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List Otwarty do Naukowców 

(Nota bene: Ten list ogłaszający istnienie nowej zintegrowanej fizycznej i matematycznej teorii Prawa 

Uniwersalnego został osobiście wysłany do 10 000 fizyków na całym świecie w czerwcu 2017 roku {a w tym 

samym czasie w Polsce do ponad 1000 profesorów i doktorantów na wszystkich większych uczelniach w kraju 

włącznie z PAN}. W tym miejscu kluczowe znaczenie ma udokumentowanie tego faktu, jako że musimy przyjąć, 

że fizycy odrzucą to rewolucyjne odkrycie w nauce oraz ludzkiej wiedzy i uciekną się do swojego zwyczajowego 

milczenia kierowanego przez ich nieprzetworzone podstawowe obawy o przetrwanie, które uwarunkowały ich w 

społecznych tchórzy z bardzo ograniczonymi zdolnościami intelektualnymi oraz brakiem jakiejkolwiek 

odpowiedzialności moralnej i wartości etycznych. 

Współczesna nauka twierdzi, że ma monopol na prawdę o naturze i stała się współczesną religią całkowitego 

agnostycyzmu opartego na czczeniu pustego empirycyzmu i opracowywaniu licznych bezsensownych i 

sprzecznych hipotez, które nie potrafią wyjaśnić magii życia. Powodem tej poznawczej ignorancji wszystkich 

naukowców i ich nowej religii empirycznych dogmatów jest to, że odrzucają prawdziwą naturę energii = czaso-

przestrzeni = Wszystkiego-Co-Jest = Pierwotnego Terminu ludzkiej świadomości, z której Prawo Uniwersalne i 

cała jego teoria jest wyprowadzona: 

Wszystko-CO-Jest jest świadomą, ciągłą energią, jest nieograniczoną, 

wszechwiedzącą, kreatywną świadomością i my ludzie jesteśmy szczególnym 

i mało znaczącym jego systemem. 

W gruncie rzeczy, współczesna nauka empiryczna wyeliminowała Boga z ludzkiego myślenia, podczas gdy 

naukowcy stali się nową kastą szelmowskich pastorów, którzy nauczają totalnej ignorancji oraz negacji duszy i 

jedynego istotnego faktu w życiu – tego, że ludzie są nieograniczonymi istotami twórczymi tej i każdej innej 

rzeczywistości w Multiwersie. 

Z tego powodu, gdy nowa teoria Prawa Uniwersalnego zostanie wprowadzona na tej planecie w ciągu tego roku 

„z pozycji nieśmiertelności”, co zostało ogłoszone na tej stronie wiele lat temu, doprowadzi to do całkowitego 

zburzenia „przerośniętego naukowego ego” wszystkich samozwańczych naukowych głosicieli błędnej wiedzy, tak 

że cała struktura ich fałszywej nauki, która neguję dowód Boga, zostanie również obalona raz na zawsze. Nie 

zostanie dopuszczone, żeby naukowcy pojawili się jak zazwyczaj ze swoimi tchórzliwymi wymówkami, że nie 

wiedzieli o odkryciu Prawa Uniwersalnego więcej niż 20 lat temu.. Zostaną bezlitośnie obnażeni za swój wysiłek 

w pogrążeniu, za pomocą wszystkich możliwych środków, jego propagacji i ujawnieni jako kłamliwi prorocy 

dogmatycznego „bezbożnego” systemu fałszywej empirycznej wiedzy, która prowadzi jedynie do całkowitej 

ignorancji oraz tłumienia ludzkiego ducha i powstrzymuje ewolucję ludzkości.) 

„W kwestiach nauki, autorytet tysiąca nie jest wart skromnego uzasadniania jednej osoby.” – Galileusz 

Szanowny Panie, 

Współczesna fizyka jest, używając popularnego współczesnego terminu, zasadniczo „fałszywą nauką”, 

podobnie jak matematyka od czasu 1931 roku, kiedy słynny austriacki matematyk Kurt Gödel wykazał ponad 

wszelką wątpliwość za pomocą swojego słynnego twierdzenia o niezupełności (w Über formal unentscheidbare 

Sätze der “Principia Mathematica” und verwandter Systeme), że matematyka nie może udowodnić swojej 

zasadności, jako hermeneutyczna dyscyplina abstrakcyjnego ludzkiego myślenia, za pomocą własnych środków. 

Od tamtego czasu matematyka, a wraz z nią wszystkie ścisłe nauki naturalne, które używają matematyki jako 

narzędzia do opisywania natury w kategoriach praw naturalnych i modeli matematycznych, występują w 

słynnym Kryzysie Podstaw Matematyki i Nauki (Grundlagenkrise der Mathematik). 

Mam nadzieję, że jako teoretyk dobrze Pan wie o tym fakcie i uwzględnia go w swojej pracy badawczej. Mówię o 

tym, ponieważ większość naukowców zamiotła tę nieprzyjemną prawdę za pomocą wielkiej miotły pod dywan 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del
https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_G%C3%B6dla
https://en.wikipedia.org/wiki/On_Formally_Undecidable_Propositions_of_Principia_Mathematica_and_Related_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/On_Formally_Undecidable_Propositions_of_Principia_Mathematica_and_Related_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/On_Formally_Undecidable_Propositions_of_Principia_Mathematica_and_Related_Systems
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
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całkowitego zapomnienia i żyją jak niewinni grzesznicy w swojej samoutrapionej iluzji, zwanej „fizyka” i „ludzka 

nauka”. 

Dzisiejsza fizyka jest w poważnych tarapatach, jako że model standardowy nie może wyjaśnić większości 

obserwowanych zjawisk. Nie jest w stanie zintegrować grawitacji z pozostałymi trzema fundamentalnymi siłami 

i nie ma w ogóle teorii grawitacji. To niedociągnięcie jest dobrze znane. 

Dokonałem przeglądu głównych działań badawczych ok. 1000 reprezentatywnych fizyków na całym świecie, co 

sami zaprezentowali na swoich osobistych stronach internetowych i dowiedziałem się, że ponad 60% wszystkich 

fizyków zadedykowało swoją teoretyczną działalność udoskonaleniu lub zastąpieniu modelu standardowego, 

który jest nadal uważany, z inercji i braku realnych alternatywnych rozwiązań, za szczyt współczesnej fizyki, 

włączając klasyczną mechanikę kwantową, QED i QCD wraz z teorią względności, ale nie mechanikę klasyczną. 

Jest to najbardziej przekonujący dowód, że model standardowy jest „fałszywą nauką” i że musi być zastąpiony, 

ponieważ nie wyjaśnia niczego. Jest to bardzo obiecujące, że większość fizyków i naukowców (teoretyków i 

matematyków) rozumie i akceptuje ten nagi i szokujący fakt. 

Kiedy Komitet Noblowski nagrodził w 2015 r. 

Takaakiego Kajitę 

Super-Kamiokande Collaboration 

Uniwersytet Tokijski, Kashiwa, Japonia 

i 

Arthura B. McDonalda 

Sudbury Neutrino Observatory Collaboration 

Uniwersytet Queen’s, Kingston, Kanada 

za ich eksperymentalną pracę ukazującą, że neutrina mogą mieć masę, musiał przyznać w komunikacie 

prasowym, że: 

„Odkrycie to doprowadziło do dalekosiężnego wniosku, że neutrina, które od długiego czasu były 

uznawane za bezmasowe (?), muszą posiadać masę, aczkolwiek małą.  

Dla fizyki cząsteczkowej było to historyczne odkrycie. Jej Model Standardowy najgłębszego działania 

materii był niezwykle skuteczny w opieraniu się wszystkim wyzwaniom eksperymentalnym przez 

ponad dwadzieścia lat. Jednakże, skoro wymaga on tego, żeby neutrina były bezmasowe, 

nowe obserwacje jasno wykazały, że Model Standardowy nie może być kompletną teorią 

fundamentalnych części składowych Wszechświata.” (dla dalszych informacji czytaj tutaj) 

Proszę pozwolić, że podsumuję kilka największych błędów, które zostały uczynione w fizyce do tej pory i 

demaskują ją jako „fałszywą naukę” tylko dlatego, że fizycy nie zdali sobie sprawy, że ich dyscyplina jest po 

prostu stosowaną matematyką do świata fizycznego i nie użyli jej odpowiednio w ustanowieniu 

aksjomatycznych, formalistycznych standardów. Dlatego też, zanim możemy zreformować fizykę, powinniśmy 

rygorystycznie i metodologicznie zastosować zasady formalizmu matematycznego jak po raz pierwszy 

wprowadzony został przez Hilberta i doprowadził, przez słynny Grundlagenstreit (spór podstaw) między 

dwoma wojnami światowymi w Europie, do niepodważalnego dowodu Gödla o nieważności matematyki i do 

uznania Kryzysu Podstaw matematyki, który wrzał od początku XX wieku po tym jak B. Russell przedstawił 

swoje słynne paradoksy (antynomie): 

1) Ani fotony, ani neutrina nie są bezmasowymi cząsteczkami. Fizycy zawiedli w epistemologicznym 

zrozumieniu swojej własnej definicji masy, która oparta jest na matematyce i jest w rzeczywistości 

„zależnością energii”. Wszystkie cząsteczki i systemy natury posiadają energię i zatem masę (dla dalszych 

informacji czytaj tutaj). 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/list-otwarty-do-norweskiego-komitetu.html
https://plato.stanford.edu/entries/formalism-mathematics/
http://www.heldermann.de/BSM/BSM05/bsm05-207.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antynomia_Russella
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
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2) Eliminuje to niedorzeczną koncepcję „ciemnej materii”, która stanowi 95% całkowitej masy we 

Wszechświecie zgodnie z obecnym modelem standardowym w kosmologii, która jest kolejnym typowym 

przykładem „fałszywej nauki” jak prawdziwie ujawniła to ostatnia dysputa o hipotezie inflacji niebędąca 

prawdziwą nauką (czytaj tutaj). 95% brakującej materii to masa czaso-przestrzeni fotonowej, która obecnie 

uważana jest za „bezmasową". Wykazałem jak można bardzo łatwo wyliczyć masę fotonów i stamtąd wyliczyć 

masę materii począwszy od elementów chemicznych (czytaj tutaj i patrz Tabela 1). 

W ten sposób można łatwo zintegrować grawitację z pozostałymi trzema fundamentalnymi siłami i wyjaśnić po 

raz pierwszy mechanizm grawitacji przez zunifikowanie mechaniki klasycznej z elektromagnetyzmem i 

mechaniką kwantową jednocześnie eliminując ezoteryczne poszukiwanie za hipotetycznym grawitonem, który 

jest kolejną epicką pomyłką fizyki (czytaj tutaj). 

3) Ładunek nie istnieje. Kiedy obecna definicja ładunku zapisana jest w poprawny matematyczny sposób, 

czego nie udało się fizykom zrobić przez prawie cztery stulecia (właściwie to od antyku) od kiedy znana jest 

elektryczność, może być łatwo wykazane, że ładunek jest synonimem, pleonazmem „geometrycznej 

powierzchni” i jednostka SI 1 kulomb jest równoważna 1 metrowi kwadratowemu. Niewybaczalny defekt! 

Czytaj tutaj: The Greatest Blunder of Science: „Electric Charge“ is a Synonym for 

„Geometric Area“ (lub tutaj) 

I mogę tak dalej i dalej oraz wymienić przynamniej 20 dalszych epickich błędów współczesnej fizyki, które 

czynią z niej „fałszywą naukę”. W tym samym czasie dzisiejsza fizyka może być w bardzo łatwy sposób 

zrewidowana i zmieniona z fałszywej nauki w prawdziwą naukę, kiedy się najpierw rozwiąże kryzys podstaw 

matematyki co już uczyniłem w 1995 roku wraz z opracowaniem 

Nowej Zintegrowanej Fizycznej i Matematycznej Aksjomatyki Prawa Uniwersalnego. 

Dzięki tej teoretycznej podstawie byłem w stanie udowodnić, że wszystkie obecne odrębne prawa fizyczne, które 

stanowią zamieszanie w fizycznych podręcznikach w obecnych czasach, są wyprowadzeniami i częściowymi 

zastosowaniami jednego Uniwersalnego Prawa Natury, jak było to postulowane przez Einsteina (światowe 

równanie pola, Weltformel), H. Weyla (ujednolicona teoria pola), i przez wielu innych prominentnych fizyków 

pomiędzy dwoma wojnami światowymi. 

Czytaj tutaj: Uniwersalne Prawo Natury 

Niniejszym, zdecydowanie zalecam, aby Pan zrewidował swoją wiedzę o fizyce, która jest tak błędna jak 

fałszywa jest nauka, i rozpoczął od nowego wprowadzenia w Teorię Nauki Prawa Uniwersalnego, 

które właśnie opublikowałem jako e-book: 

Łatwa Propedeutyka do Nowej Fizycznej i Matematycznej Nauki Prawa 

Uniwersalnego – e-book 

Po tym jak uchwyci Pan podstawowe zasady nowej teorii, może Pan przejść do moich naukowych książek i 

artykułów na temat nowej fizycznej i matematycznej teorii Prawa Uniwersalnego, która redukuje fizykę do 

stosowanej matematyki: 

 Nowa Zintegrowana Fizyczna i Matematyczna Aksjomatyka Prawa Uniwersalnego 

 Volume II: The Universal Law. The General Theory of Physics and Cosmology (Full Version) 

 Volume II: The Universal Law. The General Theory of Physics and Cosmology (Concise Version) 

 Volume III: The General Theory of Biological Regulation. The Universal Law in Bio-Science and 

Medicine 

Zapewniam Pana, z moimi najlepszymi intencjami, że ma Pan jedynie dwie możliwości: 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/wspoczesna-kosmologia-zrewidowana-w.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/mechanizm-grawitacji-wyjasniony-po-raz.html
http://www.stankovuniversallaw.com/the-greatest-blunder-of-science-%E2%80%9Eelectric-charge%E2%80%9C-is-a-synonym-for-%E2%80%9Egeometric-area%E2%80%9C/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-greatest-blunder-of-science-%E2%80%9Eelectric-charge%E2%80%9C-is-a-synonym-for-%E2%80%9Egeometric-area%E2%80%9C/
http://www.stankovuniversallaw.com/the-greatest-blunder-of-science-%E2%80%9Eelectric-charge%E2%80%9C-is-a-synonym-for-%E2%80%9Egeometric-area%E2%80%9C/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_99.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Weyl
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/05/atwa-propedeutyka-do-nowej-fizycznej-i.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/05/atwa-propedeutyka-do-nowej-fizycznej-i.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-concise-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/


5 
 

1) Kategoryczne odrzucenie mojej propozycji w oparciu o uprzedzenia i wysokie mniemanie o sobie, które są 

jedynie przejawami osobistych lęków, które prowadzą do ignorancji, lub 

2) Wykazanie wnikliwości, otwartego umysłu i intelektualnej ciekawości i wykonanie skoku w swoim 

rozumieniu Natury. 

Przez ponad 20 lat miałem do czynienia z pierwszą reakcją ze strony konwencjonalnych naukowców, kiedy 

opublikowałem swoją pierwszą książkę na temat Prawa Uniwersalnego w 1997 r. i nie jestem wcale pod 

wrażeniem tego rodzaju upartego nastawienia, które dotyka jedynie tę osobę, która je przejawia. 

Poza tym, wiem ponad wszelką wątpliwość, że ten rok 2017 jest rokiem wprowadzenia nowej teorii Prawa 

Uniwersalnego na globalną skalę i tym samym czynię Panu wielką przysługę informując Pana z wyprzedzeniem. 

Następnie wraz z przebiciem się nowej teorii Prawa Uniwersalnego nic nie pozostanie takie samo w nauce i 

Pana rzekomo zapewniona pozycja w Pana naukowej instytucji będzie tak efemeryczna jak zagwarantowany 

wybór Hilary Clinton „z więcej niż 95% pewnością”, jak było twierdzone przez fałszywe masmedia. Następnie 

proszę mi wierzyć, nie ma różnicy między fałszywymi masmediami, które ze swoimi oczywistymi kłamstwami są 

obecnie w swobodnym spadku, a dzisiejszą fałszywą fizyką oraz nauką, które również w mgnieniu oka przestaną 

istnieć w swojej teraźniejszej formie w trakcie tego roku. Dokładnie jak fałszywa narracja masmediów załamała 

się w ciągu kilku tygodni przed i po wyborze Trumpa, niezależnie od faktu, że kontrolowała opinię mas od 

dekad, jak nie stuleci. Podobieństwa są uderzające i powinno to przekonać Pana, że Pana obecna naukowa 

pozycja jest nie do utrzymania. 

Wybór należy do Pana, czy zaakceptować tą bezwarunkową ofertę o nieskończonej wartości poznawczej, czy 

odrzucić ją i pozostać ślepym na resztę swojego życia, i mam nadzieję, że dokona Pan właściwego wyboru. W 

tym przypadku jestem po Pana stronie, żeby pomóc Panu dokonać tego gigantycznego skoku w ludzkiej 

świadomości i pozostawić obecny stan poznawczej ślepoty. 

Ponadto, chciałbym poinformować Pana o mojej propozycji (oficjalne oświadczenie) dla międzynarodowego 

naukowego środowiska z czerwca 2014 roku, które jest nadal aktualne. 

Z poważaniem, 

Dr Georgi Alexandrov Stankov 

 

Przedmowa 

Podczas gdy liczba adresowanych w tytule ludzi pierwszych dwóch grup w obecnym Końcu Czasu zbliża się 

bezobjawowo do wartości zerowej, liczba ludzi trzeciej, znacznie większej grupy gwałtownie wzrośnie w 

nadchodzących dniach w trakcie dogłębnej zmiany oraz transformacji tej planety i ludzkości. To jest grupa 

docelowa obecnej propedeutyki do nowej rewolucyjnej Teorii Nauki Prawa Uniwersalnego, która będzie 

nośnikiem tej transformacji ludzkości. Ta grupa ludzi stanie się pokazującymi-drogę nowej ludzkości i 

opiekunami nowej wzniesionej Gai na całą wieczność. 

Nie ma wątpliwości, że nowa naukowa teoria Prawa Uniwersalnego, jak prezentowana jest w swoim 

całokształcie na tej stronie internetowej, obejmuje całe pasmo fundamentalnych naukowych, społecznych, 

ekonomicznych, psychologicznych, politycznych, gnostycznych oraz filozoficznych aspektów i tematów, z 

którymi radziła sobie ludzkość w ciągu całej swojej długiej i nie tak chwalebnej historii w celu przetrwania. Z 

tego powodu nowa nauka Prawa Uniwersalnego wkrótce stanie się dominującym światopoglądem 

(Weltanschauung) nowej rozwiniętej ludzkości i tym samym rogiem obfitości nowych rewolucyjnych, 

wyższych-wymiarowo technologii, które przyniosą nieskończoną obfitość wszystkim ludziom. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2014/07/announcement-theory-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/
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To jest boski plan Źródła dla tej Ziemi oraz jej populacji i jest już rzeczywistością we wszystkich jednocześnie 

istniejących wyższych Ziemiach 4D i 5D, które my, PAT (Planetarny Zespół Wzniesienia Gai i ludzkości) i ja, 

który ma zaszczyt być jego kapitanem, tworzyliśmy bardzo długi czas. 

Nowa teoria Prawa Uniwersalnego jest darem Boga dla ludzkości u progu jej cudownego wzniesienia, kiedy 

koniec okropnej ery opresji Oriona spotyka się z nowym początkiem nowej ery oświecenia, pokoju, wolności i 

dobrobytu. 

Jako że całe zło wywodzi się z duchowej ignorancji inkarnowanych ludzkich osobowości, może być bardzo łatwo 

wykorzenione, kiedy nowa aksjomatyczna naukowa teoria Prawa Uniwersalnego oparta na jedności 

Wszystkiego-Co-Jest jest w pełni wdrożona i zrozumiana przez wszystkich ludzi. Usprawni to kolektywną 

świadomość w jeszcze nieznany, rewolucyjny sposób jednocześnie stymulując indywidualny potencjał twórczy 

każdego człowieka. Doprowadzi to do bezgranicznego dobrobytu, błogości, szczęścia i ludzkiego postępu dla 

nowej ludzkości, która szybko wyewoluuje w wielowymiarową, transgraniczną, transgalaktyczną cywilizację. 

Ścieżka do tego wspaniałego końca może iść jedynie przez pełne zrozumienie i wprowadzenie nowej teorii 

Prawa Uniwersalnego. 

Ta publikacja jako e-book pozostanie na pierwszej stronie przez kolejne 30 dni. Podczas tego czasu chciałbym 

pokornie prosić wszystkich moich czytelników i członków PAT, aby wysłać każdego dnia przynajmniej jeden e-

mail z linkiem do tej publikacji – im więcej, tym lepiej – do każdej osoby, naukowca, instytucji lub strony na 

Internecie, którą uważa się, że może skorzystać na tej nowej wiedzy i okazuje odrobinę autentycznego 

pragnienia poszerzenia swojej świadomości. W ten sposób wyzwolimy energetyczną lawinę, która wprowadzi 

nową erę oświecenia dla ludzkości. 

Dziękuję, z głębi mojego serca, wszystkim moim czytelnikom oraz PAT-owi za wasze niezłomne i oddane 

wsparcie we wszystkich tych latach i za wasz udział w tym, miejmy nadzieję, ostatnim wysiłku o kosmicznych 

proporcjach, który musimy wykonać w celu wywołania ostatecznego skoku podniesienia oraz transmutacji Gai i 

ludzkości w obecnym Końcu Czasu. Wszakże jesteśmy tymi, którzy tworzą i napędzają planetarny proces 

wzniesienia kierowany przez Uniwersalne Prawo Wszystkiego-Co-Jest. 

 

Treść 

(Wszystkie rozdziały z tej książki mogą być również znalezione jako oddzielne publikacje na tej stronie przez 

naciśnięcie na link.) 

Wprowadzenie: Uniwersalne Prawo Natury 

I. Dlaczego Czaso-Przestrzeń = Energia Posiada Jedynie Dwa Wymiary (Części 

Składowe) – Przestrzeń i Czas 

 I.1. Esej: Systemy Pomiarów i Jednostek w Fizyce (Część 1) 

 I.2. Masa i Umysł: Dlaczego Masa Nie Istnieje – Jest Ona Relacją Energii i Liczbą Bezwymiarową 

(Część 2) 

 I.3. Masa, Materia i Fotony – Jak Wyliczyć Masę Materii z Masy Czaso-Przestrzeni Fotonowej (Część 

3) 

 I.4. Czym Jest Temperatura? (Część 4) 

 I.5. Największy Błąd Nauki: „Ładunek Elektryczny” jest Synonimem „Powierzchni Geometrycznej” 

(Część 5) 

 I.6. Słynny Grawitacyjny Eksperyment Galileusza Określa Prawo Uniwersalne za pomocą Twierdzenia 

Pitagorasa 

http://www.stankovuniversallaw.com/gnosis-evolutionary-leap-mankind-beginning-3rd-millennium/
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_21.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_21.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_24.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_24.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_73.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_99.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_99.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
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 I.7. Dlaczego Twierdzenie Pitagorasa Jest Trzonem Obecnej Prezentacji Geometrycznej Większości 

Praw Fizycznych 

 I.8. Efekt Dopplera Jest Uniwersalnym Dowodem na Odwrotność Przestrzeni i Czasu 

 I.9. Mechanizm Grawitacji – Wyjaśniony po Raz Pierwszy 

 I.10. Jak Wyliczyć Masę Neutrin? 

II. Błędne Koncepcje Czaso-Przestrzenne Fizyki Konwencjonalnej i Ich Korekta w 

Świetle Nowej Aksjomatyki Prawa Uniwersalnego 

 II.1. Koncepcja Czaso-Przestrzeni w Fizyce Klasycznej 

 II.2. Koncepcja Względności w Elektromagnetyzmie 

 II.3. Koncepcja Czaso-Przestrzenna Szczególnej i Ogólnej Teorii Względności 

 II.4. Koniec Teorii Względności Einsteina – Jest To Stosowana Statystyka Dla Czaso-Przestrzeni 

Fizycznego Świata 

III. Dlaczego Współczesna Kosmologia jest Fałszywą Nauką 

 III.1. Współczesna Kosmologia Zrewidowana w Świetle Prawa Uniwersalnego – Krytyczny Przegląd 

 III.2. Prawo Hubble’a Jest Zastosowaniem Prawa Uniwersalnego dla Widzialnego Wszechświata 

 III.3. Kosmologiczny Światopogląd Tradycyjnej Fizyki w Świetle Prawa Uniwersalnego 

 III.4. Rola stałej CBR w Kosmologii 

 III.5. Pułapki w Interpretacji Przesunięć Ku Czerwieni w Dzisiejszej Nieudanej Kosmologii 

 III.6. Co Naprawdę Oznaczają „Parametry Plancka Wielkiego Wybuchu”? 

 III.7. „Wielki Wybuch” Dopiero Nadejdzie w Pustych Ubytkach Mózgów Kosmologów – Dwie Opinie 

Członków PAT-u 

Dalsza Podstawowa Literatura o Prawie Uniwersalnym: 

 Nowa Zintegrowana Fizyczna i Matematyczna Aksjomatyka Prawa Uniwersalnego 

 Volume I: Das Universalgesetz in Physik und Mathematik 

 Volume II: The Universal Law. The General Theory of Physics and Cosmology (Full version) 

 Volume II: The Universal Law. The General Theory of Physics and Cosmology (Concise version) 

 Volume II: The Universal Law. The General Theory of Physics and Cosmology in Bulgarian (Full 

version): Tom II: Universalnijat Zakon. Obschta Teoria po Fizika i Kosmologija 

 Volume III: The General Theory of Biological Regulation. The Universal Law in Bio-Science and 

Medicine 

 

Wprowadzenie: Uniwersalne Prawo Natury 

Naukowa Definicja 

Konwencjonalna nauka nie odkryła jeszcze jedynego prawa Natury, za pomocą którego mogą być określone 

wszystkie naturalne zjawiska bez wyjątku. Prawo takie powinno być określone mianem „uniwersalnego”. Na 

podstawie rzetelnych, zrozumiałych samych przez się naukowych zasad i faktów, obecny artykuł analizuje, z 

punktu widzenia metodologii nauki, formalne teoretyczne kryteria, które prawo naturalne powinno spełniać, 

ażeby posiadać status „Prawa Uniwersalnego”. 

 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/efekt-dopplera-jest-uniwersalnym.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/mechanizm-grawitacji-wyjasniony-po-raz.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/list-otwarty-do-norweskiego-komitetu.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koncepcja-czaso-przestrzeni-w-fizyce.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koncepcja-wzglednosci-w.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koncepcja-czaso-przestrzenna.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koniec-teorii-wzglednosci-einsteina.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koniec-teorii-wzglednosci-einsteina.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/wspoczesna-kosmologia-zrewidowana-w.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/prawo-hubblea-jest-zastosowaniem-prawa.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/kosmologiczny-swiatopoglad-tradycyjnej.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/rola-staej-cbr-w-kosmologii.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/puapki-w-interpretacji-przesuniec-ku.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/co-naprawde-oznaczaja-parametry-plancka.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/wielki-wybuch-dopiero-nadejdzie-w.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/wielki-wybuch-dopiero-nadejdzie-w.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-concise-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-universalnijat-zakon-obschta-teoria-po-fizika-and-kosmologija/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-universalnijat-zakon-obschta-teoria-po-fizika-and-kosmologija/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/


8 
 

Bieżące koncepcje 

Niektóre znane prawa naturalne w nauce, takie jak prawo grawitacji Newtona, określane są jako 

„uniwersalne”, np. „uniwersalne prawo grawitacji”. Termin ten sugeruje, że to konkretne prawo obowiązuje w 

całym Wszechświecie niezależnie od przestrzeni i czasu, mimo że te fizyczne wymiary podlegają 

relatywistycznym zmianom jak określa to teoria względności (np. w transformacjach Lorentza).  

To samo tyczy się wszystkich znanych fizycznych praw we współczesnej fizyce, włącznie z trzema prawami 

Newtona mechaniki klasycznej, prawami Keplera o obrocie planet, rozmaitymi prawami o zachowaniu gazów, 

płynów oraz dźwigni, pierwszym prawem termodynamiki o zachowaniu energii, drugim prawem 

termodynamiki o rosnącej entropii, różnorodnymi prawami promieniowania, licznymi prawami 

elektrostatycznymi, elektrodynamicznymi, elektryczności oraz magnetyzmu (streszczonymi w czterech 

równaniach elektromagnetyzmu Maxwella), prawami teorii falowej, słynnym prawem Einsteina o 

równoważności masy i energii, równaniem falowym Schrödingera mechaniki kwantowej, i tak dalej. 

Współczesne podręczniki do fizyki zawierają więcej niż sto odrębnych praw, wszystkie z nich uważa się, że mają 

charakter uniwersalny. 

Zgodnie z obecną teorią fizyczną, Natura – a właściwie jedynie nieorganiczna materia fizyczna – wydaje się 

przestrzegać rozlicznych praw, które mają charakter uniwersalny, np. są prawdziwe w każdym miejscu i czasie 

we Wszechświecie i pracują jednocześnie oraz w perfekcyjnej harmonii ze sobą, dlatego też ludzki umysł 

postrzega Naturę jako uporządkowaną Całość. 

Nauka empiryczna, prowadzona jako badania eksperymentalne, zdaje się potwierdzać powszechną słuszność 

tych fizycznych praw bez wyjątku. W tym celu wszystkie fizyczne prawa przedstawione są jako równania 

matematyczne. Prawa Natury, wyrażone nie przez środki matematyki, w kontekście dzisiejszej nauki wydają się 

nie do pomyślenia. Każde prawdziwe, naturalne prawo zanim uzyska status uniwersalnego prawa fizycznego, 

powinno być empirycznie potwierdzone przez precyzyjny pomiar. Wszystkie pomiary w nauce oparte są na 

matematyce, np. jako różne jednostki układu SI, które definiowane są jako numeryczne zależności w obrębie 

matematyki, dopiero później otrzymane są jako matematyczne wyniki z eksperymentalnych pomiarów. Bez 

możliwości przedstawienia naturalnego prawa jako równania matematycznego, nie ma możliwości 

obiektywnego udowodnienia jego uniwersalnej zasadności w warunkach eksperymentalnych. 

Aktualny stan wiedzy w nauce 

Z powyższego opracowania możemy wyciągnąć wniosek, że termin „Prawo Uniwersalne” powinien być 

stosowany jedynie do praw, które mogą być zaprezentowane środkami matematyki i zweryfikowane bez wyjątku 

w ciągu badań eksperymentalnych. Jest to jedyny prawdziwy „dowód istnienia” (Existenzbeweis, Dedekind) 

„prawa uniwersalnego” w nauce z poznawczego i epistemologicznego punktu widzenia. 

Do tej pory, jedynie znane prawa fizyczne spełniają kryterium bycia uniwersalnej zasadności w fizycznym 

Wszechświecie i w tym samym czasie bycia niezależnymi od błędnych przekonań ludzkiego myślenia na 

indywidualnym i kolektywnym poziomie. Dla przykładu, uniwersalna stała grawitacji G w prawie grawitacji 

Newtona, jest prawdziwa w każdym miejscu w fizycznym Wszechświecie. Grawitacyjne przyspieszenie na Ziemi 

g, również podstawowa stała prawa grawitacji Newtona, dotyczy jedynie naszej planety – dlatego też stała ta nie 

jest uniwersalna. Prawa fizyczne, które zawierają takie stałe są prawami lokalnymi i nie są uniwersalne. 

Ważne jest, aby zaobserwować, że nauka odkryła prawa uniwersalne jedynie dla świata fizycznego, 

definiowanego jako materia nieożywiona, i poniosła porażkę w ustanowieniu takich praw dla regulacji materii 

organicznej. Bionauka i medycyna nadal nie są w stanie sformułować w ogóle podobnych praw uniwersalnych 

dla funkcjonowania organizmów biologicznych, a w szczególności dla organizmu ludzkiego. Jest to dobrze 

znany fakt, który dyskredytuje te dyscypliny jako ścisłe studia naukowe. 
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Rozmaite bionauki, takie jak biologia, biochemia, genetyka, medycyna – z godnym uwagi wyjątkiem fizjologii, 

gdzie potencjały czynnościowe komórek, takich jak neurony i komórki mięśniowe, opisane są prawami 

elektromagnetyzmu - są opisowymi, niematematycznymi dyscyplinami. Jest to podstawowa metodologia nauki, 

która powinna być przekonująca dla każdego specjalisty. 

Konkluzja ta ma zasadność niezależnie od faktu, że naukowcy wprowadzili liczne matematyczne modele na 

rozlicznych polach bionauki, za pomocą których eksperymentują w przesadny sposób. Aż do teraz, zawiedli oni 

w wykazaniu tego, że modele te są uniwersalnie prawdziwe. 

Dzisiaj pośród naukowców powszechnym wrażeniem jest to, że organiczna materia nie podlega podobnym 

prawom uniwersalnym jak obserwuje się to dla materii fizycznej. Spostrzeżenie to, zgodnie z ich przekonaniem, 

powoduje różnicę między materią organiczną i materią nieorganiczną. 

Niemożność naukowców w ustanowieniu uniwersalnych praw w materii biologicznej może być spowodowana 

przez fakt, że: 

a) prawa takie nie istnieją albo 

b) istnieją, ale są tak skomplikowane, że są poza poznawczymi zdolnościami śmiertelnych ludzkich umysłów. 

Ta ostatnia hipoteza dała życie religijnemu poglądowi, że istnieją boskie prawa uniwersalne, za pomocą których 

Bóg albo wyższa świadomość stworzyła Naturę i Życie na Ziemi i reguluje je w bezustanny, niewidzialny sposób. 

Rozważania te nie biorą pod uwagę faktu, że nie ma zasadniczej różnicy między materią nieorganiczną, a 

organiczną. Biologiczne organizmy składają się w znacznym stopniu z nieorganicznych związków. Cząsteczki 

organiczne, takie jak białka, kwasy tłuszczowe i węglowodany, zawierają dla przykładu jedynie nieorganiczne 

pierwiastki, dla których obowiązują powyżej wspomniane fizyczne prawa. Stąd też, powinny one obowiązywać 

również dla materii organicznej, w innym przypadku nie będą one uniwersalne. Ten prosty i zrozumiały sam 

przez się fakt został rażąco zlekceważony we współczesnej teorii naukowej. 

Rozróżnienie pomiędzy nieorganiczną i organiczną materią – pomiędzy fizyką i bionauką – jest zatem sztuczne 

i wynika wyłącznie ze względów dydaktycznych. Te sztuczne rozdzielenie naukowych dyscyplin wyłoniło się 

historycznie wraz z postępem wiedzy naukowej na wielu polach badań eksperymentalnych w ciągu czterech 

ostatnich stuleci od czasu Kartezjusza i Galileusza, którzy stworzyli współczesną naukę (matematyka i fizyka). 

Dychotomia ta ma swoje korzenie we współczesnym empirycyzmie i przeczy teoretycznemu wglądowi i 

przytłaczającym dowodom eksperymentalnym, że Natura – czy to organiczna czy nieorganiczna – funkcjonuje 

jako wzajemnie powiązany, harmonijny byt. 

Formalne naukowe kryteria dla „Prawa Uniwersalnego” 

Z wywodu tego możemy łatwo ustalić fundamentalne teoretyczne kryteria, które prawo naturalne musi 

spełniać, ażeby mogło być nazwane „Prawem Uniwersalnym”. Są to: 

1. Prawo musi być prawdziwe dla materii nieorganicznej i organicznej. 

2. Prawo musi być przedstawione środkami matematyki, np. jako równanie matematyczne, ponieważ 

wszystkie znane prawa fizyczne są matematycznymi równaniami. 

3. Prawo musi zostać empirycznie zweryfikowane bez wyjątku przez wszystkie naturalne zjawiska. 

4. Prawo musi integrować wszystkie znane prawa fizyczne, inaczej mówiąc, muszą być one matematycznie 

wyprowadzone z tego Prawa Uniwersalnego i muszą być ontologicznie przez nie objaśnione. W tym przypadku, 

wszystkie znane prawa fizyczne są zastosowaniami matematycznymi jednego Prawa Natury. 
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5. Alternatywnie, trzeba udowodnić, że wszystkie znane fundamentalne stałe naturalne w fizyce, które dotyczą 

licznych odmiennych praw fizycznych, powiązane są ze sobą i mogą być wyprowadzone jedna z drugiej. Będzie 

to potężny matematyczny i fizyczny dowód na jedność Natury zgodnie z jednym Prawem Uniwersalnym, jako że 

wszystkie te stałe mogą być eksperymentalnie zmierzone za pomocą równań matematycznych. 

W ten sposób po raz pierwszy można zintegrować grawitację z trzema pozostałymi fundamentalnymi siłami 

(patrz niżej) i w końcu zunifikować fizykę. Aż do dzisiaj konwencjonalna fizyka, która stwierdza to w modelu 

standardowym, nie potrafi połączyć grawitacji z trzema innymi fundamentalnymi siłami. Jest to powszechnie 

wiadome pośród fizyków i okoliczności te kompromitują całą strukturę tej naturalnej nauki. Fizyka nie jest w 

stanie wyjaśnić jedności Natury. Fakt ten nie jest dobrze zrozumiany w dzisiejszych czasach przez wszystkich 

ludzi, ponieważ jest to rozmyślnie lekceważone, a nawet tuszowane przez wszystkich teoretyków. 

Ujednolicenie fizyki było marzeniem wielu czołowych fizyków, takich jak Einstein, który wprowadził pojęcie 

uniwersalnego równania pola, znane również jako „Weltformel” (równanie światowe), albo H.Weyl, który 

wierzył, że fizyka może być rozwinięta w uniwersalną teorię pola. 

Idea ta była przekazywana w takich współczesnych koncepcjach jak Teorie Wielkiej Unifikacji (GUT z ang. 

Grand Unification Theory), teorie wszystkiego lub teorie strun, jednakże bez jakiegokolwiek realnego sukcesu. 

Jeśli takie prawo może być odkryte, poprowadzi to automatycznie do zjednoczenia fizyki i wszystkich nauk 

naturalnych w „Ogólną Teorię Nauki”. 

Obecnie fizyka nie może być zunifikowana. Grawitacja nie może być zintegrowana z pozostałymi trzema siłami 

w modelu standardowym i w ogóle nie ma teorii grawitacji. Prawa grawitacji Newtona opisują dokładnie ruch i 

siły grawitacyjne pomiędzy dwoma oddziałującymi wzajemnie na siebie masami obiektów, ale nie dają nam 

wyjaśnienia na to, jak grawitacja wywierana jest jako „działanie na odległość”, zwane również „korelacją 

dalekiego zasięgu”, albo jaką rolę pełnią fotony w transmisji sił grawitacyjnych, biorąc pod uwagę fakt, że 

grawitacja jest propagowana z prędkością światła, która jest w rzeczywistości prędkością fotonów. 

Jeśli to hipotetyczne „Prawo Uniwersalne” jest również prawdziwe dla organizacji ludzkiego społeczeństwa i dla 

funkcjonowania ludzkiego myślenia, wtedy możemy mówić o prawdziwie „Uniwersalnym Prawie”. Odkrycie 

takiego prawa doprowadzi do zunifikowania wszystkich nauk we wszech-teorię ludzkiej wiedzy. Ta uniwersalna 

teoria będzie w swojej werbalnej formie przedstawiona jako kategoryczny system ( Arystoteles), bez 

zaprzeczeń, innymi słowy będzie ona stosować formalistyczną zasadę wewnętrznej spójności. 

Z metodologicznego punktu widzenia, nowa Ogólna Teoria Nauki, oparta na Prawie Uniwersalnym, będzie 

zorganizowana jako aksjomatyka. Potencjalna aksjomatyzacja wszystkich nauk będzie tym samym oparta na 

„Prawie Uniwersalnym”  albo jego definicji. Będzie to pierwszy i jedyny aksjomat, z którego będą wyprowadzone 

wszystkie inne prawa, definicje i konkluzje w logiczny i spójny sposób. Wszystkie te teoretyczne stwierdzenia 

będą później potwierdzone w sposób eksperymentalny. 

Są to idealne teoretyczne i formalistyczne kryteria, które musi spełnić „Prawo Uniwersalne”. Nowa Ogólna 

Teoria Nauki oparta na takim „Prawie Uniwersalnym” będzie zatem całkowicie matematyczna, ponieważ samo 

Prawo jest matematycznego pochodzenia – musi być przedstawione jako równanie matematyczne. 

