravitace. Ale já se zeptám :  

Zakřivila-li těžká hmota kolem sebe časoprostor tak nějak podobně, pak jaký časoprostor je uvnitř kuličky 

? Tedy, kdyby to byla kulička z obyčejné "lehké" hmoty (třebas Země ), tak by časoprostorová mřížka 

procházela tou koulí neporušeně , kolmá to síť. "Bude-li" koule těžknout, bude se i "zmenšovat" a vnější 

časoprostor se bude kolem mrňavoučké koule těžké zakřivovat a…a z koule bude "vystrčen" ??? tak tak si 

to páni fyzikové představují ?  

 

AA 31 -  Umí někdo popsat tuto pohyblivou metriku ??? a připodobnit jí časoprostorovým přeměnám 

…má někdo dost fantazie , aby jí použil i v popisu do fyziky, byť nepřesně a nevěrohodně ?? 

 

AA 32 -  Nezdá se Vám, že se ona pyramida pootáčí ?? ( a podobně se pootáčí i pyramida na předchozím 

obrázku AA 31…?? )  Graf baryonů a graf rezonancí jsou "rozdílné" v tom, že baryonům v rovině první 

chybí ony >špičky< tj.  delta mínus a delta dvakrát plus. Ve vyšších rovinách pak chybí >špičky< tj. 

omega mínus a omega ccc dvakrát plus……..? co vy na to ? 

 

AA 33 -  Je-li vytvořen popis reality  vlnovou funkcí,  musí nutně její uzly vypadat jako ??? ….jako co ? 

musí být sama částice "vlna" …"plošná vlna" ??  

 

AA34 -  Co to znamená >rozpínání časoprostoru< ?, to se veličina   n a t a h u j e ?… ,či "roste" ?… ,či 

kvantováním z ničeho jí přibývá ?,… či se  p r o d l u ž u j e  sám metr ? tedy sama veličina ?… z čeho to 

veličina dělá to natahování ??……. 

…na blbé otázky není odpověď, že…… páni fyzikové  (?) 

 

AA 35 -  Tato animace mi připodobňuje  toto  :  

To jak vypadá paraboloid, to víte. Dívejte se do paraboloidy >jako do hrnce<….uprostřed bod je vrchol   

( paraboloidu coby singularita vesmíru ) a ten se ztotožňuje s hlavní osou neb se na ní díváte nikoliv an 

fas, ale "z čela". ( osa na níž běží čas ,v jejímž směru běží čas ) (na dalších dvou osách sice také běží čas 

ale  " v jednotkovém stavu "  ) .Zadíváte-li se s dobrou představivostí na animaci, můžete "vidět" , že  

rozpínáním prostoru "od bodu-vrcholu" se opačným směrem smršťovává cosi (?) a tím je  hmota…a 

postupně v časovém sledu makro-pohledu >se objeví< lívance galaxií viz obr. AA 37  atd… 

        Anebo : Představte si to takto : původní vesmír,tedy  p ř e d c h á z e j í c í  jeho podoba před 

podobou naší, probíhal tak, že entropie prostoročasu rostla – tj. vyprazdňoval se prostor a hmota se 

"hustila" klesáním entropie do singularity (aby panovala i ta rovnováha entripií) a pak po Velkém třesku 

se to otočilo a do nekonečného prostoru se  "přeměňuje" časoprostor " ze singulárního bodu" ve hmotu, 

což vypadá jako rozpínání…ale je to proces jak obrázek připodobňuje : jedním směrem se rozpíná 

časoprostor druhým směrem se >hustí hmota< čili se hustí časoprostor a to vypadá jako hmota, to 

opravdu hmotou  JE, jsou to fragmenty, kvantíky zakřiveného časoprostoru nad dimenzi č.3 

a ty se "z dálky" podobají lívancům galaxií-podobají mlze-časoprostrorovému-zamlžení….. 

 

AA38 -  Není ta ribosome nápadně podobná těm lívancům galaxií ?? (AA 41) rozdíl je jen v měřítku 

pohledu…že ??  

Ono vůbec…je zajímavé, že veškerá geneze zesložiťovávání hmoty od velkého třesku ku dnešku, k dnešní 

DNA na Zemi, se dělu  p o u z e  plynutím času…a p o u z e  rozpínáním časoprostoru….Žeby jen to 

rozpínání mělo vliv na změnu tvaru sil a změnu  tvorby chemických sloučenin ??….prý ta chemie je jen 

změny elektronových vazeb….je to pravda?? že jen změny uskupení protonů, neutronů a elektronů dělají 

tu rozličnou hmotu a 6 milionů sloučenin co je známe ?? ..a v mikrosvětě už ono rozpínání vesmíru nemá 

na něj vliv ?? pouze čas ?? a má vůbec čas vliv na to že kyselina sírová zůstane navěky kyselinou sírovou 

??? 
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blbé otázky…podle dosavadních poznatků o lidech už vím, že budou hozeny do koše …chytré otázky 

mají jiná kritéria….že ??  

 

AA 39 – AA 42   bez komentáře … jen tak 


