Pane Navrátile! Píšete o nìèem o èem toho moc nevíte. Samozøejmì je dobré navrhovat a mít své vize.
Proti tomu, jako rozený demokrat nemám námitek. Ale není dobré vytváøet své pøedstavy v rozporu
dnes známými a s vysokou pravdìpodobností pravdivými poznatky. Antropologický princip není nic
jiného než zkoumání reality z hlediska naší lidské existence. Jako takový je zcela subjektivní. Mùže být
východiskem urèitého dílèího zkoumání, jako mnohého co je souèásti vysvìtlení existence èlovìka a
jeho úlohy ve vesmíru. Ovšem vysvìtlovat existenci vesmíru na základì existence èlovìka nebo živé
hmoty je tak dobré pro mystiky. Výskyt živé hmoty a tvorù rovnajících se inteligencí èlovìka ve
Vesmíru je souøadný s výskytem galaxií, èerné hmoty a dalších indentit, kterým souhrnnì øíkáme
vesmír. Všechny jsou vytvoøeny z jednoho souboru èástic hmoty a na základì spoleèného souboru
principù a zákonitostí. Ani živou hmotu nevyjímaje. Issabele Stengersová v Knize Øád z chaosu øekla
jednu lakonickou krátkou vìtu. Nic nevzniká chaoticky, ale podle pøesných zákonitostí daných
vlastnostmi jednotlivých anebo souborù prvkù ;. A z toho vyplývá nezvratný fakt, za pøedpokladu, že je
vesmír tvoøen stelným souborem prvkù a jejích zákonitostí, že všude kde se vyskytnou podmínky pro
vznik životných forem hmoty tyto vzniknou. A nemají možnost volby, vždy vzniknou. Takže je
nesmyslné oblažovat ostatní nìjakými procentuelními zajímavostmi, které jsou stejnì staré a fousaté jako
fonograf. Žádný soudný vìdec a stát by nevykládal na objevení života jinde ve vesmíru, kdyby to bylo
tak beznadìjné. Je to jen složitìjší a tìžší, zatím se vyvíjí technika a znalosti, které umožní tohoto úsilí
dosáhnout. Už se dokonce ví o jedné planetì, která by existenci života umožòovala. a je docela možné,
že pod ledem na mìsíci Io nebo Evropì se to životem jen hemží. Dnes už vìdci snad pøežili šok z
nalezení složitého systému, zdravím a vitalitou hýøících živoèichù žijících v hloubce,v teplotì a
chemickém složení prostøedí, které bylo naprosto v rozporu se souèasnými pøedstavami. Víme, že
bakterie pøežili let na Mìsíc a zpìt, katastrofu zøícení kosmické lodi atd. Dnes stále více vìdcù nabává
pøesvìdèení, že vznik života je kombinací tzv. panspermie, t.j. kolonizace Zemì prim. formami života z
prostoru vesmíru a vývoje na Zemi. Je tøeba si uvìdomit, že fyzikální pomìry, zejména ovzduší, byly
naprosto odlišné od souèasných. Vznik života ve vesmíru je pravdìpodobný jako vznik fotonu
vyzáøeného elektronem.
…………………………………………………………………………………………………………..