W tym przypadku wszystkie naturalne i społeczne nauki mogą być w zasadzie przedstawione jako 

matematyczne systemy dla ich konkretnych przedmiotów badań, tak jak fizyka dzisiaj w gruncie rzeczy jest 

stosowaną matematyką do fizycznego świata. Nauki ścisłe są zatem „dokładne”, ponieważ przedstawione są jako 

równania matematyczne. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Weyl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teorie_wielkiej_unifikacji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_wszystkiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_strun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_standardowy
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Kryzys podstaw matematyki 

(patrz Wikipedia: Grundlagenkrise der Mathematik) 

 

To metodologiczne podejście musi rozwiązać jeden fundamentalny teoretyczny problem, który dręczy 

współczesną teorię nauki. Problem ten jest znany jako „Kryzys Podstaw matematyki”. Matematyka nie może 

udowodnić swojej zasadności poprzez swoje własne środki. Jeśli matematyka jest uniwersalnym narzędziem 

przedstawiania Natury we wszystkich ścisłych dyscyplinach fizycznych, Kryzys Podstaw matematyki obejmuje 

wszystkie nauki naturalne. Nauki społeczne nie utrzymują uniwersalnej zasadności, gdyż nie mogą być 

wyrażone matematycznie. Dlatego też Kryzys Podstaw matematyki jest Kryzysem Nauki. 

Chociaż kryzys ten powinien być podstawową wiedzą każdego naukowca bądź teoretyka, współcześni naukowcy 

są całkowicie nieświadomi jego istnienia. Stąd ich zupełny agnostycyzm odnośnie istoty Natury. 

Ta ignorancja jest trudna do wyjaśnienia, jako że dysputa o podstawach w matematyce, znana po niemiecku 

jako Grundlagenstreit der Mathematik, zdominowała nastroje europejski matematyków podczas pierwszej 

połowy XX wieku. Obecna ignorancja naukowców na temat tego kryzysu nauki wynika z faktu, że matematycy 

nie byli jeszcze w stanie rozwiązać kryzysu podstaw matematyki i zamietli go przy użyciu wielkiej miotły pod 

dywan totalnego zapomnienia. 

Matematyka jest hermeneutyczną dyscypliną i nie ma zewnętrznego przedmiotu badań. Wszystkie 

matematyczne koncepcje są „obiektami myśli” (Gedankendinge). Jej prawdziwość nie może być zweryfikowana 

w świecie zewnętrznym, jak ma to miejsce w przypadku praw fizycznych. Matematyka może jedynie udowodnić 

swoją zasadność poprzez swoje własne środki. 

To trafne spostrzeżenie pojawiło się pod koniec XIX wieku i było po raz pierwszy sformułowane jako 

teoretyczny program Hilberta w 1900 r. W tym czasie, większość matematyków rozpoznała potrzebę 

ujednolicenia teorii matematyki poprzez całkowitą jej aksjomatyzację . Nazwane to zostało formalizmem 

Hilberta. Hilbert osobiście włożył wysiłek, żeby zaksjomatyzować geometrię na bazie kilku elementarnych 

koncepcji, takich jak linia prosta, punkt itd., które wprowadził w sposób a priori. 

Częściowa aksjomatyzacja matematyki zyskała rozpędu w pierwszych trzech dekadach XX wieku, do czasu, gdy 

austriacki matematyk Gödel udowodnił w 1931 r. w jego słynnym twierdzeniu, że matematyka nie może 

udowodnić swojej zasadności za pomocą aksjomatycznych środków. Wykazał w nieodwołalny sposób, że za 

każdym razem, gdy formalistyczna zasada Hilberta wewnętrznej spójności i braku zaprzeczeń jest zastosowana 

do systemu matematyki – czy to geometrii czy algebry – prowadzi to nieuchronnie do podstawowej antynomii 

(paradoksu). Termin ten był po raz pierwszy wprowadzony przez Russella, który zakwestionował teorię zbiorów 

Cantora, podstawę współczesnej matematyki. Gödel wykazał logicznymi środkami, że każde aksjomatyczne 

podejście w matematyce nieuchronnie prowadzi do dwóch przeciwnych, wykluczających się wyników. 

Hipoteza continuum 

(patrz również: Hipoteza continuum) 

Aż do dzisiaj, nikt nie był w stanie obalić twierdzenia Gödla, które dodatkowo omówił w 1937 r. Dzięki temu 

twierdzeniu rozpoczął się kryzys podstaw matematyki, który wciąż trwa, co ucieleśnia to hipoteza continuum, 

niezależnie od faktu, że wszyscy matematycy po Gödlu preferują go ignorować. Z drugiej jednak strony, 

matematyka wydaje się przedstawiać prawidłowe wyniki, kiedy jest zastosowana do świata fizycznego w postaci 

praw naturalnych. 

Spostrzeżenie to prowadzi do jedynego możliwego wniosku. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Grundlagenkrise_der_Mathematik
http://personal.us.es/josef/pcmCrisis.pdf
http://www.heldermann.de/BSM/BSM05/bsm05-207.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert's_program
http://en.wikipedia.org/wiki/Formalism_(mathematics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Formalism_(mathematics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Formalism_(mathematics)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del
https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_G%C3%B6dla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antynomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_mnogo%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_mnogo%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_mnogo%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza_continuum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza_continuum
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Odkrycie „Prawa Uniwersalnego” 

Rozwiązanie hipotezy continuum i wyeliminowanie kryzysu podstaw matematyki może być osiągnięte jedynie w 

prawdziwym fizycznym świecie, a nie w hermeneutycznej, mentalnej przestrzeni matematycznych koncepcji. 

Jest to jedyny możliwy „dowód istnienia”, który może wyeliminować Kryzys Podstaw matematyki i obalić 

obecną antynomię pomiędzy jej zasadnością w fizyce i jej niezdolnością udowodnienia tego samego we własnym 

zakresie. 

Nowa aksjomatyka, która wyłoni się z tego intelektualnego przedsięwzięcia nie będzie dłużej czysto 

matematyczna, ale będzie jednocześnie fizyczna i matematyczna. Taka aksjomatyka może jedynie być oparta na 

odkryciu „Prawa Uniwersalnego”, to ostatnie będące zarazem źródłem fizyki i matematyki. W tym przypadku, 

„Prawo Uniwersalne” będzie pierwszym i jedynym pierwotnym aksjomatem, z którego wszystkie  naukowe 

terminy, prawa naturalne i różne inne koncepcje w nauce będą aksjomatycznie, tj. spójnie i bez jakichkolwiek 

wewnętrznych zaprzeczeń, wyprowadzone. Taka aksjomatyka zakorzeniona jest w doświadczeniu i będzie 

potwierdzona przez wszystkie naturalne zjawiska bez wyjątku. Aksjomatyka ta jest podstawą Ogólnej Teorii 

Nauki, którą autor opracował po odkryciu Uniwersalnego Prawa Natury w 1994 r. 
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I. Dlaczego Czaso-Przestrzeń = Energia Posiada Jedynie Dwa 

Wymiary (Części Składowe) – Przestrzeń i Czas 

 

I.1 Esej: Systemy Pomiarów i Jednostek w Fizyce (Część 1) 

„Prawa fizyki wyrażają zależności pomiędzy wielkościami fizycznymi, takimi jak długość, czas, siła, 

energia i temperatura. Tak więc zdolność precyzyjnego definiowania takich wielkości i dokładnego 

ich mierzenia jest warunkiem koniecznym fizyki. Pomiar każdej wielkości fizycznej wymaga 

porównania go z jakąś precyzyjnie określoną wartością jednostki tejże wielkości fizycznej.” (1) 

Jest to punkt wyjścia każdego intelektualnego wysiłku w fizyce. W eseju tym wyjaśnię, dlaczego „zdolność 

definiowania” wielkości fizycznych okazuje się „piętą achillesową” współczesnej fizyki. 

Wyjaśnię również, dlaczego fizycy nie zdołali pojąć, że energia = czaso-przestrzeń = Wszystko-Co-Jest, która 

jest właśnie ich przedmiotem nauki, ma jedynie dwa wymiary – przestrzeń i czas – a nie sześć 

fundamentalnych wymiarów jak obecnie twierdzą - nawiązując do układu SI. Jest to trzeci największy błąd w 

fizyce, który jest ściśle powiązany z ich niezdolnością epistemologicznego zrozumienia ich własnej definicji 

masy jako zależności energii, która jest bezwymiarową liczbą. Będzie to tematem mojej kolejnej 

publikacji. Drugim jest pomylenie podstawowej wielkości fizycznej elektromagnetyzmu i mechaniki kwantowej, 

ładunku, który jest w rzeczywistości synonimem (pleonazmem) powierzchni geometrycznej (I.7). Omyłka 

ta została gruntownie wykazana w mojej kluczowej publikacji: 

The Greatest Blunder of Science: „Electric Charge“ is a Synonym for „Geometric Area“, 

którą przedstawię później w prostej popularnonaukowej wersji w celu zapewnienia kompletności mojego 

omówienia na temat wszystkich błędów naukowców w fizyce i powiązanych dyscyplinach (I.5). 

Pod wieloma względami, nowa Fizyczna i Matematyczna Aksjomatyka i Teoria Prawa Uniwersalnego 

jest mozolną eksploracją śledczą nieskończonych błędów fizyków i teoretyków zgromadzonych w mniej niż 

cztery stulecia, odkąd Galileusz przeprowadził swój słynny eksperyment grawitacyjny (I.6) i stworzył podwaliny 

tej naturalnej nauki. Zacznijmy naszą metodologiczną sztukę dedukowania od epistemologicznego pochodzenia 

układu SI, który jest w centrum tej eksperymentalnej dyscypliny, jako że ani jeden eksperyment nie może być 

przeprowadzony w fizyce bez wykorzystania tego systemu podstawowych jednostek SI i wielkości fizycznych. 

Każdy z odrobiną fizycznej wiedzy powinien wiedzieć, że matematyczne (symboliczne) wyrażenie jakiejkolwiek 

wielkości fizycznej składa się z liczby, która jest zależnością pomiędzy rozmiarem określonej wielkości a 

arbitralnie wybraną jednostką dla tej wielkości, i z nazwy jednostki. Jeśli droga, np. długość boiska 

piłkarskiego, jest 100 razy dłuższa niż 1 metr (wybrana jednostka długości) to napiszemy, że ma „100 metrów”. 

Rozmiar jakiejkolwiek wielkości fizycznej zawiera zarówno liczbę jak i jednostkę. Prezentacja ta jest czystą 

praktyką zwyczajową. 

Wszystkie wielkości fizyczne mogą być wyrażone w postaci małej liczby fundamentalnych wielkości i jednostek. 

Większość wielkości w fizyce jest wielkościami stworzonymi w obrębie formalizmu matematycznego. Jest to 

ogólnie znane. Dla przykładu, prędkość wyrażona jest jako zależność jednostki długości (metr) i jednostki czasu 

konwencjonalnego (sekunda) v = s/t (m/s). 

Najbardziej powszechne wielkości fizyczne, takie jak siła, pęd, praca, energia i moc, które stanowią 

podstawowe wielkości w wielu prawach fizycznych, mogą być wyrażone za pomocą jedynie trzech 

fundamentalnych wielkości – długości, czasu konwencjonalnego i masy. Zbiór wszystkich standardowych 

jednostek w fizyce nazywany jest „Système Internationale” lub układem SI. Składa się on z kilku 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
http://www.stankovuniversallaw.com/the-greatest-blunder-of-science-%E2%80%9Eelectric-charge%E2%80%9C-is-a-synonym-for-%E2%80%9Egeometric-area%E2%80%9C/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
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podstawowych wielkości i z odpowiadających im jednostek, z których mogą być wyprowadzone wszystkie inne 

wielkości i jednostki poprzez zastosowanie metody formalizmu matematycznego (metoda definicji = 

metoda pomiaru). Są nimi: 

 (1) długość (metr), 

 (2) czas konwencjonalny (sekunda), 

 (3) masa (kilogram), 

 (4) temperatura (kelwin), 

 (5) ilość substancji, zwana również „molem” (mol), 

 (6) prąd (amper) i  

 (7) ładunek (kulomb) (2). 

Ostatnie dwie wielkości definiowane są w sposób cyrkularny, dlatego mogą być uznane za jedną wielkość. 

Głównym celem niniejszej rozprawy jest to, żeby przedstawić teoretyczne i eksperymentalne dowody, że tych 

sześć fundamentalnych wielkości jest aksjomatycznie wyprowadzonych z dwóch części składowych czaso-

przestrzeni – przestrzeni i czasu. Zacznę od tych dwóch pierwszych wielkości w tym eseju, a pozostałe cztery 

omówię w dalszych publikacjach. Jako że wszystkie inne konwencjonalne wielkości w fizyce znane są jako 

pochodne tych kilku wielkości, jest to również prawdą dla jakiejkolwiek innej nowej wielkości fizycznej. 

Esej ten przedłoży fundamentalny dowód na to, że czaso-przestrzeń posiada jedynie dwie części składowe, 

wielkości, wymiary (synonimy) – przestrzeń i czas. Dowód ten doprowadza do największego uproszczenia we 

współczesnej fizyce, która jest obecnie pofragmentowana przez nieadekwatne definicje, których epistemologia 

nie została prawdziwie opracowana w aksjomatyczny i logiczny sposób. Określam to w nowej teorii Prawa 

Uniwersalnego jako „stosowany formalizm matematyczny”, który jest innym określeniem dla nowej 

Zintegrowanej Fizycznej i Matematycznej Aksjomatyki Prawa Uniwersalnego. 

Tytułem wstępu zaczynamy od definicji jednostek SI przestrzeni i czasu konwencjonalnego, metra i 

sekundy. Definicja tych wielkości jest w tym samym czasie metodą pomiaru ich jednostek, która jest 

zastosowaną matematyką i/lub geometrią (I.7). Standardowa jednostka długości (wielkość-[przestrzeni-1d]), 1 

metr (1 m), z początku określana była przez dwie rysy na pręcie zrobionym ze stopu platynowo-irydowego 

trzymanym w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres we Francji. 

Jest to jednakże niebezpośredni system (surogat/zamiennik) standardowej długości. Faktycznym systemem 

porównawczym jest arbitralnie wybrana odległość pomiędzy równikiem a biegunem północnym wzdłuż 

południka przechodzącego przez Paryż, która wynosi w przybliżeniu 10 milionów metrów. Stąd też Ziemia jest 

początkowym układem odniesienia odległości – metr jest antropocentrycznym surogatem. 

Jako że ten grawitacyjny system odniesienia uznano za niedokładny, standardowy metr jest teraz arbitralnie 

zdefiniowany w odniesieniu do prędkości światła. Wielkość ta określona jest w nowej Aksjomatyce Prawa 

Uniwersalnego jako [czaso-przestrzeń-1d] poziomu fotonowego: jest to odległość pokonywana przez światło w 

pustej (?) przestrzeni w czasie 1/299 792 458 sekundy. W ten sposób prędkość poziomu fotonowego c = 299 

792 458 m/s. Poziom fotonowy, którego wąskim spektrum (systemem) jest światło widzialne, ma stałą 

prędkość c. 

Zostało to wydedukowane w nowej Aksjomatyce z pierwotnego terminu ludzkiej świadomości – energia = 

czaso-przestrzeń = Wszystko-CO-Jest – i potwierdzone przez teorię względności i fizyczne doświadczenie. 

Uniwersalna właściwość wszystkich poziomów czaso-przestrzeni – ich stała konkretna prędkość, przedstawiana 

również jako konkretny potencjał czynnościowy EA będący uniwersalnym przejawem wymiany energii – 

jest intuicyjnie uwzględniona w konwencjonalnej definicji jednostki długości SI, 1 metr. Jak do tej pory, fakt ten 

nie został zrozumiany przez wszystkich teoretyków. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
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Poprzez standardową definicję przestrzeni i czasu konwencjonalnego (patrz niżej), prędkość poziomu 

fotonowego jest dobrowolnie wybrana jako uniwersalny układ odniesienia czaso-przestrzeni, względem którego 

wszystkie inne fizyczne systemy określone są w relacji (metoda pomiaru). 

Standardowa definicja jednostki długości ujawnia fundamentalny epistemologiczny fakt, który całkowicie 

umknął uwadze fizyków. Obecna standardowa definicja 1 metra przez użycie prędkości światła sprawia 

wrażenie bycia wyraźnie sprecyzowaną i jednoznaczną. W rzeczywistości tak nie jest. Definicja tej jednostki 

długości oparta jest na zasadzie cyrkularnego argumentu i zawiera definicję jednostki czasu, 1 sekundę. 

Jeśli ta ostatnia jednostka mogłaby być zdefiniowana w sposób a priori, wszystko byłoby dobrze. 

Kiedy patrzymy na obecną definicję sekundy, która jest w tym samym czasie jedyną możliwą definicją wielkości 

„czasu konwencjonalnego t”, dochodzimy do wniosku, że nie jest to możliwe. Standardowa jednostka czasu, 

będąca początkowo definiowana jako 1/60×1/60×1/24 średniego dnia słonecznego, jest obecnie określana 

poprzez częstotliwość fotonów emitowanych podczas pewnego przekształcenia energii w atomie cezu, która 

wynosi  f = 9 192 631 770 na sekundę. 

W tym przypadku, mamy ponownie konkretny system fotonowy z mniej więcej stałą częstotliwością, który 

został arbitralnie wybrany jako układ odniesienia pomiaru czasu. Na podstawie tego rzeczywistego systemu 

odniesienia czaso-przestrzeni, antropocentryczny surogat – zegar z podstawową jednostką 1 sekundy - został 

wprowadzony. Czas konwencjonalny wszystkich zdarzeń pod obserwacją jest później porównywany z czasem 

zegara. Stąd też pomiar czasu w fizyce i w życiu codziennym jest w rzeczywistości: 

porównaniem częstotliwości zdarzeń które są obserwowane, z częstotliwością 

(okresowością) standardowego systemu fotonowego. 

Metoda definicji i pomiaru wielkości „czasu konwencjonalnego t” i jej jednostki, 1 sekundy, jest zatem 

cyrkularnym porównaniem rzeczywistych periodyczności. Wielkości takie są czystymi 

(bezwymiarowymi) liczbami, które należą do SP(A) (dla dalszych informacji patrz tutaj (I.7)). Jednakże, 

każdy eksperymentalny pomiar częstotliwości fotonowej zawiera pomiar długości – rzeczywista wielkość czasu 

nie może być odseparowana od pomiaru długości fali λ, która jest faktyczną wielkością-[przestrzeni-1d]. 

Dlatego też, te dwie części składowe czaso-przestrzeni nie mogą być rozdzielone w ujęciu realnym, ponieważ 

są one kanonicznie sprzężone. Równanie prędkości światła c = λ f  jest nieodłączną częścią każdego pomiaru 

częstotliwości fotonowej i długości fali. Ani długość fali, ani częstotliwość nie może być uznana za odrębny byt – 

obydwie zachowują się odwrotnie i mogą być jedynie wyrażone w kategoriach czaso-przestrzeni: 

c = λ f = [przestrzeń-1d] f = [czaso-przestrzeń-1d]p 

Długość fali i częstotliwość fotonów {z ang. photon} są rzeczywistymi wielkościami tych dwóch części 

składowych, przestrzeni i czasu, tego konkretnego poziomu czaso-przestrzeni. Pomiar każdej konkretnej 

długości [przestrzeni-1d] albo czasu f = 1/t w świecie fizycznym jest w rzeczywistości pośrednim porównaniem 

z prawdziwymi wielkościami przestrzeni i czasu fotonowego systemu odniesienia. Wprowadzenie układu SI 

przesłania ten fakt. 

Konkludujemy: 

Jednowymiarowa czaso-przestrzeń poziomu fotonowego [czaso-przestrzeń-1d]p jest 

uniwersalnym systemem odniesienia długości s = [przestrzeń-1d] i czasu 

konwencjonalnego t = 1/f, i ich jednostek, 1 metra i 1 sekundy. Układ SI jest 

antropocentrycznym surogatem tego rzeczywistego systemu odniesienia i może być z 

łatwością wyeliminowany. Prawdę mówiąc powinien być wyeliminowany w teoretycznej 

fizyce, gdyż jedynie zaciemnia on rozumienie energii = czaso-przestrzeni = fizycznego 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
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świata = Wszystkiego-Co-Jest. Uczynione jest to w nowej Fizycznej i Matematycznej 

Teorii Prawa Uniwersalnego. 

Wniosek ten ma ogromne znaczenie – wykazałem w Tomie II, że teoria względności używa tego samego 

nieodłącznego systemu odniesienia w określaniu relatywistycznej przestrzeni i czasu kinetycznych obiektów. 

Transformacje Lorenza, za pomocą których wielkości te są przedstawione, są stosunkami (ilorazami) czaso-

przestrzeni obiektów w ruchu, jak określa to v, z czaso-przestrzenią fotonową określoną przez c. Są to 

formalistyczne konstrukcje w obrębie systemu matematyki. Udowodniłem, że ilorazy te należą do zbioru 

prawdopodobieństwa 0≤P(A)≤1 i mogą być wyrażone w postaci statystyki, jak podsumowane jest to w nowym 

symbolu SP(A). 

Po niniejszym przeglądzie staje się oczywiste, że fizyczne wielkości, długość i czas konwencjonalny, i ich 

podstawowe jednostki, metr i sekunda, definiowane są w sposób kołowy przez arbitralny wybór prawdziwego 

systemu odniesienia czaso-przestrzeni – w tym konkretnym przypadku, czaso-przestrzeni fotonowej. Układ SI 

jest epifenomenem; jest ludzką konwencją i może być zastąpiony przez każdy inny system poprzez 

wprowadzenie współczynników przeliczeniowych, a najlepiej wyeliminowany. To samo dotyczy czterech 

pozostałych podstawowych wielkości i ich jednostek, które zostaną omówione w osobnych publikacjach. 

W związku z tym, definicja każdej wielkości fizycznej nie może być rozdzielona od jej metody pomiaru, którą 

jest matematyka. Ta ostatnia jest w tym samym czasie jej metodą definicji. Wielkości fizyczne, tak jak są 

definiowane w fizyce, nie mają odrębnego istnienia w świecie rzeczywistym, ale są nierozerwalnie połączone z 

ich matematyczną definicją, która jest wytworem abstrakcyjnej ludzkiej świadomości. Matematyka jest 

hermeneutyczną dyscypliną bez jakiegokolwiek zewnętrznego przedmiotu. Tak jak każda Aksjomatyka jest 

również wytworem ludzkiej świadomości, wyprowadzenie wszystkich znanych wielkości fizycznych z 

pierwotnego terminu jest zasadniczo kwestią poprawnej organizacji fizycznego i matematycznego myślenia, a 

nie zagadnieniem, które powinno być rozwiązane przez poszukiwawczy empirycyzm. 

Stąd też każda metoda pomiaru i każda definicja wielkości fizycznej oparta jest na zasadzie cyrkularnego 

argumentu. Ten epistemologiczny wynik naszej metodologicznej analizy fizycznych pojęć ma charakter 

uniwersalny. Wyjaśnienie jest bardzo proste: jako że każda wielkość fizyczna odzwierciedla naturę czaso-

przestrzeni jako jej U-podzbiór, jej definicja musi stosować się do zasady ostatniej równoważności pierwotnego 

terminu, która postuluje, że wszystkie terminy, które określają pierwotny termin, są równoważne niezależnie od 

wyboru poszczególnych wyrazów. 

Ten fundamentalny aksjomat nowej Aksjomatyki jest intuicyjnie postrzegany przez umysł fizyka i jest 

przedstawiony we wszystkich definicjach wielkości fizycznych. Jako że terminy te mają drugorzędny charakter – 

są częściami Całości - faktyczna zasada stosowana dzisiaj w fizycznych definicjach to circulus vitiosus 

{błędne koło}. Błędny charakter tej zasady zastosowany do części i jednoczesne zlekceważenie pierwotnego 

terminu wyjaśnia, dlaczego istnienie Prawa Uniwersalnego zostało przeoczone w przeszłości. 

Fizyka wyprodukowała w błędny kołowy sposób znaczną liczbę pojęć, które są albo synonimami albo 

częściowymi percepcjami pierwotnego terminu. Niestety, były one błędnie uznawane za odrębne fizyczne byty. 

Dało to początek wrażeniu, że te wielkości fizyczne naprawdę istnieją. Faktycznie istnieją one jedynie jako 

abstrakcyjne pojęcia w umyśle fizyka i są wprowadzone w badania eksperymentalne przez ich metodę pomiaru, 

którą jest matematyka. 

Czaso-przestrzeń jest bezterminowa – jest ona a priori bytem; ludzki umysł, z drugiej strony, jest lokalnym, 

konkretnym systemem o niedawnym pochodzeniu, który ma tendencję do postrzegania czaso-przestrzeni i 

opisywania jej w terminach naukowych. Nauka pierwotnie oznacza „wiedzę”, ale obejmuje ona również 

organizację wiedzy – każda nauka jest kategorycznym systemem opartym na pierwotnym pojęciu czaso-

przestrzeni. Jedynie ustanowienie samouzgodnionej Aksjomatyki, która wyrusza z pierwotnego terminu czaso-

przestrzeni, prowadzi do wglądu, że istnieje jedynie jedno Prawo Natury i umożliwia poprawną 

organizację ludzkiej wiedzy na podstawie obecnych i przyszłych danych. 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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Przypisy: 

1. Podręcznik do fizyki, P.A. Tipler, s. 245 (używałem wcześniejszego wydania tego podręcznika, dlatego strony 

mogły się zmienić. Uwaga, George) 

2. Niektórzy autorzy wierzą, że kandela (cd) jest również podstawową jednostką, ale jest to pomyłka. 

 

I.2 Masa i Umysł: Dlaczego Masa Nie Istnieje – Jest Ona 

Relacją Energii i Liczbą Bezwymiarową (Część 2) 

Masa nie istnieje – jest to abstrakcyjne pojęcie naszej świadomości (obiekt myśli), które definiowane jest w 

obrębie matematyki. Źródłem tego terminu jest energia (czaso-przestrzeń). 

Masa jest porównaniem czaso-przestrzeni (energii) każdego konkretnego systemu Ex z czaso-

przestrzenią systemu odniesienia Er (np. 1 kg), które wykonywane jest w jednakowych warunkach (zasada 

cyrkularnego argumentu): m = Ex / Er = SP(A), kiedy g = constans, jak to ma miejsce przez większość czasu 

na tej planecie na tej samej wysokości. Kiedy porównanie to wykonane jest dla grawitacji, nazywa się to 

„ważeniem”. Proporcja, która jest zbudowana, jest statycznym związkiem, który nie bierze pod uwagę wymiany 

energii, pomimo że uzyskany jest podczas interakcji energii takiej jak ważenie. Wyjaśnia to tradycyjną 

prezentację masy jako skalar (aby uzyskać więcej informacji o skalarach patrz tutaj (I.7)). 

Możemy nazwać czaso-przestrzeń systemu referencyjnego „1 kg” albo „1 czaso-przestrzeń” bez zmienienia 

czegokolwiek w fizyce. W nowej Aksjomatyce przypisujemy masę dla dydaktycznych celów nowemu określeniu 

„strukturalnej złożoności” KS. Kiedy f = 1, 

m = KS = SP(A)[przestrzeń-2d] = SP(A) 

W tym przypadku, [przestrzeń-2d] = SP(A) = 1 uważana jest za bezprzestrzenne „centrum masy” w obrębie 

geometrii, co jest czystą abstrakcją ludzkiego umysłu, ponieważ wszystkie prawdziwe obiekty mają objętość 

(przestrzeń-3d) i zatem nie mogą być bezprzestrzenne. 

Definicja masy w mechanice klasycznej brzmi następująco: 

„Masa jest nieodłączną własnością przedmiotu, która mierzy jego opór względem 

przyspieszenia.” (1) 

Słowo „opór” jest peryfrazą odwrotności: m ≈ 1/a. Definicja ta tworzy błędne koło z definicją siły w drugiej 

zasadzie Newtona: 

„Siła jest oddziaływaniem na obiekt, które powoduje, że obiekt zmienia swoją prędkość, to jest 

przyspiesza”: F ≈ a. (2) 

Z tej cyrkularnej definicji, uzyskujemy dla masy m ≈ 1/F. Jeśli potraktujemy liczbę „1” jako jednostkę siły, Fr = 

1 (siła referencyjna), uzyskamy dla masy m = Fr /F. Jest to nadana definicja masy jako stosunek sił. Jako że 

siła jest abstrakcyjnym U-podzbiorem energii F = E/s = E, kiedy s = 1 jednostka, np. 1 m, uzyskujemy dla masy 

relację dwóch energii: 

m = Er / E = SP(A). 

Konkludujemy: 

http://web.pdx.edu/~pmoeck/books/Tipler_Llewellyn.pdf
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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Wielkość fizyczna masa jest, z definicji i metody pomiaru, zależnością dwóch 

energii. Grawitacyjna energia jest związkiem z 1 kg, który jest referencyjnym układem 

SI w odniesieniu do ziemskiej grawitacji i który może być zastąpiony przez każdy inny 

system odniesienia. Definicja masy jest równoważna z definicją czasu absolutnego f = 

1/t = E/EA = SP(A). W rzeczywistości jest ona bezwymiarową liczbą, tak jak w 

przypadku wszystkich wielkości fizycznych zgodnie z ich metodą definicji i pomiaru w 

obrębie układu SI, którą jest matematyka (patrz również tutaj (I.7)). 

Definicja masy wynika z zasady cyrkularnego argumentu. Jeśli przestawimy m = 1/a na ma = 1 = F = E = 

czaso-przestrzeń referencyjna (druga zasada Newtona), uzyskujemy zasadę ostatniej równoważności. 

To omówienie definicji masy ponownie udowadnia, że matematyka jest jedyną metodą definicji i pomiaru 

wielkości fizycznych. 

Jest to podstawowa wiedza dla zrozumienia przeróżnych pomiarów mas w fizyce, która stworzyła pewną liczbę 

fundamentalnych stałych naturalnych. Wyprowadziłem niektóre z tych stałych przez zastosowanie Równania 

Uniwersalnego (I.7) co można zobaczyć jednym rzutem oka w Tabeli 1. Definicja masy relatywistycznej 

podąża według tego samego wzorca. Omówiłem tę wielkość obszernie w połączeniu z tradycyjnym pojęciem 

czaso-przestrzeni w teorii względności (patrz rozdział 8.3 & równanie (43) w Tomie II (lub patrz tutaj (II.3))). 

Równoważność pomiędzy metodą definicji wielkości fizycznych a metodą ich pomiaru, którą jest w obu 

przypadkach matematyka, może być zilustrowana przez pomiar ciężkości F = E (s = 1). Pomiar ciężkości jest 

określeniem grawitacji jako konkretnej wymiany energii. Przyrządem pomiaru jest waga. Za pomocą wagi 

ważymy równoważne ciężary Fr = Fx w stanie równowagi; jako że s = 1 = constans, stąd Er = Ex. Jest to trzecia 

zasada Newtona wyrażona jako prawo energii zgodnie z aksjomatem zachowania potencjałów 

czynnościowych (patrz Aksjomatyka). 

Równowaga ciężarów może być bezpośrednim porównaniem dwóch grawitacyjnych interakcji z ziemią, albo 

może być ona pośredniczona przez siły sprężystości (elastyczne). Jako że wszystkie systemy czaso-przestrzeni są 

U-podzbiorami, rodzaj przejściowej siły nie ma znaczenia: każda konkretna wymiana energii, taka jak 

grawitacja, może być zredukowana do interakcji pomiędzy dwoma współoddziałującymi bytami (aksjomat 

redukcyjności). Zredukowałem całą filozofię za obecnymi definicjami fizycznych praw w fizyce do trzech 

fundamentalnych aksjomatów w kategoriach epistemologii, tj. w terminach ludzkiego poznania w odniesieniu 

do Prawa Uniwersalnego. Dla dalszych informacji czytaj nową Aksjomatykę. 

Rozważmy teraz najprostszy przypadek, kiedy belka wagi jest w równowadze. W tym przypadku porównujemy 

energię Er (wagę referencyjną) i Ex (obiekt do zważenia), gdy podlegają równoważnym grawitacyjnym 

interakcjom z ziemią (jednakowe przyciąganie). Równoważność tych dwóch przyciągań zwizualizowana jest 

przez równowagę, np. przez horyzontalną pozycję belki wagi. Jest to zastosowanie zasady cyrkularnego 

argumentu – budowanie równoważności i porównania, która jest, nawiasem mówiąc, praktyczną 

aplikacją każdego matematycznego równania. 

Proszę zwrócić uwagę, że ludzie jedynie wykorzystują matematykę w oparciu o matematyczne równania i nie 

mają funkcjonalnej stosowanej matematyki opartej na nierównościach (≤, ≥). Kiedy symbole te używane są w 

fizyce, zawsze prowadzą do nonsensownych wniosków, które są, krótko mówiąc, nieprawidłowe. Jest to bardzo 

ważne, aby o tym wiedzieć. 

Wszystkie fizyczne eksperymenty określają prawdziwe czaso-przestrzenne interakcje 

zgodnie z zasadą cyrkularnego argumentu. Dotyczy to także każdej abstrakcyjnej 

wielkości fizycznej, dzięki której opisana jest jakakolwiek konkretna interakcja energii. 

Wszystkie fizyczne wielkości w fizyce są abstrakcyjnymi matematycznymi definicjami i 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koncepcja-czaso-przestrzenna.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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nie mają rzeczywistego istnienia. We Wszystkim-Co-Jest istnieje jedynie energia 

(wymiana energii). 

Opiszmy teraz obydwie interakcje, referencyjny ciężar Er i obiekt do zważenia Ex , z ziemską grawitacją zgodnie 

z aksjomatem redukcyjności. W tym celu wyrażamy te dwa systemy w nowej symbolice czaso-przestrzennej. 

Czaso-przestrzeń Ziemi EE {z ang. Earth} podana jest jako grawitacyjny potencjał (korelacja dalekiego 

zasięgu, LRC): 

EE = LRCG = UG = [czaso-przestrzeń-2d]G 

Czaso-przestrzeń dwóch grawitacyjnych obiektów Er i Ex, podana jest jako masa (stosunek energii): Er = mr = 

SP(A)r i Ex = mx = SP(A)x. Jako że te dwie interakcje są równoważne, kiedy szale są w równowadze, uzyskujemy 

Równanie Uniwersalne dla każdego ważenia: 

E = ErEG = ExEG = SP(A)r[czaso-przestrzeń-2d]G = SP(A)x[czaso-przestrzeń-2d]G 

Możemy teraz porównać te dwie grawitacyjne interakcje przez zbudowanie ilorazu w obrębie matematyki: 

K = SP(A) = SP(A)x[czaso-przestrzeń-2d]G : SP(A)r[czaso-przestrzeń-2d]G = 

= SP(A)x/SP(A)r = mx / mr = (x) kg 

Uzyskujemy Prawo Uniwersalne jako zasadę trzech. Można użyć tego samego równania, żeby uzyskać stałe 

absolutne – współczynniki wertykalnej i horyzontalnej wymiany energii – w nowej teorii Prawa 

Uniwersalnego (patrz Tom II). „Ważenie” jest zatem oparte na równoważności ziemskiej grawitacji dla 

poszczególnego pomiaru masy, tj. UG = g = constans. Jeśli UG miałoby się zmienić z jednego pomiaru do 

drugiego, nie bylibyśmy w stanie wykonać żadnego zadowalającego ważenia, a dokładnie, nie wiedzielibyśmy 

jakie są naprawdę zależności energii (masy) pomiędzy odrębnymi obiektami. 

Każda ocena czaso-przestrzeni wymaga, po pierwsze, zbudowania równoważności (jako matematycznego 

równania) i, po drugie, porównania między dwoma identycznymi bytami. „Identycznymi” oznacza, że 

możemy jedynie porównać wielkości fizyczne, które są takie same w kategoriach ich matematycznej definicji i 

metody pomiaru, ale mają różną wartość. Jest to zasada cyrkularnego argumentu jako jedyna operacyjna 

metoda fizyki i matematyki. Można użyć tej samej zasady, żeby zdefiniować poziom jako abstrakcyjny U-

podzbiór czaso-przestrzeni, składający się z równoważnych systemów albo potencjałów czynnościowych. 

Zasada cyrkularnego argumentu jest jedyną poznawczą zasadą ludzkiej 

świadomości (3). 

Bez niej świat byłby niezrozumiały. Powyższe stwierdzenie jest tautologią – nie ma możliwości, aby rozróżnić 

pomiędzy „poznaniem” a „świadomością”. Takie tautologie ujawniają zamknięty charakter czaso-przestrzeni – 

zasada cyrkularnego argumentu jest uniwersalnym działaniem umysłu w odniesieniu to 

pierwotnego terminu. 

Powyższe równanie stanowi przykład, w jaki sposób uzyskuje się „pewne zdarzenie”, które jest statystycznym 

pojęciem w fizyce: mr = mx = 1 kg = SP(A) = pewne zdarzenie = 1. Jeśli mr = SP(A) ≥ 1, „1 obiekt” do 

zważenia jest równoważny n (kg), tj. 1 = n (n = wszystkie liczby continuum = ∞). W obrębie matematycznego 

formalizmu możemy arbitralnie zdefiniować jakąkolwiek liczbę continuum, która oznacza system czaso-

przestrzeni, jako pewne zdarzenie i przypisać jej liczbę 1, pomimo że może mieć n elementów. Ta matematyczna 

procedura jest dość powszechna w fizyce, ale nie została zrozumiana przez wszystkich fizyków w terminach 

filozofii matematyki jako hermeneutycznej dyscypliny bez żadnego zewnętrznego obiektu. 

Jednostka SI Mol Jest Bezwymiarową Liczbą Która Odnosi Się Do Czasu f 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
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Możemy wykazać, że podstawowa wielkość „1 mol” jest definiowana w ten sam sposób. Każda definicja 

fizycznych jednostek, np. jednostek SI, podąża za tym wzorem. Standardowy system energii 1 kg zawiera dla 

przykładu 1 000 g, 1 000 000 mg i tak dalej (4). Możemy zbudować równoważność pomiędzy pewnym 

zdarzeniem „1” i każdą inną liczbą n, taką jak 1 000 albo 1 000 000 przez dodanie dobrowolnych nazw 

jednostek do tych liczb, które oznaczają prawdziwą czaso-przestrzeń systemów: np. 1 kg = 1000 gramów. 

Tak więc pierwotna idea czaso-przestrzeni jako pojęciowej równoważności jest wprowadzona w matematyce nie 

przez liczby (obiekty myśli), które są abstrakcyjnymi znakami i mogą być przypisane nieskończonej ilości 

prawdziwych obiektów, ale przez opisowe terminy (słowa), takie jak „kilogram”, „gram” i „miligram”. Te 

ostatnie są agregatami (zestawami) n elementów, podczas gdy elementy te są również arbitralnie zdefiniowane 

w obrębie matematyki jako identyczne przez zasadę cyrkularnego argumentu, żeby zbudować ten zbiór 

elementów jako abstrakcyjny system albo poziom czaso-przestrzeni. 

Ponieważ każde rozróżnienie czaso-przestrzeni = Wszystkiego-Co-Jest zachodzi najpierw w umyśle i dopiero 

później jest rzutowane na świat zewnętrzny, gdzie może być potwierdzone podczas eksperymentów. Jest to 

prawdą dla każdej abstrakcyjnej wielkości fizycznej w obrębie systemu SI, jak również dla wszystkich cząsteczek 

elementarnych w mechanice kwantowej, które są najpierw definiowane w obrębie matematyki (patrz model 

atomu Bohra w Tomie II). 

We współczesnym ezoteryzmie ta podstawowa prawda wyjaśniona jest w nieco prostszy sposób przez 

stwierdzenie, że ludzie są twórcami swojej rzeczywistości, która jest Wszystkim-Co-Jest. Każdy człowiek kreuje i 

zamieszkuje swój własny Wszechświat, ale potem ci sami pracownicy światła mają wielkie trudności żeby 

wyjaśnić, jak te subiektywne rzeczywistości łączą/przecinają się ze sobą w celu tworzenia zgodnej rzeczywistości 

obecnego holograficznego modelu 3D. Oczywiście jest w tym coś więcej i wyjaśnienie może jedynie pochodzić z 

szczegółowego filozoficznego wyjaśnienia podstaw matematyki i fizyki, jak jest to uczynione w nowej 

Aksjomatyce i Teorii Prawa Uniwersalnego. 

