
Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com

cz. I Teoria istnienia wszelkich rzeczy
12/04/2010 16:54 by Andrzej Struski 

Teoria istnienia wszelkich rzeczy. â€žWszystko ma swoj poczatek i koniecâ€• Â  
 
 Koniec procesu istnienia mozemy czesto obserwowac, poczatek jest duzo trudniejszy do rozpoznania a juz poczatek,
ktory posiada znamiona zrodla jest calkiem zakryty. Pierwszymi przyczynami zrodlowymi z punktu widzenia zycia
czlowieka sa aspekty, ktore przyczynily sie do ewolucji wszechswiata a nastepnie biologii. Poczatek tak wielkiego
procesu, jakim jest ewolucja wszechswiata, ktory w efekcie objawia sie niezliczona wrecz iloscia i obfitoscia form zycia,
musi wynikac z bardzo wazkiej przyczyny i potrzeby. Wedlug zasady, ktora mowi, ze:Â â€žnic nie istnieje bez
przyczynyâ€•Â Wszechswiat do swego powstania rowniez potrzebowal przyczyny.
 
 Kazde przedsiewziecie musi byc rekompensowane efektami, wynikajacymi z jego istnienia i dzialania. Tworcy
wszechswiata musza posiadac mozliwosc korzystania z efektow, jakie powstaja w procesie jego rozwoju w tym
przypadku ewolucji, ktora w okreslonym czasie doprowadzi do powstania efektu zgodnego z potrzebami budowniczych
wszechswiata. (Rozdzial IÂ Potrzeby tworcow wszechswiata).
 
 Skala tego olbrzymiego przedsiewziecia wskazuje na nieograniczone (z naszego punktu widzenia) mozliwosci
technologiczne tworcow wszechswiata.
 Do realizacji takiego przedsiewziecia poza potrzeba jego utworzenia, niezbedne sa jeszcze mozliwosci jego wykonania
na planie fizycznym. Biorac pod uwage wielkosc obszaru, jaki zajmuje przestrzen wszechswiata, (jest to minimum kilka
bilionow lat swietlnych jego srednicy) aktywacja ruchu materii skladajacej sie na ta czesc materii wszechswiata, ktora
podlega ewolucji wymagala zastosowania niewyobrazalnych wrecz mocy i nadzwyczajnej technologii.
 
 W tym miejscu zasadna jest sprawa odniesienia sie do istniejacych teorii, ktore mowia o innych pogladach na kwestie
zwiazane z powstaniem wszechswiata i czlowieka. Teoria kreacjonizmu wskazuje Boga jako stworzyciela wszelkiego
istnienia z kolei teoria ewolucjonizmu za poczatek istnienia wszechswiata przyjmuje czas wielkiego wybuchu (Big-Bang).
Zarowno jedna jak i druga posiadaja zbyt duzo sprzecznosci, chociazby ze zdrowym rozsadkiem, nie mowiac juz o tym,
ze nie ma w nich logiki, by mozna je przyjac za prawdopodobne.
 
 Oceniajac teorie kreacjonizmu w aspekcie zawartych tam niektorych kwestii, nalezy uznac za zasadne dzialanie
nierozpoznanych przez nauke sil nadprzyrodzonych. Rowniez procesy ewolucyjne wskazywanych teoria ewolucjonizmu.
Nie istnieje naukowe wyjasnienie procesu ewolucyjnego, jaki mogl spowodowac powstanie komorki biologicznej. Brak
jest wyjasnienia wszystkich kwestii, ktore okreslaja proces ewolucji czlowieka, jako postaci zbyt odbiegajacej od
otaczajacych go form zwierzecych. Te braki dotycza tylko aspektow zdolnosci czlowieka, natomiast jego fizycznosc tylko
w niklym procencie odbiega od niektorych przedstawicieli swiata zwierzecego. To podobienstwo na planie fizycznym
dowodzi powstania fizycznej postaci czlowieka procesow naturalnym procesie ewolucji. Brak jest wyjasnienia jedynie
kwestie; jak powstala komorka biologiczna i jakie byly przyczyny skoku ewolucyjnego czlowieka na planie jego
zdolnosci?
 
 Te dwa jakze istotne problemy moga byc wyjasnione informacjami zawartymi w teorii kreacjonizmu. I mimo, ze ona nie
mowi tego wprost to, jezeli wyciagniemy logiczne wnioski z opisu stworzenia i z informacji o istnieniu swiata duchowego,
mozemy przyjac istnienie jakiegos wplywu nieznanych nam sil na ewolucje wszechswiata i czlowieka.
 
 Najbardziej aktywny wplyw sil zewnetrznych (teoria kreacjonizmu) musial zaistniec w czasie aktywacji ruchu materii
wszechswiata. Tu nalezy przyjac istnienie wczesniejszych dzialan majacych na celu przygotowanie obszaru i
srodowiska fizycznego dla przeprowadzenia takiej aktywacji. Obecnie dzialajacy potencjal ruchu materii wszechswiata,
uzyskal w tamtym okresie cala swoja moc.Â 
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 W mysl teorii mowiacej o wielkim wybuchu to z jego mocy pochodzi potencjal ruchu materii wszechswiata. Jednakze
wskazywanie wybuchu jako zrodla istnienia wszechswiata, jest teoria delikatnie mowiac malo prawdopodobna a juz na
pewno mijajaca sie z logika i widocznymi procesami ewolucji. W tamtym tak newralgicznym dla zycia wszechswiata
czasie musialy zaistniec procesy fizyczne, ktore podlegaly scisle okreslonym programom i kontrolowanym wplywom.
 
 Nalezy zalozyc, ze tworcy wszechswiata posiadali zdolnosci technologiczne, ktore pozwolily im, na przesylanie w
centrum obszaru wszechswiata materii z szybkoscia kilkukrotnie wieksza od szybkosci swiatla. Ulokowana w centrum
wszechswiata materia o duzej gestosci i olbrzymim potencjale magnetycznym utworzyla centralna â€žczarna dziureâ€•.
Jej wirujace jadro powinno posiadac srednice stek milionow lat swietlnych a jego szybkosc na powierzchni wielokrotnie
przekracza szybkosc swiatla. Posiada ono odpowiednio silne pole grawitacji, ktora wspolnie z szybkoscia
powierzchniowa umozliwia wyrzucenie w przestrzen wszechswiata kolejnych po sobie nastepujacych strumieni takiej
samej materii, z jakiej zbudowane jest jadro wszechswiata. Seria takich wystrzalow - ekspansji moze byc oceniona jako
jeden wybuch, mimo, ze z wybuchem nie ma nic wspolnego. (RozdzialÂ IIÂ Potencjal tworczy i technologiczny
budowniczych wszechswiata).  
  Â©Â Struski Andrzej de Merowing. 
 Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
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