Pane Schneider, pokusím se vysvětit můj názor takto :
Po Velkém Třesku neexistovala kyselina sírová …souhlasíte ? ale existovala veškerá hmota-látka ve
stavu…ve stavu ???, např. fotonů ( což ještě není látka, ale ty se na látku „brzy“ přemění ). Pak se tedy
fotony přemění na …na např. elektrony + neutrina + ??? Ale né všechny fotony, část jich zůstane
navěky fotonama. ((( Pane Schneider, já si do této chvíle vymyšlím, nevím jak to bylo po Třesku, ale za
chvíli se dostanu k jádru toho co potřebuji říci ))). Takže budete souhlasit s tím, že vzniknula-li po
Třesku „veškerá“ hmota co do „váhy“ tj 1053 kg , tak od té doby vzniku se zesložiťovala. To
zesložiťování se dělo … dělo v nějaké posloupnosti (( kde tou posloupností budu mít na mysli že v ní
jsou „prvky posloupnosti“ tedy ony „skoky“ ve vývoji hmotových struktur – každá nová hmotová
struktura budiž „prvkem“ na té poslouponosti …rouzumíme si ? )). Dobrá. Takže po Třesku
v posloupnosti stavů a tedy i posloupnosti „výroby“ hmoty-látky, tj. stále složitějších „výrobků“ =
„vlnobalíkčů“ hmotových se toto děje takto : čtvrtým krokem ( já nevím v kterém postupovém kroku to
bylo, já si číslo „čtvrtém“ vymýšlím ) v posloupnosti je, že se foton proměnil na gluon, gluon se
proměnil na kvark, na 8 druhů kvarků, leptony pak na tři druhy elektronů ( elektron, mion, tauon ) a
kvarky pak vyrobily proton, ten se proměnil na neutron, ten se proměnil ..atd. ( doposud si stále
vymýšlím, nevím jak to je s tou genezí ), ale …ale v každém případě si myslím, že dál to bylo v té
posloupnosti vývoje tak, že : v nějakým vývojovém čase ( stáří, např. 100 let po Třesku ) se nachází ve
vesmíru ( např.) 100% protonů a neutronů a elektronů baryonní hmoty, a dost, žádná jiná. Z těchto
100% druhů hmoty se „spojením“ vyrobí vodík….ale nespotřebuje se na něj 100%, ale nějaké protony a
elektrony zůstanou „nepoužity, čili se vodíku vyrobí jen např. 94% ( zbytek protonů a elektronů zůstane
navěky nepoužit ). Teď toto množství 94% vodíku je pro další výklad výroby nové látky jako 100% tj.
že z tohoto množství 100% se vyvinulo helium, ale např. jen 29%, zbytek 71% vodíku zůstal navěky
„klonem“ ( prvkem chemické tabulky, který se nemění, pouze se bude „používat“ k zabudování do
hmotových struktur ) . Dalším krokem „na posloupnosti vývoje“ hmotových struktur je další prvek který

vznikne z helia ( toho je sice 29% v předešlé várce, ale my jí zase nazveme 100% pro várku následnou )
– takže ze 100% helia, vznikne ( přibráním elektronu do valenční sféry ) lithium, jenže pouze 65%
z celkového množství helia. Zbytek helia zůstane navěky heliem tj. klonem.Čili, ze 100% helia se
„vyrobí“ 65% lithia a 35% zůstane „klonem“….a tak to jde dál a dál a dál ( vesmír vyrobí celou
Mendělejevovu tabulku prvků, … postupně …pak molekuly, pak sloučeniny …až DNA ), že….že
vesmír vyrábí vždy „do posloupnosti složitosti svých kroků“ vždy další hmotový stav s menším
procentem. Odvolám se na soudobou fyziku, která říká, že ve vesmíru opravdu je nejvíce vodíku ( 73%),
pak helia ( 21%) a…a zbývajících 6% připadá na všechny ostatní prvky Mendělejevovy tabulky. Z těch
6% prvků jsou dále vyráběny molekuly 0,1% jednoduché např. CO2 , pak složité molekuly 0,0001% a
pak bílkoviny 0,000000001% a pak DNA 0,0000000000000000000000000000000000001% atd. …a…a
já chci říci, že vesmír od Třesku vyráběl stále menší a menší množství toho složitějšího a stále
složitějšího materiálu hmotového….až došel vesmír „na vrcholu pyramidy“ k výrobě bílkovin-DNA a
to na Zemi….vesmír vyráběl a vyrábí dál složitostní posloupnost hmoty „pyramidálně“ tj. čím byla
složitější, tím jí bylo a je ve vesmíru méně a méně a méně. Takže „pyramidální“ vývoj. A nyní položím
otázky : Vyrábí vesmír do každé galaxie kyselinu sírovou ? Opravdu do každé ? coljyř do 10% galaxií
se ještě kyselina sírová „nedostala“ a to jsou ty galaxie „nejsprimitivnější“ jsou „klonem“ a už nikdy se
v nich kyselina sírová nezrodí, zrodila je jen v 90% galaxií. A v těch 90% galaxiích se „roodila veškerá
druhová struktura hmoty“ ??? jako jí máme tady ? Né, v některých galaxiích se uhličitan sodný „nestihl“
vyrobit … a v jiných galaxiích se nestihl vyrobit „tetracyklín“ atd….takže stále odpadají galaxie v tom
pyramidálním vývoji. Anebo budeme tvrdit, že pyramidální vývoj se ve vesmíru neuplatnil a každá !!