Wracając do terminów ludzkiego języka, które nadawane są liczbom, gdy określają one prawdziwe systemy 

czaso-przestrzeni. Te opisowe pojęcia ustanawiają połączenie między hermeneutyczną matematyką i światem 

rzeczywistym. Takie pojęcia mają precyzyjny matematyczny charakter – kiedy zastosujemy zasadę cyrkularnego 

argumentu do słów „kilogram” i „gram”, uzyskujemy bezwymiarowy iloraz: kilogram/gram = 1000, który 

należy do continuum. Z tego wnioskujemy, że ludzki język może być „zmatematyzowany”, kiedy pojedyncze 

wyrazy, odpowiednio ich konotacje, są aksjomatycznie zdefiniowane z pierwotnego terminu przez zasadę 

cyrkularnego argumentu. 

Zamiast dobrowolnych jednostek, kilograma i grama, możemy wybrać czaso-przestrzeń stałej Plancka h 

jako referencyjną jednostkę masy i nazwać ją podstawowym fotonem (patrz również Tabela 1): 

E = h/c² = mp = SP(A) = 1 

przez porównanie jej z samą sobą. W tym przypadku podążamy za wzorem układu SI, który używa czaso-

przestrzeni fotonowej jako referencyjnego systemu dla podstawowych jednostek przestrzeni i czasu (patrz 

Część 1 (I.1)). 

Konkludujemy: 

Jako że masa jest zależnością czaso-przestrzeni, tj. zawiera ona jedynie przestrzeń i czas, 

powinniśmy również używać czaso-przestrzeni fotonowej jako początkowego 

układu odniesienia dla definicji masy i wyeliminować obecny system 

odniesienia ziemskiej grawitacji, podany jako 1 kg. Skoro te systemy 

referencyjne są przechodnie, możemy porównać czaso-przestrzeń podstawowego 

fotonu h z czaso-przestrzenią standardowego systemu SI masy, zwanej 1 kg, i uzyskamy 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia.html
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inny iloraz lub liczbę bezwymiarową, ale relacje pomiędzy energiami systemów podanych 

jako masa pozostaną takie same (Prawo Uniwersalne jako zasada trzech). 

Następnie możemy wyrazić masę wszystkich materialnych systemów, dla przykładu, masę wszystkich 

elementarnych cząsteczek i makroskopowych obiektów grawitacyjnych, w relacji do masy h w kg i uzyskać te 

same wartości masy jak oszacowane są przez bezpośrednie pomiary (patrz Tabela 1). Powodem, dlaczego te 

wyniki się zgadzają, jest to, że matematyka jest jedyną metodą definicji i pomiaru masy lub jakiejkolwiek innej 

wielkości. 

Zakładam, że moi czytelnicy uchwycili już z niniejszej i poprzedniej publikacji jak dogłębną rewolucję ta prosta 

sugestia wywołuje w dzisiejszej fizyce, która aż do teraz twierdzi, że „fotony nie mają masy”. Właśnie dlatego 

fizycy nie mogą wyjaśnić ponad 90% teoretycznie wyliczonej masy we Wszechświecie zgodnie z ich 

kosmologicznymi modelami i definiują ją w dość niejasny ezoteryczny sposób jako „ciemną materię”. Samo to 

stwierdzenie zredukowało współczesną kosmologię do miana „fałszywej nauki”. 

Wracając do matematyki – matki/ojca całej nauki. Matematyka jest przechodnim aksjomatycznym systemem, z 

powodu zamkniętego charakteru czaso-przestrzeni – działa to w dwie strony. Można wyjść zarówno od definicji 

masy i potwierdzić ją eksperymentalnie we wtórny sposób albo określić masę jako związek czaso-przestrzeni 

prawdziwych systemów i później sformalizować ten pomiar w ogólnej definicji tej wielkości. W obu 

przypadkach pierwotnym zdarzeniem jest matematyczna definicja zgodnie z zasadą cyrkularnego argumentu. 

Kiedy ustalimy E = mp = h/c² = 1 i mp = (h/c²)×1 kg, czaso-przestrzeń stałej Plancka h może być wybrana 

jako początkowy system odniesienia pomiaru masy. Jest to wynikający krok oparty na wiedzy, że czaso-

przestrzeń posiada jedynie dwa wymiary, których początkową ramą odniesienia jest czaso-przestrzeń fotonowa 

(patrz Część 1 (I.1)). Wszystkie pozostałe jednostki mogą być wyprowadzone z tych dwóch jednostek. 

Ta współzależność może być łatwo zademonstrowana przez zaprezentowanie czynnika Lorentza względności, 

ustalającego relatywistyczne zmiany przestrzeni i czasu w elektromagnetyzmie i teorii względności (Tom II, 

rozdział 8.2 i 8.3 (lub patrz tutaj i tutaj (II.2 i II.3))), jako uniwersalne równanie pomiaru masy. 

Powstrzymam się od podania tutaj tego równania, aby nie robić tego artykułu przesadnie skomplikowanego, ale 

możesz je znaleźć jako równanie (43) na stronie 150, Tom II. 

Wychodząc z tego równania udowodniłem (rozdział 8.4, Tom II (lub patrz tutaj (II.4)), że masa spoczynkowa 

jest synonimem pewnego zdarzenia, podczas gdy masa relatywistyczna jest synonimem zbioru 

prawdopodobieństwa Kołmogorowa (0, 1). W ten sposób osiągnąłem pełną integrację wszystkich 

podstawowych fizycznych dyscyplin w obrębie matematyki, co było niemożliwe przedtem, ponieważ teoria 

matematyczna cierpiała nadal pod swoim kryzysem podstaw od samego początku XX wieku, który ostatecznie 

rozstrzygnąłem w 1995 roku. Trzeba uznać to za drugie najważniejsze teoretyczne osiągnięcie z mojej strony w 

odniesieniu do odkrycia Prawa Uniwersalnego, najpierw w biologicznej (organicznej) materii, a później w 

materii fizycznej (nieorganicznej). 

Jak widzimy, fizyka może być dość prosta w kategoriach wiedzy, kiedy pojęcia tej dyscypliny są aksjomatycznie 

zorganizowane. Powyższe równania pokazują, że możemy przedstawić czaso-przestrzeń jedno-, dwu- lub n-

wymiarowo bez wpłynięcia na podstawowy wniosek naszej aksjomatyki: 

Jedyną rzecz jaką możemy zrobić w fizyce to porównać czaso-przestrzeń 

jednego systemu albo jej wielkość z tą drugiego systemu. 

Praktyczną konsekwencją tego wniosku jest eliminacja układu SI, ponieważ Wszystko-CO-Jest ma tylko 

dwa wymiary. Z dydaktycznego punktu widzenia, uwaga ta powinna być tak często powtarzana jak Boléro 

Ravela po to, aby nawet najbardziej konserwatywnie myślący, krnąbrny fizyk ostatecznie to pojął. 

Przypisy: 

http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia.html
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koncepcja-wzglednosci-w.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koncepcja-czaso-przestrzenna.html
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koniec-teorii-wzglednosci-einsteina.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
https://www.youtube.com/watch?v=dZDiaRZy0Ak
https://www.youtube.com/watch?v=dZDiaRZy0Ak
https://www.youtube.com/watch?v=dZDiaRZy0Ak
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1. Podręcznik do fizyki, P.A. Tipler, s. 80. (To odniesienie jest z wcześniejszego wydania tego podręcznika i 

numery stron mogły się zmienić w tej ostatniej wersji.) 

2. Podręcznik do fizyki, P.A. Tipler, s. 80. 

3. Ten fizyczny wniosek jest sprawą najwyższej wagi dla ludzkiej wiedzy i eschatologii. Kwestie te ujęte są w 

oddzielnej książce o ezoterycznej Gnozie. 

4. Jeden dolar jako pewne zdarzenie, 1$ = SP(A) = 1, jest równoważny 100 centom i 1 milion dolarów jako 

kolejne pewne zdarzenie, 1 milion = SP(A) = 1, jest równoważny 1 000 000 $: 1 = n = 1 000 000. Matematyka 

oparta jest na ludzkie wolnej woli i matematyczna wolna wola oznacza prawo i zdolność ludzkiej świadomości 

do przypisania każdej liczby jakiemukolwiek systemowi czaso-przestrzeni i vice versa. 

 

I.3 Masa, Materia i Fotony – Jak Wyliczyć Masę Materii z Masy 

Czaso-Przestrzeni Fotonowej (Część 3) 

Ponieważ wielkość „masa” jest zależnością czaso-przestrzeni (I.2), istnieje niekończona ilość mas w czaso-

przestrzeni. Wyprowadzimy kilka podstawowych, stałych relacji czaso-przestrzennych, które są 

konwencjonalnie opisywane jako „stałe naturalne”. Udowodnimy zatem, że czaso-przestrzeń jest zamkniętym 

bytem, dzięki czemu możemy wyprowadzić jakąkolwiek stałą masę z każdej innej stałej masy. Jest to również 

prawdą dla rozmiaru każdej innej wielkości faktycznego związku czaso-przestrzeni. Jako że takie stałe są częścią 

różnych fizycznych praw, które aż do dzisiaj nie mogły być zintegrowane, zademonstrujemy jak może być 

zunifikowana fizyka (patrz Tabela 1). 

W tym celu zastosujemy nową symbolikę czaso-przestrzenną i zlekceważymy jednostki SI, które przesłaniają 

naszą fizyczną wiedzę. Niematematyczny termin „kilogram” będzie przypisany ostatecznemu wynikowi, w celu 

zwiększenia klarowności tego, że wybraliśmy czaso-przestrzeń 1 kilogram jako rzeczywisty układ odniesienia. 

Powodem tego jest użycie konwencjonalnych danych z literatury, które podane są w jednostkach SI. 

Zaczniemy od masy mp stałej Plancka h, która jest związkiem czaso-przestrzeni tego systemu fotonowego z 

jednostką SI 1 kg. W nowej Aksjomatyce stałą Plancka h nazywamy „fotonem podstawowym”. Ta 

najmniejsza stała ilość energii fotonowej jest elementarnym potencjałem czynnościowym poziomu 

fotonowego EA = h. Energia każdego fotonu (fali elektromagnetycznej) jako systemu tego poziomu może być 

określona przez zastosowanie Uniwersalnego Równania: 

E = EA f = nhf = SP(A)[czaso-przestrzeń-1d][przestrzeń-1d] f 

gdzie n jest każdą liczbą continuum. Udowadnia to, że równanie Plancka jest aplikacją Prawa Uniwersalnego 

dla czaso-przestrzeni fotonowej. Każdy potencjał czynnościowy może być uznany za system czaso-przestrzeni. 

Dotyczy to także podstawowego fotonu: h = E = SP(A)[czaso-przestrzeń-2d]p. Kiedy ustawimy jego czaso-

przestrzeń w relacji z czaso-przestrzenią fotonową Ep = c2 = [czaso-przestrzeń-2d]p = LRCp, uzyskamy zależność 

czaso-przestrzeni SP(A) elementarnego potencjału czynnościowego „podstawowego fotonu” jako masa w kg: 

mp = h/c2 = hμo /4πK = hμoεo = SP(A)[czaso-przestrzeń-2d]p : [czaso-przestrzeń-2d]p = 

mp = SP(A) = 0,737 × 10-50 kg 

Stała mp jest masą fotonu podstawowego. Jest to nowa fundamentalna stała uzyskana w obrębie 

matematyki; określa ona stałą czaso-przestrzeń tego prawdziwego systemu fotonowego w odniesieniu do 

rzeczywistego zastępczego układu SI „1 kg”, zgodnie z zasadą cyrkularnego argumentu. Wszystkie systemy 

http://web.pdx.edu/~pmoeck/books/Tipler_Llewellyn.pdf
http://www.stankovuniversallaw.com/gnosis-evolutionary-leap-mankind-beginning-3rd-millennium/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_21.html
http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
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mają stałą czaso-przestrzeń, ponieważ zawierają całość jako element i przejawiają jej właściwości – w tym 

przypadku, stałość czaso-przestrzeni. Czaso-przestrzeń każdego systemu może być jedynie określona w 

porównaniu z czaso-przestrzenią innego systemu (zasada cyrkularnego argumentu). Takie związki czaso-

przestrzenne są zawsze stałe. Dlatego właśnie, ta podstawowa stała jest kluczowa w integracji wszystkich 

naturalnych stałych fizycznych wszystkich fizycznych praw w których się pojawiają, a w następstwie wszystkich 

fizycznych dyscyplin jak zobrazowane jest to na jednej stronie Tabeli 1. 

Powyższe równanie ilustruje tę zasadę, która jest również kluczowa dla Prawa: f = SP(A) = E/EA = m. Jak 

wspomniano wcześniej, masa może być uznana za czas f w obrębie formalizmu matematycznego (wolność 

matematycznej świadomości). Czas  fp i przestrzeń  λA podstawowego fotonu są więc stałymi 

naturalnymi: 

fp = 1s-1 i 

λA = c/fp = [czaso-przestrzeń-1d]p f = [przestrzeń-1d]p = 3×108 m. 

W moich poprzednich artykułach na temat układu SI wykazałem, że możemy alternatywnie wybrać długość 

fali λA podstawowego fotonu jako referencyjną jednostkę długości i porównać z nią antropocentryczną 

jednostkę długości 1 m. W tym przypadku uzyskujemy współczynnik przeliczeniowy: 

A = λA /1 m = 2,99792458 ×108 

jako bezwymiarowy iloraz. Jako że czaso-przestrzeń jest zamknięta, możemy wyjść z każdego rozmiaru i 

pozyskać każdy inny rozmiar i vice versa. To samo odnosi się do matematyki – continuum jest czaso-

przestrzenią. Możemy uzyskać każdą liczbę z jakiejkolwiek innej liczby jako zależność. Wszystkie stałe, które 

wyprowadziłem w nowej fizyce Prawa Uniwersalnego, należą do continuum – są one bezwymiarowymi liczbami 

(ilorazami). 

Równanie podstawowego fotonu jest nową, kluczową derywacją Prawa Uniwersalnego. Integruje ono pięć 

fundamentalnych fizycznych stałych przez wprowadzenie nowej stałej mp. Są nimi: 

 prędkość światła c, 

 przenikalność magnetyczna μo, 

 przenikalność elektryczna εo, 

 stała Coulomba k i - 

 stała Plancka h (patrz Tabela 1). 

Stałe te są częścią odmiennych praw, takich jak prawo Coulomba elektryczności, równania Maxwella 

elektromagnetyzmu, równanie Plancka mechaniki kwantowej i równanie masy-energii Einsteina teorii 

względności. Jak dotąd, prawa te nie mogły być zintegrowane. Tak oto pojedyncza aplikacja Prawa 

Uniwersalnego (masa podstawowego fotonu) integruje tak różnorodne fizyczne dyscypliny jak mechanika 

klasyczna, elektromagnetyzm, mechanika kwantowa i teoria względności. Jest to w rzeczy samej niesamowity 

wynik, który demonstruje wyższość nowej teorii nad fizyką konwencjonalną. 

W tym procesie fizycznej integracji, wyprowadziliśmy już równanie Plancka (patrz wyżej) i prawo energii 

Einsteina (I.7) z Równania Uniwersalnego. W Tomie II udowodniłem, że inne prawa, które zintegrowane są w 

równaniu podstawowego fotonu, są również zastosowaniami Prawa Uniwersalnego. Fakt ten jest uprzedzony 

przez powyższe równanie, które jest syntezą wyżej wspomnianych praw. 

Tych pięć stałych jest abstrakcyjnymi wielkościami czaso-przestrzeni fotonowej i zawierają znacznie więcej 

informacji o tym poziomie niż się ogólnie przyjmuje. Omawiam te stałe w Tomie II, część „Elektromagnetyzm”, 

gdzie przedstawiam po raz pierwszy rzeczywiste epistemologiczne tło dwóch podstawowych stałych, μo i εo 

(rozdział 6.3). 

http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
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Masa jest czaso-przestrzennym związkiem systemów, a czaso-przestrzeń jest jednością. Możemy wyjść od 

podstawowego fotonu i uzyskać czaso-przestrzeń E jakiejkolwiek elementarnej cząsteczki materii jako „masę”: 

E/h = SP(A) = m i vice versa. Dokonałem tego dla elektronu, protonu i neutronu co można zobaczyć w Tabeli 1. 

Te elementarne cząsteczki materii są otwartymi systemami i wymieniają energię – możemy również mówić że 

masę – z poziomem fotonowym: absorbują i emitują fotony. Istnieje kilka praw, które opisują tę wymianę 

energii (patrz termodynamika). Wyruszyłem z uniwersalnego równania jako zasady trzech i wykorzystałem 

długość fali Comptona cząsteczek, które są znanymi stałymi naturalnymi. 

Masy cząsteczek elementarnych są fundamentalnymi stałymi naturalnymi, które mogą być zmierzone 

eksperymentalnie. Są one podstawowe nie tylko dla mechaniki kwantowej, która jest niezdolna w ich 

wyjaśnieniu, ale również dla grawitacji. Oto co pisze sławny fizyk i zdobywca Nagrody Nobla Richard P. 

Feynman o masach elementarnych cząsteczek: 

„Tak więc nie tylko nie mamy eksperymentów, którymi moglibyśmy sprawdzić kwantową teorię 

grawitacji, nie mamy również żadnej rozsądnej teorii. W całej tej historii pozostaje jeden szczególnie 

niesatysfakcjonujący element: obserwowane masy cząsteczek, m. Nie ma teorii, która by 

adekwatnie wyjaśniła te liczby. Używamy tych liczb we wszystkich naszych teoriach, ale ich nie 

rozumiemy – czym one są albo skąd pochodzą. Wierzę, że z fundamentalnego punktu widzenia jest to 

bardzo ciekawy i poważny problem.” (R. P. Feynman, QED, Penguin, 1985, ss. 151-152). 

Odpowiedź na to niepokojące pytanie, które przedłożył założyciel QED (kwantowej termodynamiki), w świetle 

nowej aksjomatyki jest bardzo prosta: czaso-przestrzeń jest continuum (pierwotny aksjomat) i wszystkie stałe 

liczby, które fizycy uzyskują podczas eksperymentów, są stałą przestrzenią, czasem albo związkami czaso-

przestrzennymi, które są wprowadzone przez nich samych za pomocą formalizmu matematycznego. Ten ostatni 

jest metodą definicji i pomiaru wszystkich fizycznych wielkości jako abstrakcyjnych U-podzbiorów pierwotnego 

terminu. 

Chociaż masa cząsteczek jest początkowo zdefiniowana w obrębie matematyki, wielkość ta może być 

eksperymentalnie zweryfikowana. Dotyczy to wszystkich abstrakcyjnych fizycznych wielkości czaso-przestrzeni 

i prowadzi to do jedności matematyki i fizycznego świata oraz do rozwiązania kryzysu podstaw 

matematyki. 

Można zobrazować to podstawowe spostrzeżenie przez klasyczne doświadczenie zjawiska Comptona, które 

określa wertykalną wymianę energii pomiędzy poziomem elektronowym a poziomem fotonowym. Nie 

przedstawię tego wyprowadzenia w tym artykule, ale można je znaleźć w Tomie II, s. 154. 

Masę możemy uznać za rozmiar, który podaje nam informację o gęstości czaso-przestrzeni (patrz Tom II, 

rozdział 3.10) – im większa gęstość, tym większa energia (masa) na przestrzeń. Dlatego właśnie wyższe 

wymiary, które składają się z wyższych częstotliwości energii są faktycznie znacznie gęstsze w kategoriach 

energii na przestrzeń niż ten holograficzny model 3D, który jest stworzony z rozrzedzonej energii na przestrzeń. 

W rzeczywistości przestrzeń nie istnieje w ogóle w 5D i wyższych wymiarach, ale jest jedynie iluzją matriksa 3D 

stworzonego przez ograniczone ludzkie zmysły i przez wprowadzenie statycznej geometrii w fizyce. Osiągnięte 

jest to przez zatrzymanie czasu w głowach fizyków, jak zostało to po raz pierwszy uczynione przez Galileusza 

poprzez wprowadzenie twierdzenia Pitagorasa (1.6), żeby zmierzyć grawitację jako dynamiczną wymianę 

energii. Po prostu ustalają oni czas t = 1/f = 1 i eliminują go ze wszystkich dalszych rozważań. Od tamtej pory 

błąd ten był utrwalany nieskończoną ilość razy przez wszystkich fizyków od momentu jak przeprowadzają 

jakikolwiek eksperyment i używają geometrii i/lub matematyki jako metody definicji i pomiaru przez układ SI 

(patrz również Część 1 i Część 2 o tym samym zagadnieniu (I.1 i I.2)). Byłem pierwszym teoretykiem, który 

rozwiązał ten problem z poznawczego i metodologicznego punktu widzenia, kiedy rozwinąłem nową teorię 

Prawa Uniwersalnego w 1995 roku. 

http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_21.html
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Metaforycznie mówiąc, odwrotność energii i przestrzeni można wyobrazić sobie jako akordeon – im 

więcej fałd na przestrzeń (f), tym większa energia E ≈ f. W Tabeli 1 (prawa kolumna) możemy zobaczyć, że 

częstotliwości Comptona elektronu, protonu i neutronu są znacznie większe niż ta podstawowego 

fotonu mp. To samo dotyczy ich mas. Przestrzeń tych cząsteczek mierzona przez ich długość fali Comptona 

jest odpowiednio znacznie mniejsza niż przestrzeń podstawowego fotonu o λA = 3×108 m (patrz wyżej). Stałe 

takie odzwierciedlają odwrotność czaso-przestrzeni – odwrotność ta jest wrodzona wszystkim fizycznym 

wielkościom czaso-przestrzeni. 

Czaso-przestrzeń jest dynamicznym, elastycznym bytem (elastyczne continuum = „eter”), która może się 

rozciągnąć lub skurczyć podczas skoków ilościowych kiedy jest wymieniona, ale nigdy się nie traci, ponieważ 

jest zamknięta. W rzeczywistości, rozszerzanie i kurczenie się czaso-przestrzeni jest faktyczną (widzialną) 

manifestacją wymiany energii, którą postrzegamy jako ruch. Dla przykładu, kurczenie się czaso-przestrzeni 

fotonowej określone jest jako grawitacyjne przyciąganie na poziomie materialnym (patrz Tom II, rozdział 4.8 

(lub patrz tutaj (I.9))). Jest to powszechny pogląd ludzi, którzy są częścią poziomu materialnego. W mechanice 

wymiana ta określana jest przez prędkość, która jest uniwersalną wielkością pierwotnego terminu. 

Rozciąganie i kurczenie się są jedynymi przejawami ruchu, które określane są przez termodynamikę (np. 

prawa gazu idealnego, definicja temperatury itd.; patrz Tom II, część 5.). Obecnie, fizyka określa energię 

statycznie jako przestrzeń albo jakąkolwiek inną zależność wielkości, np. jako masę, czas albo pracę. Jest to 

powód dlaczego fizycy zawiedli w rozwinięciu idei czaso-przestrzeni jako dynamicznego, elastycznego bytu. 

Pojęcie materii jest właśnie taką statyczną ideą, która została opracowana w przeciwieństwie do dynamicznej 

czaso-przestrzeni fotonowej. 

Mol Jest Bezwymiarową Stałą 

W ocenie konwencjonalnej fizyki, fale elektromagnetyczne reprezentują bezstrukturalne, bezmasowe energie, 

podczas kiedy materia zawiera masę i strukturę. Masa i materia używane są często w tym samym wydźwięku – 

równanie Einsteina E = mc2 jest typowym przykładem tej semantycznej tautologii. W celu rozstrzygającego 

obalenia tego dualizmu energia-materia (albo dualizmu korpuskularno-falowego), wykażę w tym miejscu, 

że masa (zależność energii) wszystkich makroskopowych obiektów może być uzyskana z masy mp fotonu 

podstawowego w obrębie matematyki i dopiero później potwierdzona w drugorzędny sposób przez badania 

empiryczne. Ta nowa derywacja nada również Staremu Testamentowi nowy naukowy szlif (patrz Księga 

Rodzaju/Pierwsza Księga Mojżeszowa, wers 3: „Będzie światło. I było światło”). 

Zaczniemy od kolejnej podstawowej jednostki układu SI dla ilości substancji „mol”, gdzie termin 

„substancja” używany jest jako synonim dla „materii z masą” (patrz esej pod punktem 24. w Tomie II). Mol 

każdej substancji definiowany jest jako ilość tej substancji, która zawiera liczbę Avogadra NA atomów albo 

cząsteczek. Możemy potraktować atomy i cząsteczki jakiejkolwiek substancji jako potencjały czynnościowe tego 

poziomu substancji Emol, zwanego „poziomem molowym”, ponieważ uważa się, że mają stałą energię, 

odpowiednio masę. Energia systemu „1 mol” może być wyrażona przez Równanie Uniwersalne: 

Emol = EA NA = EA f 

Zatem liczba Avogadra NA jest czasem f poziomu molowego jakiejkolwiek substancji NA = f. Według nowej 

aksjomatyki, jest ona stała dla wszystkich substancji (systemów) poziomu molowego. Jednostka SI „1 mol” 

definiowana jest przez NA. Jest to abstrakcyjna kategoria, która zbudowana jest zgodnie z zasadą cyrkularnego 

argumentu i, tak jak ze wszystkimi innymi jednostkami, wymaga to arbitralnego wyboru systemu odniesienia. 

Liczba Avogadra definiowana jest obecnie jako liczba atomów węgla w 12 gramach 12C. 

Konkretny system „1 mol” jest typowym przykładem jak buduje się abstrakcyjne poziomy albo systemy czaso-

przestrzeni w fizyce. W tym przypadku, „1 mol” uznany jest za „1 potencjał czynnościowy” makroskopowego 

systemu substancji, który jest U-zbiorem NA atomów albo cząsteczek; te ostatnie są potencjałami 

http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/mechanizm-grawitacji-wyjasniony-po-raz.html
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czynnościowymi analogicznego poziomu mikroskopowego (U-podzbiory) materii. Wszystkie te abstrakcyjne 

poziomy budowane są w obrębie matematyki i zawierają energię czaso-przestrzeni jako element. 

Nie ulega wątpliwości, że ten rodzaj rozróżniania czaso-przestrzeni albo materii jest abstrakcyjnym 

osiągnięciem ludzkiej świadomości. Jako że wszystkie myśli są U-podzbiorami świadomości, ta ostatnia będąca 

równoważnością czaso-przestrzeni, każda abstrakcyjna definicja systemu albo poziomu czaso-przestrzeni, 

posiada analogiczny odpowiednik w świecie rzeczywistym. Nasza wiedza o świecie zewnętrznym jest stąd a 

priori właściwością umysłu, ponieważ ludzki umysł jest częścią czaso-przestrzeni i dlatego też przestrzega 

Prawa Uniwersalnego. Kant mówi o a priori syntetycznych wnioskach. Z wyższego punktu widzenia duszy, 

czaso-przestrzeń jest właściwie tworem ludzkiej świadomości. 

Dlatego też epistemologiczna strzała naukowej wiedzy wyrusza z umysłu i dopiero wtedy potwierdzona jest w 

zewnętrznym fizycznym świecie, a nie vice versa jak wierzy się w dzisiejszym naukowym empirycyzmie. W 

rzeczywistości ten poznawczy proces jest zamknięty, tak jak czaso-przestrzeń. 

Obecnie podejście empiryczne przeważa w naukach naturalnych, podczas gdy rola świadomości jako źródło 

wiedzy a priori jest całkowicie zlekceważona. Jest to źródło poznawczej nędzy nauki u progu największej 

transformacji ludzkości w transgalaktyczną cywilizację 5D – jest to przekonujące, że niedola ta jest zadana 

samemu sobie i uniemożliwi wznieść się wielu opornym naukowcom, ponieważ głoszą oni fałszywą naukę. Tak 

jak jest to mało prawdopodobne, że jakakolwiek prasotutka fałszywych wiadomości w masmediach będzie miała 

jakiekolwiek szanse na podniesienie, dopóki kontynuuje ciemne zwyczaje (kłamstwa, podstęp, manipulacje) ich 

schodzącego matriksa 3D, jako strategię przetrwania w gwałtownie zmieniającym się świecie. 

Jak widzimy, definicja mola odbywa się w obrębie matematyki i wynika liczbą - NA. Jak ta abstrakcyjna liczba 

może być umieszczona w relacji z materią (substancją)? Jak zwykle, fizyka ucieka się do błędnej zasady – nowa 

jednostka masy, tak zwana jednostka masy atomowej u, jest wprowadzona. Odpowiada to 1/12 masy 

jednego atomu węgla 12C. Nowa aksjomatyka ujawnia, że ta cyrkularna definicja stosuje NA jako współczynnik 

przeliczeniowy i wprowadza nową jednostkę masy atomowej u w relacji ze standardową jednostką „1 kg”: 

u = 10-3 kg/ NA = 1,6606 ×10-27 kg albo 

1 u / 1 kg = mx / mr = SP(A) = m = f = 1/10-3 NA 

Z równania tego uzyskujemy Równanie Uniwersalne dla wielkości „masa molowa”: 

mx (kg) = 10-3 mr NA (moli) = EA f 

Równanie to ilustruje „zasadę podobieństwa” – równanie uniwersalne dotyczy czaso-przestrzeni albo 

jakiejkolwiek jej wielkości. Jako że masa jest zależnością czaso-przestrzeni, zasada ta staje się przekonująca po 

prezentacji tej wielkości. 

Z powyższego równania możemy wyliczyć makroskopową masę molową wodoru MA z masy 

podstawowego fotonu h jako masy referencyjnej mr = mp. W ten sposób zilustrujemy, jak można uzyskać masę 

jakiegokolwiek makroskopowego materialnego obiektu z podstawowej masy mp „niewidzialnego” poziomu 

fotonowego, który fizycy konwencjonalnie uznają za pustą, bezmasową przestrzeń (?!). W celach dydaktycznych 

rozpatrzymy masę protonu mpr i zlekceważymy znacznie mniejszą masę elektronu {wodoru – z 

ang. Hydrogen}: 

MH = mpr NA = (mp fc,pr) NA = 1,007 ×10-3 kg/mol (= 1g/mol) 

W równaniu tym  fc,pr = c/ λc,pr jest częstotliwością Comptona protonu i λc,pr = 1,321410 ×10-15 m jest 

długością fali Comptona tej cząsteczki. Ta ostatnia jest znaną naturalną stałą (patrz Tabela 1). To samo 

równanie może być zastosowane dla każdego innego elementu w tablicy Mendelejewa albo jego substancji.  

http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
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Konkludujemy: 

Jest możliwe wyliczenie masy każdego obiektu materialnego z masy podstawowego 

fotonu mp, to jest z „masy światła”. 

Zawdzięczamy to „biblijne” osiągnięcie nowej Aksjomatyce, która eliminuje religię jako kosmologiczny koncept 

pochodzenia świata (patrz wszystkie moje książki o Gnozie i artykuły na tej stronie). Jej sekret leży w 

nowatorskim spostrzeżeniu, że czaso-przestrzeń jest zamkniętym bytem – możemy zawsze porównać czaso-

przestrzeń jakiejkolwiek pary systemów lub poziomów czaso-przestrzeni. 

Czytaj również: List Otwarty do „Norweskiego Komitetu Noblowskiego” Oriona. Jak Wyliczyć 

Masę Neutrin? 

Fizyka mogłaby być rzeczywiście tak zrozumiała jak religia dla laika, pod warunkiem, że podchodzi się do 

rzeczywistości w logiczny i dedukcyjny sposób. Obydwa pola intelektualnych starań nie potrzebują 

interpretatora, np. księdza albo specjalisty. Obydwoje mogą być zastąpieni przez matematykę – a matematyka 

przez nową Aksjomatykę, która jest stosowaną logiką. Logiczne myślenie samo w sobie jest zdolnością a priori 

umysłu i jest zatem dostępne każdemu. 

 

I.4 Czym Jest Temperatura? (Część 4)  

Termodynamika bada temperaturę, ciepło i wymianę energii. Dziedzina ta ma taką samą uniwersalną rolę 

w fizyce jak teoria falowa. Podstawową wielkością czaso-przestrzeni w termodynamice jest temperatura T 

(1). Jest to nam tak znajome, jak czas konwencjonalny t. Podczas gdy idea czasu oparta jest na łącznym 

odczuciu wymiany energii w ciele i otoczeniu, głównie postrzeganej jako ruch w fazie przejściowej, nasza idea 

temperatury połączona jest z wrażeniem ciepła i zimna, które przesyłane jest do ośrodkowego układu 

nerwowego przez zmysły dotykowe. W przeciwieństwie do innych abstrakcyjnych wielkości fizycznych, 

temperatura i czas są fizjologicznie powiązane z naszymi doznaniami. Dokładnie z tego powodu, jednak, 

temperatura (i czas konwencjonalny) nie zostały zrozumiane. 

Temperatura definiowana jest przez zmianę w przestrzeni. W termodynamice zmiana ta mierzona jest 

trójwymiarowo jako objętość [przestrzeń-3d]. Bardzo ważne jest, aby zauważyć, że zmiana w przestrzeni jest 

pierwotnym zdarzeniem, podczas gdy jego powiązanie z termicznymi wrażeniami, takimi jak „ciepło” i „zimno”, 

ma drugorzędny antropocentryczny charakter. Dlatego też powinniśmy dokonać wyraźnego rozróżnienia 

pomiędzy subiektywną percepcją temperatury a jej abstrakcyjną, geometryczną definicją jako fizyczną 

wielkością. 

Kiedy Uniwersalne Równanie zastosowane jest do definicji temperatury jako zmiany w przestrzeni, możemy 

wykazać, że jest to konkretna wielkość czasu: 

T = f = [przestrzeń-3d]x / [przestrzeń-3d]R =  fR / fx = SP(A) 

Tak jak ze wszystkimi innymi wielkościami, metoda definicji temperatury jest w tym samym czasie jej metodą 

pomiaru. Ten fakt najlepiej zobrazowany jest w przeglądzie na temat historycznego rozwoju skal temperatury. 

Metoda definicji i pomiaru T wyjawia fundamentalną właściwość czaso-przestrzeni, z której nie zdano sobie 

dotychczas sprawy – temperatura może być zmierzona jedynie podczas kontaktu termicznego. Fakt ten 

ukazuje ciągłość czaso-przestrzeni. Skoro T jest czasem f, a f jest wielkością wymiany energii E ≈ f ≈ T, 

oznaczałoby to, że wymiana termalna zachodzi pomiędzy przyległymi/graniczącymi poziomami – czaso-

przestrzeń jest ciągła (pierwotny aksjomat). Ta fundamentalna własność czaso-przestrzeni obejmuje również 

czaso-przestrzeń fotonową. Aspekt ten nie jest w pełni zrozumiany w termodynamice. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/list-otwarty-do-norweskiego-komitetu.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/list-otwarty-do-norweskiego-komitetu.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/list-otwarty-do-norweskiego-komitetu.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/list-otwarty-do-norweskiego-komitetu.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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Pomiar T zachodzi podczas termicznej równowagi, znanej również jako zerowa zasada termodynamiki. 

Prawo to głosi, że jeśli dwa obiekty są w termicznej równowadze z trzecim (poprzez kontakt), są one w 

termicznej równowadze pomiędzy sobą. Jest to intuicyjne pojęcie pierwotnego terminu jako continuum. 

Zasada zerowa przewiduje istnienie powszechnego termodynamicznego poziomu czaso-przestrzeni, który jest 

częścią wszystkich materialnych obiektów (U-podzbiór materii). Czas absolutny tego poziomu jest stały T = 

const, ponieważ jego czaso-przestrzeń jest również stała. Aspekt ten omówię szczegółowo poniżej. 

Jak widzimy, wszystkie podstawowe idee w fizyce są intuicyjnymi percepcjami natury pierwotnego terminu. 

Dotyczy to również termodynamiki. Kontakt termiczny i równowaga są rzeczywistymi wymogami dla 

zdefiniowania i zmierzenia temperatury. Zgodnie z zasadą cyrkularnego argumentu, potrzebny jest układ 

odniesienia (budowanie równoważników) w celu wykonania porównania (budowanie związków). 

Wybór systemu odniesienia, do którego temperatura obiektu jest porównywana, ewoluował w czasie. Słupek 

rtęci normalnego termometru jest takim układem referencyjnym. Z teoretycznego punktu widzenia, wybór 

substancji nie ma znaczenia – rtęć może być zastąpiona przez każdą inną substancję. Ten płynny metal został 

wybrany z praktycznych powodów. 

Wybór geometrycznego kształtu słupka rtęci nie jest jednakże przypadkowy. Jest to cylinder z takim samym 

przekrojem poprzecznym wzdłuż całej długości skali, żeby równoważne zmiany objętości rtęci prowadziły do 

równoważnych zmian długości słupka: 

Δ[przestrzeń-3d] ≈ Δ[przestrzeń-1d]. 

Zatem budowanie równoważnych przyrostów objętości rtęci, które mogą być uznane za stałe potencjały 

czynnościowe EA, jest a priori warunkiem dla zmierzenia temperatury T = f  i ciepła Q = E = EA f. Jak tylko 

zbudowanie rzeczywistych równoważności przestrzennych zapewnione jest przez zastosowaną geometrię, 

matematyka jest następnie wprowadzona jako metoda pomiaru. 

Historyczna procedura była następująca: normalnej temperaturze zamarzania wody (punkt lodu T) została 

przypisana liczba „0”, normalnej temperaturze wrzenia wody (punkt pary T) – liczbę „100”. Jednostka 

zmiany objętości jest arbitralnie nazywana „stopniem” i zapisywana jest jako 0o C albo 100o C. „C” oznacza 

Celsjusza, który jako pierwszy wprowadził tę skalę – stąd skala temperatury Celsjusza. 

Długość słupka rtęci przy 0o C to L0 i przy 100o C jest to L100. Różnica długości ΔL = L100 – Lo podzielona jest 

równo na 100 części, dzięki temu każda długość odcinka odpowiada „1 stopniu” (2). Liczba „100” dla ΔL jest 

wybrana dobrowolnie. W obrębie matematyki, możemy przypisać temu rozmiarowi każdą inną liczbę, dla 

przykładu, „1” jako pewne zdarzenie albo 1 jednostka, bez wpłynięcia na faktyczny pomiar temperatury. 

Z tego możemy wywnioskować, że liczba 100 skali Celsjusza jest prostym współczynnikiem przeliczeniowym K 

= SP(A) pomiaru przestrzeni. Staje się to oczywiste, kiedy porównujemy skalę Celsjusza ze skalą temperatury 

Fahrenheita (patrz ćwiczenie 1. poniżej). 

Temperatura Celsjusza tc definiowana jest jako: 

tc = (Lt–Lo) / (L100 – Lo ) ×100 = ΔLx /LR = 

= [przestrzeń-1d]x / [przestrzeń-1d]R = fR / fx = f = SP(A) 

albo 

[przestrzeń-1d]x fx  = [przestrzeń-1d]R fR = vx = vR = 

= [czaso-przestrzeń-1d]termiczna = const 
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Powyższe równanie udowadnia, że: 

„Termiczna równowaga” jest tautologią stałej czaso-przestrzeni termodynamicznego 

poziomu materii. 

Jednakże, faktyczne rozmiary przestrzeni i czasu (temperatury) są specyficzne dla każdej substancji albo 

obiektu, które mogą być uznane za odrębny termiczny system, stąd konieczność mierzenia konkretnej 

temperatury (czasu) i objętości (przestrzeni). To samo odnosi się do ich relatywistycznych zmian. 

Wszystko co możemy zrobić w fizyce to zmierzyć przestrzeń, czas albo czaso-

przestrzeń systemów i poziomów. 

Wszystko inne jest złudzeniem konwencjonalnie myślącego umysłu fizyka. Właśnie z tego względu obecna 

fizyka jest fałszywą nauką tak jak masmedia są fałszywymi wiadomościami. 

Termodynamika potwierdza, że czaso-przestrzeń jest w bezustannej wymianie energii. Dyscyplina ta rozwinęła 

najbardziej właściwe postrzeganie pierwotnego terminu. Dlatego też nie jest to zaskakujące, że pierwsza 

zasada termodynamiki określająca zachowanie energii jest statycznym postrzeganiem Prawa 

Uniwersalnego, tak jak nie jest to przypadkiem, że jego odkrywca, Julius Robert Mayer, był lekarzem tak jak 

autor tego artykułu. Obaj studiowali medycynę w Niemczech i najpierw odkryli Prawo Uniwersalne jako zasadę 

zachowania dla materii organicznej, i dopiero po tym potwierdzili je w fizyce (w 1842, kolejno, w 1995 r.) (3). 

