Jde evoluce proti entropii ?
ing.Navrátil Josef
Lidé jsou vedlejší produkt vesmíru - dá se to považovat víceméně i za formu určitého "odpadu"
-> Tuto větu mi napsal jeden diskutující kolega.Tak jsem s ním nesouhlasil a napsal mu,že
pokud vesmír produkuje ... tak za produkt je nutno považovat nikoliv stav časoprostoru a jeho změny,
ale stav hmoty. Po Velkém Třesku se vyprodukoval vodík. Od té doby se vodík-produkt nemění a
vesmír ho už neprodukuje, pouze >používá<. Vesmír co následně produkuje, je nová kombinační
složitost hmoty. Vyprodukuje-li kyselinu sírovou ( evolučním střídáním symetrií s asymetriemi ) na
časové škále vývoje, pak už ona kyselina zůstane navěky taková jaká je, tedy s neměnnými vlastnostmi,
složením a chováním.Vyprodukuje-li vesmír rybu, pak ta ryba je na vrcholu pyramidy složitosti hmoty v
celém vesmíru, v dané době ( ! ) je nejsložitějším prvkem hmotových struktur a ... a dojde dál pak k
nové fázi evoluce tj. „neviditelnému“ doteku-procesu kombinování v š e c h do té chvíle navyráběných
zákonů a navyráběných hmotových struktur až se potkají takové stavy hmotové a zákonové, že nastane
ona změna symetrie ( zákon zachování ) v asymetrii a „narodí se“ z toho ( z minulých produktů a
interakčních zákonů ) nový stav, nová hmota a nový ( další ) zákon a nová rovnováha ...ryba přejde v
obojživelníka. Ovšem ostatní ryby zůstávají už jako klony dál, bez proměny. Jako vodík zůstává od
svého vzniku pouze totožným nezměnitelným prvkem – vodík je navěky klon. Ryba je navěky klon, ale
onen výtvor změny asymetrie v symetrii tj. výtvor zesložiťování udělal z ryby obojživelníka....ten dál
žije ...je na vrcholu pyramidy až přijde další stupen proměn ...vesmírem nakombinovaných struktur
hmotových a zákonových co „se selektují“ v mantinelech možností a vesmír vyrobí další novou
kombinaci hmotových struktur, opět složitější a ...a bude jí-produktu opět méně a méně ... staré výtvory
zůstanou klonem ... nové jsou stále epitelem na vrcholu stromu a razí si další větičky.
Takže nesouhlasím s tím, že člověk je „odpad“ vesmíru. Ne, naopak člověk je produkt vesmíru a to
právě nejsložitější, je to nejsložitější multikombinační propojení jiných složitých kombinačních struktur
hmotových .... člověk je na vrcholu stavby složité hmoty ... a jednou bude i on klonem, až se dostaví
onen čas na novou složitější kombinaci. A protože vždy je té složitější hmotové struktury ve vesmíru
méně a méně , tak příští „nadDNA“ bude ještě složitější ( těžší než minulá ) ale ještě >lehčí sumou< v
poměru k 1052 kg veškeré hmoty, možná to bude „zhmotněné vědomí“ ... ? ? ? ...rodící se vševědoucí,
sestavující se, konstituující se Bůh ... je v nás, my jsme jeho podnoží, „stavitelem“. ( Jeden vodík je
lehký = 3 jednotky, ale suma vodíků je 70% vesmírné hmoty. Jedna kyselina sírová je o kousek těžší př.
300 jednotek, ale suma kyselin sírových ve vesmíru už je jen 0,002% . Jedna bílkovina je ještě těžší př.
105 jednotek, ale suma všech bílkovin je už jen 0,000000002% v celém vesmíru. Jedna DNA je ještě
těžší kombinační soubor hmotový, ale suma všech DNA ve vesmíru už je jen
0,00000000000000000000000000002% .... atd. Jedna DNA je „svázaný kombinační blok“ nejtěžší a
přitom suma-součet těchto >bloků< je nejmenší ve vesmíru. Jeden vodík je „svázaný kombinační blok“
nejlehčí a přitom suma-součet těchto >bloků< je největší ve vesmíru....proto selekcí darwinovského
vývoje bude další „svázaný kombinační blok“ nadDNA či co ještě těžší a bude ho do součtu ztraceně
málo, bude vyprodukován z 6ti miliard lidí jen v jednom lidu...možná vesmír čeká až těch lidí bude
„dostatek“ např. 15 miliard a pak nastane ta „mantinelová chvíle“ kdy se zrodí nová nadDNA co spolu s
jinými méně složitými komponenty „zrodí – proplete“ nového tvora. My ostatní lidé budeme navěky jen
klony...jako ta ryba jím je do dnes. .-.-.(N) Některé hvězdy skončí jako klon, jsou z několika prvků + něco anorganiky a dost. Jiné hvězdy a
planety u nich dojdou ve vývoji až ke kyselině sírové a dál dost....a jiné do jiného stadia a ... a tam to tak

zůstane jako „klon“ navěky...pokud se nestanou jevy na hvězdě či s hvězdou se dějící podle zákonů už té
hvězdě starších, kterým ta hvězda podléhá, pro níž platí a jimiž se musí řídit --> např. gravitace,
výbuchy, srážky aj. Ta hvězda z několika prvků až ke kyselině sírové složená ( dál u ní vývoj nešel,
vývoj zesložiťovací nešel ) musí >poslouchat< její minulé zákony, kterými prošla, ale nemusí se řídit
zákony, kterými neprošla ... protože k tomu nemá důvod, nejsou tam „budoucí komponenty“ a tak tam
nepanují ani k nim příslušné zákony. Museli bychom my-lidé na takovou hvězdu „transportovat
budoucnost“ -->dovézt tam spermii a vajíčko matky a tam by pak se ony dvě spojily, neb by si tyto dva
složité komponenty dovezli sebou také už hotové zákony „z budoucnosti“ co proběhla na Zemi a na
hvězdě nikoliv. Ale na hvězdě by intelekt člověka nemohl z místních materiálů vyrobit savce ( tygra )
neb k tomu chybí >čas< který se vývojově zabudovává do hmoty. Atd.
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