složitější struktura se vyvinula v každém koutě vesmíru. Pak ovšem by to nebyl „pyramidální“ vývoj,
ale vývoj „lavinovitý-paralelní“ čili v každou sekundu se všude ve vesmíru v každé galaxii vyvine stejná
hmotová struktura ( DNA ). Potom ale by lidé byly ve vesmíru za každým rohem…kdyby se vyvíjela
hmota „frontálně rovnoprávně paralelně“ pak by museli být lidi i na Jupiteru a nesměla by na Jupiteru
chybět ta kyselina sírová…prostě by vesmír musel vyrábět v každou sekundu všude stejnou hnotu, stený
druh a a ve stejném počtu atd. všechny planety by byly stejné jako zeměkoule s litosférou…atd. A to se
neděje, proto se děje vývoj „pyramidální“, že…že někde prostě na hvězdě chybí „výrobek“
cyklohexan…((( anebo je cyklohexan na všech tělesech ve vesmíru ????? … není-li pak je vývoj
pyramidální ))). Je-li vývoj pyramidální, pak existuje ve vesmíru jen jedno místo kde je vesmír
„nejdál“…nejdál ve výrobě těch složitých struktur…pokud je ještě někde ve vesmíru „člověk“, tak např.
v té pyramidě vývoje jich je např.10 planet kde je, ale jen na jedné z nich je člověk + AIDS a…a na
devíti planetách tu chorobu AIDS ( choroba je opět hmotová struktura – hmotný výrobek ) nemají.
Prostě chi říci, že provádí-li vesmír výrobu hmotových struktur od jednoduchých ke složitějším, pak
těch stále složitějších je méně a méně nejen co do „složitosti výrobku“ ale také co do „četnosti a
umístění-rozložení toho výrobku po vesmíru. I kdyby byla jednoduchá bílkovina rozeseta „do všech
koutů“ vesmíru, je její počet ( ! ) počet omezen a stále těch „koutů“ bude ubývat a ubývat při nárůstu
dalších složitějších hmotových struktur….vývoj je pyramidální. Zákon o pytamidálnosti plyne už z toho
že vodíku je 72%, helia 23% a dalších a dalších prvků méně a méně. Kdyby výdoj nebyl pyramidální
bolo vy vodíku 1%, helia 1% lithia 1%, vápníků 1%, uranu1% a to všude po vesmíru v každém jeho
koutě a také ve starých hvězdách stejně jako v nových hvězdách. Ve staré hvězdě čtvrté generace by
bylo od každého druhu „klonu“, „vlnobalíčku“ totéž jako v nové rodící se hvězdě…prostě furt by to
bylo VŠUDE stejné a VŽDY stejné ….což je nesmysl…je to proti logice geneze. Geneze je vždy
pyramidální. A pokud to tak je ( anebo pokud to tak podobně je ) pak musí být někde ve vesmíru
„vrchol“ pyramidy ( vývoje hmotových struktur ) a to jsme my, my lidé, my tato planeta. Jsme jediný
v celém vesmíru, jsme na vrcholu složitostního vývoje hmotových struktur, …my nejsme středem
vesmíru geometricky, ale jsme středem vesmíru co do výroby až té nejsložitější molekuly DNA + další
její modifikace „nadDNA“ které se možná rodí v „intelektu ducha mozku“ a ještě taková struktura
objevena nebyla – struktura, čili „kombinace“ různých DNA. …nevím …vymýšlím si.
Přesto doufám, že se mé myšlenky a nápadu a vize a logiky někdo chopí a dotáhne to o kousek dál…že
podá další vylepšení „jak to ve vesmíru je“.
Takže mé řeči považujte za nedokonalé a možná i hodně nedokonalé, to já sám posoudit nemohu.
JN, 06.10.2007