Czaso-przestrzeń jest cyklicznym zjawiskiem w ewolucji. Jest to również prawdą dla historii każdego 

naukowego odkrycia dotyczącego czaso-przestrzeni (4). 

Chociaż termometry rtęciowe są powszechnie stosowane, nie są one bardzo dokładne poza swoimi punktami 

kalibracji. Stałoobjętościowy termometr gazowy cieszy się tą zaletą w większym zakresie. Zamiast zmiany 

objętości, mierzy on zmianę ciśnienia. Ten izobaryczny pomiar temperatury oparty jest na równaniu stanu 

gazu doskonałego. Wykazałem w Tomie II, że jest to zastosowanie Prawa Uniwersalnego. 

Dalsze udoskonalanie skal temperatury odzwierciedla wrodzone dążenie człowieka do precyzyjnego określania 

czaso-przestrzeni. Z powodu trudności w powielaniu stanów punktu lodu i punktu pary z wysoką dokładnością 

w różnych laboratoriach, została przyjęta skala temperatury oparta na pojedynczym stałym punkcie w 1954 r.  

przez Międzynarodowy Komitet Miar i Wag – potrójny punkt wody. Ten stan równowagi występuje przy 

ciśnieniu 4,58 mmHg i temperaturze 0,01o C. Skala temperatury gazu doskonałego zdefiniowana jest tak, że 

punkt potrójny wynosi T = 273,16 kelwinów (K), gdzie „stopień kelwin” jest jednostką o tym samym rozmiarze 

co stopień Celsjusza. Liczba 273,16 jest zatem współczynnikiem przeliczeniowy (T = tc + 273,16). 

Jako że potrójny punkt wody uznano za niedokładny, w 1990 r. został wprowadzony nowy stały punkt dla skali 

Kelwina oparty na 17 punktach kalibracji (minimalizacja błędu systemowego). 

To jeszcze nie koniec historii. Wraz z odkryciem Prawa Uniwersalnego, będzie możliwe zdefiniowanie nowej, 

bardziej precyzyjnej skali temperatury, która będzie oparta na czaso-przestrzeni fotonowej jako układzie 

odniesienia jak jest to w przypadku dwóch wymiarów (części składowych) czaso-przestrzeni – przestrzeni i 

czasu (I.1). Naukowa podstawa takiej skali oparta jest na wiedzy, że temperatura jest wielkością czasu (patrz 

prawo Stankowa w Tomie II, rozdział 5.7). Poniżej dodałem dwa proste ćwiczenia dla moich czytelników, 

żeby przetestować nowo nabytą wiedzę o nowej fizyce Prawa Uniwersalnego.  

 Ćwiczenia: 

1. Wyraź współczynnik przeliczeniowy skali temperatury Fahrenheita względem skali Celsjusza w nowej czaso-

przestrzennej symbolice. 

2. Określ wymiarowość czaso-przestrzeni współczynnika rozszerzalności liniowej α i współczynnika 

rozszerzalności objętościowej ß. Omów te wielkości w świetle nowej aksjomatyki. Zaproponuj przynajmniej trzy 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia.html
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
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zastosowania Uniwersalnego Prawa w produkcji i konstrukcji materiałów narażonych na znaczne termiczne 

rozszerzanie lub kurczenie się. 

Przypisy: 

1. W fizyce dla temperatury używamy symbolu „T” w kelwinach, który jest oficjalną jednostką SI. Kiedy 

temperatura jest wyraźnie podana w skali Celsjusza, użyję tc. 

2. Ważne jest, aby zaobserwować, że ta sama procedura jest również używana w celu definiowania „procentów”. 

Pojęcie „procentów” jest uniwersalną numeryczną zależnością każdej rzeczywistej lub abstrakcyjnej wielkości. 

3. Podczas gdy Mayer był na początku skarcony za ten metafizyczny styl naukowej prezentacji i cierpiał z 

powodu lekceważenia, możemy mieć nadzieję, że nowa aksjomatyka Prawa Uniwersalnego będzie cieszyć się 

bardziej radosnym przeznaczeniem. Przynajmniej nie można twierdzić, że nie rozumiem zasad Newtona jak 

było w przypadku Mayera. W rzeczywistości to Newton nie rozumiał grawitacji. Jest to prawdziwe dla każdego 

fizyka przed i po nim. 

4. Można spekulować, czy jest to przypadek, że odkrywca prawa Uniwersalnego pochodzi z Tracji, która jest 

kulturową ojczyzną Heraklita, pierwszego odkrywcy Prawa Uniwersalnego, atomistów, pierwszych prawdziwie 

współczesnych naukowców Starego Kontynentu i Arystotelesa, uniwersalnego geniusza antyku, który rozwinął 

uniwersalny kategoryczny system nauki oparty na intuicyjnym (albo może racjonalnym) postrzeganiu Prawa 

Uniwersalnego. Odpowiedź zostanie podana w najbliższej przyszłości. 

 

I.5 Największy Błąd Nauki: „Ładunek Elektryczny” jest 

Synonimem „Powierzchni Geometrycznej” 

Jego fundamentalna Jednostka SI „Kulomb” jest Synonimem 

„Metra Kwadratowego” (Część 5) 

Rozpoznanie, że świat fizyczny = Wszystko-CO-Jest = Wszechświat, który postrzegamy naszymi 

ograniczonymi zmysłami jako czujące istoty ludzkie, posiada tylko dwa wymiary/części składowe – 

przestrzeń oraz czas i dlatego też, może być określony jedynie jako czaso-przestrzeń (co zostało już 

uczynione w teorii względności, ale nie w pełni pojęte jeszcze przez wszystkich fizyków) – staje się największą 

rewolucją w ludzkim światopoglądzie, jak tylko jest to całkowicie zakorzenione w umysłach ludzi. Dlatego 

właśnie wyruszyłem w tej serii artykułów od układu SI przez udowodnienie jak do tej pory, że pięć z jego sześciu 

podstawowych jednostek SI może być zredukowanych do dwóch wymiarów – przestrzeni i czasu 

(częstotliwości). 

Jako że jest to ogólnie uznawane, że wszystkie pozostałe wymiary i jednostki SI są kompozytami tych sześciu 

fundamentalnych wymiarów i jednostek, jest to jednoznaczny dowód, że czaso-przestrzeń = energia = 

Wszystko-Co-Jest posiada jedynie dwa wymiary – przestrzeń i czas. W tym kontekście, należy jeszcze 

raz koniecznie przypomnieć, że każde fizyczne doświadczenie zawiera układ SI jako metodę definicji i 

pomiaru obserwowanych wielkości fizycznych i parametrów, tak aby mogły być osiągnięte wiarygodne i 

powtarzalne wyniki. 

W tym samym czasie, udowodniłem ponad wszelką wątpliwość, że metodą definicji i pomiaru wszystkich 

fizycznych wielkości jest matematyka i/lub geometria. Jako że obydwie dyscypliny są hermeneutycznymi 

kategorycznymi systemami ludzkiej świadomości i nie mają zewnętrznego przedmiotu badań, wszystkie 

fizyczne wielkości, którymi zajmuje się dzisiejsza fizyka, są abstrakcyjnymi kategoriami ludzkiego umysłu, a 

nie wrodzonymi właściwościami fizycznej materii jak jest to obecnie błędnie sądzone przez wszystkich fizyków. 
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Kiedy wiedza ta jest całkowicie uwewnętrzniona, ma się otwarty dostęp do nowej Fizycznej i Matematycznej 

Teorii Prawa Uniwersalnego. 

Jak dotąd, udowodniłem w moich poprzednich artykułach, że pięć z sześciu fundamentalnych wymiarów SI i ich 

odpowiadających im jednostek może być wyprowadzonych (i zatem wyeliminowanych), z dwóch podstawowych 

części składowych czaso-przestrzeni = energii = Wszystkiego-Co-Jest – przestrzeni i czasu (częstotliwości) jak 

jest to jeszcze raz wyszczególnione poniżej dla zachowania przejrzystości: 

 (1) długość (metr) (Część 1 (I.1)), 

 (2) czas konwencjonalny (sekunda) (Część 1 (I.1)), 

 (3) masa (kilogram) (Część 2 i Część 3 (I.2 i I.3)), 

 (4) temperatura (kelwin) (Część 4 (I.4)), 

 (5) ilość substancji, zwana również „molem” (mol) (Część 3 (I.3)), 

 (6) prąd (amper) i ładunek (kulomb) 

Ostatnie dwa wymiary i jednostki SI, prąd (amper) i ładunek (kulomb), definiowane są w cyrkularny 

sposób, tak że mogą być zredukowane do jednego wymiaru i jednostki, co wyjaśnię poniżej. Ponieważ 

omawiałem obydwie wielkości w wyczerpującym artykule publikowanym na tej stronie, powstrzymam się przez 

podawaniem całego dowodu tutaj, ponieważ zawiera on kilka skomplikowanych matematycznych równań i 

wymaga bardzo głębokiej wiedzy z elektromagnetyzmu i mechaniki kwantowej. Zalecam moim czytelnikom 

przeczytać w całości mój artykuł tutaj: 

The Greatest Blunder of Science: „Electric Charge“ is a Synonym for „Geometric Area“ 

i również Tom II na ten sam temat. Poniżej zacytuję podstawowe wnioski tego artykułu: 

„Abstrakt 

„Obecna definicja podstawowej wielkości fizycznej „ładunku elektrycznego” i jego fundamentalna 

jednostka SI „kulomb” w fizyce jest bez wątpienia największym błędem współczesnej nauki. Kiedy 

zasady formalizmu matematycznego zastosowane są do tej definicji, może być udowodnione w 

nieodwołalny sposób, że „ładunek elektryczny” nie jest wrodzoną własnością materii, jak jest 

błędnie uważane dzisiaj w fizyce, ale synonimem „powierzchni geometrycznej”, podczas kiedy jego 

jednostka SI jest synonimem „metra kwadratowego”. Powodem tego systemowego błędu jest 

niekompletne, i stąd, formalistycznie niewłaściwe tłumaczenie obecnej definicji ładunku elektrycznego 

na matematyczne równanie przez fizyków, z którego następnie wyprowadzili wszystkie znane prawa 

elektryczności, magnetyzmu i elektromagnetyzmu. Tym sposobem, ten formalistyczny błąd powielany 

był nieskończoną ilość razy przez całą historię tej nauki i obciążył całą strukturę fizyki i naturalnych 

nauk z matematycznego, epistemologicznego i poznawczego punktu widzenia. Ten rewolucyjny 

fizyczny i matematyczny dowód dotyka samych podstaw współczesnej nauki. W tym samym czasie 

otwiera możliwość na całkowitą aksjomatyzację fizyki i jej opracowanie w spójną, ujednoliconą teorię 

świata fizycznego (patrz Tom II). 

Wprowadzenie 

Obecna definicja podstawowej wielkości fizycznej „ładunku elektrycznego” i jego fundamentalna 

jednostka SI „kulomb” w fizyce jest, niewątpliwie, największym błędem nauki od czasu odrzucenia 

geocentrycznego systemu ptolemejskiego Wszechświata w późnym renesansie, kiedy fundamenty 

współczesnej nauki zostały położone przez takich prominentnych uczonych jak Kopernik (I.6), 

Galileusz (I.6), Kepler i Kartezjusz. 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
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https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_73.html
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http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
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Chociaż od tego czasu miliardy fizyków, naukowców, nauczycieli i studentów uczyło się, kształciło i 

używało definicji „ładunku elektrycznego” w zdecydowanym przeświadczeniu, że jest to wrodzona 

właściwość materii, i co nadal robią dzisiaj w szkołach, uniwersytetach i badaniach eksperymentalnych 

na całym świecie, ewidentnie nie zdały sobie sprawy, że ta definicja ładunku jest, tak naprawdę, 

synonimem (tautologią, pleonazmem) prostego geometrycznego określenia „powierzchni”, które 

znane jest od czasu antyku, np. w geometrii euklidesowej. Odpowiednio, jednostka SI „kulomb” jest 

synonimem jednostki powierzchni „metra kwadratowego”: 

ładunek = powierzchnia geometryczna 

1 kulomb = 1 m2 

Powód, dlaczego ten największy naukowy błąd mógł wystąpić w tak „ścisłej” naturalnej dyscyplinie jak 

fizyka, leży wyłącznie w fakcie, że fizycy przetłumaczyli werbalną, niematematyczną definicję „ładunku 

elektrycznego„ w niepełny, i stąd też, zły sposób na matematyczne równanie, z którego wyprowadzili 

następnie wszystkie znane prawa elektryczności. Tym samym obciążyli teorię elektromagnetyzmu, jak 

również mechanikę kwantową, gdzie wszystkie cząsteczki elementarne materii powinny mieć ładunek, 

z epistemologicznego i poznawczego punktu widzenia. Ta elementarna i niepojęta matematyczna 

niespójność była rażąco przeoczona przez wykształconą ludzkość i demaskuje dzisiejszą fizykę jako 

fałszywą naukę. 

W poniższym, zostanie przedstawiony nienaganny i nieodwracalny matematyczny dowód, który oparty 

jest na metodologicznej zasadzie formalizmu matematycznego, mianowicie, na zasadzie 

wewnętrznej spójności i braku zaprzeczeń, znanej również jako formalizm Hilberta: Zostanie 

wykazane, że „ładunek elektryczny” nie jest wrodzoną własnością materii, jak jest uważane dzisiaj w 

fizyce, ale synonimem „powierzchni geometrycznej”, i to, że jednostka SI „kulomb” jest synonimem 

„metra kwadratowego”. 

Wszystkie matematyczne dowody przedstawione w tej publikacji osiągnięte są zgodnie z ustanowioną 

teorią fizyczną i dowodami eksperymentalnymi, i trzymają się sumiennie obecnie akceptowanych 

definicji w elektryczności i magnetyzmie, które można znaleźć w każdym kompleksowym podręczniku 

do fizyki. Nowym, rewolucyjnym aspektem obecnego opracowania jest spójne wdrożenie formalizmu 

matematycznego do fizyki i nowatorska interpretacja epistemologicznego i poznawczego tła 

podstawowych terminów fizycznych.” 

Dwie podstawowe wielkości elektryczności i ich jednostki SI – ładunek Q z jednostką SI „kulomb” (C) oraz 

prąd I z jednostką SI „amper” definiowane są w fizyce następująco: 

(I) „Jednostką SI ładunku jest kulomb, który jest definiowany w terminach prądu 

elektrycznego, ampera (Amper definiowany jest w terminach pomiaru siły magnetycznej… (F 

= E/s, kiedy s = 1, F = E co jest właściwie pomiarem energii, patrz Równanie Uniwersalne (I.7)). 

Kulomb (C) jest ilością ładunku przepływającą przez powierzchnię przekroju poprzecznego 

(A) przewodu w ciągu jednej sekundy (czas) kiedy prąd w przewodzie wynosi jeden amper 

(potencjał czynnościowy (I.7)).” (1) 

(II) „Jeśli ΔQ jest ładunkiem, który płynie przez powierzchnię przekroju poprzecznego A w 

czasie Δt, prąd wynosi I = ΔQ/Δt. Jednostką prądu jest amper (A): 1A = 1C/s”. (2)  

Ta cyrkularna, tautologiczna definicja tych dwóch fundamentalnych wielkości elektryczności, ładunku i prądu, 

w obrębie układu SI oparta jest na geometrycznej metodzie pomiaru ich jednostek. Właściwie, oparta jest na 

definicji i pomiarze siły (elektro)magnetycznej, która jest abstrakcyjną matematyczną wielkością 

pierwotnego terminu „energii” (F = E/s, kiedy s = 1, F = E). Siła ta jest również nazywana siłą 

elektromotoryczną (SEM). 

http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
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Klasyczna definicja ładunku i prądu elektrycznego, jak przytoczono powyżej, wdraża matematykę w niespójny 

sposób i wprowadza błąd systemowy w elektryczność, który rozciąga się w całej strukturze fizyki. Nie zostało to 

do tej pory uświadomione. Kiedy niematematyczna, ustna definicja prądu elektrycznego (II) przedstawiona jest 

w matematycznych symbolach fizyki, wielkość „powierzchnia przekroju poprzecznego A” pominięta jest 

bez żadnego powodu: 

I = ΔQ/Δt. 

Pominięcie to w matematycznej prezentacji prądu jest fundamentalną formalistyczną gafą z poważnymi 

poznawczymi konsekwencjami dla tej dyscypliny. Staje się to oczywiste, kiedy wyrazimy obecny wzór prądu w 

terminach niematematycznych: 

„Prąd elektryczny I jest ładunkiem ΔQ, który płynie w trakcie czasu Δt lub 

alternatywnie: „prąd jest ładunkiem przez czas”.”  

Ta definicja jest nic nieznacząca, ponieważ fizyka ”nie wie czym ładunek jest” (3). 

W rzeczywistości, prąd mierzony jest w relacji do powierzchni przekroju poprzecznego A 

przewodnika zgodnie z zasadą cyrkularnego argumentu. Ta ostatnia jest jedyną operacyjną metodą, za 

pomocą której wszystkich sześć znanych fizycznych wielkości w układzie SI definiowanych jest początkowo w 

obrębie matematyki i następnie mierzonych w drugorzędny sposób w rzeczywistym świecie fizycznym (patrz 

wyżej). Jak wykazałem dla pozostałych pięciu podstawowych wymiarów (wielkości i jednostek SI) ta procedura 

jest podstawą systemu SI – jest uniwersalną metodą definicji i pomiaru wszystkich wielkości fizycznych i ich 

odpowiednich jednostek SI. 

Zasada cyrkularnego argumentu działa następująco: Dla każdej konkretnej wielkości fizycznej, 

definiowanej w a priori matematyczny sposób w umyśle, wybierany jest prawdziwy fizyczny system jako układ 

odniesienia i jej konkretnej wielkości, np. energii, sile, przestrzeni, czasowi, itd., przypisana jest liczba „jeden” 

= 1. Jest to podstawowa matematyczna procedura, pierwotny aksjomat w nowej Aksjomatyce, która 

umożliwia zastosowanie matematyki do prawdziwych obiektów. 

W powyższej definicji ładunku, systemem odniesienia jest powierzchnia przekroju poprzecznego A 

przewodu, która może być eksperymentalnie zmierzona. Ładunek jest później definiowany jako relacja do A i 

jest zatem z definicji również powierzchnią: 

I = ΔQ/AΔt. 

Można porównywać jedynie identyczne wielkości. Kiedy A = 1, powierzchnia przekroju poprzecznego może 

zniknąć optycznie jako wielkość z matematycznego równania prądu, ale jest nadal częścią jego teoretycznej 

definicji. Fakt ten został rażąco przeoczony przez wszystkich fizyków jak dotychczas, i mówię tu o milionach (?) 

fizyków i naukowców od czasu, kiedy Galileusz (I.6) stworzył fizykę cztery wieki temu. 

Jako że prąd elektryczny i jego jednostka SI amper jest częścią tej cyrkularnej definicji, i jego metodą definicji i 

pomiaru jest siła elektromotoryczna F, która jest abstrakcyjną wielkością pierwotnego terminu, energii E 

= SP(A)[czaso-przestrzeń-2d], bardzo prosto jest wykazać, że prąd elektryczny jest definiowany jako 

elektromagnetyczny potencjał czynnościowy (I.7): 

Prąd = I = EA = SP(A)[czaso-przestrzeń-1d][przestrzeń-1d] 

Z tego opracowania możemy wyprowadzić następującą fundamentalną, uniwersalną zasadę metodologiczną 

dotyczącą metody definicji i pomiaru wszystkich fizycznych wielkości w fizyce: 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
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Fizyczne zależności mogą być budowane jedynie pomiędzy identycznymi 

wielkościami. 

Nie ma wyjątku od tej reguły. Związki pomiędzy różnorodnymi wielkościami są pozbawione sensu, chyba że 

powiązane są za pomocą współczynników przeliczeniowych, które ustanawiają równość wymiarów w fizycznym 

równaniu. Takie przeliczniki często są definiowane w fizyce jako stałe naturalne. Jest to matematyczna 

podstawa współczesnej fizyki, która powinna być tematem każdej prawdziwej metodologii tej naturalnej nauki. 

Wyżej wymienione podstawowe formalistyczne względy odnośnie zastosowania matematyki w fizyce, zostały 

dokonane po raz pierwszy w tej teoretycznej klarowności przeze mnie samego, po tym jak odkryłem Prawo 

Uniwersalne i opracowałem nową fizykę w latach 90., chociaż były one intuicyjnie przestrzegane w 

konwencjonalnej fizyce, niestety nie w spójny sposób, jak zostało wykazane dla definicji ładunku powyżej. 

Jest to podstawowa aksjomatyczna wiedza, że: 

wystarczy wprowadzić jedynie jedno błędne stwierdzenie w system matematyczny, żeby 

obciążyć cały system. 

Wiedza ta, jak uwodnił to Gödel w 1931 roku, podważyła formalizm Hilberta, za pomocą którego spójność 

matematyki powinna być udowodniona przez skończone procedury (4). Wyzwoliło to kryzys podstaw 

matematyki (Grundlagenkrise der Mathematik) co ucieleśnia hipoteza continuum i słynna antynomia 

Russella. Kryzys ten nadal trwa, niezależnie od faktu, że w obecnych czasach wszyscy matematycy i teoretycy 

preferują go nie zauważać. 

Odkąd fizyka jest stosowaną matematyką do świata fizycznego, trwający kryzys podstaw matematyki dotyka 

również teoretycznych podstaw tej naturalnej nauki. Gödel udowodnił zasadniczo, że matematyka będąca 

hermeneutyczną dyscypliną bez zewnętrznego przedmiotu badań, nie może dostarczyć brakującego dowodu 

istnienia (Existenzbeweis) przez skończone procedury i tym samym osiągnąć pełną aksjomatyzację za 

pomocą własnych środków. Za każdym razem jak takie formalistyczne procedury zastosowane są do struktury 

matematyki, prowadzą do fundamentalnych antynomii i podważają właśnie jej podstawy. Twierdzenie Gödla 

mówi nam prostymi słowami, że w celu rozwiązania jej trwającego kryzysu podstaw, matematyka powinna 

szukać swojego dowodu istnienia w prawdziwym fizycznym świecie. 

Celem powinno być ustanowienie zintegrowanej fizycznej i matematycznej aksjomatyki opartej na skończonych 

procedurach, przy pomocy której dowód istnienia powinien być empirycznie przedstawiony. Taka aksjomatyka 

powinna wychodzić od małej liczby pierwotnych aksjomatów – idealnie od jednego pierwotnego aksjomatu – 

które są prawdziwe zarówno w fizyce i matematyce, tak że nie będzie dłużej żadnej sztucznej teoretycznej 

separacji pomiędzy tymi dwoma dyscyplinami. 

Nowa Aksjomatyka Prawa Uniwersalnego wyrusza z pojedynczego terminu, pierwotnego terminu i 

aksjomatu, który jest zarówno pochodzeniem fizyki, jak i matematyki. 

Pierwotny Termin = Energia = Czaso-Przestrzeń = Continuum = 

= Continuum liczb = Nieskończoność = Wszystko-CO-Jest 

Teoretyczne wyniki obecnej publikacji na polu elektryczności i elektromagnetyzmu ukazują, że to zadanie może 

być łatwo osiągnięte w obrębie istniejącej struktury fizyki, przez wdrożenie zasad formalizmu matematycznego 

i tym samym wykorzenienie wszystkich matematycznych, formalistycznych błędów, które zostały historycznie 

wprowadzone w tą naturalną naukę. Takie matematycznie niespójne stwierdzenia i definicje, zanieczyszczają 

strukturę dzisiejszej fizyki, gdzie wszystkie matematyczne równania są zasadniczo poprawne i wszystkie ich 

werbalne interpretacje są całkowicie błędne. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antynomia_Russella
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antynomia_Russella
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antynomia_Russella
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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Utrudniło to unifikację fizyki i jej naturalną ewolucję w transcendentalną biofizykę, co uczyniłem w nowej 

Ogólnej Teorii Nauki Prawa Uniwersalnego (czytaj również tutaj). W rzeczywistości, dzisiejsza, 

konwencjonalna fizyka jest „fałszywą nauką” w kategoriach prawdziwego poznania Wszystkiego-Co-Jest, tak jak 

„fałszywe wiadomości masmediów” są całkowitym wypaczeniem politycznej i ekonomicznej rzeczywistości, 

którą ludzkość zamieszkuje u progu swojego wzniesienia. 

Dzisiejsza fizyka jest niezdolna w uchwyceniu czaso-przestrzeni 3D jako holograficznego obrazu ograniczonych 

ludzkich zmysłów oraz percepcji i jej obecnej transformacji w wielowymiarową jednoczesność, gdzie identyczne 

fizyczne wielkości (wymiary), czas konwencjonalny i przestrzeń (jako dystans), wyeliminowane są raz na 

zawsze jako ludzka iluzja. 

 We Wszystkiem-Co-Jest naprawdę istnieją jedynie energia i częstotliwości. 

Obecnie, fizyka, będąca naukowym kategorycznym systemem dla fizycznego świata, nie może adekwatnie 

odzwierciedlić jedności Natury – dla przykładu, grawitacja nie może być zintegrowana z pozostałymi trzema 

fundamentalnymi siłami w modelu standardowym, i nie ma wcale teorii grawitacji. Wyeliminowanie tych 

matematycznych niespójności z teorii fizyki przeze mnie samego, umożliwiło rozwinięcie tej naturalnej nauki w 

prawdziwie aksjomatyczny system Natury oparty na pierwotny terminie ludzkiej lub jakiejkolwiek innej 

świadomości we Wszystkim-CO-Jest. 

Osiągnięcie to było unifikacją fizyki, o którą wielce starało się wielu renomowanych fizyków na podstawie 

formalizmu matematycznego od początku XX wieku. Było to jednak po raz pierwszy osiągnięte przez autora w 

1997 roku, kiedy opublikował swój pierwszy tom na temat nowej fizycznej i matematycznej teorii Prawa 

Uniwersalnego i rozwiniętej później w tomie II, który może być czytany niezależnie od tomu I oraz zawiera dużo 

więcej zaawansowanych derywacji, które nie mogą być znalezione w pierwszej książce. 

Zasadniczo, tom II jest kompleksowym podręcznikiem o fizyce, teorii matematycznej oraz kosmologii i zawiera 

całą teoretyczną zawartość, jaką można znaleźć dla przykładu w bardzo popularnym podręczniku do fizyki dla 

studentów na uniwersytetach napisanym przez P.A. Tiplera, konstrukcję którego wykorzystałem, jako surową 

wersję dla moich książek o fizyce, aby ułatwić dydaktyczne podejście mojemu czytelnikowi w nową rewolucyjną 

teorię Prawa Uniwersalnego. 

Przypisy: 

1. Tipler, PA, Physics, Worth Publ., New York, 1991, s. 600. 

2. Tipler, PA, s. 717. 

3. Tipler, PA, German ed., s. 618. 

4. Gödel, K. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme, 

Monatsheft für Math. und Phys.. 1931, ss.173-198. 
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I.6 Słynny Grawitacyjny Eksperyment Galileusza Określa 

Prawo Uniwersalne za pomocą Twierdzenia Pitagorasa 

Fikcyjne, ale Naukowo Bardzo Prawdziwe Sprawozdanie Poza 

Czasem i Przestrzenią 

Przedmowa 

Moim pomysłem, że napisać ten żartobliwy esej, było pokazanie, że wiedza jest wieczna i istnieje poza 

czasem i przestrzenią. Jest to fragment z Tomu II o fizyce i matematyce (strony 381 – 386). 

Doświadczenie Galileusza, do którego się odnoszę w tym eseju, wydarzyło się naprawdę i dało początek 

współczesnej fizyce eksperymentalnej. Widziałem prezentację tego eksperymentu w 1997 r. na specjalnej 

wystawie w światowej sławy „Muzeum Niemieckim” w Monachium, które dedykowane jest nauce, inżynierii i 

technologii na przestrzeni wieków. 

Mówię o słynnym grawitacyjnym eksperymencie Galileusza z równią pochyłą, którego istnieją 

liczne wariacje. Ten, który widziałem, używał geometrycznej prezentacji serii prostokątnych (prostych) 

trójkątów z takimi samymi pionowymi/prostopadłymi przeciwprostokątnymi i różnymi bokami 

(przyprostokątnymi) umieszczonymi w okręgu w taki sposób, że przeciwprostokątna była średnicą okręgu. 

Szukałem w Internecie za wizualnymi przedstawieniami tego konkretnego eksperymentu, który widziałem w 

muzeum, ale nie mogłem żadnego znaleźć. Jest wiele innych wersji tego doświadczenia, które są raczej 

mylące. Dlatego też wykonałem rysunek tego eksperymentu tak, jak go pamiętałem i dodałem go do tekstu 

poniżej. 

Kiedy pisałem ten esej byłem w pełni kierowany przez Źródło i słyszałem chichotanie aniołów, które były 

zachwycone prostotą i niesamowitą klarownością mojej humorystycznej naukowej argumentacji, która 

rozciągnęła most od głównych naukowych idei w antyku do czasów współczesnych, kiedy nauka po raz 

pierwszy pojawiła się jako stosowana fizyka w tym słynnym eksperymencie Galileusza o grawitacji, który od 

tego czasu uważany jest za ojca współczesnej fizyki. 

Esej 

„Wszystkie prawdy są łatwe do zrozumienia, kiedy są już odkryte; sęk w tym, żeby je odkryć.” - Galileusz 

Zanim Galileusz rozpocznie swój eksperyment, uzasadnia następująco: „Twierdzenie Pitagorasa, którego 

użyłem w skonstruowaniu tego eksperymentu, mówi, że: c² = a² + b². Zgodnie z tym równaniem, nie ma 

znaczenia czy kula spada na ziemię w spadku swobodnym wzdłuż pionowej przeciwprostokątnej c czy wzdłuż 

ścieżki pochyłej składającej się z boków (a+b). Jeśli zdefiniuję pracę, którą wykonuje mój asystent, żeby zanieść 

kulę na szczyt trójkąta jako „energię” w odniesieniu do mojego ulubionego filozofa, Heraklita, powiedziałoby to, 

że energia spadającej kuli będzie taka sama, bez względu na to w którą stronę spada ona w ten sam punkt na 

ziemi. Z geometrii trójkąta mogę stwierdzić, że energia (praca) pozostaje niezmienna, niezależnie od tego, jak 

kula porusza się z jednego punktu do drugiego. 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Niemieckie
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/the-great-apostasy-how-christian-formalism-alienated-mankind-from-the-divinity-within/


37 
 

 

Żeby udowodnić tę hipotezę, muszę zmierzyć czasy spadania w a, b oraz c i porównać je. Aby upewnić się, że 

nie popełniam żadnego błędu, zmienię za każdym razem długość pochyłych rur jako boków trójkąta 

prostokątnego i zmierzę czasy spadania kuli dla różnych długości boków a i b każdego trójką prostokątnego w 

okręgu.” 

Po eksperymencie, Galileusz analizuje wyniki ad alta voce: „Mój eksperyment o grawitacji pokazuje, że czas 

spadania, tempo t, kuli, którą wybrałem jako reprezentatywny obiekt materii, materia m, jest niezależny od 

nachylenia pochyłych rur: czas spadania dla pionowej przeciwprostokątnej c jest równy czasom spadania dla 

każdej długości pochyłych rur a i b jako boków trójkąta prostokątnego. Dlatego też mogę zapisać ten praktyczny 

wynik następująco: 

tc = ta = tb = t = constans 

W tym przypadku, mogę użyć słynnego twierdzenia Pitagorasa, które już wykorzystałem w konstrukcji mojego 

eksperymentu, w celu przedstawienia wyników w prostym matematycznym równaniu. Metoda ta stała się 

ostatnio dość popularna, po tym jak francuski młodzieniec Kartezjusz i jego zwolennicy, kartezjanie, chętni są 

w wyjaśnianiu świata z umysłu przez wykorzystanie metody geometrycznej – nazywają ją niesfornie 

„metodą kartezjańską”. Dlaczego nie! To może być dobrym pomysłem. 

Z tego co pamiętam, to Kartezjusz pisał o zachowaniu ruchu we Wszechświecie? To jest dokładnie to co 

zaobserwowałem w swoim doświadczeniu o grawitacji. W rzeczy samej, byłaby to „una buona idea”, żeby 

przetestować czy twierdzenie starego wielkiego mistrza utrzymuje się również dla ziemskiej grawitacji. Jeśli 

będę miał szczęście to udowodnić, przedstawię w tym samym czasie dowód, że system form Arystotelesa, który 

https://plato.stanford.edu/entries/descartes-physics/
https://plato.stanford.edu/entries/descartes-physics/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arystoteles
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oparty jest na szkole pitagorejskiej, również utrzymuje się w grawitacji. Będzie to wyśmienite potwierdzenie 

prawdziwości antycznej greckiej nauki w duchu Italian Rinascimento (Odrodzenia). 

Z jednej strony, system Arystotelesa nie był kwestionowany od starożytności; jest on ogólnie akceptowany 

pośród uczonych i nie potrzebuje dodatkowego potwierdzenia. Z drugiej strony czytałem, że większość Greków 

pogardzała eksperymentami i nie przejmowała się zbytnio naukowym doświadczeniem – dla nich Geometria 

była ostateczną Prawdą. Jeśli mógłbym teraz udowodnić, że Geometria obowiązuje również dla ziemskiej 

grawitacji – tej boskiej siły materii – będę pierwszym uczonym, który pokaże przekonywująco, że Natura 

funkcjonuje zgodnie z Geometrią. 

Pitagoras uczy nas, że „wszystko jest liczbą”. Czy mogłoby być tak, że to stwierdzenie jest również zasadne dla 

nowego systemu kopernikańskiego, jak szepcze mi moja intuicja, kiedy zastanawiam się nad moimi ostatnimi 

astronomicznymi spostrzeżeniami ruchu planet? W tym przypadku, muszę odrzucić system ptolemejski, 

którego trzyma się przeklęty kościół bez żadnych podstaw. Trzymaj się stary! Fala szpiegów inkwizycji zalała 

nawet wolne miasto Florencję. Rozwiąż lepiej ten problem dla samego siebie i trzymaj go w sekrecie w ciągu 

swojego życia. Niech przyszli naukowcy odkryją ponownie mechanizmy grawitacji i ruchu planet, kiedy życie 

będzie mniej niebezpieczne niż w naszych burzliwych czasach. 

Poukładajmy teraz wyniki eksperymentu w logiczny sposób. Jeśli czas t spadającej kuli m jest stały w każdej z 

rur a, b i c, mogę wprowadzić czas spadania t i kulę m jako matematyczne symbole w twierdzenie Pitagorasa. 

W tym celu, muszę pomnożyć przeciwprostokątną c i boki trójkąta prostokątnego a i b terminem m/t²: 

c² = a² + b² ∖ × m/t² . 

Ta sztuczna matematyczna czynność nie wpłynie na początkową prawdziwość słynnego twierdzenia. Przeciwnie, 

wniesie prawdziwe fizyczne znaczenie w te abstrakcyjne twierdzenie Geometrii – od tego momentu, będzie 

również obowiązywało dla grawitacji: 

m(c²/t²) = m(a²/t²) + m(b²/t²)  (259) 

Jest to całkiem dobry wynik, ale moja intuicja mówi mi, że muszę przedstawić to matematyczne równanie w 

bardziej odpowiedniej formie. Spróbujmy teraz! Przeciwprostokątna i boki trójkąta prostokątnego są prostymi 

liniami. Zgodnie z Euklidesem, mają one tylko jeden wymiar, który mogę przedstawić jako „1d”. Mogę wyrazić 

te proste tory symbolem [1d-spazio] dla jednowymiarowej przestrzeni. Czas t mierzy jak „szybki” jest ruch 

spadającej kuli. Jako że kula potrzebuje takiego samego czasu, żeby spaść w c jak i w każdym boku, a i b, 

trójkąta prostokątnego, ruch kuli jest „najszybszy” podczas swobodnego spadania w przeciwprostokątnej, 

ponieważ c jest dłuższa niż każdy z boków, a lub b. 

Jeśli teraz zbuduję iloraz przestrzeni (spazio) i czasu (tempo) będę miał adekwatny środek, żeby porównać 

jak „szybki” jest ruch kuli. Jest to, w rzeczy samej, genialny pomysł! O ile mi wiadomo, nikt nie wpadł na ten 

pomysł wcześniej. Nazwę tę nową matematyczną wielkość „velocita” (prędkość) i wyrażę ją matematycznie 

pierwsza literą tego słowa „v”. Mogę teraz zapisać następujące równanie: 

v = velocita = [1d-spazio] / [tempo] = [przestrzeń-1d] / t 

(Nota bene: Przed Galileuszem nie istniało pojęcie prędkości (szybkości) i ludzie nie byli w stanie zmierzyć jak 

szybki był ruch, ale używali jedynie werbalnych opisów takich jak „szybki” lub „wolny”. Ta fizyczna wielkość 

v = s/t została po raz pierwszy wprowadzona przez Galileusza w tym eksperymencie i od tamtego czasu jest 

ona kręgosłupem mechaniki klasycznej i fizyki jako całości. Udowodniłem, że prędkość jest uniwersalną 

geometryczną prezentacją jednowymiarowej czaso-przestrzeni jako energii, której w nieświadomy sposób 

używają wszyscy fizycy bez rozumienia epistemologii tej wielkości, ponieważ nie pojęli istoty energii 

składającej się jedynie z dwóch wymiarów/części składowych – przestrzeni i czasu – co udowodnione jest 

ponad wszelką wątpliwość w nowej Teorii Prawa Uniwersalnego.). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pitagorejczycy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Heliocentryzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_geocentryczna
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Nieźle, ale nie jestem zadowolony z tej prezentacji. Budowanie ilorazów takich jak ten zabiera dużo przestrzeni, 

a papier jest drogi w obecnych czasach. Mogę rozwiązać tę praktyczną kwestię przez zdefiniowanie odwrotnego 

czasu 1/t jako tempo fisico (czas fizyczny) i użyć pierwszej litery tego słowa „fisico” jako symbolu 

matematycznego dla tego ilorazu: 

f = 1 /[tempo] = 1/t. 

Zatem, czas fizyczny f może być łatwo rozróżniony od (t)empo ordinario t (czas konwencjonalny). 

Teraz mogę zapisać prędkość: v = [1d-spazio] f, albo po prostu: 

v = [1d-spazio-tempo] = [czaso-przestrzeń-1d]. 

Myślę, że jest to proste wyrażenie, które każdy wykształcony człowiek z umiarkowaną wiedzą matematyczną 

natychmiast zrozumie. Wyrażę teraz twierdzenie Pitagorasa za pomocą nowych symboli, tak aby każdy mógł 

nauczyć się tego równania grawitacji na pamięć bez zdania sobie sprawy, że pożyczyłem je od Pitagorasa. 

Jest to dobra metoda, żeby ukryć moje początkowe źródło informacji: 

m(c²/t²) = m(a²/t²) + m(b²/t²) = mvc
² = mva

² + mvb
² = 

m[2d-spazio-tempo]c = m[2d-spazio-tempo]a + m[2d-spazio-tempo]b = const  (260) 

Galileusz kontempluje długi czas, po czym mówi znowu: „Jeśli jestem uczciwy, niesprawiedliwie jest ukrywać 

imienia największego uczonego antyku, któremu zawdzięczam moją całą wiedzę. Muszę znaleźć eleganckie 

rozwiązanie, żeby oddać cześć Pitagorasowi bez wdawania się w kłopoty z tą inkwizycją, która patrzy złym 

okiem na jego Geometrię.” Myśli intensywnie: „Już mam! Zastąpię symbol kuli m nowym symbolem skrótu: 

„SP(A)” od „il Supremo Pythagoras di (A)ntiquita”. Bardzo mi się podoba! (W nowej Teorii Prawa 

Uniwersalnego używam tego symbolu dla „statystycznego prawdopodobieństwa zdarzenia A –SP(A)” w celu 

pokazania, że statystyka jest kolejną adekwatną matematyczną metodą określania fizycznych zdarzeń czaso-

przestrzeni = energii w uzupełnieniu do Geometrii. Uwaga, George). 

