Ukázka myšlenkových konstrukcí, podle mě v přírodě neexistujících jako ukázka toho co dovede
vyplodit „vědeckých“ matematických blábolů mozek, který se naučil brilantně až moc té složité
matematice :
Když se ti podaří zkoncentrovat hmotu zcela určitým způsobem, může vzniknout kolapsar jehož
prostoročasová geometrie odpovídá např. Reissnerovu – Nordstromovu, či Kerrovu řešení, nebo
jejich vzájemné kombinaci (tzv. Kerrova - Newmanova geometrie). Všechna tato řešení
Einsteinových rovnic gravitačního pole obsahují červí díry, jakožto tunely spojující jednak různé
oblasti našeho vesmíru (tzv. vícenásobná souvislost prostoročasu) a jednak ústící i do vesmírů
jiných.
Právě možnost vyfouknutí nového vesmíru skrze uměle nebo přirozeně vytvořenou červí díru vede
k velmi lákavé myšlence, že dceřinné vesmíry mohou po vesmírech matečných (či otcovských?)
zdědit jejich fyziku. To vedlo v minulosti k formulaci velice zajímavé hypotézy evoluce vesmírů
formulované v 80. letech minulého stol. např. Andrejem Lindem - autorem teorie chaotické inflace
- dosud nejpřijímanějšího inflačního scénáře vzniku vesmíru, ale i dalšími autory, nezávisle na
sobě. Tato hypotéza v podstatě říká, že vesmíry, jejichž fyzika dovoluje vznik velkého množství
černých a potažmo i červích děr jsou zároveň mimořádně příznivé pro vznik života (mají
dostatečnou hustou hmoty, ale nesmí být zas moc veliká, neboť by pak měly příliš malou životnost
a tedy nedostatek času pro tvorbu velkého množství červích děr. Musejí mít také přesně 3 velké
prostorové dimenze a jednu časovou, atd. ...).
Zkrátka, pouze vesmír, který má velké předpoklady stvořit inteligentní život, má shodou okolností
zároveň nejvyšší „fitness“ v Darwinovském smyslu tohoto slova, tj. nejvyšší schopnost plodit
potomky a předávat svoje „geny“ – svoji fyziku – dceřiným vesmírům. To vede k domněnce, že ač
je fyzika právě našeho vesmíru (v té změti nepřeberných možností které si vesmír při svém zrodu
mohl zvolit) prakticky nekonečně málo pravděpodobná, může být tento model přesto v
superprostoru tím vůbec nejrozšířenějším, neboť vede k nejvyššímu počtu identických, nebo velmi
podobných kopií. A právě jen tento model (či ještě několik málo jeho subspecií) je zároveň jediný
slučitelný se vznikem biologického života (srov. antropický princip).
A co se týče té energie-hmoty vesmíru, ta s hmotností oné počáteční černé díry nikterak nesouvisí.
Celková energie jakéhokoliv vesmíru (i toho našeho) je nula, takže i mrňavá červí díra může na
druhém konci expandovat do obřího vesmíru jako je ten náš, aniž by byl při tom porušen nějaký
zákon zachování. To co se z té červí díry primárně vyfoukne je de facto pouze samotný
prostoročas. Hmota se v něm objeví až coby důsledek zákonů zachování celkové energie (tj.
klidové a vazebné) v kvantových polích.
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