
 

 

http://www.energiezivota.com/vedecke-objevy/916-pred-velkym-treskem-existoval-dalsi-

vesmir  

Před Velkým třeskem existoval další 

vesmír 

3. leden 2017 

zobrazeno 3460x 
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Nová vědecká teorie tvrdí, že před Velkým třeskem existoval další vesmír. Navíc, 

jakmile dojde k nevyhnutelnému zhroucení našeho vesmíru, objeví se vesmír nový. 

Tento nový kosmologický model nabízí další pohled na to, co zde mohlo existovat 

před počátkem vesmíru. ?? 

„Velký třesk ve skutečnosti nestojí za vznikem vesmíru, jde pouze o přechodnou 

fázi.“ Před naším vesmírem existovaly další vesmíry, stejně tak po něm vzniknou 

další. Tápající neplodná povídačka 

Předpokládá se, že přibližně před 13,7 miliardami let vznikl po Velkém třesku náš 

vesmír. Co ale bylo před Velkým třeskem? Existovalo vůbec něco? Lze vůbec tuto 

otázku zodpovědět na vědecké úrovni?   

Tým vědců možná přišel s fascinujícím novým modelem, hm, to se asi hodně nadřeli 

než na to přišli ( v zařízených laboratořích za mzdu a za dotaci prac.času, možná rok, 

možná deset let…) podle kterého je náš vesmír součástí cyklu mnoha vesmírů. To 

byla dřina to vymyslet…Každý z nich má vlastní fázi rozpínání a smršťování. Čiší 

z toho to nesmírné vědecké úsilí… 

Studie, zveřejněná na serveru arxiv.org asi se tam dodávají kdejaké „dreky“ jak 

vidno,..obsahujícím články čekající na recenzní řízení, ( HDV čeká 37 let ) zkoumá 

stav před Velkým třeskem a umožňuje vznik kosmologie v době před touto událostí. 
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„Náš časoprostor je pouze přiblížením k nějaké čistě matematické teorii popisující 

realitu, óó, že by fyzikální časoprostor byl jen a pouze přiblížením naší lidské 

matematice popisující tu pravou realitu a reálný čp popisuje dodnes jen nepravou 

realitu a pouze se chudáček přibližuje „naší“ matematické modelové realitě jak by 

měl ten reálný čp vypadat… no to je úúúchvatná dedukce těch vědců, co čekají, a co 

celý svět na to čeká s nimi, na recenzi toho jak se má reálný vesmír přizpůsobit jejich 

matematickým produkcím…a z této teorie pochází geometrie časoprostoru. A já 

bláhový myslel, že geometrie časoprostoru pochází teorie …a vono to je naopak : 

z teorie pochází reálvesmír Stejně jako geometrie jakéhokoliv pevného, hmotného 

předmětu pochází z atomové teorie.??  Nemá smysl hovořit o geometrii pevného 

předmětu na atomové úrovni a stejně tak nemá smysl hovořit o geometrii pevného 

předmětu s takovou energií, při které dochází k jeho roztavení. ?? Suchá neplodná 

povídačka, „splácanina“, tedy teorie čekající na recenzi, jen křečovitou snahou o 

něco „nového“.   

Podobně nemá smysl hovořit o geometrii časoprostoru pod určitým rozměrem a nad 

určitou energetickou úrovní.  ?? Avšak skutečnost, že je geometrie časoprostoru 

vázána minimální délkou a maximální energií, lze použít při studii kvantových 

gravitačních účinků na kosmologii, ?? a díky tomu jsme byli schopni studovat 

kosmologii před Velkým třeskem,“ ?? řekl serveru IBTimes UK Mir Faizal, jeden 

z vědců, kteří se na studii podíleli. ( doporučím ho Grygarovi do Bludného balvanu ) 

„Rovnice naznačují, že dojde k zastavení expanze vesmíru, po které bude okamžitě 

následovat fáze kontrakce. Po extrapolaci rovnic nad maximální míru kontrakce je 

odhalen scénář cyklického vesmíru,“ uvádí vědci ve své studii.?? 

„Velký třesk není počátkem vesmíru, je to pouze přechodná fáze,“ řekl Faizal. Tak to 

jediné se mi na jeho blábolech líbí. 

„Velkému třesku předcházela jedna fáze, v současnosti se vesmír nachází ve druhé 

fázi, po které budou následovat dvě další fáze. O.K. Poté dojde k novému Velkému 

třesku. O.K.Vesmír tedy existuje ve čtyřech různých fázích, podobně jako se voda 

vyskytuje ve třech skupenstvích,“ dodává. (zdroj: ancient-code.com) 
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Další vědecká práce…určitě za účelem vzdělávání laické veřejnosti. Ukázka jednotné 

koncepce hotového celosvětového názoru na náš Vesmír. Anebo oblbování veřejnosti. Ročně 

chrlí astrofyzika  cca 200 takových a podobných nejednoznačných kontroverzních rozporných 

vizí obec znalců na vesmír…; bože jak pak se v tom má chudák lidový myslitel a veřejnost 

vyznat ?  

  To vědci sami jsou příčinou tápání laiků, jejich prapodivných vidění světa fyziky a vesmíru, 

pak bludů v debatách, ( Grygar to pak nestíhá potírat a pranýřovat v tom Sisyfu …) a k jejich 

bludným inklinacím k proutkaření, k homeopatismu, bilinko-léčení a sci-fi šílenostem … ; 

Právě vědci demagogují veřejnost 200x za rok a vymýšlí si blábol-varianty na QM, na OTR 

na paradoxy dvojčat, cestování časem, na tisíce vesmírů a entaglementy, černé hmoty, jiné 

pitomosti s červími dírami. Myslíte si že laická veřejnost a dokonce i poučená veřejnost má 

v tom jasno ?? a ví jaká je ta správná věda, správné teorie. ? Tisíce vědců po celém světě 

blábolí, každý s jinou teorii, jiné alternativy, a tak se pak divte, že v lidových vrstvách 

vylejzají z těla při akupunktuře „negativní síly“ a země že je placatá. 