Podobnie, wyrażę stałą (e)nergię kuli w spadku swobodnym mc² /t² pierwszą literą „E” imienia jej pierwszego 

odkrywcy “il grande filosofo di Efeso – Eracliteo”. W ten sposób, oddam hołd dwóm największym filozofom 

antycznej Grecji w moim Ogólnym równaniu grawitacji: 

E = SP(A)[2d-spazio-tempo] = SP(A)[czaso-przestrzeń-2d] = const  (261) 

Dziwne! Mam niezręczne wrażenie, że już gdzieś spotkałem się z tym równaniem. Jestem pewien, że nie może 

pochodzić od innego współczesnego fizyka. Jako że jest tylko kilku fizyków takich jak ja we Włoszech i w 

Europie Północnej, jestem dobrze zaznajomiony z ich pracami. Czy to możliwe, że spotkałem się z tym 

równaniem w pracach tego czarodzieja – doskonałego matematyka i astrologa z niesamowitą cnotą 

prorokowania – który zmarł w Salon-de-Provence zaledwie dwa lata po tym jak się urodziłem. Jak on się 

nazywał? 

Aaa, już wiem, nazywali go Nostradamusem! Musiałem schować gdzieś jego apokryficzne książki w mojej 

prywatnej bibliotece. Pamiętam, że kupiłem je od żebraka, który zapukał do moich drzwi kilka lat temu. 

Sprzedawał on piękne książki pisane częściowo po łacinie i częściowo po francusku. Nigdy wcześniej nie 

widziałem takich książek. Muszę je odnaleźć i sprawdzić ponownie ich zawartość.” 

Szuka w swojej bibliotece: „Aaa, tu są! Zobaczmy (czyta). Cóż za niejednoznaczny i tajemniczy język! 

Biedaczysko! Jego życie musiało być równie niepewne jak moje. Tak, znalazłem to czego szukałem. 

Nostradamus przepowiada nadejście nieznanego uczonego bizantyjskiego pochodzenia, który przybędzie na 

Zachód i odkryje (ponownie) Uniwersalne Prawo natury pod koniec drugiego tysiąclecia.” 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/


40 
 

(Nota bene: Bułgaria była pierwszym słowiańskim i chrześcijańskim państwem Starego Kontynentu od czasu 

VII wieku i była kulturowym lustrzanym odbiciem Bizancjum, z którym toczyła liczne wojny, w wielu z nich 

armia bizantyjska była decydująco pokonana. Moje miejsce urodzenia Plovdiv przez wiele wieków było 

stolicą bogatej prowincji rzymskiej Tracji, a później ważnym miastem w bizantyjskim imperium po tym jak 

reptiliański imperator i założyciel kościelnego państwa Chrześcijaństwa jako Cezaropapizmu (dla dalszych 

informacji czytaj moje ostatnie komentarze tutaj) Konstantyn „Mały” przeniósł stolicę Rzymu do 

Konstantynopola nad Bosforem. Plovdiv jest najstarszym miastem na świecie o nieprzerwanej historii, która 

sięga V tysiąclecia p.n.e. w oparciu o wykopaliska i fakty materialne.). 

Galileusz czyta z książki Nostradamusa: 

„Po wielu „próbach i błędach” w nauce, trwających ponad cztery wieki od tej chwili, człowiek ten 

zunifikuje naukę i wyzwoli nowy renesans greckiej logiki, podobnie do tego co obserwujemy w sztuce 

i literaturze w Zachodniej Europie po upadku Konstantynopola.” 

Galileusz mamrocze: „Cóż za zbieg okoliczności! Ten człowiek używa tego samego równania dla pierwotnej 

energii (zmiany) Heraklita co ja. Doskonale! To był bardzo dobry pomysł, żeby pomyśleć o Nostradamusie. 

Nigdy nie wiadomo skąd nadejdzie inspiracja.” Galileusz jest podekscytowany. Przewraca kartki księgi 

Nostradamusa w tę i z powrotem: „Aaa, cóż ja widzę. Ten bizantyjski uczony musiał mieć kilku poprzedników 

podczas Novecento (XX wieku). Ich imiona to Lorentz, Einstein i kilku jeszcze, zwłaszcza Einstein jest często 

wspominany przez Nostradamusa. Ale to jest niesamowite! Jak jest to możliwe, że tak wielu fizyków pracuje 

nad tym samym problemem? To by się nigdy nie wydarzyło w czasach dzisiejszych we Włoszech. Wszyscy ci 

uczeni używają geometrycznych formuł w celu rozwiązywania fizycznych kwestii. W tym miejscu, Nostradamus 

daje nam przykład.” 

Galileusz czyta dalej z wyrazem niedowierzania na swojej twarzy: „Mamma mia! Oni również używają 

twierdzenia Pitagorasa, ale cóż za skomplikowane matematyczne wyrażenie oni wybrali? Vergogna! Zaczekaj! 

Jak oni nazywają to równanie? – twierdzenie trójkąta prostokątnego całkowitej energii 

relatywistycznej w relacji do pędu energii spoczynkowej: 

E² = (pc)² + (moc²)²    (262) 

Dio Mio, to jest moje geometryczne twierdzenie grawitacji – tylko zapisane innymi symbolami! Muszę to 

przeanalizować.” Czyta dalej: „Teraz rozumiem. Uczeni ci wyruszają z równania relatywistycznej energii (231) i 

równania relatywistycznego pędu p, które jest oczywiście matematyczną iteracją powyższego równania. 

Co o tym wyniku mówi przyszły bizantyjski uczony? Tak, jest on ze mną zgodny. Udowadnia, że to równanie 

relatywistycznej energii jest zastosowaniem uniwersalnego równania pierwotnego ognia Heraklita, jak 

uzyskałem samemu dla grawitacji. To samo odnosi się do relatywistycznego pędu, który jest matematyczną 

wielkością pierwotnej energii i nie ma rzeczywistego istnienia. To świetnie! Wygląda na to, że jestem na dobrej 

drodze. 

Uczony ten pokazuje, że powyższe równania są matematycznymi abstrakcjami, które zwyczajnie określają 

„continuum liczb albo prawdopodobieństw”. To wyrażenie jest dla mnie nowe. Znam jedynie continuum 

geometrii – Platon i Arystoteles mówią nam o idealnych formach geometrycznego continuum, które asymilują 

prawdziwe formy, ale dlaczego nie użyć continuum liczb w tym samym celu. Najprawdopodobniej, obydwa 

terminy są identyczne. Tak czy inaczej, powszechnie wiadomo, że możemy wyrazić jakiekolwiek geometryczne 

rozwiązanie w liczbach i vice versa. 

Weźmy dla przykładu liczbę niewymierną √2, która wynika z twierdzenia Pitagorasa. Platon mówi, że liczba 

ta symbolizuje niewspółmierność geometrycznego continuum. Dlatego też continuum liczb wyraża continuum 

Geometrii innymi symbolami – możemy zastąpić każdy geometryczny symbol matematycznym i vice versa. To 

jest dokładnie to co zrobiłem w moim równaniu o grawitacji.” 

http://thesaker.is/general-reshetnikov-return-to-the-empire-superbly-controversial-interview/
http://www.stankovuniversallaw.com/2015/05/the-prophecies-of-peter-deunov-for-the-end-time/
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Galileusz przewraca strony pośpiesznie i czyta losowo. Jest oszołomiony: „To jest, w rzeczy samej, czysty 

nonsens. Lorentz i Einstein, albo jakkolwiek by się nazywali, twierdzą, że wspomniane wcześniej 

relatywistyczne równania twierdzenia Pitagorasa udowadniają, że prędkość cząsteczek nie może być większa niż 

prędkość światła, ponieważ w przeciwnym wypadku ich rozwiązania „dadzą liczby nierzeczywiste”. Cóż za głupi 

argument! Czy nie są oni świadomi tego faktu, że wszystkie liczby są wyimaginowanymi znakami? Są 

symbolami umysłu – Platonicznymi cieniami świata rzeczywistego. Dlaczego faceci ci nie przestudiują greckiej 

filozofii? Pomoże im to uniknąć takich głupich wniosków. 

Jak widzę, bizantyjski uczony również obala ich konkluzję. Dobrze! Udowadnia, że łączna prędkość cząstek jest 

większa niż prędkość światła (równanie (189c)). Jeśli prędkość jest matematyczną wielkością energii, tak jak to 

zdefiniowałem dla grawitacji, wynika, że cząsteczki materii muszą mieć większą energię niż światło. Ten 

fizyczny fakt został przewidziany przez słynnego tracyjskiego atomistę – Demokryta. Uczy on, że atomy 

wyłoniły się ze światła – są one skondensowanym światłem i muszą mieć więcej energii niż światło. W tym 

przypadku, ich prędkość jest większa niż ta światła. Demokryt jest, w rzeczy samej, dobrym studentem 

wielkiego Heraklita, który mówi: „Da tutte le cose ne sorge una sola, e da una sola possono sorge tutte (217)“. 

Jest to ekscytująca idea. Muszę to rozpracować po tym, jak skończę ten eksperyment, i jeśli mogę mieć nadzieję, 

inkwizycja nie będzie mi przeszkadzać. Idea Heraklita, że wszystkie obiekty wyłaniają się ze światła 

(zmiana/ruch) i znikają w świetle, wydaje się kluczową ideą tego bizantyjskiego uczonego, który również 

pochodzi z Tracji. W rzeczy samej, sądzenie, że prędkość światła jest maksymalną możliwą prędkością, tylko 

dlatego, że matematyczny wynik sztucznego równania przedstawiłby nierzeczywiste liczby, nie jest dla mnie 

wcale przekonywujące. Zastanawiam się jak wielu fizyków będzie szczerze wierzyć w ten nonsens w przyszłości. 

Przypuszczam, że takie błędne wnioski wynikają z niezrozumienia tego faktu, że fizyka jest stosowaną 

matematyką. 

Dopiero, kiedy fakt ten jest dobrze zrozumiany, dostrzegamy dlaczego większość niematematycznych 

interpretacji fizycznych wyników nie jest prawdziwa. Zalecam wszystkim przyszłym uczonym poważnie 

rozważyć moją radę, nie tylko dlatego, że jestem założycielem współczesnej fizyki, ale ponieważ jestem 

przede wszystkim znakomitym matematykiem.” 

Galileusz analizuje przez jakiś czas księgę Nostradamusa w milczeniu, następnie wyjaśnia: „Oto jest! Lorentz, 

Einstein & S-ka wydają się rozumieć również tę prawdę. Utrzymują, że jeśli E jest znacznie większa niż masa w 

spoczynku moc² w równaniu (262), tj. jeśli moc² → 0, wtedy E = pc; mówiłoby to, że jeśli bok trójkąta 

prostokątnego b zmierza do zera, b → 0, wtedy a zmierza do c: a → c. Evidenza! W tym przypadku, energia w a 

jest równa energii w c. Questo lo chiamo “instinto di conservazione“ (218). Ecco la! Energia nie może być 

zniszczona. Miał rację Heraklit mówiąc: 

„Il mondo che abbiamo intorno, e che è lo stesso per tutti, non lo creò nessuno degli Dei o degli 

uomini, ma fu, è, e sempre sarà, Fuoco vivente. Un bel Fuoco che divampa e si spegne secondo misura 

(219).” 

Przypisy: 

217. Jedna rzecz wyłania się ze wszystkich rzeczy, i wszystkie rzeczy mogą wyłonić się z jednej rzeczy. 

218. „Nazywam to „zachowaniem pędu”. To jest to!” 

219. „Świat który nas otacza jest taki sam dla każdego, ani Bóg, ani ludzie nie stworzyli go, ale był, jest i zawsze 

będzie żywym ogniem. Cudownym ogniem, który gaśnie i zapala się w doskonałej mierze.” 

 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Demokryt
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I.7 Dlaczego Twierdzenie Pitagorasa Jest Trzonem Obecnej 

Prezentacji Geometrycznej Większości Praw Fizycznych 

Geometryczne znaczenie twierdzenia Pitagorasa jest takie, że kwadrat przeciwprostokątnej mierzonej jako 

płaszczyzna c² = [przestrzeń-2d] równy jest kwadratom dwóch boków trójkąta prostokątnego a² + b², które są 

również płaszczyznami: 

c² = a² + b² = [przestrzeń-2d]c = [przestrzeń-2d]a + [przestrzeń-2d]b 

Poniżej umieściłem kilka graficznych ilustracji tego nieodłącznego znaczenia twierdzenia Pitagorasa: 

 

 

 

Wykazałem w nowej Fizycznej i Matematycznej Teorii Prawa Uniwersalnego, że większość oddzielnych praw w 

fizyce opisanych jest w obrębie geometrii jako powierzchnia = [przestrzeń-2d]. Było to czynione przez 

wszystkich fizyków w ciągu stuleci od czasu Galileusza, który jako pierwszy zmierzył grawitację jako swobodny 

spadek i wzdłuż równi pochyłych przez wykorzystanie twierdzenia Pitagorasa i wprowadzenie nowej wielkości 

fizycznej, prędkości (I.6): 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
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v = s/t = sf = [czaso-przestrzeń-1d] 

W wielu przypadkach, te konkretne prawa fizyczne, takie jak przeróżne prawa grawitacji albo prawa 

elektryczności i magnetyzmu, były później przedstawiane w statyczny sposób jako skalary w mechanice 

klasycznej (statystyce), elektromagnetyzmie i termodynamice (Skalary są matematycznymi liczbami, które 

używane są dla wektorów, które są prezentacjami geometrycznymi. Omówię zasadę wektorową poniżej.). Było 

to osiągnięte przez posłużenie się bardzo prostym trikiem matematycznym, którego naukowcy nie rozpatrzyli 

metodologicznie i którego nie uświadomili sobie w pełnym zakresie aż do dnia dzisiejszego. To przeoczenie jest 

jednym z głównych źródeł ich poznawczej ślepoty i większości błędów systemowych, które popełnili w fizyce. 

Najbardziej pomyślnym z nich jest zdefiniowanie powierzchni jako ładunku w elektryczności i wierzenie po dziś 

dzień, że jednostka SI jeden Kulomb jest miarą ładunku, który naprawdę istnieje w cząsteczkach materii, który 

jest w rzeczywistości synonimem, lub raczej pleonazmem jednego metra kwadratowego. Przeanalizowałem 

gruntownie ten kolosalny błąd, który pogmatwał całą teorię elektromagnetyzmu, i stamtąd teorię mechaniki 

kwantowej jak przedstawione jest to w modelu standardowym, który błędnie postuluje, że wszystkie 

elementarne cząsteczki muszą mieć ładunek, w tym kluczowym artykule: 

The Greatest Blunder of Science: „Electric Charge“ is a Synonym for „Geometric Area“. 

Innymi słowy, naukowcy nie uchwycili jeszcze epistemologicznych podstaw wszystkich fizycznych terminów i 

wielkości, które przez całe wieki wprowadzili z Geometrii i/lub Matematyki w Fizykę w celu ilościowego 

opisywania Natury i jej mnogości odmiennych zjawisk energetycznych. Do dnia dzisiejszego błędnie oni wierzą, 

że matematyczne i geometryczne abstrakcje (jako abstrakcyjne definicje fizycznych wielkości), które 

wprowadzili w fizykę, naprawdę istnieją w naturze, np. jako właściwości materii, które są w rzeczywistości 

zaledwie platonicznymi cieniami ich nieprzetworzonych umysłów co również Galileusz uzasadnia podczas 

swojego eksperymentu o grawitacji w moim eseju (I.6). 

Ci nieskłonni do refleksji fizycy po prostu zdecydowali w sposób a priori, aby ustalić czas konwencjonalny t=1 i 

wykluczyć go ze wszystkich dalszych prezentacji czaso-przestrzeni przez proste wyeliminowanie go z ich 

oryginalnej prezentacji czaso-przestrzeni jako prędkości v albo prędkości kwadrat v², która jest właściwie 

wielkością fizyczną „gradient” (np. gradient elektryczny lub mechaniczny): 

v = s/t = sf = [czaso-przestrzeń-1d] = [przestrzeń-1d] = linia/wektor, albo 

v² = s²/t² = s²f² = [czaso-przestrzeń-2d] = [przestrzeń-2d] = powierzchnia, kiedy t = 1/f =1  

Jest to matematyczna operacja, za pomocą której naukowcy sztucznie eliminują ruch z ich wtórnych 

geometrycznych prezentacji energii = czaso-przestrzeni = Wszystkiego-CO-Jest w fizyce, i pracują przeważnie 

ze statycznymi geometrycznymi rozmiarami takimi jak płaszczyzna/powierzchnia albo linie proste (odległości 

lub wektory). 

Jest to jedyny i wystarczający powód oraz wyjaśnienie, dlaczego naukowcom nie udało się pojąć natury energii 

= Wszystkiego-Co-Jest i przegapili istnienie Prawa Uniwersalnego, które określa wymianę energii dynamicznie. 

Zamiast odkrywania prostoty fizycznego świata, wszyscy fizycy wykoleili swoje spojrzenie na świat przez 

wynalezienie mnóstwa geometrycznych prezentacji zjawisk energetycznych, które obserwowali i definiowali, jak 

grawitacja, elektromagnetyzm, zjawiska kwantowe itd., które są różnymi formami wymiany energii. Po dzień 

dzisiejszy naukowcy błędnie wierzą, że cztery fundamentalne siły mają odrębne prawdziwe istnienie tylko 

dlatego, że wprowadzili tak wiele poszczególnych praw i równań, żeby je opisać. Jest to niepoczytalność 

współczesnej fizyki, którą ujawniłem po raz pierwszy w nowej Fizycznej i Matematycznej Teorii po tym jak 

odkryłem Uniwersalne Prawo Natury. Albo jak Galileusz mówi, prawda jest zawsze bardzo prosta – i bardzo 

bolesna dla większości ludzi i naukowców – ale najpierw trzeba ją odkryć. 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-greatest-blunder-of-science-%E2%80%9Eelectric-charge%E2%80%9C-is-a-synonym-for-%E2%80%9Egeometric-area%E2%80%9C/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/03/galileis-famous-experiment-of-gravitation-assesses-the-universal-law-with-the-pythagorean-theorem/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
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W rzeczywistości, wszystkie fizyczne wielkości i ich odpowiadające im prawa, które odnajdujemy w dzisiejszych 

podręcznikach do fizyki są zaledwie wymysłami umysłu naukowców przez wykorzystanie w większej części 

Geometrii a później Matematyki jako jej systemu przemiennego (systemu przechodniego). Jak wszystkim 

wiadomo, obydwa systemy są hermeneutycznymi dyscyplinami abstrakcyjnego ludzkiego myślenia i przeto nie 

mają zewnętrznego przedmiotu istnienia. Jest to słynny dowód istnienia matematyki, którego nadal 

daremnie szukają teoretycy, po tym jak odkryli na początku XX wieku, że matematyka jest w kryzysie 

podstaw przez uznanie jej niezdolności w udowodnieniu zasadności swojego istnienia za pomocą jej własnych 

hermeneutycznych środków. Jest to również znane jako formalizm Hilberta albo program Hilberta 

aksjomatyzacji matematyki i geometrii, który po raz pierwszy ogłosił w 1900 r. na konferencji matematycznej w 

Paryżu. 

Kryzys ten trwał do 1995 roku, kiedy rozwiązałem go w nowej Fizycznej i Matematycznej Aksjomatyce przez 

udowodnienie, że wszystkie matematyczne prezentacje fizycznych praw w kształcie równań matematycznych są 

wyprowadzeniami jednego prawa, które wtedy zdefiniowałem jako Prawo Uniwersalne. Jako że prawo to 

określa interakcje energetyczne (wymianę energii), ponieważ nie ma niczego innego we Wszystkim-Co-Jest, 

Prawo Uniwersalne jest Prawem Energii. 

Ludzie mogą postrzegać energię swoimi ograniczonymi zmysłami jedynie jako czaso-przestrzeń i właśnie 

dlatego Równanie Uniwersalne podane jest jako kwadrat czaso-przestrzeni: 

E = v² = s²/t² = s²f² = [czaso-przestrzeń-2d] 

Jako że każda wymiana energii może być mierzona jedynie w odniesieniu do systemu referencyjnego, takiego 

jak antropocentryczny układ SI, energia jest zawsze mierzona jako iloraz. Oznacza to, że wszystkie wartości 

podane dla jakiejkolwiek konkretnej ilości energii są bezwymiarowymi liczbami, które należą do zbioru 

continuum wszystkich liczb w matematyce. Jest to bardzo ważne, aby to wiedzieć. W celu uwzględnienia tego 

podstawowego faktu, z którego wszyscy fizycy nie zdali sobie jeszcze sprawy w pełnym zakresie, wprowadziłem 

uniwersalny abstrakcyjny symbol SP(A), który oznacza „statystyczne prawdopodobieństwo zdarzenia A”. 

Symbol ten został wprowadzony jedynie w celach praktycznych, aby opornych fizyków uczynić świadomymi 

tego faktu, że częściowa matematyczna dyscyplina „statystyka”, którą ostatnio wprowadzili w swoją dyscyplinę, 

ponieważ Boltzmann użył jej po raz pierwszy w termodynamice, jest niczym innym jak prostą matematyką. W 

tym przypadku zbiór continuum wszystkich liczb (0,∞), który Frege i Cantor wprowadzili w matematykę 

pod koniec XIX wieku i tym samym utorowali drogę dla kryzysu podstaw matematyki, jest identyczny ze 

zbiorem prawdopodobieństwa (0,1) współczesnej statystyki (teorii prawdopodobieństwa). Dlatego 

właśnie przedstawiam równanie Uniwersalne w następujący sposób: 

E = SP(A)v² = SP(A)s²/t² = SP(A)s²f² = SP(A)[czaso-przestrzeń-2d] 

Równanie to ma taką zaletę, że jest prawdziwe dla wszystkich obecnych praw naturalnych w fizyce, których jest 

obecnie więcej niż 100, jeśli wierzyć standardowemu podręcznikowi do fizyki. To znaczy, sposób w jaki są one 

obecnie przedstawione w podręcznikach do fizyki tych częściowych praw, może być łatwo wyrażony przez proste 

matematyczne przekształcenie, za pomocą powyższego równania uniwersalnego. Udowadnia to, że te konkretne 

prawa fizyczne są zaledwie zastosowaniami Prawa Uniwersalnego. Jest to największe uproszczenie w fizyce, 

jakie kiedykolwiek osiągnięto w stosunkowo krótkiej historii tej dyscypliny mniej niż czterech wieków od czasu, 

kiedy Galileusz przeprowadził swój słynny eksperyment (I.6) o grawitacji w około 1634 r. 

To samo Równanie Uniwersalne może być przedstawione wieloma sposobami w obrębie matematycznego 

formalizmu. Wybrałem drugą uniwersalną prezentację, która tłumaczy fakt, że energia ma dyskretny charakter, 

co oznacza, że jest ona skwantowana i wymieniana w pakietach energii (w kwantach) o stałej ilości energii, 

które są specyficzne dla każdej konkretnej wymiany energii. W tym celu wprowadziłem termin „potencjał 

czynnościowy” EA, który obejmuje wszystkie możliwe kwanty (pakiety) wymiany energii we Wszystkim-Co-

Jest. Wprowadza to kolejne wielkie uproszczenie w fizyce. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
https://plato.stanford.edu/entries/hilbert-program/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Frege
https://pl.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
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Kiedy potencjał czynnościowy użyty jest w Równaniu Uniwersalnym, wtedy może być ono zapisane w 

następujący sposób zarówno jako normalne matematyczne równanie i w nowej symbolice czaso-

przestrzennej, którą po raz pierwszy stworzyłem i wprowadziłem w fizykę w 1995 roku: 

E = EA f = SP(A)[czaso-przestrzeń-1d][przestrzeń-1d] f, gdzie 

EA = SP(A)[czaso-przestrzeń-1d][przestrzeń-1d] 

To są podstawy nowej fizycznej i matematycznej teorii Prawa Uniwersalnego i jeśli pojąłeś te prezentacje, 

pojąłeś Prawo Uniwersalne i jak funkcjonuje Natura zgodnie z Prawem Jednego. 

Dla przykładu, słynne równanie Einsteina dotyczące energii E = mc² jest zastosowaniem Uniwersalnego 

równania dla czaso-przestrzeni fotonowej, która scharakteryzowana jest przez prędkość światła c. W nowej 

teorii Prawa Uniwersalnego udowadniam ponad wszelką wątpliwość, że fizyczna wielkość masa nie istnieje, ale 

jest w rzeczywistości związkiem energii, kiedy obecna metoda pomiaru i metoda definicji jest 

odpowiednio przeanalizowana, tzn. kiedy jest określona aksjomatycznie. Omówię metodę definicji i metodę 

pomiaru podstawowych wielkości fizycznych i ich odpowiednich jednostek w układzie SI w moim następnym 

popularnonaukowym artykule o Prawie Uniwersalnym (I.1 – I.5). 

Obecne przekonanie, które podzielają wszyscy fizycy, że masa jest wrodzoną własnością materii, jak jest to 

przedstawione w zasadzie grawitacji Newtona, jest prawdopodobnie największym błędem w fizyce, razem z 

błędną ideą, żeby zdefiniować powierzchnię cząsteczek jako ładunek (patrz wyżej). W tym przypadku m = 

E/Er, gdzie Er jest systemem odniesienia, którym w układzie SI jest 1 kg. Z tego każdy może wywnioskować, że 

masa jest ilorazem dwóch energii i jako taka jest bezwymiarową liczbą, ponieważ jednostka kg jest wykreślona 

w ilorazie. Bezwymiarowa liczba należy do zbioru continuum albo do jego równoważnego zbioru 

prawdopodobieństwa, który przedstawiony jest w nowej Aksjomatyce jako SP(A): m = SP(A). W tym 

przypadku możemy zapisać równanie Einsteina o energii w następujący sposób w nowej czaso-przestrzennej 

symbolice Prawa Uniwersalnego, gdzie indeks p oznacza czaso-przestrzeń fotonową: 

E = mc² = SP(A)[czaso-przestrzeń-2d]p 

Jest to w rzeczy samej bardzo proste, kiedy uświadomimy sobie wszystkie błędy, które naukowcy wprowadzili 

do fizyki. Wielka popularność równania energii Einsteina leży w fakcie, że jest to konkretne zastosowanie 

Uniwersalnego równania i wyjaśnia to jego uniwersalną ważność. Jest to ogólnie przyjęte przez wszystkich 

fizyków, że to równanie określa energię całej materii, mimo że zawiedli w wyjaśnieniu dlaczego, i uciekli się do 

pojęcia, że równanie to jest przebłyskiem geniuszu. Nic nie jest dalsze od prawdy, ponieważ Einstein jest 

osobiście odpowiedzialny za największe błędy w fizyce, dzięki jego teorii względności, która popchnęła tę naukę 

wstecz o niemal wiek, aż przyszedłem i poprawiłem je w nowej teorii Prawa Uniwersalnego. Omówiłem 

wszystkie pomyłki w fizyce szczegółowo w tomie II a zwłaszcza w części o teorii względności. 

Równanie Einsteina o energii ma charakter uniwersalny, ponieważ fotony są cząsteczkami budującymi materię. 

Kiedy ta ostatnia określona jest w kategoriach masy, masa (zależność energii) wszystkich cząsteczek może być 

wyprowadzona (zmierzona) z masy elementarnego fotonu mp, która jest fundamentalną stałą naturalną, 

którą pierwszy odkryłem w 1995 r. (patrz Tabela 1 na stronie internetowej). Tak przy okazji tutaj jest kolejny 

kolosalny błąd fizyków – aż do dnia dzisiejszego wierzą oni, że fotony nie mają masy, ponieważ nie są w stanie 

pojąć swojej własnej definicji masy, która jest prostą zależnością energii i nie wrodzoną właściwością materii. 

To samo odnosi się również do neutrin niezależnie od przytłaczających dowodów przeciwko temu założeniu w 

modelu standardowym, tak jak pisałem rok temu do Noblowskiego Komitetu (I.10). 

Z powodu tego błędu naukowcy nie mogą doliczyć się ponad 90% masy, która powinna być we Wszechświecie 

zgodnie z ich teoretycznymi modelami. W celu naprawienia tego błędu wprowadzili kolejny olbrzymi błąd – 

istnienie ciemnej materii w kosmologii, której nie da się znaleźć. Dla dalszych informacji polecam przeczytać 

część „Kosmologia” w tomie II. Do tej pory nauka ucieleśniona w fizyce, była właściwie żartem, ale wraz z 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
http://www.stankovuniversallaw.com/2015/10/an-open-letter-to-the-orion-nobel-prize-committee/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
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rozwojem współczesnej kosmologii po II Wojnie Światowej stała się „fałszywą nauką”. Po tym jak ludzie w 

końcu zrozumieli, że wszystkie masmedia są fałszywymi wiadomościami, tak jak głoszę na tej stronie 

internetowej od momentu jej powstania, teraz jest czas, aby zacząć sobie uzmysławiać, że współczesna nauka 

jest również fałszywą nauką i fałszywą wiedzą, tak jak ekonomia i odpowiadający jej system finansowy jest 

jednym wielkim przekrętem/schematem Ponziego. 

Wszystkie te błędy w fizyce sięgają Einsteina, który odrzucił istnienie czaso-przestrzeni fotonowej jako 

odrębnego poziomu Wszystkiego-Co-Jest w swojej teorii względności i zapostulował zamiast tego istnienie 

próżni, gdzie grawitacja i elektromagnetyzm są propagowane jako „działanie na odległość”, definiowane 

również jako „korelacja dalekiego zasięgu”. Był to prawdopodobnie największy błąd Einsteina, pośród wielu 

innych w jego fizycznym myśleniu, i wyjaśnia to dlaczego nie był on sam w stanie pojąć prawdziwego znaczenia 

jego słynnego równania. 

Byłem pierwszym fizykiem, który wykazał, że masa elementarnych cząsteczek i makro masa wszystkich 

materialnych obiektów może być łatwo obliczona z elementarnego fotonu i dlatego właśnie to zastosowanie 

równania Uniwersalnego jest prawdziwe zarówno dla materii i czaso-przestrzeni fotonowej (patrz Tabela 1). 

Masa elementarnego fotonu jest częścią stałej Plancka h, która jest najmniejszym potencjałem 

czynnościowym (kwantem, pakietem energii), który mogą rozróżnić i zmierzyć materialne przyrządy. Jest to 

poznawczy limit każdej fizycznej i ludzkiej wiedzy, kiedy osobowość jest oddzielona od źródła i nie ma kontaktu 

ze swoją duszą na poziomie ego-umysłu. 

Stała Plancka, jako taka, jest w centrum zasady nieoznaczoności Heisenberga, która odgrywa kluczową 

pseudo-ideologiczną rolę w mechanice kwantowej. Zanim wyjaśniłem prawdziwe znaczenie tej koncepcji w 

latach 90., naukowcy próbowali interpretować ją w dość niezdarny i niewyrafinowany sposób, czasami przez 

wykorzystanie ogromnej aparatury matematycznej, aby jedynie ukryć swoją ignorancję. Tym, co to zasada tak 

naprawdę nam mówi, jest to, że zarówno ludzie ze swoimi ograniczonymi zmysłami i ich materialne przyrządy 

nie mogą określić ukrytej wyższej częstotliwości, wyższych wymiarowo energii poziomów kreacji-7F, które są 

również poziomami duszy i innych wyższych bytów takich jak Elohim. Heisenberg określił ten fakt jako 

„Undeterminiertheit” (Nieokreśloność) mechaniki kwantowej, co jest w rzeczy samej bardzo niezręcznym 

terminem, ponieważ nie jest on o fizyce kwantowej, a o ograniczeniach ludzkiej percepcji. 

Obecnie naukowcy mogą jedynie określić te dwa byty, materię i czaso-przestrzeń fotonową, za pomocą 

materialnych przyrządów i tym samym nie mają pojęcia, że obydwa poziomy energii są wtórnymi kreacjami 

wyższych wymiarowo, wyższych częstotliwości energii, do których ludzkie dusze również należą. Ta prawda jest 

obecnie odrzucana przez wszystkich agnostycznych naukowców jako „ezoteryczne pierdoły”. Dlatego właśnie 

będą w szoku gdy wniebowstąpimy i zademonstrujemy prawdziwą naturę ludzi jako wielowymiarowych istot. 

Zaznaczy to również koniec aktualnej ograniczonej umysłowo, empirycznej fizyki i początek nowej 

transcendentalnej biofizyki Prawa Uniwersalnego, która prawdziwie rozkwitnie w 5D i wyższych wymiarach, 

gdzie część ludzkości wzniesie się w trakcie tego roku. 

W tym miejscu ważne jest jeszcze raz podkreślić, że ludzie mogą postrzegać energię jedynie jako czaso-

przestrzeń swoimi ograniczonymi zmysłami, tak oto tworzony jest ten holograficzny matriks 3D jako bardzo 

realistyczna iluzja. W rzeczywistości, w wyższych królestwach nie istnieje przestrzeń, ale jedynie 

częstotliwości. Dalej wykazałem, że fizyczna wielkość przestrzeń s jest identyczna z wielkością fizyczną „czas 

konwencjonalny t”. Brak zrozumienia tego prostego faktu doprowadził do najpoważniejszego poznawczego 

rozdźwięku w małostkowej ludzkiej psychologii naukowców i podobnych im ezoteryków. Jeśli analizuje się 

wszystkie channelingowane przekazy według tego kryterium, można bardzo łatwo zdemaskować je jako 

sfałszowane i niepochodzące z wyższych królestw, gdzie fakt ten jest dobrze znaną prawdą i rzeczywistością.  

Jest to w rzeczy samej najtrudniejsze pojęcie do dostrzeżenia dla każdej oświeconej istoty, ponieważ nasze 

własne rozumienie ludzkiej egzystencji jest połączone z przestrzenią i czasem. Tak długo jak ludzie są świadomi 

tej prawdy, że: 

http://www.stankovuniversallaw.com/2017/02/urgent-message-to-trump-and-old-humanity-abolish-the-fed-or-die/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/02/urgent-message-to-trump-and-old-humanity-abolish-the-fed-or-die/
http://www.stankovuniversallaw.com/2017/02/urgent-message-to-trump-and-old-humanity-abolish-the-fed-or-die/
http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
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energia = Wszystko-CO-Jest = pierwotny termin naszej świadomości = czaso-przestrzeń 

może być postrzegana jedynie jako czaso-przestrzeń, i podążają za tą wiedzą w matematycznej prezentacji 

wszystkich zastosowań Prawa Uniwersalnego, tak jak zrobiłem to w nowej teorii, wszystko jest dobrze. Gdy 

tylko naukowcy zaczynają eliminować czas jako częstotliwość z równań przez przypisanie mu liczby 1 i operują 

jedynie statycznymi geometrycznymi wielkościami, takimi jak powierzchnia, wtedy zaczyna się poznawcza 

niemoc. 

Dlaczego? Ponieważ w ten sposób naukowcy eliminują ruch (poruszanie się) energii, który jest jej 

nieodłączną uniwersalną właściwością, w swoich zastępczych matematycznych prezentacjach czaso-przestrzeni 

= energii = Wszystkiego-Co-Jest, i z fizyki, która miała być ścisłą ludzką nauką, która prawdziwie opisuje 

energię = Wszystko-Co-Jest. Jest to pierwotne źródło wszystkich błędów i wszystkich iluzji w nauce oraz w życiu 

codziennym. 

Dlaczego robią to naukowcy? Czaso-przestrzeń określa dynamiczny aspekt energii jako stałą wymianę energii. 

Jednakże, ponieważ naukowcy mają wielkie trudności w mierzeniu wymiany energii, muszą zatrzymać czas 

w ich umysłach (nie w rzeczywistości) i przedstawić ją jako statyczną nieruchomą wielkość. W większości 

przypadków przedstawiają czaso-przestrzeń jako powierzchnię, dla przykładu, jako kwadrat 

przeciwprostokątnej i boków kąta prostego w twierdzeniu Pitagorasa:  

E = SP(A)v² = SP(A)s²/t² = SP(A)s²f² = SP(A)[czaso-przestrzeń-2d] = 

SP(A)[przestrzeń-2d], kiedy t = 1 

Ta nieprzetworzona matematyczna (geometryczna) prezentacja czaso-przestrzeni = energii jako przestrzeń w 

fizyce przyczyniła się bardziej do obecnej iluzji tej holograficznej rzeczywistości 3D niż każda inna błędna 

naukowa idea, których jest sporo, ponieważ niesie ze sobą otoczkę naukowej dokładności eksperymentalnej 

wiarygodności. W rzeczywistości, jest to utrwalenie poznawczej niepoczytalności wszystkich ludzi włącznie z 

elitarną frakcją ludzkości, która definiuje się jako naukowcy. 

Szersze użycie [przestrzeni-2d] jako wielkości fizycznej może być powiązane z kolejną geometryczną metodą 

przedstawiania sił – zasadą wektorową, której jest szereg zastosowań i prezentacji, które tylko komplikują 

fizykę i jej rozumienie przez wprowadzenie również funkcji sinusa i cosinusa: 
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Jeśli przyjrzeć się bliżej, wszystkie wyruszają z twierdzenia Pitagorasa i jego praktycznego zastosowania jako 

metody równoległoboku: 
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Zakładam, że wszyscy moi czytelnicy uczyli się tych metod w szkole, tak że nie będę tutaj się nad nimi rozwodził. 

Jako że fizycy musieli uznać, że czaso-przestrzeń jest energią w ruchu i posiada przez większość czasu 

kierunek, musieli zmodyfikować swoją geometryczną metodę prezentacji, aby uwzględnić tą uniwersalną 

nieodłączną własność energii = czaso-przestrzeni. Z tego i tylko z tego powodu wprowadzili pojęcie wektorów, 

które są po prostu prostymi liniami z kierunkiem {zwrotem} jako strzałką. Wektory używane są w fizyce w celu 

opisywania sił (interakcji energii) jako ruch z kierunkiem. To wszystko. Stamtąd fizycy rozwinęli zasadę 

wektorową, którą każdy z moich czytelników musi znać z geometrii i fizyki w szkole. Poniżej znajduje się kilka 

praktycznych zastosowań zasady wektorowej w mechanice klasycznej: 

 

 

I nawet jako reguła prawej ręki w elektromagnetyzmie w potwierdzeniu, że siły elektryczne i magnetyczne, jako 

siły pola, również mają kierunek: 
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Ostatecznie, wszystkie te praktyczne reguły mogą być zredukowane do twierdzenia Pitagorasa jako 

uniwersalnej geometrycznej prezentacji czaso-przestrzeni. Dlatego właśnie szkoła pitagorejska 

odegrała taką wybitną rolę w historii ludzkiej nauki, filozofii i Gnozy. Jej tajemnica została w końcu odkryta 

wraz z opracowaniem nowej Fizycznej i Matematycznej Aksjomatyki Prawa Uniwersalnego. 

 

I.8 Efekt Dopplera Jest Uniwersalnym Dowodem na 

Odwrotność Przestrzeni i Czasu 

W moich poprzednich publikacjach (I.1 – I.5) o układzie SI jednoznacznie udowodniłem, że fizyczny świat = 

czaso-przestrzeń = Wszystko-Co-Jest posiada jedynie dwa wymiary – przestrzeń i czas. Uczyniłem to 

wykazując, że wszystkie inne wymiary SI (wielkości) i ich odpowiadające im jednostki mogą być wyprowadzone 

z tych dwóch części składowych czaso-przestrzeni, kiedy ich obecne definicje są właściwie przetłumaczone na 

matematyczny język, czego fizykom nie udało się zrobić od czasu powstania tej nauki, kiedy Galileusz po raz 

pierwszy zmierzył grawitację (I.6). 

W artykule tym omówię efekt Dopplera i wyjaśnię, dlaczego ten wszechobecny efekt przedstawiony w teorii 

falowej jest uniwersalnym przejawem i dowodem na odwrotność przestrzeni i czasu. 

Już zająłem się tą kwestią (I.1 – I.5), kiedy wyjaśniłem jak jednostki SI dla przestrzeni (odległości) i czasu 

konwencjonalnego (t = 1/f = odwrotna częstotliwość) wyprowadzone są z prędkości światła c 

referencyjnego systemu fotonowego: 

c = λ f = [przestrzeń-1d] f = [czaso-przestrzeń-1d]p 

Dlatego też, te dwie części składowe czaso-przestrzeni nie mogą być rozdzielone w prawdziwych kategoriach, 

ponieważ są one kanonicznie sprzężone. Równanie prędkości światła c = λ f jest nieodłączne każdemu 

pomiarowi częstotliwości i długości fali fotonu. Ani długość fali, ani częstotliwość nie mogą być uznane za 

oddzielne byty – obydwa zachowują się odwrotnie i mogą być jedynie wyrażone w terminach czaso-

przestrzeni, czyli jak ludzki umysł postrzega energię za pomocą jego ograniczonych zmysłów. Ta wiedza jest 

również podstawowa dla nowej Gnozy Prawa Uniwersalnego. 

Długość fali i częstotliwość fotonów są rzeczywistymi właściwościami tych dwóch części składowych, przestrzeni 

i czasu, tego konkretnego poziomu czaso-przestrzeni. Pomiar każdej konkretnej długości [przestrzeni-1d] lub 

czasu f=1/t w fizycznym świecie jest w rzeczywistości pośrednim porównaniem z rzeczywistymi wielkościami 

przestrzeni i czasu fotonowego systemu odniesienia. Wprowadzenie układu SI przesłania tę prawdę i dlatego 

właśnie wyeliminowałem go w nowej teorii Prawa Uniwersalnego. 

W tym samym czasie udowodniłem w tomie II, część 4. o teorii falowej i w całej książce, że wszystkie systemy i 

poziomy czaso-przestrzeni są nakładającymi się systemami falowymi, które oddziałują na siebie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pitagoras
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
http://www.stankovuniversallaw.com/gnosis-evolutionary-leap-mankind-beginning-3rd-millennium/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
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wzajemnie zgodnie z prawami konstruktywnej lub destruktywnej interferencji, również definiowane 

w nowej Gnozie jako Prawa Tworzenia i Zniszczenia. Oto dlaczego mogą być formalistycznie zdefiniowane jako 

U-zbiory. U-zbiór to zbiór, który zawiera Całość = Energię = Czaso-Przestrzeń jako element i jest to 

teoretyczna, fizyczna podstawa obecnego holograficznego modelu na Ziemi jako zniekształconego duplikatu 

(lustrzanego obrazu) Multiwersu. Ta definicja sporządzona jest w obrębie matematyki, która sama w sobie jest 

jedyną metodą definicji i pomiaru każdej wielkości fizycznej jak wyjaśniłem to w odniesieniu do układu SI (I.1 – 

I.5). 

Wszystkie wielkości fizyczne są abstrakcyjnymi matematycznymi ideami, które są najpierw tworzone w ludzkim 

umyśle i dopiero potem rzutowane na otaczający fizyczny świat w drugorzędny sposób, kiedy przeprowadzany 

jest eksperyment. Wszystkie fizyczne doświadczenia i ich pomiary, które powinny być wiarygodne i 

powtarzalne, oparte są na użyciu układu SI. Jest to podstawowa wiedza fizyczna i powinna być podzielana przez 

wszystkich z odrobiną fizycznego wykształcenia ze szkoły. 

Zaobserwowanie efektu Dopplera we wszystkich systemach falowych, które są w ruchu (wszystkie systemy 

Wszystkiego-Co-Jest są w ruchu), jest uniwersalnym zjawiskiem, ponieważ jest to przejaw odwrotnego 

charakteru przestrzeni i czasu. Ponieważ materia i czaso-przestrzeń fotonowa mają charakter falowy, tak 

jak udowodniłem w mojej poprzedniej publikacji (I.1 – I.5), gdzie wyprowadziłem masę materii z masy 

podstawowego fotonu przez wykorzystanie częstotliwości Comptona elementarnych cząsteczek (patrz 

również Tabela 1), efekt Dopplera jest uniwersalną weryfikacją tej fundamentalnej własności pierwotnego 

terminu. Wydedukowałem to w aksjomatyczny sposób z naszej świadomości w nowej Fizycznej i Matematycznej 

Aksjomatyce Prawa Uniwersalnego. 

Efekt Dopplera jest bardzo prosty w zrozumieniu: 

Kiedy źródło fali i odbiornik poruszają się względem siebie, częstotliwość odnotowana 

przez odbiornik nie jest taka sama jak ta źródła. Kiedy poruszają się ku sobie, 

obserwowana częstotliwość jest większa niż częstotliwość źródła; kiedy oddalają się od 

siebie, obserwowana częstotliwość jest mniejsza niż częstotliwość źródła. Jest to sedno 

efektu Dopplera.  

Jaka jest interpretacja efektu Dopplera w świetle Prawa Uniwersalnego? Rozważmy ośrodek ograniczony przez 

źródło fali i odbiornik jako odrębny system stałej czaso-przestrzeni fotonowej. W celach dydaktycznych, 

wybieramy falę elektromagnetyczną tj. mamy system czaso-przestrzeni fotonowej, chociaż nasze opracowanie 

utrzymuje się również dla każdego innego ośrodka. Czaso-przestrzeń systemu fotonowego ustalona jest przez 

odległość pomiędzy źródłem fali a odbiornikiem, która jest wielkością-[przestrzeni-1d]. 

Tak długo jak źródło fali i odbiornik nie poruszają się, przestrzeń systemu fotonowego mierzona przez odległość 

jest stała. W tym przypadku, czaso-przestrzeń systemu jest również stała. Jest to również prawdą dla czasu f = 

1/t = odwrotny czas konwencjonalny t systemu fotonowego, który jest uzupełniającą częścią składową 

przestrzeni. W rzeczy samej, obserwowana częstotliwość jest stała, kiedy odległość względem odbiornika 

pozostaje stała. 

Kiedy źródło fali i odbiornik poruszają się ku sobie, przestrzeń systemu fotonowego zmniejsza się. W tym 

przypadku, nie ma to znaczenia, które z nich jest odpowiedzialne za tą relatywną zmianę odległości. Jako że 

czaso-przestrzeń systemu fotonowego, która jest ograniczona przez źródło fali i odbiornik, jest stała, jej czas 

(częstotliwość) f powinien zwiększyć się w odwrotny sposób. Ta względna zmiana jest odnotowana przez 

odbiornik jako wzrost w częstotliwości emitowanej fali elektromagnetycznej: 

kiedy [przestrzeń-1d] → 0, wtedy f → ∞, ponieważ f = 1/[przestrzeń-1d]. 

Kiedy to zjawisko obserwowane jest dla światła widzialnego, relatywna zmiana częstotliwości nazywana jest 

przesunięciem ku fioletowi. 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-cosmic-laws-of-creation-and-destruction-why-and-how-the-world-economic-order-will-collapse-in-2011/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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Kiedy źródło fali i odbiornik oddalają się od siebie, odległość między nimi zwiększa się. W tym przypadku, 

przestrzeń systemu fotonowego wzrasta a jej czas maleje w odwrotny sposób: 

kiedy [przestrzeń-1d] → ∞, wtedy f → 0, ponieważ [przestrzeń-1d] = 1/f. 

Ta zmiana w częstotliwości nazywana jest przesunięciem ku czerwieni, kiedy obserwowana jest dla światła 

widzialnego. 

Jak widzimy, odwrotność przestrzeni i czasu, która określona jest przez efekt Dopplera może być odpowiednio 

wyrażona za pomocą liczby „1”. Efekt Dopplera jest zazwyczaj podsumowywany przez następujące równanie (1): 

f′ = [(1±ur /v) : (1±us /v)] fo = SP(A)fo 

gdzie ur jest prędkością odbiornika relatywną z czaso-przestrzenią systemu fotonowego (ośrodka), a us jest 

prędkością źródła względną z czaso-przestrzenią systemu fotonowego. 

Powyższe równanie mówi, że relatywna zmiana w częstotliwości fali f′/ fo = SP(A) = czas jest bezwymiarową 

liczbą (zależnością czasu) należącą do continuum n = SP(A), definiowaną również w nowej teorii prawa 

Uniwersalnego jako statystyczne prawdopodobieństwo zdarzenia A, SP(A). Obydwa terminy są 

identycznymi opisami pierwotnego terminu ludzkiej świadomości Energii = Czaso-Przestrzeni w obrębie 

matematyki zgodnie z pierwotnym aksjomatem nowej Fizycznej i Matematycznej Aksjomatyki Prawa 

Uniwersalnego. 

Jest to sedno fizyki i matematyki: wszystko co możemy zrobić w tych dyscyplinach to zbudować zależności 

pomiędzy wielkościami-[przestrzeni-1d], -f, lub -[czaso-przestrzeni-n-d] wybranych systemów czaso-

przestrzeni i otrzymać bezwymiarowe liczby należące do continuum n. 

Efekt Dopplera jest podstawowy w nowym wyjaśnieniu grawitacji, które przedstawię w następnej publikacji. Do 

tej pory fizyka nie jest w stanie wyjaśnić jak grawitacja wywiera swoją siłę na odległość, i jest to jedno z 

głównych błędnych przekonań tej naturalnej nauki. Z tego powodu grawitacja nie może być zintegrowana z 

pozostałymi trzema fundamentalnymi siłami w modelu standardowym. Ukazuje to, jak niedoskonała jest 

naprawdę ta nauka i dlaczego fizykom nie udało się rozpoznać Prawo Uniwersalne znacznie wcześniej. W nowej 

teorii integruję grawitację z pozostałymi trzema siłami, jak już wykazałem w moim poprzednim artykule (I.1 – 

I.5) i również zilustrowałem to na jednej stronie w Tabeli 1. 

Przypis: 

1. Dla dalszych informacji zobacz standardowe wyprowadzenia Efektu Dopplera w podręczniku do fizyki P.A. 

Tiplera. 

 

I.9 Mechanizm Grawitacji – Wyjaśniony po Raz Pierwszy 

Najważniejszy Artykuł w Internecie!  

„W kwestiach nauki, autorytet tysiąca nie jest wart skromnego uzasadniania jednej osoby.” - Galileusz  

Chociaż współczesna fizyka rozpoczęła od pomiaru grawitacji (Galileusz) (I.6), nie była w stanie rozwinąć teorii 

grawitacji, która jednoczy tę siłę z pozostałymi trzema fundamentalnymi siłami, takimi jak siły 

elektromagnetyczne, słabe i silne. To niedociągnięcie jest ogólnie uznawane. Podczas gdy grawitacja została 

wyniesiona do miana tajemnicy, fizyka przerodziła się w ezoteryczne poszukiwanie hipotetycznego „grawitonu”, 

poprzez który siła ta powinna być pośredniczona w pustej przestrzeni. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/07/announcement-theory-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/07/announcement-theory-universal-law/
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/07/announcement-theory-universal-law/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
http://web.pdx.edu/~pmoeck/books/Tipler_Llewellyn.pdf
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
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Ta poznawcza niedola współczesnej fizyki powstała z winy własnej – wynika ona z błędnego założenia, że 

przestrzeń jest próżnią, w której grawitacja przekazywana jest przez hipotetyczne pola albo cząsteczki co 

nazywane jest „korelacją dalekiego zasięgu”. Żaden z fizyków do tej pory nie był w pełni świadomy faktu, że 

grawitacja i pola elektromagnetyczne są abstrakcyjnymi matematycznymi konceptami, które zostały 

wprowadzone przez ludzką świadomość – semantyczne (a nie empiryczne) poszukiwanie prawdziwego 

znaczenia ujawnia, że są one częściowymi percepcjami czaso-przestrzeni fotonowej. Ta ostatnia jest 

łącznym zbiorem, który obejmuje poziom grawitacji, poziom elektromagnetyzmu, poziom słabych sił i 

nieskończoność innych poziomów, o których nie mamy obecnie pojęcia. 

Z tego powodu w nowej Aksjomatyce mówimy o nieskończonych poziomach czaso-przestrzeni, tymczasem 

konwencjonalna fizyka redukuje fizyczny świat do tylko czterech sił (poziomów) w modelu standardowym. Jako 

że wszystkie części czaso-przestrzeni są U-podzbiorami, które zawierają siebie jako element będący czaso-

przestrzenią, cieszymy się stopniem matematycznej swobody łączenia nieskończonej ilości poziomów czaso-

przestrzeni w jeden poziom (czaso-przestrzeń), dwa poziomy (aksjomat redukcyjności) lub n-poziomy 

czaso-przestrzeni (n = continuum = nieskończoność). 

Dlatego też nie musimy znać wszystkich poziomów czaso-przestrzeni, żeby opisać fizyczny świat. To zadanie jest 

niemożliwe – nie można wyruszyć od części, których jest nieskończoność, żeby zdefiniować Całość. Podejście to 

jest błędnym kołem, do którego obecni fizycy są uzależnieni przez definiowanie abstrakcyjnych wielkości 

fizycznych, które wprowadzili w sposób a priori przez matematykę przy pomocy innych fizycznych wielkości, 

np. przyspieszenie poprzez masę, ładunek poprzez prąd itd. Ten rodzaj fizyki jest syzyfową pracą – nie 

powiększa on naszej wiedzy i jest skazany na porażkę. 

Niezdolność tradycyjnej fizyki w wyjaśnieniu grawitacji jest konkretnym objawem tego poznawczego 

niedomagania. Jedynym poprawnym podejściem z epistemologicznego punktu widzenia jest wyjście z 

Całości, aby pojąć części. Jest to esencja Prawa Uniwersalnego. Jako że wszystkie części przejawiają 

właściwości Całości, która jest zamkniętym bytem (zachowanie energii), możemy zebrać części w stosowne 

zbiory i uzyskać konieczne informacje. Informacja ta składa się jedynie ze związków przestrzennych, czasowych 

lub czaso-przestrzennych – równoważna jest continuum (1). 

Dla przykładu, możemy opisać widzialny Wszechświat – całkowity zbiór czaso-przestrzeni jaki możemy określić 

na chwilę obecną – jako interakcję pomiędzy dwoma poziomami: poziomem fotonowym i poziomem 

grawitacyjnym, który obejmuje całą materię. Wynikiem tej dynamicznej interakcji jest zasięg widzialnego 

Wszechświata jako obwód, który jest podstawową kosmologiczną stałą, którą po raz pierwszy 

wyprowadziłem z Uniwersalnego równania (dla dalszych informacji patrz równanie (37) w Tomie II): 

SU = c2/G = wielkość-[przestrzeni-1d] 

Kiedy wyrażona jest w metrach, wielkość ta jest związkiem z antropocentrycznym surogatem 1 m. Grawitacyjny 

poziom wciela wszystkie obiekty grawitacyjne, takie jak planety, słońca, białe karły, gwiazdy neutronowe, 

czerwone olbrzymy, kwazary, pulsary, systemy słoneczne, czarne dziury, galaktyki, łącznie z radiogalaktykami, 

galaktykami Seyferta, grupami lokalnymi galaktyk itd. 

Jak widzimy poziom grawitacyjny może być podzielony na nieskończoną ilość poziomów, ponieważ każdy ze 

wspomnianych wyżej systemów grawitacyjnych może zbudować odpowiadający mu poziom, np. poziom 

planetarny, słoneczny, galaktyczny itd. Jako że wszystkie poziomy są otwartymi U-podzbiorami, które zawierają 

siebie jako element, i czaso-przestrzeń jest zamkniętym bytem, nie jest możliwe realne rozróżnienie pomiędzy 

tymi poziomami, tj. odseparowanie ich. Niemniej jednak, każda abstrakcyjna definicja poziomu, który jest 

odrębnym obiektem myśli, posiada rzeczywistą korelację w czaso-przestrzeni, ponieważ takie myśli są U-

zbiorami i zawierają siebie oraz Całość (pierwotny termin) jako element. Tylko N-zbiory, takie jak próżnia 

(pustka, nic, która zawiera energię, coś, jako element), które wykluczają się jako element nie posiadają 

rzeczywistych odpowiedników i powinny być wykluczone z naukowego myślenia. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
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To przygotowawcze filozoficzne wprowadzenie ma zamiar uwolnić czytelnika od fałszywych oczekiwań, które 

były pielęgnowane przez stulecia w kulturowej tradycji naukowego agnostycyzmu i które stanęły na 

przeszkodzie fizykom w zrozumieniu mechanizmu grawitacji, poczynając od Galileusza, Newtona, Keplera, 

Einsteina, do dnia dzisiejszego. Chociaż takie oczekiwania wykazują zdumiewający opór względem logicznych 

argumentów, prosty mechanizm grawitacji, jak przedstawiono poniżej, jest adekwatnym lekiem na tą mentalną 

blokadę – jego prostota jest aspektem nowego aksjomatycznego podejścia w fizyce, którą po raz pierwszy 

wprowadziłem w nauce wraz z odkryciem Prawa Uniwersalnego. 

Ruch planet albo innych grawitacyjnych systemów jest konwencjonalnie określany przez prawa Keplera i 

prawo grawitacji Newtona. Prawa te są zastosowaniami Prawa Uniwersalnego dla czaso-przestrzeni rotacji 

grawitacyjnej (patrz Tom II, rozdziały 3.5 & 3.6). W tym kontekście ważne jest, aby zaobserwować, że: 

Każdy rzeczywisty ruch w czaso-przestrzeni jest rotacją. 

Rozważmy teraz rotację Ziemi wokół Słońca. Orbita Ziemi jest elipsą ze Słońcem w jednym z ognisk. Najbliższa 

odległość od Słońca nazywana jest peryhelium rmin = 147,1×109 m, najdalsza odległość od Słońca nazywana 

jest aphelium rmax = 152,1×109 m. Półoś wielka a równa się połowie sumy tych stałych odległości a = 

149,6×109 m. Numeryczna ekscentryczność ε ziemskiej orbity wynosi ε = 0,016677. Uzyskana jest z 

liniowej ekscentryczności definiowanej jako odległość pomiędzy ogniskiem i centrum elipsy podzielona 

przez półoś wielką a: 

ε = 0,5(rmax – rmin)/a = 0≤SP(A)≤1. 

Dla tych dwóch odległości otrzymujemy: rmax = a(1 + ε) i rmin = a(1 – ε). 

 

Ta prosta geometria jest metodą definicji i pomiaru grawitacji w mechanice klasycznej. Co jest 

epistemologicznym pochodzeniem tego tradycyjnego geometrycznego podejścia do ruchu ciał niebieskich? 

Liniowa ekscentryczność Δr może być uznana za wielkość-[przestrzeni-1d] nowego grawitacyjnego 

systemu, która wynika z interakcji pomiędzy Słońcem a Ziemią (aksjomat redukcyjności) – jest ona stała 

dla każdej planety, ponieważ odzwierciedla stałą czaso-przestrzeń wynikającego systemu. 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
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Numeryczna ekscentryczność ε jest zależnością dwóch wielkości-[przestrzeni-1d], która należy do SP(A). 

Określa ona relatywną zmianę czaso-przestrzeni systemu fotonowego, który jest ograniczony przez Ziemię 

podczas jej obiegu wokół Słońca. Pochodzenie tego wniosku jest bardzo proste. Jeśli ε zbliża się do zera, 

ziemska orbita staje się okręgiem. Jednakże, nie jest to możliwe w rzeczywistym fizycznym świecie – 

oznaczałoby to, że przestrzeń nowego systemu powinna wynosić zero, tj. jego czaso-przestrzeń także powinna 

wynosić zero. To się nigdy nie stanie, ponieważ wszystkie systemy posiadają energię i zatem czaso-przestrzeń. 

Ten przykład ilustruje dlaczego nigdy nie spotkamy idealnego ruchu okrężnego w prawdziwym fizycznym 

świecie: 

Wszystkie prawdziwe rotacje systemów grawitacyjnych są elipsami lub zbliżone są 

do tego geometrycznego kształtu. 

W idealnym przypadku ruchu okrężnego, odległość Ziemi od Słońca pozostałaby stała podczas jej obiegu. 

Oznaczałoby to, że nie powinno być relatywistycznej zmiany czaso-przestrzeni systemu fotonowego 

ograniczonego przez okrągłą orbitę Ziemi ze Słońcem w jego centrum, ponieważ promień tej orbity reprezentuje 

stałą odległość dla wszystkich punktów tej orbity do Słońca. Dlatego też, jeśli planeta miałaby idealnie okrągłą 

orbitę, nie powinno być efektu Dopplera (I.8) pomiędzy Ziemią jako źródłem i Słońcem jako odbiornikiem. 

W rzeczywistej czaso-przestrzeni, Ziemia oddala się od Słońca, kiedy okrąża z peryhelium do aphelium i zbliża 

się ku Słońcu, kiedy okrąża z aphelium do peryhelium. Zatem faktyczna orbita Ziemi ma wpływ na 

relatywistyczną zmianę w przestrzeni systemu fotonowego ograniczonego przez ziemską eliptyczną rotację. 

Kiedy Ziemia porusza się z peryhelium do aphelium, przestrzeń systemu fotonowego rozszerza się; kiedy 

porusza się z aphelium do peryhelium przestrzeń się kurczy. Relatywistyczna zmiana przestrzeni prowadzi do 

odwrotnej zmiany w czasie f systemu fotonowego, która może być określona przez efekt Dopplera (dla dalszych 

informacji patrz poprzednia publikacja (I.8)). 

 

Zanim przejdziemy do naszego wyjaśnienia grawitacji, rozwiążemy w tym miejscu podstawowy 

epistemologiczny problem konwencjonalnej fizyki, który utrudnia rozumienie grawitacji w kategoriach Prawa 

Uniwersalnego. Zbliżanie się Ziemi do Słońca i jej późniejsze oddalanie się od Słońca po swojej orbicie mogą być 

uznane za odrębne ruchy i opisane jako przyciąganie i odpychanie. Zatem każda rzeczywista rotacja, taka 

jak rotacja grawitacyjna, składa się z okresu przyciągania i okresu odpychania. Te dwa zjawiska, 

przyciąganie i odpychanie ciał niebieskich, wynikają z odwrotnego zachowania przestrzeni i czasu. 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/efekt-dopplera-jest-uniwersalnym.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/efekt-dopplera-jest-uniwersalnym.html
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To samo dotyczy wyników takich rotacji – fale i wahania, które się pojawiają, podążają za efektem Dopplera. 

Może być to zobrazowane następującym przykładem. Jeśli masa cząsteczki oscyluje wokół swojego stałego 

punktu, gdy fala jest propagowana w ośrodku, możemy opisać ruch cząsteczki w odniesieniu do stałego punktu 

zarówno jako odpychanie albo przyciąganie (patrz również siła sprężystości w prawie Hooke’a, Tom II). 

Napotykamy takie samo zjawisko w elektromagnetyzmie. Jest faktem stwierdzonym, że ładunki z tym samym 

znakiem odpychają się, podczas gdy ładunki z przeciwnymi znakami przyciągają się. Niestety, ładunek jest 

powierzchnią (I.5) – w większości przypadków powierzchnią przekroju poprzecznego strzałki fali (pozycja 

maksymalnego przemieszczenia w systemie fali stojącej) – dlatego że znaki pozytywny i negatywny ładunków są 

czystą konwencją w obrębie matematyki (patrz Tom II, rozdział 6.2). Są one matematycznymi symbolami, 

którymi określana jest formalnie konstruktywna i destruktywna interferencja nakładających się na siebie fal 

(patrz Tom II, rozdział 4.3). 

Podstawowa idea „przyciągania” i „odpychania” w fizyce jest intuicyjną percepcją 

odwrotnego charakteru przestrzeni i czasu. 

To nowe fundamentalne spostrzeżenie wpływa na kolejne znaczne uproszczenie naszego spojrzenia na fizyczny 

świat. Prawda ta jest całkowicie pomieszana we współczesnej fizyce. Ta ostatnia napotyka nierozwiązywalne 

problemy w przedstawieniu spójnej interpretacji przyciągania i odpychania ładunków w elektromagnetyzmie w 

przeciwieństwie do grawitacji, gdzie jedynie przyciąganie jest rozważane, niezależnie od faktu, że prawo 

Coulomba i prawo grawitacji Newtona są matematycznie identycznymi równaniami, jak udowodniłem to w 

Tomie II. 

W rzeczywistości, grawitacyjne przyciąganie jest jednostronnym postrzeganiem tej siły, kiedy działa ona na 

małej odległości, dla przykładu, kiedy obiekt jest przyciągany przez Ziemie w „spadku swobodnym”. W tym 

konkretnym przypadku, tor ruchu podany jest jako linia prosta. Jednakże, każdy ruch postępowy w czaso-

przestrzeni jest odcinkiem większej rotacji i zatem geometryczną abstrakcją tej drugiej. Dla przykładu, kiedy 

obiekt spada na Ziemię i Ziemia krąży wokół Słońca, łączny tor jego swobodnego spadku nie będzie linią prostą 

skierowaną do centrum Ziemi, jak grawitacja jest zazwyczaj przedstawiana w mechanice klasycznej, ale 

skomplikowaną nakładającą się rotacją w odniesieniu do Słońca. Jako że spadek swobodny jest raczej krótki 

pod względem długości, nie ma wystarczająco dużo czasu, żeby zaobserwować okresu przyciągania i okresu 

odpychania. Obserwujemy jedynie okres przyciągania z ograniczonego ludzkiego punktu widzenia. Jeśli 

rozważymy zamiast tego kometę, która zbliża się do Ziemi a później oddala się od niej, możemy opisać orbitę 

komety w terminach przyciągania i odpychania. 

Jak widzimy, te dwa terminy są pochodzenia antropocentrycznego – reprezentują one jednostronne, lokalne 

postrzegania odwrotności przestrzeni i czasu podczas rotacji, która jest uniwersalnym ruchem czaso-

przestrzeni. Z tego omówienia, dochodzimy po raz pierwszy w historii fizyki do następującego fundamentalnego 

wniosku: 

Nie ma zasadniczej różnicy pomiędzy grawitacją a elektromagnetyzmem jako 

poziomami czaso-przestrzeni. Obydwa poziomy czaso-przestrzeni wywołują 

przyciąganie i odpychanie systemów w trakcie interakcji. Przyciąganie oraz 

odpychanie grawitacyjnych obiektów i ładunków elektrycznych są konsekwencją 

odwrotności przestrzeni i czasu, która przejawia się jako rotacje. 

Uwaga: Pamiętaj, że wszystkie ciała grawitacyjne posiadają ładunek (powierzchnię 

przekroju poprzecznego) i każda naładowana cząsteczka ma masę (energię mierzoną jako 

zależność energii względem układu odniesienia), tj. podlega grawitacji – dlatego też nie 

może wykazywać innych własności. 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_99.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_99.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_99.html
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/


57 
 

Wniosek ten ma pierwszorzędne poznawcze znaczenie dla naszego dalszego opracowania o grawitacji i 

elektromagnetyzmie, ponieważ obydwa poziomy mogą być opisane jako nakładające się rotacje (fluktuacje) w 

kategoriach teorii falowej. Ta ostatnia jest uniwersalnym przejawem odwrotności przestrzeni i czasu. 

Własność ta jest również opisywana w filozofii jako zasada dialektyczna, przy czym zasada ta została po raz 

pierwszy wprowadzona w antyku i dopiero znacznie później nadużyta oraz całkowicie zaciemniona przez 

niemieckie idealistyczne (Hegel, Kant) i później materialistyczne (jako materializm dialektyczny) szkoły 

filozofii. Aktualnie istnieje zupełne zamieszanie w nauce odnośnie odwrotności przestrzeni i czasu, pomimo że 

ta fundamentalna własność jest jedynym zagadnieniem teorii względności, której ani Einstein, ani wszyscy 

fizycy po nim prawdziwie nie zrozumieli. 

Dopiero kiedy odkryłem Prawo Uniwersalne w 1995 roku, ta fundamentalna właściwość czaso-przestrzeni, 

postrzegana dialektycznie jako przestrzeń i czas przez ograniczone ludzkie zmysły oraz świadomość, została 

całkowicie rozpoznana i uznana z teoretycznego i poznawczego (epistemologicznego) punktu widzenia. Bardzo 

ważne jest podkreślenie tego faktu w tym miejscu, żeby moi czytelnicy mogli lepiej zrozumieć dogłębne błędy, 

które opanowały tą jedyną ścisłą naukę naturalną – fizykę – którą współczesna ludzkość ma do zaoferowania w 

celu wyjaśnienia fizycznej rzeczywistości, w której żyjemy. 

Ewidentnie, czaso-przestrzeń systemu fotonowego ograniczonego przez ziemską orbitę podlega 

relatywistycznym zmianom, kiedy planeta ta zamyka jeden obieg wokół Słońca. Kiedy Ziemia rotuje z 

peryhelium do aphelium, oddala się od Słońca. Nazywamy tę połowę obiegu okresem odpychania. Prędkość 

ucieczki ve od Słońca w ciągu tego okresu uzyskana jest z prędkości obwodowej Ziemi – jest to wektor 

definiowany przez linię prostą łączącą Ziemię ze Słońcem, która wskazuje od Słońca (patrz metoda 

równoległoboku dodawania wektorów (I.7)). 

Prędkość obwodowa Ziemi zmienia stale swój rozmiar podczas jej obiegu wokół Słońca. To samo dotyczy 

prędkości ucieczki: ve zaczyna rosnąć jak tylko Ziemia opuszcza peryhelium i osiąga maksymalną wartość 

ve(max), która jest konkretną stałą każdej planety, gdzieś pomiędzy peryhelium a aphelium. Potem zaczyna stale 

się zmniejszać i staje się zero w aphelium, ponieważ prędkość obwodowa w tym miejscu jest prostopadła z osią 

wielką. Kiedy Ziemia porusza się z aphelium do peryhelium, mamy odwrotną sytuację. 

W okresie przyciągania, prędkość przyciągania va do Słońca zachowuje się jak lustrzane odbicie względem 

prędkości ucieczki ve w okresie odpychania. Prędkość obwodowa Ziemi jest uniwersalną wielkością czaso-

przestrzeni kinetycznej tego systemu grawitacyjnego. Relatywistyczna zmiana, której kinetyczna czaso-

przestrzeń Ziemi poddana jest w ciągu jej obiegu wokół Słońca, propagowana jest do czaso-przestrzeni 

zamkniętego {ograniczonego} systemu fotonowego. Zmiana ta pośredniczona jest przez wertykalną wymianę 

energii pomiędzy tym materialnym systemem (planetą) a systemem fotonowym. 

Relatywistyczne zmiany przestrzeni, czasu albo czaso-przestrzeni podczas wertykalnej wymiany energii 

pomiędzy obiegającą Ziemią a zamkniętym systemem fotonowym mogą być określone przez efekt Dopplera, 

który jest uniwersalnym przejawem odwrotności przestrzeni i czasu, jak udowodniłem w moim poprzednim 

artykule (I.8). Siła grawitacyjna, która występuje pomiędzy Ziemią a Słońcem i determinuje orbitę Ziemi, jest 

propagowana przez tą wertykalną wymianę energii jako „działanie na odległość”. Prezentacja tej interakcji z 

dynamicznego punktu widzenia jest kluczowa dla zrozumienia grawitacji. 

Powinniśmy zaobserwować, że ani prawo grawitacji Newtona, ani prawa Keplera nie dają żadnego wyjaśnienia 

faktycznego mechanizmu grawitacji – prawa te zaledwie określają niektóre drugorzędne wielkości poziomu 

grawitacyjnego czaso-przestrzeni, takie jak siła i przyspieszenie. Prawa te nie mają epistemologicznego tła. 

Uważane jest to za główne niedociągnięcie mechaniki klasycznej. 

Istnieje kilka dydaktycznych alternatyw jak wyjaśnić grawitację jako wertykalną wymianę energii pomiędzy 

materią i czaso-przestrzenią fotonową w zależności od preferowanych wielkości pierwotnego terminu. Zastosuję 

tu mieszane podejście do grawitacji przez użycie konwencjonalnych wielkości mechaniki klasycznej, takich jak 

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Escape_velocity
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Escape_velocity
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Escape_velocity
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
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masa, gęstość, przyspieszenie, odległość i prędkość, aby ułatwić wszystkim konwencjonalnie myślącym fizykom 

i laikom w końcu zrozumieć 

mechanizm grawitacji jako wertykalną wymianę energii pomiędzy materią 

a czaso-przestrzenią fotonową. 

Mimo że omówię grawitację z dynamicznego punktu widzenia, matematyczne wyliczenia, które będą omówione, 

mają charakter statyczny. Jako że fizyka nie rozwinęła jeszcze matematycznej teorii, która opisuje czaso-

przestrzeń w dynamiczny sposób, jesteśmy zmuszeni użyć tradycyjnych danych. Poza tym, nie jest celem tego 

artykułu, aby wprowadzić nowatorskie dynamiczne metody analizy matematycznej w fizykę, ale żeby 

udowodnić, że istnieje jedynie jedno prawo natury i że czaso-przestrzeń posiada jedynie dwa wymiary (części 

składowe), które są kanonicznie sprzężone i zachowują się odwrotnie. Niemniej jednak, pokażę jak takie 

wyrafinowane metody mogą być zasadniczo wprowadzone. Dlatego też moje podejście będzie właściwie 

epistemologiczne i opisowe. 

Zaczynamy nasze omówienie od pierwotnego aksjomatu – czaso-przestrzeń = wymiana energii. Kiedy 

aksjomat ten jest zastosowany do Ziemi jako konkretnego systemu grawitacyjnego, postuluje on, że jej czaso-

przestrzeń pozostaje stała, ponieważ odzwierciedla ona zamknięty charakter czaso-przestrzeni. Aktualnie 

definiowane jest to jako zachowanie energii (pierwsze prawo termodynamiki). Ten aspekt czaso-

przestrzeni – przejawiania się w stałych ilościach (kwantach) energii – jest dla przykładu określany przez 

drugie prawo Keplera grawitacji. Jest zastosowaną geometrią, która określa stałość czaso-przestrzeni jako stałą 

powierzchnię systemu fotonowego zakreśloną przez ziemską orbitę, jak wyjaśniłem to w tej publikacji (I.7) w 

odniesieniu do twierdzenia Pitagorasa: 

 

W tym samym czasie Ziemia jest otwartym systemem – który oddziałuje ze Wszechświatem przez swoją 

wertykalną wymianę energii z poziomem fotonowym. Możemy opisać Ziemię jako system wejścia-wyjścia, 

który wymienia energię ze Wszechświatem poprzez poziom fotonowy, dla przykładu energię grawitacyjną, 

elektromagnetyczną i termodynamiczną. Ten proces wejścia-wyjścia wertykalnej wymiany energii jest opisany 

przez kilka konwencjonalnych praw termodynamiki, takich jak prawo Stefana-Boltzmanna i prawo przesunięć 

Wiena. Prawa te opisują emisję i absorpcję fotonów przez materię. Szczegółowo omówiłem te zastosowania 

Prawa Uniwersalnego w rozdziale 5.5 o termodynamice w Tomie II. 

Zatem emisja i absorpcja fotonów opisuje wertykalną wymianę energii pomiędzy materią i czaso-

przestrzenią fotonową, która zachodzi w dwie strony. Jako że masa jest ważną wielkością w mechanice – dla 

przykładu, w prawie grawitacji Newtona, siła grawitacyjna FG podana jest jako funkcja masy oddziałujących 

obiektów – użyjemy wielkości masy, aby wyjaśnić mechanizm grawitacji. 

Jako że fotony posiadają masę (patrz moja poprzednia publikacja (I.1 – I.5)), kiedy obiekt materii emituje 

fotony, traci masę; kiedy absorbuje fotony, zyskuje masę. Ten proces wejścia-wyjścia jest w równowadze dla 

każdego systemu w odniesieniu do Wszechświata, tj. 

wejście (resorpcja) = wyjście (emisja). 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
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To jest powód, dlaczego czaso-przestrzeń systemów jest stała, chociaż są one otwarte i wymieniają nieustannie 

energię. W przypadku zastosowania do obiektów materialnych, stan ten w termodynamice nazywany jest 

„promieniowaniem ciała doskonale czarnego”. Koncepcja ta jest N-zbiorem – traktuje ona ciało 

doskonale czarne jako system zamknięty: „Obiekt, który absorbuje całe padające na niego promieniowanie ma 

emisyjność równą 1 (pewne zdarzenie) i nazywany jest ciałem doskonale czarnym.” (2). Ta intuicyjna idea 

zamkniętego charakteru czaso-przestrzeni w termodynamice jest podstawowa dla definicji prawa Stefana-

Boltzmanna (patrz Tom II, rozdział 5.5). 

W rzeczy samej, wszystkie konkretne prawa mogą być zdefiniowane dopiero, kiedy właściwości pierwotnego 

terminu są wzięte pod uwagę. Masa fotonów zależy od ich częstotliwości mfotonu = mp f, gdzie mp jest masą 

podstawowego fotonu (dla dalszych informacji patrz tutaj (I.1 – I.5)). Ponieważ wszystkie systemy są U-

zbiorami – zawierają się, tj. czaso-przestrzeń, jako element – masa podstawowego fotonu mp jest częścią 

makroskopowej masy Mmol obiektów grawitacyjnych (patrz Tom II, równanie (46), (46a) i (46b) oraz 

poprzednia publikacja (I.1 – I.5)): 

Mmol = mp(npr fc,pr + nn fc,n +ne fc,e)nNA, 

gdzie npr, nn, ne = liczba protonów, neutronów i elektronów substancji, a n = liczba moli obiektu. 

W omówieniu tym, możemy użyć alternatywnie równania Plancka E = h f = EA f energii fotonowej bez 

wpływu na ostateczne wnioski. 

Zarówno prawo Stefana-Boltzmanna mocy promieniowania P = eσAT4 = EA f  (Tom II, równanie (80)) i 

prawo przesunięć Wiena długości fali maksymalnego promieniowania λmax= B/T (Tom II, równanie (81)) 

określają czaso-przestrzeń, odpowiednio przestrzeń (długość fali) emitowanych fotonów, jako funkcję 

temperatury T (rozdział 5.5). Udowodniłem w moim poprzednim artykule (I.1 – I.5) i w sekcji 

„Termodynamika” w Tomie II, że temperatura jest wielkością czasu T = f (rozdział 5.1). 

Nowe prawo termodynamiki fotonowej Stankowa potwierdza, że każdy termiczny gradient na 

poziomach materialnych prowadzi do odpowiadającego mu termicznego gradientu poziomu fotonowego 

podczas promieniowania, które jest konkretną wertykalną wymianą energii pomiędzy materią a czaso-

przestrzenią fotonową (patrz Tom II, rozdział 5.7). Za pomocą tego prawa wyeliminowałem szaloną ideę 

rosnącej entropii (termodynamiczna śmierć (?)) we Wszechświecie, która znana jest również jako druga 

zasada termodynamiki. Zasada ta jest jawną antynomią w stosunku do pierwszej zasady termodynamiki 

postulującej zachowanie energii i musi być odrzucona jako błędna idea (patrz Tom II, rozdział 5.6). Takie 

paradoksy i zaprzeczenia uczyniły z fizyki „fałszywą naukę” i jest to dla mnie zagadką dlaczego fizycy nie są 

świadomi tego faktu i nie zrobią czegoś, żeby udoskonalić swoją naukę. 

W obecnym omówieniu nie rozważę wymiany energii Ziemi z resztą czaso-przestrzeni fotonowej. Zakładam, że 

wejście jest równe wyjściu (pierwotny aksjomat). To samo dotyczy Słońca. Opiszemy jedynie relatywistyczną 

zmianę w przestrzeni i czasie zamkniętego systemu fotonowego podczas jednego obiegu Ziemi wokół Słońca. 

Jednakże, nie mówimy, że Ziemia jest zamkniętym systemem – używamy zaledwie pojęcia pierwotnego 

aksjomatu w sensie „ceteris paribus” (inne rzeczy tak samo). Jest to warunek a priori w jakiejkolwiek 

matematycznej prezentacji prawdziwej czaso-przestrzeni – dla przykładu, możemy jedynie budować równania 

zgodnie z warunkiem ceteris paribus. To abstrakcyjne założenie jest szczególnie popularne w ekonomii (3). 

Kiedy Ziemia porusza się z peryhelium do aphelium, prędkość ucieczki ve stale się zwiększa do wartości 

maksymalnej ve(max) i następnie stale zmniejsza się do zera w aphelium. Ta relatywistyczna zmiana w 

kinetycznej energii Ziemi tworzy równoważną zmianę w czaso-przestrzeni rozszerzającego się systemu 

fotonowego ograniczonego przez ziemską orbitę. Zmiana ta określona jest przez efekt Dopplera (I.8) fx = (1 – 

ve/c) fo, gdzie fx jest faktyczną częstotliwością fotonów emitowanych z Ziemi do systemu fotonowego; fo jest 

częstotliwością bazową. 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
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W oparciu o wyżej wymienione geometryczne podejście w mechanice nieba, fo jest hipotetyczną stałą 

częstotliwością fotonów, którą emitowałaby Ziemia jeśli jej orbita byłaby idealnym okręgiem, tj. kiedy 

numeryczna ekscentryczność ε ustalona jest zero. W tym przypadku, odległość Ziemi od Słońca byłaby stała – 

dla przykładu, może być ustalona jako równoważna z półosią wielką a (patrz wyżej). 

Podczas okresu odpychania, częstotliwość fotonów emitowanych przez Ziemię jako źródło stale maleje w 

odniesieniu do Słońca i zamkniętego systemu fotonowego jako odbiornika. Maksymalne przesunięcie ku 

czerwieni będzie obserwowane w ve(max). Poruszając się z punktu ve(max) do aphelium, przesunięcia ku 

czerwieni Ziemi będą stale maleć. W aphelium, nie będzie w ogóle przesunięć ku czerwieni, ponieważ ve = 0 i 

fx = fo. Zmiana w częstotliwości Δ f  w trakcie okresu odpychania może być określona przez rachunek 

różniczkowy. Maksymalna zmiana Δ fmax osiągnięta jest w ve(max). Jest odwrotnie proporcjonalna do 

maksymalnej ekscentryczności liniowej a ziemskiej orbity (patrz równanie numerycznej 

ekscentryczności ε powyżej): 

ε  = Δr/2a = (rmax– rmin)/2a. 

Kiedy uniwersalne równanie zastosowane jest jako zasada trzech, uzyskujemy prosty związek pomiędzy 

numeryczną ekscentrycznością ziemskiej orbity i zmianą w częstotliwości zamkniętego systemu fotonowego: 

ε = Δr/2a =  fo/Δ fmax = SP(A). 

Maksymalna prędkość ucieczki ve(max) każdej planety może być uzyskana z tablic astronomicznych. Z ve(max) i 

maksymalnej zmiany Δ fmax możemy ustalić maksymalne przesunięcie ku czerwieni Ziemi przez obliczenie 

efektu Dopplera. 

Możemy zastosować teraz tą samą procedurę względem okresu przyciągania, kiedy planeta porusza się z 

aphelium do peryhelium i ustalić maksymalną prędkość ucieczki przyciągania va(max). Będzie odpowiadać 

maksymalnemu przesunięciu ku fioletowi. Jeśli użyjemy rachunku różniczkowego i całkowego, możemy 

obliczyć rozmiar tych wielkości dla każdego punktu orbity planety i tym samym określić dokładnie 

relatywistyczną zmianę w przestrzeni (odległości od Słońca) i czasie (częstotliwości) poziomu fotonowego 

podczas jednego obiegu. 

Częstotliwość fotonów determinuje energię systemu fotonowego E ≈ f. To samo odnosi się do gęstości ρ. Jeśli 

zastosujemy teraz równanie uniwersalne do jednego pełnego obiegu, uzyskamy kolejny ważny związek: 

Eodpychanie : Eprzyciąganie = ρodpychanie : ρprzyciąganie = ve(max) : va(max) = constans = 1 

Czaso-przestrzeń zamkniętego systemu fotonowego zmienia się relatywistycznie w obrębie jednego obiegu. Z 

peryhelium do aphelium, przestrzeń stale się rozszerza i częstotliwość fotonów maleje w odwrotny sposób co 

obserwowane jest przez przesunięcia ku czerwieni. Gęstość zamkniętego systemu fotonowego maleje w 

analogiczny sposób i osiąga swoją minimalną wartość ρmin w aphelium. 

Ta minimalna gęstość stopniowo zwiększa się podczas okresu przyciągania. Ogólna gęstość okresu odpychania 

jest równa tej okresu przyciągania. To samo dotyczy wymiany energii i maksymalnej prędkości dwóch okresów 

(zachowanie energii). 

Obieg Ziemi wokół Słońca może być uznany za potencjał czynnościowy albo alternatywnie za interakcję 

pomiędzy Ziemią a systemem fotonowym (aksjomat redukcyjności). W omówieniu tym, traktujemy wymianę 

energii pomiędzy Słońcem a systemem fotonowym zgodnie z warunkiem „ceteris paribus”. Stosujemy ten sam 

warunek względem wymiany energii pomiędzy Ziemią i Wszechświatem. 

Podczas jednego obiegu planety, obserwujemy odwrotne zachowanie LRC dwóch przyległych 

poziomów (trzeci aksjomat zastosowania, patrz Aksjomatyka) – poziomu materii, który reprezentowany jest 

przez Ziemię, i poziomu fotonowego, który reprezentowany jest przez zamknięty system fotonowy. Kiedy Ziemia 

https://www.windows2universe.org/?page=/our_solar_system/planets_table.html
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porusza się z peryhelium do aphelium, emituje fotony z malejącą częstotliwością i masą mfotonu = mp f, tj. 

Ziemia traci ciągle coraz mniej masy do systemu fotonowego. Jako że wkład z Wszechświata jest niezmienny, 

Ziemia, by tak rzec, „przybiera na wadze” podczas okresu odpychania. Planeta wykazuje maksymalną masę i 

gęstość w aphelium, które jest najdalszą odległością od Słońca: rmax = [przestrzeń-fotonowa]max. 

W tym miejscu, zamknięty system fotonowy zachowuje się odwrotnie względem Ziemi – jego energia, LRC, 

masa i gęstość, które są proporcjonalne do częstotliwości emitowanych fotonów, osiągają swoje minimalne 

wartości. Zgodnie z prawem grawitacji Newtona, siła grawitacyjna jest proporcjonalna do masy oddziałujących 

ze sobą obiektów. Z tego wynika, że ziemska grawitacja powiększa się podczas okresu odpychania i osiąga swoją 

maksymalną wartość w aphelium, gdzie masa Ziemi jest maksymalna. W tym punkcie, zaczyna się przyciąganie 

Ziemi do Słońca (okres przyciągania). 

Na końcu okresu przyciągania, tj. w peryhelium, które jest najkrótszą odległością od Słońca, masa Ziemi jest 

najmniejsza i planeta zaczyna się oddalać od Słońca. Podczas okresu przyciągania, Ziemia emituje fotony z 

rosnącą częstotliwością (przesunięcia ku fioletowi) i masą: że tak powiem, planeta zaczyna „tracić na wadze”. W 

peryhelium, Ziemia ma najmniejszą energię, masę i gęstość. W tym samym czasie, zamknięty system fotonowy 

osiąga swoją maksymalną energię, gęstość i masę, oraz najmniejszą przestrzeń. 

Siła grawitacyjna pomiędzy dwoma obiektami jest proporcjonalna do ich mas i odwrotnie proporcjonalna do 

ich kwadratów odległości jak stwierdza prawo grawitacji Newtona. Aby zrównoważyć zmniejszającą się masę 

Ziemi, odległość od Słońca zaczyna się powiększać, dzięki czemu ogólna grawitacyjna energia pozostaje stała. 

Ziemia zaczyna oddalać się od Słońca. 

Opisy te są peryfrazami aksjomatu odwrotnego zachowania LRC graniczących ze sobą poziomów, 

który jest praktycznym zastosowaniem uniwersalnej odwrotności przestrzeni i czasu. Jest to jedno możliwe 

wyjaśnienie grawitacji jako rotacji w odniesieniu do prawa grawitacji. 

Alternatywnie, możemy opisać punkty zwrotne w aphelium i peryhelium za pomocą siły sprężystości w prawie 

Hooke’a (patrz Tom II, rozdział 3.2). Możemy uznać czaso-przestrzeń poziomu fotonowego za ośrodek 

sprężysty (eter). Kiedy zamknięty system fotonowy rozszerza się maksymalnie w aphelium, czaso-przestrzeń 

fotonowa po przeciwnej stronie Ziemi kurczy się i rozwija siłę sprężystości, która sprowadza Ziemię z powrotem 

do Słońca. Kiedy czaso-przestrzeń systemu fotonowego osiąga swój maksymalny stan skurczenia (maksymalną 

siłę sprężystości) w peryhelium, zaczyna się rozszerzać biorąc Ziemię ze sobą. Zjawisko to może być 

obserwowane w płynach i w sprężystej materii. 

Takie dydaktyczne prezentacje są opisowymi iteracjami podstawowej własności czaso-przestrzeni – 

odwrotności przestrzeni i czasu. Obrazują mechanizm grawitacji przez wykazanie, że przestrzega on Prawa 

Uniwersalnego, które jest wszechobecne we wszystkich fizycznych zjawiskach. Zagadka grawitacji jest zatem 

zdemitologizowana raz na zawsze. 

Obieg Ziemi wokół Słońca jest okresowym zdarzeniem stałej czaso-przestrzeni EA, który powtarza się 

nieskończoną ilość razy E = EA f. Jeśli uznamy orbitę Słońca jako tor obiegu dookoła centrum naszej galaktyki, 

Drogi Mlecznej, uzyskamy dla ziemskiej orbity ekscentryczną falę oscylującą dookoła słonecznej orbity. 

Przykład ten ukazuje, że wszystkie grawitacyjne rotacje mogą być opisane w terminach nakładających się fal, 

które są U-zbiorami i zawierają się, tj. czaso-przestrzeń, jako element. W tym znaczeniu, możemy uznać 

Wszechświat za całkowity zbiór wszystkich nakładających się rotacji, które są systemami lub poziomami 

pierwotnego terminu. Utrzymuje się to dla makrokosmosu i mikrokosmosu. Elementarne cząsteczki mogą być 

również uznane za rotacyjne systemy czaso-przestrzeni (patrz Tom II, sekcja „mechanika kwantowa”). 

Prezentacja ta ujmuje nowy aspekt, który radykalnie ułatwia nasze rozumienie grawitacji. Wyruszamy po raz 

pierwszy w historii fizyki od wertykalnej wymiany energii pomiędzy materią a czaso-przestrzenią 

fotonową i wykazujemy, że stosuje się ona do Uniwersalnego Prawa, tak jak każda interakcja energii. 
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Kluczowym faktem jest to, że czaso-przestrzeń fotonowa wykazuje te same właściwości co materia, dla 

przykładu, fotony również mają masę (I.1 – I.5), która jest zależnością energii. 

Obecna fizyka naucza zamiast tego, że jedynie materia posiada masę, podczas gdy fotony są „bezmasowymi” 

cząsteczkami. To nowatorskie wytłumaczenie grawitacji było możliwe dzięki dużym przełomom w mechanice 

klasycznej, teorii falowej, elektromagnetyzmie, termodynamice i mechanice kwantowej co przedstawiono w 

Tomie II. Ukazuje ono, że grawitacja jest konkretną wymianą energii, tak jak elektromagnetyzm oraz ciepło, i 

może być spójnie zintegrowana z pozostałymi siłami (poziomami wymiany energii) jak wykazane jest na jednej 

stronie Tabeli 1. Ta prosta interpretacja grawitacji w świetle Prawa Uniwersalnego eliminuje poszukiwanie 

hipotetycznego „grawitonu” jako przeżytek i transformuje fizykę z „fałszywej nauki” w prawdziwą naukę, która 

wychodzi z pierwotnego terminu naszej świadomości. 

Przypisy: 

1. Można udowodnić, że definicja informacji Shannona jest iteracją pierwotnego terminu. 

2. P.A. Tipler, Podręcznik do Fizyki, s. 531 (starsza wersja) 

3. Patrz, dla przykładu, K. Lancaster, “Introduction to modern microeconomics”, Rand McNally College 

Publishing Company, Chicago, 1974, s. 12. 

Nota bene: Ten artykuł definiowany jest jako najważniejsza publikacja na Internecie i w literaturze naukowej, 

ponieważ zawiera wyjaśnienie jak przezwyciężyć grawitację i stworzyć nowe technologie oparte na 

antygrawitacji. Będzie to największa naukowa rewolucja tej ludzkości. 

 

I.10 Jak Wyliczyć Masę Neutrin? 

Jako że fizyka nie potrafi wyjaśnić wielkości masy, spłodziła pewną liczbę paradoksalnych stwierdzeń, które 

zasługują na uwagę przyszłych naukowców jako ważne dokumenty o intelektualnym zamęcie tej empirycznej 

dyscypliny w czasie XX wieku. Jednym z nich jest spór o to, czy neutrina posiadają masę spoczynkową czy 

nie. Doprowadziło to do przeprowadzenia kilku kosztownych eksperymentów (1). 

W dodatku, ogólnie uważa się, że przyszłość modelu standardowego współczesnej kosmologii (III.1) jest ściśle 

związana z tą kwestią: istnienie neutrin z masą spoczynkową nieuchronnie prowadziłoby do odrzucenia tego 

modelu.  

W sekcji 9. (Tom II) obalam model standardowy na podstawie Prawa Uniwersalnego (III). Przykład ten 

uprzedza wyniki nowej kosmologii. Jest to motyw przewodni niniejszego tomu, że masa nie istnieje jako 

rzeczywista własność fizyczna. Jest to abstrakcyjna wielkość definiowana w obrębie matematyki i 

zatem obiekt myśli. W kategoriach matematyki, masa jest zależnością czaso-przestrzeni (energii) 

prawdziwych systemów. Rzeczywistym układem odniesienia czaso-przestrzeni jest foton podstawowy h, 

znany również jako stała Plancka. Wszystkie inne systemy są porównywane do niego zgodnie z zasadą 

cyrkularnego argumentu, która jest zastosowaniem zasady ostatniej równoważności do części. 

Jest to epistemologiczna podstawa nowej Aksjomatyki, która dotyczy również neutrin. Zgodnie z nią, neutrina 

mają masę (zależność energii), ponieważ wszystkie systemy posiadają energię. Jako że wszystkie 

rzeczywiste systemy są otwarte, tj. oddziałują z innymi systemami, ich czaso-przestrzeń może być zmierzona 

(porównana). 

Wielkim problemem badań nad neutrinami jest wykrycie interakcji neutrin z innymi cząsteczkami materii i 

dokładne ich zmierzenie – interakcje te są dość rzadkie i wymagają specyficznych warunków. Jednakże, skoro 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://web.pdx.edu/~pmoeck/books/Tipler_Llewellyn.pdf
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/wspoczesna-kosmologia-zrewidowana-w.html
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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wszystkie systemy są otwarte i powiązane wzajemnie (czaso-przestrzeń jest harmonią prestabilizowaną), 

możemy łatwo obliczyć masę neutrin z procesów kwantowych, które dotyczą tych cząsteczek. 

Zaproponujemy prostą metodę wyliczania masy neutrin z rozpadu beta. Zjawisko to obejmuje 

elementarne cząsteczki materii i jest dość powszechne. Jako że ich energia może być dokładnie określona, 

możemy, dla przykładu, wyliczyć masę (zależność energii) neutrin z czaso-przestrzeni protonu i neutronu (patrz 

Tabela 1). 

Zanim omówimy tę metodę, przedstawimy zwięzły przegląd historii odkrycia neutrin, jako że jest to znamienny 

symptom współczesnej fizyki. Odkrycie neutrin jest ściśle związane z zamkniętym charakterem czaso-

przestrzeni, który objawia się jako zachowanie energii. Ta właściwość czaso-przestrzeni objęta jest przez 

aksjomat zachowania potencjałów czynnościowych. Ważne jest, aby zauważyć, że chociaż zachowanie energii 

jest dzisiaj jednomyślnie akceptowane jako 1. zasada termodynamiki, nie ma nadal teorii, która wyjaśnia 

zachowanie energii z poznawczego punktu widzenia: 

„Teoria zachowania energii oparta była całkowicie o obserwacje eksperymentalne. Nie istniała 

żadna fundamentalna teoria fizyczna, która przewidywała zachowanie energii całkowitej. Ani, tak 

naprawdę, nie istnieje dzisiaj taka teoria lub równanie.” (2) 

Wszechobecne zjawisko zachowania energii może być wyjaśnione po raz pierwszy w historii fizyki za pomocą 

nowej teorii Prawa Uniwersalnego, która zaczyna od właściwości czaso-przestrzeni. Jako że wszystkie systemy 

czaso-przestrzeni są U-podzbiorami, które zawierają czaso-przestrzeń (energię) jako element, zawsze 

przejawiają własności Całości, takie jak zamknięty charakter (zachowanie energii), ciągłość, dyskretność i 

otwartość. Wykażemy, że te aspekty czaso-przestrzeni są kluczowe dla odkrycia neutrin i towarzyszącego 

omówienia. 

Na przełomie XIX wieku, radioaktywność promieni alfa, beta i gamma została odkryta przez Becquerela, 

Rutherforda  i innych. To spowodowało opracowanie modelu Bohra (rozdział 7.1, Tom II). Promienie gamma 

emitowane podczas rozpadu nuklearnego okazały się być monoenergetyczne. Ta interakcja energii może być 

przedstawiona przez matematyczne równanie odzwierciedlające zasadę ostatniej równoważności: 

Eγ = Ei – Ef , 

gdzie Eγ jest energią emitowanych fotonów gamma, Ei jest początkową energią radioaktywnego nukleonu i 

Ef jest ostateczną energią nukleonu po radiacji. Ten sam rezultat dotyczy rozpadu alfa, ponieważ stwierdzono 

również, że promienie alfa są monoenergetyczne. Jednakże, kiedy rozpad nuklearny powstał w emisji 

promieni beta (elektronów), okazało się, że miały ciągłe energetyczne spektrum od zera, tj. niewykrywalne, 

do 

Emax = Ei – Ef . 

Po raz pierwszy w historii fizyki, interakcja energetyczna nie umożliwiała zbudowanie ścisłej matematycznej 

równoważności: 

Ebeta ≤ Emax = Ei  – E, odpowiednio, 

Esystem ostateczny ≤ Esystem początkowy . 

Wynik ten wywołał dogłębny kryzys teoretyczny w fizyce. Niestety, nie doprowadził on do odkrycia Prawa 

Uniwersalnego i rozwinięcia nowatorskiej aksjomatyki opartej na zasadach formalizmu matematycznego, ale do 

częściowego rozwiązania, które usatysfakcjonowało skromne matematyczne oczekiwania fizyków na tym polu. 

W nowej Aksjomatyce wyraźnie stwierdzamy, że czaso-przestrzeń jest transcendentalna, dzięki temu każda 

fizyczna równoważność którą budujemy, z wyjątkiem ostatniej, jest matematycznym przybliżeniem 

http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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zdefiniowanym przez abstrakcję i oparta jest na zastosowaniu zamkniętych liczb rzeczywistych. Każda 

prawdziwa równoważność jest, w przeciwieństwie, transcendentalna i nieskończonego rzędu. Oznacza to, że 

każda wymiana energii obejmuje nieskończoność poziomów i systemów czaso-przestrzeni. Z powodu naszych 

niewielkich technicznych środków, możemy zarejestrować jedynie kilka poziomów i cząsteczek czaso-

przestrzeni. Dokładnie ta wiedza została przekazana przez rozpad beta. 

Kiedy ta wymiana energii została odkryta po raz pierwszy, zdawała się wskazywać na tworzenie lub anihilację 

energii, zatem na naruszanie zasady zachowania energii. Początkowo, Bohr i większość fizyków byli skłonni 

odrzucić zasadę zachowania energii na podstawie, iż ogólne prawo, które zostało oparte na wynikach 

eksperymentalnych (w rzeczywistości, prawo to nigdy nie zostało oparte na potwierdzonych eksperymentach, 

ponieważ nie ma zamkniętych systemów czaso-przestrzeni, które mogą być obserwowane w odniesieniu do tej 

właściwości czaso-przestrzeni; patrz również cytat powyżej), powinno być odrzucone jeśli dalsze eksperymenty 

tego nie potwierdzą. 

Pauli, wręcz przeciwnie, słusznie zauważył, że oznaczałoby to odrzucenie wszystkich praw zachowania energii, 

które zostały sformułowane w mechanice klasycznej, dla przykładu, zachowanie pędu liniowego i momentu 

pędu. Gdyby tak było, wywołałoby to taki sam kryzys podstaw fizyki jak ten obserwowany w matematyce w 

tym samym czasie. 

W 1930 roku, Pauli zasugerował w liście, że problem ten może być ominięty, jeśli będzie zapostulowane 

istnienie nowej cząsteczki. Powinna mieć następujące właściwości: 

1. nie powinna mieć ładunku elektrycznego, tj. jej powierzchnia przekroju poprzecznego powinna wynosić 

zero; 

2. powinna posiadać wysoką zdolność penetrowania materii, tj. nie powinna oddziaływać z cząsteczkami 

materii; 

3. jej masa powinna najprawdopodobniej wynosić zero, albo blisko tego, ponieważ były 

obserwowane promienie beta z energiami prawie równymi (przybliżenie) Emax (przypominam, że fotony są 

nadal uważane za cząsteczki bez ładunku (powierzchni) i masy (I.3)). 

Jeśli Bohr reprezentuje dogmat empiryczny, Pauli reprezentuje pierwszeństwo świadomości teoretycznej nad 

empirycyzmem. Czytelnik może zgadywać kto ostatecznie wygrał. Jednakże, nie zmienia to faktu, że Pauli się 

zasadniczo mylił w odniesieniu do ładunku. W tym przypadku, podążał po prostu za centralnym fizycznym 

dogmatem opartym na całkowitym agnostycyzmie odnośnie geometrycznej natury tej wielkości (lub I.5). 

Żeby docenić jak radykalna była propozycja Pauliego, należy pamiętać o tym, że w tamtym czasie znano jedynie 

dwie cząsteczki – elektron i proton (patrz model Bohra, Tom II). By tak rzec, Pauli był pierwszym, który 

wynalazł nową cząsteczkę. Na podstawie nowej Aksjomatyki jestem znacznie bardziej radykalny – przewiduję 

istnienie nieskończenie wielu systemów i poziomów czaso-przestrzeni i zatem obalam model standardowy jako 

reductio ad absurdum. 

W 1933 roku, J. Chadwick odkrył istnienie neutronów. Zachęciło to Fermiego nazwać cząsteczkę Pauliego 

„neutrino”, co oznacza po włosku „mały neutralny”. W końcu 1956 roku, neutrino – w rzeczywistości, był to 

antyneutrino – został zarejestrowany w reaktorze nad rzeką Savannah.  

Dzisiaj, ogólnie uważa się, że istnieje sześć różnych rodzajów neutrin: neutrino elektronowe υe, neutrino 

mionowe υμ i neutrino taonowe υτ oraz ich odpowiednie antycząsteczki. Najprostszym rozpadem beta 

związanym z występowaniem neutrin jest rozpad niestabilnego neutronu n w proton p i elektron e–: 

n-rozpad → p + e– + anty-υe 
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Podczas tego rozpadu jądra obserwowana jest nadwyżka energii Es = 0,782 MeV. Ta energia 

przypisywana jest antyneutrinu(om) elektronowemu(ym). 

Zazwyczaj, wystarczyłoby znać rozmiar tej energii, żeby określić masę antyneutrina. Problemem jest to, że 

rozpad ten wykazuje ciągłą dystrybucję kinetycznej energii emitowanych cząsteczek beta (kinetycznych 

elektronów) od blisko zera do maksymalnej dostępnej energii. Z tego powodu, możliwe jest tylko założenie 

górnego limitu energii antyneutrin. 

Jako że cząsteczki te nie wchodzą w energetyczne interakcje z innymi cząsteczkami materii, nie ma możliwości 

określenia w bezpośredni sposób ich energii i masy. Wielkości te mogą być teraz łatwo obliczone ze znanych 

danych tego rozpadu beta, dzięki uwzględnieniu masy mp podstawowego fotonu h (patrz tutaj (I.3)). 

Przedstawimy jedynie ogólne podejście i pozostawimy żmudne wyliczenie profesjonalnym fizykom. 

Rozkład energii promieni beta może być przedstawiony jako krzywa, która może być traktowana jako łączny 

potencjał czynnościowy (U-zbiór) ukrytych cząsteczek beta, które wykazują ciągłe, ale dyskretne energie 

kinetyczne. Możemy określić obszar pod krzywą, AUC (całkę powierzchniową), i przedstawić tą 

wielkość w terminach łącznego ładunku (powierzchni) kinetycznych elektronów. 

Alternatywnie, krzywa może być opisana w kategoriach statystyki. Buduje ona wierzchołek, który reprezentuje 

maksymalny poziom emitowanej energii beta, tj. maksymalną liczbę emitowanych elektronów (elektronów z 

najczęstszą energią Ei ). Kiedy energia ta jest porównana z maksymalną kinetyczną energią Emax 

emitowanych elektronów, jej rozmiar wynosi około jedną trzecią tej ostatniej: Ei = Emax/3. 

Maksymalna energia promieni beta podana jest w specjalnych tablicach dla każdego rozpadu. Zatem możemy 

łatwo wyliczyć całkowitą dystrybucję promieni beta ∑Ee każdego rozpadu jądra ze znanych danych, dla 

przykładu, jako AUC. Ta energia całkowita może być wyrażona przez równanie uniwersalne jako funkcja masy 

fotonu podstawowego mp: 

∑Ee = ∑mpc2 = mpc2∑fe 

To równanie potwierdza uniwersalny charakter mp, która jest fundamentalną stałą nowej Aksjomatyki – 

pomaga unifikować wszystkie znane fundamentalne stałe w fizyce i tym samym wszystkie oddzielne dyscypliny 

w tej nauce, jak grawitację z elektromagnetyzmem, co nie było możliwe wcześniej (patrz Tabela 1). Łączny czas 

promieni beta ∑fe podany jest w porównaniu do czasu elektronu w spoczynku fe = fc,e = 1 (częstotliwość 

Comptona). 

Jeśli wyruszymy od rozpadu neutronu w powyższym równaniu, dla energii i masy antyneutrin 

elektronowych uzyskamy następujące proste równanie: 

Eanty-ν = En – (Epr + ∑Ee) 

manty-ν = mp( fc,n – fc,pr – ∑ fe) 

Jedyną nieznaną zmienną w obydwu równaniach jest suma (całka) dystrybucji częstotliwości ∑fe emitowanych 

cząsteczek beta. Wielkość ta podaje relatywistyczny wzrost w energii elektronów podczas rozpadu beta w 

porównaniu do ich energii spoczynkowej. Kiedy takie wyliczenia są wykonane, może się okazać, że antyneutrina 

wykazują podobną krzywą ciągłej dystrybucji energii, jak obserwowana jest dla promieni beta. 

W celu udowodnienia prawdziwości powyższych równań, użyjemy ich, żeby wyliczyć nadwyżkę energii Es i 

jej masę (zależność energii) ms z rozpadu beta neutronu: W tym przypadku, musimy tylko zastąpić łączny 

czas promieni beta ∑fe przy użyciu częstotliwości Comptona elektronu fc,e, która jest swoistym czasem tej 

cząsteczki w spoczynku (patrz rozdział 7.1, Tom II i Tabela 1): 

ms = mp( fc,n – fc,pr – fc,e) =   
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http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
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 = 0,737×10-50 kg × 1,8934×1020 = 1,395×10-30 kg 

* 

Es = msc2 = 1,395×10-30 kg × 8,987×1016 m2s-2   

= 1,253×10-13 dzula = 0,782 MeV  

Uzyskujemy dokładnie nadwyżkę energii Es rozpadu neutronu podaną powyżej. 

Jak widzimy, jedynym praktycznym problemem przy wyliczeniu masy neutrin jest dokładne określenie 

całkowitej energii promieni beta w każdym rozpadzie jądra z udziałem neutrin. Nie powinno być to wielkim 

problemem dla współczesnej fizyki eksperymentalnej, która jest stosowaną matematyką. Jest to kolejny 

przyszły test dla zasadności nowej Aksjomatyki i dowód na wyjście z użycia fundamentalnych badań 

eksperymentalnych. 

Przypisy: 

1. W czerwcu 1998 r. zostało podane w masmediach, że w eksperymencie przeprowadzonym na Hawajach 

odkryto, że neutrina mają masę. Ten „sensacyjny wynik” jest oczekiwanym, aczkolwiek zbytecznym, 

potwierdzeniem Prawa Uniwersalnego i nowej teorii, która udowadnia, że masa jest matematyczną wielkością – 

związkiem energii dwóch systemów (aksjomat redukcyjności) – i dlatego każda cząsteczka czaso-przestrzeni 

posiada masę. 

2. R.A. Llewellyn, Odkrycie neutrin, Esej w Textbook on Physics, P.A. Tipler,  ss. 218-220 (używałem 

wcześniejszego wydania tego podręcznika, dlatego strony mogły się zmienić. Uwaga, George) 

Załącznik: 

Komunikat Prasowy Komitetu Noblowskiego  

źródło 

6 Października 2015 

Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała przyznać Nagrodę Nobla w 2015 roku 

Takaakiemu Kajicie 

Super-Kamiokande Collaboration 

Uniwersytet Tokijski, Kashiwa, Japonia 

i 

Arthurowi B. McDonaldowi 

Sudbury Neutrino Observatory Collaboration 

Uniwersytet Queen’s, Kingston, Kanada 

„za odkrycie oscylacji neutrina, które ukazują, że neutrina posiadają masę” 

Metamorfoza w świecie cząsteczek 

Nagroda Nobla w Fizyce w 2015 r. wyraża uznanie dla Takaakiego Kajity w Japonii i Arthura B. 

McDonalda w Kanadzie za ich kluczowy wkład w eksperymentach, które demonstrują, że neutrina zmieniają 

http://web.pdx.edu/~pmoeck/books/Tipler_Llewellyn.pdf
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2015/press-release/
http://www.kva.se/en/
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tożsamość. Przemiana ta wymaga posiadanie masy przez neutrina. Odkrycie to zmieniło nasze rozumienie 

najskrytszego działania materii i może okazać się zasadniczym w naszym spojrzeniu na Wszechświat. 

Mniej więcej na przełomie tysiąclecia, Takaaki Kajita zaprezentował odkrycie, że neutrina z atmosfery 

przechodzą z jednej tożsamości w drugą na swojej drodze do detektora Super-Kamiokande w Japonii. 

W międzyczasie, grupa badawcza w Kanadzie prowadzona przez Arthura B. McDonalda potrafiła 

zademonstrować, że neutrina ze Słońca nie znikały na swojej drodze na Ziemię. Zamiast tego zostały schwytane 

z inną tożsamością, kiedy pojawiały się w Obserwatorium Neutrin Sudbury. 

Zagadka neutrin, z którą zmagali się fizycy od dziesięcioleci, została rozwiązana. W porównaniu do 

teoretycznych wyliczeń liczby neutrin, aż do dwóch trzecich neutrin brakowało w pomiarach przeprowadzonych 

na Ziemi. Dzisiaj, te dwa eksperymenty wykryły, że neutrina zmieniły tożsamość. 

Odkrycie to doprowadziło do dalekosiężnego wniosku, że neutrina, które od długiego czasu były uznawane za 

bezmasowe (?), muszą posiadać masę, aczkolwiek małą.  

Dla fizyki cząsteczkowej było to historyczne odkrycie. Jej Model Standardowy najgłębszego działania materii 

był niezwykle skuteczny w opieraniu się wszystkim wyzwaniom eksperymentalnym przez ponad dwadzieścia lat. 

Jednakże, skoro wymaga on tego, żeby neutrina były bezmasowe (?), nowe obserwacje jasno 

wykazały, że Model Standardowy nie może być kompletną teorią fundamentalnych części 

składowych Wszechświata. 

Odkrycie nagrodzone tegoroczną Nagrodą Nobla w Fizyce dostarczyło kluczowych wglądów w cały, ale ukryty 

świat neutrin. Po fotonach, cząsteczkach światła, neutrina są najliczniejsze w całym kosmosie. Ziemia jest stale 

nimi bombardowana. 

Wiele neutrin jest tworzonych w reakcjach pomiędzy kosmicznym promieniowaniem a ziemską atmosferą. Inne 

są wytwarzane w nuklearnych reakcjach w środku Słońca. Tysiące miliardów neutrin przepływa przez nasze 

ciała w każdej sekundzie. Prawie nic nie może powstrzymać je przed przechodzeniem; neutrina są najbardziej 

nieuchwytnymi elementarnymi cząsteczkami natury. 

Dzisiaj nadal kontynuowane są eksperymenty i prowadzona jest intensywna działalność na całym świecie, żeby 

schwytać neutrina i zbadać ich właściwości. Oczekuje się, że nowe odkrycia o ich najgłębszych sekretach 

zmienią nasze obecne rozumienie historii, struktury i przyszłego losu Wszechświata. 

 

List otwarty do „Norweskiego Komitetu Noblowskiego” Oriona 

Szanowny Panie, 

nie zdaje Pan sobie sprawy jak jesteście niedorzeczni? Jesteście jak banda kretów udających, 

że wręczacie nagrody nosicielom światła. Dlaczego nie wyjdziecie na powierzchnię i nie 

doświadczycie światła z pierwszej ręki? Dlaczego nie przeczytacie nowej fizycznej teorii Prawa 

Uniwersalnego, żeby zrozumień naturę Energii i Wszystkiego-Co-Jest. Po co wszystkie te 

głupie nagrody za udowodnioną ślepotę… Przestańcie zanim zakończymy ten obłęd naszym 

Wniebowstąpieniem, kiedy głupcy będą nazywani głupcami i staną się przedmiotem 

wyśmiewania całej ludzkości. 

Z poważaniem 

Dr Georgi Stankow 

http://www.stankovuniversallaw.com/
http://www.stankovuniversallaw.com/
http://www.stankovuniversallaw.com/
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II. Błędne Koncepcje Czaso-Przestrzenne Fizyki 

Konwencjonalnej i Ich Korekta w Świetle Nowej Aksjomatyki 

Prawa Uniwersalnego 

 

II.1 Koncepcja Czaso-Przestrzeni w Fizyce Klasycznej 

Tak jak matematyce, fizyce nie udało się zdefiniować pierwotnego pojęcia czaso-przestrzeni w kategoriach 

wiedzy. Ten najważniejszy błąd był kontynuowany we wszystkie kolejnych ideach, które opracowała ta 

dyscyplina do tej pory. Metodą definicji czaso-przestrzeni w fizyce jest geometria. Zaczyna się od przestrzeni 

euklidesowej mechaniki klasycznej. 

Zastąpienie prawdziwej czaso-przestrzeni za pomocą tej abstrakcyjnej geometrycznej przestrzeni wymusiło 

wprowadzenie przez Newtona dwóch założeń a priori o przestrzeni i czasie, które od tego czasu nie były 

poważnie zakwestionowane. W przeciwnym wypadku, nie bylibyśmy świadkami równoległego istnienia 

mechaniki klasycznej i teorii względności. Jeśli teoria względności Einsteina byłaby pełną korektą mechaniki 

newtonowskiej, ta ostatnia już nie istniałaby. 

W nowej Aksjomatyce, integrujemy wszystkie częściowe dyscypliny w jeden spójny aksjomatyczny 

system fizyki oraz matematyki i tym samym eliminujemy je jako oddzielne obszary wiedzy 

naukowej. 

Nie ma wątpliwości, że nie możemy opracować żadnej naukowej koncepcji o świecie fizycznym bez 

ustanowienia pierwotnej idei o przestrzeni i czasie. Podstawowe pojęcie przestrzeni i czasu Newtona 

udokumentowane jest w jego Zasadach Matematycznych: 

„Przestrzeń absolutna, w swojej naturze własnej, bez odniesienia do niczego zewnętrznego, pozostaje 

podobna i nieruchoma. Przestrzeń Relatywna jest pewnym ruchomym wymiarem albo miarą 

absolutnych przestrzeni; którą nasze zmysły określają, poprzez jej położenie względem ciał; i która 

jest powszechnie brana za nieruchomą przestrzeń… A więc zamiast absolutnych miejsc i ruchów, 

używamy relatywnych; i to bez żadnych niedogodności w powszechnych sprawach; ale w 

Filozoficznych rozważaniach powinniśmy oddzielić od naszych zmysłów i rozważyć rzeczy jako takie, 

odrębnie od tego, co jest jedynie ich zmysłową miarą. Może tak być, że nikt nie jest tak naprawdę w 

stanie spoczynku, względem którego miejsca i ruchy innych mogą być odnoszone.” 

„Absolutny, Prawdziwy, i Matematyczny Czas, jako taki, ze swojej własnej natury płynie 

równomiernie bez odniesienia do niczego zewnętrznego, i inną nazwą określany jest jako Trwanie: 

Relatywny, Oczywisty, i Powszechny Czas jest pewną zmysłową i zewnętrzną (czy to dokładną czy 

nierównomierną) miarą Czasu Trwania środkami ruchu, która jest powszechnie używana zamiast 

Prawdziwego Czasu; taką jak Godzina, Dzień, Miesiąc, Rok… Wszystkie ruchy mogą być 

przyspieszone lub opóźnione, ale Prawdziwy, lub równomierny progres Czasu Absolutnego nie 

podlega zmianie.” 

Z: I. Newton, Matematyczne zasady filozofii naturalnej; przetłumaczone z łaciny przez A. Motte, 

London, 1729. 

Zatem przestrzeń euklidesowa jest abstrakcyjnym referencyjnym surogatem „przestrzeni absolutnej”, względem 

którego wszystkie inne ruchy fizyczne porównane są poprzez metodę geometrii zgodnie z zasadą cyrkularnego 

argumentu. Jest to pierwotna inercjalna rama odniesienia wszystkich ram odniesienia, w której prawo 

bezwładności Newtona (1. zasada) jest prawdziwe. Prawo to jest abstrakcyjnym tautologicznych 

stwierdzeniem w obrębie geometrii i nie może być zastosowane do żadnego prawdziwego układu odniesienia – 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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dla przykładu, do systemu grawitacyjnego, który jest zawsze w rotacji (prawa Keplera) i wykazuje dośrodkowe 

przyspieszenie. 

Powodem tego jest to, że przestrzeń euklidesowa nie ma nic wspólnego z prawdziwą czaso-przestrzenią. 

Mechanika klasyczna, która oparta jest na tej sztucznej przestrzeni, nie zawiera żadnej wiedzy o właściwościach 

czaso-przestrzeni, jak definiowane są na początku nowej Aksjomatyki Prawa Uniwersalnego. 

Według Newtona, czaso-przestrzeń jest „absolutna, pusta, inercjalna”, tj. wolna od sił, i może być wyrażona w 

terminach linii prostych. Właściwości te podsumowane są w jego zasadzie bezwładności postulującej 

nieruchomość (spoczynek) albo ruch prostolinijny (przesunięcie) z jednostajną prędkością (a = 0) dla 

wszystkich obiektów, na które nie jest wywierana żadna siła. W tej geometrycznej przestrzeni „czas absolutny 

nie podlega żadnej zmianie”: f = 1/t = const = 1. 

W nowej Aksjomatyce udowodniłem, że geometryczna przestrzeń może być zbudowana dopiero po tym, jak 

zatrzymamy czas w obrębie matematyki w sposób a priori. Prawo bezwładności stoi, jednakże, w oczywistej 

sprzeczności z zasadą drugą i trzecią Newtona, oraz prawem powszechnego ciążenia opisującym siły 

grawitacyjne jako pochodzenie przyspieszenia. Podczas gdy pierwsza zasada jest matematyczną fikcją, pozostałe 

prawa mechaniki klasycznej określają rzeczywistość: nie ma miejsca w prawdziwej czaso-przestrzeni (we 

Wszechświecie), gdzie nie są wywierane żadne grawitacyjne lub inne siły – dla przykładu, zawsze obserwujemy 

rotacje ciał niebieskich (prawa Keplera). Jako że każda rotacja posiada przyspieszenie a > 0, prawo inercji 

nie jest zasadne dla rotacji, które są jedynymi ruchami w czaso-przestrzeni. 

Ten paradoks mechaniki klasycznej usprawiedliwia opinię Maxa Borna o kardynalnej porażce Newtona: 

„Mamy tutaj wyraźny przypadek, w którym idee nieprzeanalizowanej świadomości zastosowane są 

bez refleksji do obiektywnego świata.” (1) 

Od tamtego czasu, spostrzeżenie to może utrzymywać wszechobecną zasadność dla sposobu myślenia 

wszystkich fizyków. 

Pytaniem jest to, dlaczego fizyka trzyma się prawa inercji, jeśli jest to wyraźnie błędna i abstrakcyjna idea (idio 

(III.7)) bez żadnej fizycznej korelacji, dla przykładu, dlaczego nie została obalona przez Einsteina w jego teorii 

względności? Wyjaśnienie tego zaniedbania przedstawione jest ponownie przez Maxa Borna: 

„W spojrzeniu Newtona, występowanie sił inercyjnych w przyspieszonych systemach udowadnia 

istnienie przestrzeni absolutnej, albo raczej, preferowanej pozycji systemów inercyjnych. Siły 

inercyjne mogą być widziane szczególnie wyraźnie w referencyjnych  systemach rotacyjnych w 

postaci sił odśrodkowych. To właśnie z nich Newton czerpał główne poparcie dla swojej doktryny 

przestrzeni absolutnej.” (2) 

Ten podstawowy paradygmat za prawem bezwładności jest raczej trywialny: jeśli obracające się ciało 

poruszałoby się wolne od siły w pustej przestrzeni, zachowałoby swoją jednostajną prędkość obwodową 

wyrażoną jako linia prosta (wektor) na zawsze. Ta własność obiektów, zwana „inercją”, uważana jest za zdolność 

a priori, która jest wrodzona materii. 

Idea ta natychmiast wywołuje kolejny zasadniczy sprzeciw: 

„Prawo bezwładności (lub trwałość) w żadnym razie nie jest tak oczywiste jak moglibyśmy 

przypuszczać na podstawie jego prostego wyrażenia. W naszym doświadczeniu nie znamy ciał, które 

są faktycznie wyizolowane od wszystkich zewnętrznych wpływów: i, jeśli użyjemy naszej wyobraźni 

w wyobrażeniu sobie jak one podróżują po swoich samotnych prostoliniowych torach ze stałą 

prędkością poprzez astronomiczną przestrzeń, jesteśmy od razu skonfrontowani z problemem 

absolutnie prostych linii w przestrzeni w stanie absolutnego spoczynku…” (3) 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Max_Born
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/wielki-wybuch-dopiero-nadejdzie-w.html
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Przypomnijmy sobie, że istnienie prostych równoległych linii nie zostało udowodnione w geometrii (sprawdź 

postulat Euklidesa). Jako że czaso-przestrzeń jest zamknięta, wszystkie jej podzbiory przejawiają tą własność i 

wykonują rotacje, które mogą być opisane jako zamknięte geometryczne figury, takie jak obwód/okrąg 

(zamknięta [przestrzeń-1d]) albo sferyczna powierzchnia (zamknięta [przestrzeń-2d]). Jest to podstawowa 

zasada nowej Aksjomatyki za pomocą której, w szczególności, mechanika kwantowa może być zintegrowana po 

raz pierwszy z mechaniką klasyczną. 

Ponadto, każda rotacja jest systemem czaso-przestrzennym, który może być określony w kategoriach siły, 

przyspieszenia (pola elektrycznego), albo jakiejkolwiek innej abstrakcyjnej wielkości czaso-przestrzeni = 

energii. Jest to kolejne podstawowe stwierdzenie nowej Aksjomatyki, które udowodniłem dla wszystkich 

poziomów czaso-przestrzeni, które zostały opisane przez fizykę do tej pory. 

Fakt ten jest odzwierciedlony w geometrii Łobaczewskiego (znanej również jako geometria hiperboliczna 

lub nieeuklidesowa), która redukuje przestrzeń euklidesową do częściowego rozwiązania geometrycznego. 

Z tej analizy koncepcji czaso-przestrzennej mechaniki klasycznej, możemy wywnioskować, że: 

1. Wprowadzenie przez Newtona przestrzeni euklidesowej dla prawdziwej czaso-przestrzeni jest początkowym 

błędem mechaniki klasycznej. Właściwościami tej geometrycznej przestrzeni są: 

a) pustość (brak siły, brak przyspieszenia); 

b) jednorodność; 

c) istnienie prostych torów (linii); 

d) absolutność przestrzeni i czasu – brak zmiany rozmiarów przestrzeni i czasu (nieruchomość albo 

przesunięcie). 

2. Te właściwości przestrzeni euklidesowej ucieleśnione są w prawie bezwładności, które jest błędną 

abstrakcyjną ideą bez żadnej fizycznej korelacji. Prawo to tworzy podstawową antynomię z pozostałymi 

prawami mechaniki, które określają prawdziwe siły, przyspieszenia i rotacje. 

3. Podczas gdy absolutność przestrzeni i czasu w mechanice klasycznej odrzucona jest przez teorię względności 

(patrz następne publikacje), jednorodność czaso-przestrzeni, która jest milcząco akceptowana przez tą samą 

teorię, odrzucona jest przez mechanikę kwantową. 

4. Jednakże, dyscypliny te nie czynią żadnego wysiłku, żeby zdefiniować właściwości pierwotnego terminu 

czaso-przestrzeni w kategoriach wiedzy. Z tego powodu, mechanika klasyczna nadal istnieje jako oddzielna 

dyscyplina, aczkolwiek ta podstawowa antynomia fizyki pojawia się w zakamuflowanej formie w problemie 

wartości początkowej (deterministyczne podejście mechaniki klasycznej) kontra zasada nieoznaczoności 

Heisenberga mechaniki kwantowej (intuicyjne pojęcie transcendencji czaso-przestrzeni, patrz Tom II, 

rozdział 7.3, s. 315). 

Ta linia argumentacyjna będzie stosowana w następnych publikacjach omawiających dalsze błędy i zaprzeczenia 

w koncepcji czaso-przestrzeni fizyki konwencjonalnej. 

Przypisy: 

1. M. Born, Teoria Względności Einsteina, Dover Publ., New York, 1965, ss. 57-58. 

2. M. Born, s. 78. 

3. M. Born, ss. 29-30 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Postulat_Euklidesa
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geometria_hiperboliczna
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
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II.2 Koncepcja Względności w Elektromagnetyzmie 

Częściowe poprawienie i dalsze rozwinięcie mechaniki newtonowskiej zostało dokonane przez Einsteina – 

najpierw w szczególnej teorii względności a następnie w ogólnej teorii względności. Ta ostatnia jest 

podstawą współczesnej kosmologii (III.1). Jednakże, początki teorii względności zostały przygotowane w 

elektromagnetyzmie i bez rozważenia koncepcji eteru ta koncepcja jest nic nieznacząca z 

epistemologicznego punktu widzenia. 

Główne osiągnięcia w elektromagnetyzmie (Maxwell, Lorentz) oparte są na silnym przekonaniu, że eter istnieje 

i jest kolejną formą substancji, która wypełnia pustą przestrzeń euklidesową, tj. powinna zastąpić pustą 

przestrzeń. Dalszy rozwój koncepcji eteru, prowadzący do jej obalenia, dostarczył dwie podstawowe idee teorii 

względności: 

1. Światło ma stałą skończoną prędkość dla wszystkich obserwatorów; 

2. Eter, który był uważany za niewidzialną elastyczną materię, substancję lub continuum, w której światło jest 

propagowane, nie może spełnić oczekiwań przypisywanych absolutnej, statycznej przestrzeni euklidesowej 

mechaniki (patrz poprzednia publikacja (II.1)). Z tego powodu, nie ma możliwości udowodnienia zasady 

równoczesności, która była uważana za prawdziwą w mechanice klasycznej. Zamiast tego stwierdzono, że 

wszystkie zjawiska wydają się być relatywne dla każdego obserwatora w odniesieniu do przestrzeni i czasu. 

Był to przypadkowy przebłysk geniuszu Einsteina w uświadomieniu sobie pełnego znaczenia tego prostego 

faktu. Zanim przejdziemy do teorii względności Einsteina i wyjaśnimy dlaczego nie udało mu się odkryć 

„uniwersalnego równania pola” (czytaj tutaj (III.5)), musimy najpierw omówić prekursorów koncepcji 

względności w elektromagnetyzmie. 

Z poznawczego punktu widzenia, elektromagnetyzm był zawsze dualistyczną teorią. W tym samym czasie, gdy 

Huygens ustanowił teorię fali elektromagnetycznej, Newton wspierał już koncepcję cząsteczek. Dysputa 

pomiędzy tymi dwoma przeciwnymi poglądami była bardzo stymulująca i wywołała pierwsze pomiary prędkości 

światła. Już w 1676 r. z obserwacji astronomicznych Römer był w stanie zmierzyć prędkość światła ze 

zdumiewającym stopniem precyzji (c = 299 792 km/s). 

W 1727 r. Bradley odkrył kolejny skutek skończonej prędkości światła, mianowicie, że wszystkie gwiazdy stałe 

wykonują coroczną rotację z powodu obiegu Ziemi dookoła Słońca. Od czasu Foucaulta (1865 r.), wiemy, że 

prędkość światła w powietrzu jest większa niż jego prędkość w jakimkolwiek innym medium. Jest to pierwsze 

potwierdzenie maksymalnej skończonej prędkości światła w „pustej przestrzeni”. 

Głównym celem elektromagnetyzmu, który wyewoluował w międzyczasie w oddzielną dyscyplinę obok 

mechaniki klasycznej, było znalezienie wyjaśnienia na propagację światła w pustej przestrzeni, którą w 

mechanice wprowadził Newton. Gdyby światło było falą poprzeczną, jak wskazywała większość eksperymentów, 

wówczas mogłoby być jedynie propagowane w ośrodku sprężystym, tak jak głosiła to teoria optyki w tamtym 

czasie przez Fresnela, który był głęboko uduchowioną osobą i tym samym wielkim wyjątkiem jak na Francuza. 

Te rozważania doprowadziły do rozwinięcia koncepcji eteru. Ta koncepcja ma kluczowe teoretyczne 

znaczenie, gdyż jest synonimem dla pierwotnego terminu. Wykazałem w Tomie II, rozdział 3.2, że Ogólne 

prawo continuum jest różniczkową formą Prawa Uniwersalnego w ośrodku sprężystym, z którego 

klasyczne równanie falowe (Tom II, rozdział 4.5), cztery równania Maxwella elektromagnetyzmu 

(Tom II, rozdział 6.13) i równanie falowe Schrödingera mechaniki kwantowej (Tom II, rozdział 7.2) 

zostały wyprowadzone w obrębie matematyki. 

Koncepcja eteru była najbardziej wyszukaną intuicyjną percepcją pierwotnego terminu przed odkryciem Prawa 

Uniwersalnego. Jej obalenie na podstawie doświadczenia Michelsona-Morleya w 1887 r. było konsekwencją 

niepowodzenia koncepcji eteru w wykluczeniu wszystkich błędnych właściwości przypisywanych pierwotnemu 
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terminowi od czasu wprowadzenia przestrzeni euklidesowej w mechanice klasycznej (II.1). Eksperyment 

Michelsona-Morleya ucieleśniał błędne koło empirycznego agnostycyzmu, któremu poddana była fizyka zanim 

Prawo Uniwersalne zostało odkryte i udowodnione, że jest prawdziwe w fizyce i bionauce w 1994-1995 r. 

Przerzucenie właściwości przestrzeni euklidesowej na eter doprowadziło do następującego poznawczego 

poglądu elektromagnetyzmu: 

 eter był prawdziwym, absolutnym układem odniesienia o materialnym charakterze analogicznym do 

absolutnej, abstrakcyjnej przestrzeni euklidesowej, takiej jak wprowadzona przez Newtona (II.1). 

 W związku z tym, eter zdefiniowany był jako statyczny, tj. „nieruchomy” (Newton) ośrodek sprężysty, 

który wypełnił pustą przestrzeń mechaniki. 

 W tym ośrodku, światło było propagowane z prędkością c. 

 Wszystkie pozostałe ruchy mogły być ustawione w relacji do tego prawdziwego nieruchomego układu 

odniesienia o absolutnym charakterze. 

Zamiarem hipotezy eteru było nie tylko dostarczenie logicznego wyjaśnienia na elektromagnetyzm z 

poznawczego punktu widzenia, ale również wyeliminowanie pustej przestrzeni euklidesowej mechaniki 

klasycznej, która powodowała fizykom liczne teoretyczne problemy w tamtym czasie, których nie mogli 

pogodzić z empirycznymi dowodami. Celem doświadczenia Michelsona-Morleya było udowodnienie tej 

hipotezy. 

Zanim omówię jego wyniki, wyjaśnię dlaczego hipoteza ta, która była na właściwej drodze, musi być obalona z 

teoretycznego punktu widzenia. 

Pojęcie eteru łączy w sobie dualistyczne spojrzenie w optyce i mechanice klasycznej, w ramach których ośrodek i 

fale uważane są za dwa oddzielne byty (N-zbiory). Jest to klasyczny epistemologiczny błąd, który regularnie 

spotyka się w konwencjonalnej fizyce. 

N-zbiór jest matematycznym lub jakimkolwiek innym zbiorem elementów, który wyklucza się jako element. Dla 

przykładu próżnia, pustka, jest N-zbiorem, ponieważ zawiera ona, zgodnie z obecną nieudaną fizyką, wszystkie 

elementarne cząsteczki, które posiadają energię i masę, tj. są czymś, podczas gdy pustka jest niczym. Kolejnym 

przykładem N-zbioru jest zbiór wszystkich „2” liczb, który wyklucza siebie jako element, ponieważ jest to jeden 

(1) zbiór. Wszystkie wymierne liczby są zatem N-zbiorami, ponieważ wykluczają continuum jako ciągły byt, 

natomiast wszystkie liczby transcendentalne są U-zbiorami, które zawierają się i całość, continuum, jako 

element. 

Jednakże, ludzkości nie udało się do tej pory opracować matematyki transcendentalnej. Wraz z odkryciem 

Prawa Uniwersalnego utorowałem drogę na rozwinięcie takiej zaawansowanej matematyki, która odpowiednio 

określa Wszystko-Co-Jest. Szczegółowo omówiłem te teoretyczne problemy matematyki w Tomie I oraz Tomie 

II i rozwiązałem je znosząc jednocześnie kryzys podstaw matematyki w 1995 r. 

Z tego powodu fizyka wykonała istne mentalne salto mortale (pełny fikołek) przez zdeklarowanie, że próżnia 

jest „bogata w energię”, z której cząsteczki elementarne są tworzone zgodnie z pewnymi zasadami symetrii. Jest 

to kolejny epicki idiotyzm (idio (III.7)) modelu standardowego fizyki. 

Po raz pierwszy w nowej Aksjomatyce, wszystkie rzeczywiste systemy i poziomy czaso-przestrzeni traktowane są 

jako U-zbiory, które zawierają się i Całość = energię = czaso-przestrzeń = pierwotny termin jako element. 

Mogą być rozróżnione jedynie w ludzkim umyśle środkami matematyki, ale nie w ujęciu realnym. Jest to 

nawracający motyw całej nowej teorii nauki Prawa Uniwersalnego. 

Kiedy zastosujemy tę fundamentalną aksjomatyczną wiedzę do eteru, musimy wyciągnąć wniosek, że nie ma 

możliwości rozróżnienia pomiędzy ruchem, jako falą, a ośrodkiem. Wykazałem w Tomie II, że równanie 

falowe wyprowadzone jest przez uwzględnienie rotacji cząsteczki w ośrodku. 
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W nowej Aksjomatyce, ruch jest synonimem pierwotnego terminu = czaso-przestrzeni = (elastycznego) 

continuum (zasada ostatniej równoważności). Definicja jego podstawowej wielkości, prędkości, jest 

aksjomatycznie z niego wyprowadzona jako jednowymiarowa czaso-przestrzeń w obrębie matematyki 

(Aksjomatyka, punkt 21.). Dlatego też, możemy napisać następującą równoważność w odniesieniu do eteru: 

eter jako ośrodek = continuum = czaso-przestrzeń fotonowa = 

= c = c2 = LRC = cn = constans 

Równanie to upraszcza nasze rozumienie koncepcji eteru i względności w niezwykłym stopniu. Mówi ono, że 

[czaso-przestrzeń-1d] jest stała dla każdego poziomu czaso-przestrzeni – dla przykładu, stała prędkość światła 

jest specyficzną wielkością [czaso-przestrzeni-1d] stałej czaso-przestrzeni fotonowej. Jednakże, stała czaso-

przestrzeń jest w nieustającym ruchu – stałość czaso-przestrzeni i jej ruch nie wykluczają się wzajemnie, ale są 

równoważnymi i uzupełniającymi się aspektami pierwotnego terminu. 

Mając to na uwadze, łatwo jest zrozumieć dlaczego wynik eksperymentu Michelsona-Morleya doprowadził do 

obalenia koncepcji eteru, ucieleśniającej poznawcze błędy mechaniki newtonowskiej, i w tym samym czasie 

potwierdził naturę czaso-przestrzeni jak zdefiniowana jest w nowej Aksjomatyce. 

Przetestowana przez to doświadczenie hipoteza eteru może być podsumowana następująco: 

gdyby eter był prawdziwym, nieruchomym układem odniesienia, pomiar prędkości światła w 

poruszającym (obracającym) się systemie, takim jak Ziemia, dałby różne rozmiary dla c, w zależności 

od tego, czy światło porusza się z obrotem Ziemi czy w przeciwnym kierunku. 

Jednakże, ani Michelson ani Morley nie mogli znaleźć żadnej zmiany c w odniesieniu do ziemskiej rotacji. Ten 

poprawny wynik na stałość czaso-przestrzeni przejawianą przez prędkość c poziomu fotonowego doprowadził 

do absolutnie błędnego wniosku, że Ziemia jest „nieruchoma w odniesieniu do eteru”. 

Jednakże, sama Ziemia jest rotującym systemem – obraca się wokół własnej osi, wokół Słońca i tak dalej 

(nakładające się rotacje). Dlatego też, ten system grawitacyjny nie może być nieruchomy w kategoriach 

absolutnych. 

Jako że prędkość światła c pozostaje stała, to samo musi utrzymywać się dla eteru. Nie może być on 

nieruchomym bytem – absolutnym systemem odniesienia w stanie spoczynku, co oczekiwane jest w terminach 

przestrzeni euklidesowej. 

Niestety, zamiast odrzucenia pustej przestrzeni mechaniki klasycznej i zmodyfikowania koncepcji eteru, 

konsekwencją doświadczenia Michelsona-Morleya było obalenie eteru, tj. czaso-przestrzeni fotonowej, 

jako prawdziwego poziomu i zastąpienie go koncepcją pustki (próżni), gdzie zależne-od-c „działania na 

odległość” obserwowane są jako korelacje dalekiego zasięgu (LRC), które pośredniczone są przez 

hipotetyczne pola, takie jak pola elektromagnetyczne i grawitacyjne. 

Ta eksperymentalna interpretacja oznacza jeden z najciemniejszych okresów współczesnej fizyki, spychając tę 

dyscyplinę w całkowicie niewłaściwym kierunku na ponad wiek, aż Prawo Uniwersalne zostało w końcu odkryte 

w 1995 r. i wszystkie znane częściowe prawa fizyczne zostały zintegrowane przez to prawo jako jego specyficzne 

matematyczne zastosowania. 

Interpretacja doświadczenia Michelsona-Morleya doprowadziła do rozwinięcia szczególnej teorii 

względności. W rzeczywistości, Einstein dowiedział się o eksperymencie Michelsona-Morleya dopiero po tym, 

jak już ustanowił szczególną teorię względności. Interpretacja teorii względności w kategoriach tego 

eksperymentu jest adaptacją a posteriori historycznych faktów, żeby służyły ludzkim potrzebom w zakresie 

chronologii czasu linearnego. 
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Odrzucenie eteru zcementowało dogmat, że czaso-przestrzeń jest pusta i jednorodna, gdzie fotony, będące 

cząsteczkami z energią E=h f, ale nie posiadające masy (?), propagowane są z prędkością światła, co jest 

kompletnym nonsensem jak udowodniłem ponad wszelką wątpliwość (I.3). Dogmat, że cząsteczki poruszają się 

w próżni, oparty jest na założeniu, że N-zbiory istnieją i jest zatem kardynalnym błędem epistemologicznym w 

fizyce. 

Wyruszając od natury czaso-przestrzeni, wykluczam wszystkie naukowe koncepcje, które są N-zbiorami. W ten 

sposób eliminuję wszystkie paradoksy w nauce, które osiągają punkt kulminacyjny w słynnej hipotezie 

continuum matematyki. 

Początki teorii względności zostały przygotowane w elektromagnetyzmie, kiedy stało się oczywiste, że 

przestrzeń i czas były dwoma kanonicznie sprzężonymi częściami składowymi czaso-

przestrzeni, które zachowują się odwrotnie. 

Czytaj tutaj: Dlaczego Czaso-Przestrzeń = Energia Posiada Jedynie Dwa Wymiary (Części 

Składowe) – Przestrzeń i Czas (Cały Artykuł) (I.1-I.5) 

Odwrotność ta jest aspektem stałości czaso-przestrzeni co manifestowane jest przez części: 

skoro [czaso-przestrzeń] = constans = 1, wtedy [przestrzeń] = 1/[czas] = 1/f. 

Wynika to z pierwotnego aksjomatu. Wiedza faktycznej odwrotności przestrzeni i czasu przekazana jest w 

historycznych obserwacjach empirycznych, że iloraz powierzchni elektronu (ładunku) (I.5) i masy 

e/me = SP(A)e /SP(A)m = 0≤SP(A)≤1 

maleje wraz z rosnącą prędkością v = [czaso-przestrzeń-1d] = E. 

W obrębie nowej Aksjomatyki, zjawisko to może być wyjaśnione natychmiastowo. Jako że masa jest zależnością 

czaso-przestrzenną (I.2) zbudowaną w abstrakcyjny sposób, kiedy energia (czaso-przestrzeń) systemu, takiego 

jak elektron, wzrasta relatywistycznie, jej zależność czaso-przestrzenna, tj. masa, również wzrośnie w 

odniesieniu do stałej jednostki odniesienia 1 kg. 

Zjawisko to zostało zinterpretowane nieco niezdarnie przez Lorentza, który postulował, że sferyczna forma 

elektronu spłaszczyła się w kierunku jego poruszania się, dzięki czemu masa wzrosła w kategoriach gęstości. 

Uwzględnił on interpretację FitzGeralda doświadczenia Michelsona-Morleya – sugerowała ona, że 

Ziemia skurczyła się w kierunku swojego obrotu. To wyjaśniłoby dlaczego Michelson i Morley nie znaleźli 

żadnej różnicy w c w zależności od ziemskiego ruchu. 

W eksperymencie tym, lokalizacja obserwatora była związana z Ziemią albo raczej był on częścią Ziemi. Z tego 

powodu obserwator nie był w stanie ustalić relatywnej kontrakcji Ziemi. Gdyby obserwator był umiejscowiony 

poza Ziemią, tj. w czaso-przestrzeni fotonowej, zmierzyłby relatywną kontrakcję Ziemi w kierunku rotacji. 

FitzGerald zaproponował prosty współczynnik proporcjonalności, za pomocą którego to skrócenie 

długości mogło być obliczone: 

γ-1 = √(1-v2/c2) = √(c2 – v2)/c2 = √(dLRC/LRCp) = 

= √(SP(A)relatywne/SP(A)referencyjne) = 

= [czaso-przestrzeń-1d]rel/[czaso-przestrzeń-1d]ref = 0≤SP(A)≤1 
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W nowej teorii Prawa Uniwersalnego współczynnik ten nazywam „czynnikiem proporcjonalności 

transformacji Lorentza”, albo po prostu czynnikiem Lorentza, ponieważ jest on podstawowy jego 

relatywistycznej prezentacji przestrzeni i czasu w elektromagnetyzmie. 

Powyższe równanie ukazuje, że: 

Czynnik Lorentza γ-1 jest iteracyjną prezentacją matematyczną zbioru 

prawdopodobieństwa Kołmogorowa 0≤SP(A)≤1 zdefiniowaną zgodnie z zasadą 

cyrkularnego argumentu w obrębie matematyki. Początkowym systemem odniesienia 

jest czaso-przestrzeń fotonowa wyrażona przez LRC = c2, do której relatywistyczna 

zmiana czaso-przestrzeni systemów jest ustawiona w relacji. 

Jest to w rzeczy samej niesamowite, że ani Lorentz, ani Einstein lub jakikolwiek inny fizyk po nich, nie pojął 

tego prostego metodologicznego faktu, mianowicie, że wszystkie matematyczne równania w teorii względności 

są faktycznymi prezentacjami zbioru prawdopodobieństwa 0≤SP(A)≤1 w statystyce, podczas gdy ta ostatnia 

jest kolejną wariacją zbioru continuum w matematyce. Szczegółowo omówiłem ten teoretyczny aspekt w 

Tomie I i również w Tomie II. W moim następnym artykule odniosę się jeszcze raz do prawdziwej esencji teorii 

względności jako stosowanej statystyki do czaso-przestrzeni. 

Lorentz wyprowadził ten czynnik ze skrócenia długości FitzGeralda i zastosował go do dylatacji czasu. 

Był pierwszym, który mówił o „czasie lokalnym” i „przestrzeni lokalnej” obiektów, które zmieniają się w 

relatywny sposób w kierunku poruszania się. 

W kategoriach hipotezy eteru, skrócenie długości FitzGeralda i dylatacja czasu Lorentza wskazują, że kiedy 

przestrzeń i czas mierzone są w poruszających się obiektach, będą miały różne rozmiary w porównaniu do tych 

mierzonych w relacji z absolutnym nieruchomym eterem, tj. z rozmiarami czaso-przestrzeni mierzonymi w 

relacji z samymi sobą ze statycznego punktu widzenia (budowanie pewnego zdarzenia w obrębie 

matematyki). 

W ten sposób, relatywność przestrzeni i czasu, co jest obiektywnie obserwowane i określane przez czynnik 

Lorentza, dała życie teorii względności. 

W procesie tym, zarówno absolutna niezmienna przestrzeń mechaniki klasycznej i koncepcja eteru w 

elektromagnetyzmie zostały obalone. Zostały zastąpione przez hermafrodyczną koncepcję czaso-przestrzeni w 

teorii względności, która jest powszechnie dzisiaj akceptowana. Łączy ona pustość i jednorodność przestrzeni 

euklidesowej jako próżni (pustki) z odwrotnym zachowaniem się jej części składowych jak określa to czynnik 

Lorentza w elektromagnetycznej teorii względności. 

Ponadto, ogólna teoria względności postuluje, że ta czaso-przestrzeń jest „wygięta” (zakrzywiona) przez 

grawitację. Nie istnieje, jednakże, żadne wyjaśnienie w jaki sposób ta interakcja energii jest pośredniczona w 

pustce, albo przez pustkę, ponieważ ani mechanika klasyczna, ani ogólna teoria względności Einsteina, nie 

proponuje jakiejkolwiek teorii grawitacji. Fakt ten demonstruje prowizoryczny charakter teorii względności 

Einsteina. 

Mechanizm grawitacji został wyjaśniony po raz pierwszy skrupulatnie w nowej teorii Prawa Uniwersalnego 

przez wykorzystanie całej istotnej wiedzy i danych eksperymentalnych z mechaniki klasycznej, 

elektromagnetyzmu, teorii względności i mechaniki kwantowej. 

Czytaj tutaj: Mechanizm Grawitacji – Wyjaśniony po Raz Pierwszy (I.9) 

Przed okryciem Prawa Uniwersalnego, stara fizyka nie była w stanie zintegrować grawitacji z pozostałymi 

trzema fundamentalnymi siłami (czytaj tutaj). Ta niedoskonałość modelu standardowego jest generalnie 

rozpoznawana przez wszystkich teoretyków, co wyjaśnia dlaczego więcej niż 50% wszystkich teoretycznych 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/mechanizm-grawitacji-wyjasniony-po-raz.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2014/07/announcement-theory-universal-law/
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fizyków w czasach dzisiejszych pracuje nad udoskonaleniem modelu standardowego w swojej działalności  

badawczej, co oficjalnie piszą na swoich stronach internetowych. 

Ten nagi fakt wyraźnie ukazuje jak niekompletna i tymczasowa była ta nauka od czasu jej narodzin do dnia 

dzisiejszego i dlatego jest to dla mnie niepojęte, dlaczego fizycy wykazują tak patologiczny, kierowany strachem 

opór względem popularyzacji nowej teorii Prawa Uniwersalnego w ostatnich dwóch dekadach od czasu, gdy 

Tom I o fizyce i matematyce został po raz pierwszy opublikowany latem 1997 roku. 

 

II.3 Koncepcja Czaso-Przestrzenna Szczególnej i Ogólnej 

Teorii Względności 

W 1905 r. Einstein zrozumiał, że transformacje Lorentza (II.2) nie były sztucznymi prezentacjami lokalnej 

przestrzeni i czasu elektromagnetycznych systemów, ale były fundamentalnie połączone z naszym samym 

rozumieniem czaso-przestrzeni. Podczas gdy uważa się, że zasada względności wyrażona przez czynnik 

Lorentza nadal ma wyłącznie charakter teoretyczny, stała prędkość światła c jest powszechnie uznawanym 

faktem. 

W pierwszym kroku, Einstein odrzucił zasadę równoczesności odziedziczoną po mechanice klasycznej i 

zastąpił ją zasadą względnej równoczesności. To „nowe” spostrzeżenie było opóźnionym odkryciem. Od 

Galileusza, który jako pierwszy odkrył i zmierzył grawitację i tym samym założył współczesną fizykę (I.6), zajęło 

to więcej niż trzy stulecia, żeby zrozumieć ten prosty fakt, chociaż względność przestrzeni (pozycji) i czasu była 

centralnym tematem filozofii od czasu antyku. 

Zasada względności jest konsekwencją właściwości czaso-przestrzeni. Ponieważ czaso-przestrzeń jest 

zamknięta, możemy dowolnie wybrać jakikolwiek system jako układ odniesienia i porównać z nim każdy 

inny system zgodnie z zasadą cyrkularnego argumentu. W taki właśnie sposób układ SI i jego jednostki 

zostały wprowadzone do fizyki, jednakże bez zrozumienia tego fundamentalnego teoretycznego faktu. 

Czytaj tutaj: Dlaczego Czaso-Przestrzeń = Energia Posiada Jedynie Dwa Wymiary (Części 

Składowe) – Przestrzeń i Czas (Cały Artykuł) (I.1-I.5) 

Oznacza to, że nie ma „przestrzeni absolutnej” ani „czasu” takiego jak wprowadził Newton w mechanice 

klasycznej (II.1), ale jedynie konkretne rozmiary (związki) dwóch części składowych czaso-przestrzeni = energii 

dla każdego systemu i poziomu. Jest to konsekwencja niejednorodności (dyskretności) jako kolejnej 

fundamentalnej własności czaso-przestrzeni (patrz Aksjomatyka). 

Zasada równoczesności odzwierciedla otwarty charakter systemów czaso-przestrzeni jako U-podzbiorów – 

każda lokalna interakcja jest częścią całkowitej wymiany energii we Wszechświecie (= pierwotnemu terminowi). 

W Aksjomatyce udowodniłem, że wszystkie systemy Wszystkiego-Co-Jest są U-zbiorami i zawierają siebie oraz 

Całość jako element. Zasada równoczesności jest zatem intuicyjnym, chociaż nieprzetworzonym, przekonaniem 

w fizyce, że czaso-przestrzeń jest jednością, która jest poznawczą podstawą w nowej Teorii Nauki Prawa 

Uniwersalnego. Udowadnia ona, że wszystkie znane poszczególne prawa fizyczne są pochodnymi i przejawami 

jednego prawa natury. 

Dlatego też, nie jest to przypadek, że gdy Einstein odkrył tę zasadę w fizyce, wszystkie ruchy avantgarde 

odkrywały zasadę „simultanéité” w sztuce i poezji (patrz Tom IV). Dzisiaj mówimy o globalizacji i uznajemy 

Ziemię za wioskę. Jutro, jeśli przeżyjemy, rozszerzymy to odczucie na Wszechświat przez wdrożenie teorii 

Prawa Uniwersalnego. Jest to spodziewana ewolucja ludzkiej świadomości, zanim stanie się aktywną częścią 

uniwersalnej świadomości czaso-przestrzeni (1). 

Dwa postulaty teorii względności są dobrze znane: 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koncepcja-wzglednosci-w.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koncepcja-czaso-przestrzeni-w-fizyce.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koncepcja-czaso-przestrzeni-w-fizyce.html
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http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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 Pierwszym jest zasada względności, która mówi, że nie ma preferencyjnej inercyjnej ramy 

odniesienia: prawo(a) naturalne jest (są) takie samo(e) we wszystkich inercyjnych systemach. 

 Drugi postulat tyczy się zasady stałej prędkości światła. Prędkość światła c jest stała w próżni i w 

każdej inercyjnej ramie odniesienia i nie zależy od poruszania się obiektu, albo alternatywnie: każdy 

obserwator mierzy taką samą wartość prędkości światła w próżni. 

Jest to tradycyjne przedstawienie postulatów Einsteina, które można znaleźć w licznych podręcznikach o fizyce 

i teorii względności. 

Jest to w rzeczy samej zdumiewające, że aż do teraz nikt nie dostrzegł tego wrodzonego paradoksu pomiędzy 

tymi dwoma postulatami. Jest to klasyczny przykład poznawczej ślepoty współczesnej fizyki w odniesieniu do 

jej podstawowych pojęć. Paradoks wyłania się z użycia pojęcia „inercyjna rama odniesienia”. Termin ten 

wprowadzony jest w połączeniu z prawem bezwładności. 

Prawo to może jedynie rozróżnić pomiędzy ruchem jednostajnym (a = 0) i ruchem z przyspieszeniem 

(a > 0). Z definicji, wszystkie inercyjne ramy odniesienia powinny poruszać się jednostajnie lub pozostawać w 

spoczynku, w przeciwnym razie pierwsze prawo jest niepoprawne. 

Czy oznacza to, że zasada względności nie utrzymuje się w przyspieszonych systemach? Najwyraźniej nie, bo 

właśnie ta sprzeczności powinna być wyeliminowana przez drugi postulat Einsteina. Mówi on, że prędkość 

światła pozostaje taka sama, niezależnie od poruszania się obserwatora. Postulat ten nie rozróżnia między 

ruchem jednostajnym i ruchem z przyspieszeniem. 

Po tym przekonujące jest to, że istnieje fundamentalny paradoks pomiędzy pierwszym a drugim postulatem 

szczególnej teorii względności. 

Jak możemy uniknąć tego paradoksu? Paradoks ten jest właściwie wyeliminowany w ogólnej teorii względności, 

który oparty jest na zasadzie równoważności: 

„jednorodne pole grawitacyjne jest całkowicie równoważne z jednostajnie przyspieszoną ramą 

odniesienia” (2) 

Zasada ta przyznaje prosty fakt, że nie istnieją prawdziwe inercjalne ramy odniesienia. Z tego powodu, w 

szczególnej teorii względności, Einstein zastępuje koncepcję inercjalnej ramy odniesienia, która jest obiektem 

myśli bez fizycznej korelacji z prawdziwymi ramami odniesienia – lokalnym potencjałem grawitacyjnym 

glokal = LRCG. Dla przykładu, grawitacja Ziemi jest taką prawdziwą ramą odniesienia. Jest równoważna z 

systemem przyspieszonym, na przykład, z rakietą o takim samym przyspieszeniu co g, ale wystrzeloną w 

przeciwnym kierunku. Jest to częsty przykład, za pomocą którego zasada równoważności wytłumaczona jest w 

konwencjonalnych podręcznikach do fizyki. 

Istnieją dwa główne poznawcze aspekty tej zasady, które powinny być omówione. Po pierwsze, istnieje 

nieskończenie wiele prawdziwych ram odniesienia, ponieważ istnieje nieskończenie wiele ciał niebieskich w 

czaso-przestrzeni z konkretnymi polami grawitacyjnymi albo potencjałami (LRC, korelacje dalekiego zasięgu). 

Po drugie, zasada ta obowiązuje jedynie w ruchach z jednostajnym przyspieszeniem i nie uwzględnia ruchów ze 

zmieniającym się przyspieszeniem. W drugim przypadku, ruch uznawany jest za składający się z nieskończenie 

małych odcinków o jednostajnym przyspieszeniu. 

Jak widzimy, nieskończoność prawdziwych ram odniesienia jest podstawowa zasadzie równoważności. Jest to 

intuicyjne pojęcie nieskończoności czaso-przestrzeni. Jest to również widoczne w nazwie tej zasady, która jest 

intuicyjną, choć nieświadomą, percepcją zasady ostatniej równoważności, która jest pierwszym i jedynym 

aksjomatem a priori nowej Aksjomatyki Prawa Uniwersalnego. 

W rzeczy samej, idea równoważności Einsteina odzwierciedla zasadę ostatniej równoważności naszej 

Aksjomatyki, kiedy zastosowana jest do części jako zasada cyrkularnego argumentu. Każda definicja 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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matematycznej równoważności oparta jest na tej zasadzie. Nie zostało to zrozumiane w matematyce 

teoretycznej, co ucieleśnione jest w jej kryzysie podstaw, który po raz pierwszy rozwiązałem w 1995 r. i tym 

samym ocaliłem współczesną naukę przed tym teoretycznym zagrożeniem, które wisiało niczym miecz 

Damoklesa nad splątanymi głowami wszystkich naukowców, nawet jeśli preferowali oni zamknąć swoje oczy i 

zlekceważyć to niebezpieczeństwo na wiele dekad. 

Dochodzimy do ważnego wniosku: 

Zasada równoważności ogólnej teorii względności jest zastosowaniem zasady 

cyrkularnego argumentu. Składa się ona również z budowania równoważności i 

tworzenia porównań. Jest to jedyne zadanie tej dyscypliny i fizyki jako całości. 

Ewidentnie, kiedy teoria względności doprowadzona jest do jej logicznego końca (czego Einsteinowi 

najwyraźniej nie udało się zrobić), prowadzi to do odrzucenia prawa bezwładności. Jest to nieuniknione w 

świetle nowej Aksjomatyki. Jednakże, prawo to ma rdzeń racjonalny, który powinien być wyjaśniony przez 

wzgląd na obiektywizm. 

Z matematycznego punktu widzenia, pierwsza zasada bezwładności Newtona jest szczególnym przypadkiem 

(przypadkiem granicznym) drugiej zasady: F = ma; jeśli a = 0, siła wypadkowa wynosi zero F = 0 i mamy 

stan pierwszej zasady. Zasada bezwładności utrzymuje się jedynie w ramach odniesienia wolnych od sił, tj. w 

pustej przestrzeni. Jednakże, pusta przestrzeń nie istnieje – czaso-przestrzeń jest ciągła. Jako że czaso-

przestrzeń jest równoważna energii, nie ma miejsca we Wszystkim-Co-Jest, które wolne jest od sił i gdzie prawo 

bezwładności mogłoby być zasadne. 

Co jest epistemologicznym tłem tego prawa w świetle nowej Aksjomatyki? To jest bardzo proste! Prawo 

Uniwersalne wyrusza od odwrotności przestrzeni i czasu, gdzie czaso-przestrzeń (energia) jest proporcjonalna 

do czasu: E ≈ f. Jeżeli czas zbliża się do zera  f → 0, wtedy czaso-przestrzeń również zbliży się do zera: E ≈ f → 

0. W tym przypadku, przestrzeń zbliży się do nieskończoności [przestrzeń] → ∞. Ta nieskończona przestrzeń 

będzie jednorodna, ponieważ jej dyskretność jest funkcją czasu f : dyskretność = f → 0. 

Rozmiar takiej abstrakcyjnej przestrzeni może być formalnie przedstawiony środkami linii prostych (torów) w 

obrębie geometrii, ponieważ promień tej hipotetycznej rotacji będzie nieskończony:  r → ∞. W tych warunkach 

brzegowych, czaso-przestrzeń nabędzie właściwości przypisywane pustej przestrzeni euklidesowej, jak 

ucieleśnione są one w prawie bezwładności. 

Z tego konkludujemy: 

Prawo bezwładności jest matematyczną abstrakcją (obiektem myśli), która opisuje 

hipotetyczne warunki brzegowe czaso-przestrzeni: 

kiedy E ≈ f = dyskretność → 0, wtedy 

[przestrzeń] → ∞ = jednorodna, pusta przestrzeń = 

= przestrzeń euklidesowa (linie proste) 

Faktyczna teoria względności jest zastosowaniem transformacji Lorentza elektromagnetyzmu (II.2), za pomocą 

których czaso-przestrzeń wszystkich materialnych obiektów jest matematycznie określona, natomiast czaso-

przestrzeń fotonowa w tym samym czasie traktowana jest jako pusty, jednorodny byt. Ta matematyczna 

prezentacja czaso-przestrzeni i ich abstrakcyjnych wielkości, takich jak masa i pęd, nazywana jest 

„relatywistyczną”. Stąd terminy: energia relatywistyczna, masa relatywistyczna i pęd 

relatywistyczny. 

http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koncepcja-wzglednosci-w.html


79 
 

Wielkości te zbudowane są w obrębie matematyki zgodnie z zasadą cyrkularnego argumentu przez wybranie 

czaso-przestrzeni fotonowej jako początkowej ramy odniesienia bez zrozumienia teoretycznych skutków tej 

fundamentalnej decyzji. Jest to motyw przewodni wszystkich moich tekstów o Prawie Uniwersalnym. 

Czytaj również: Dlaczego Czaso-Przestrzeń = Energia Posiada Jedynie Dwa Wymiary (Części 

Składowe) – Przestrzeń i Czas (Cały Artykuł) (I.1-I.5) 

Kiedy skrócenie długości FitzGeralda i dylatacja czasu Lorentza wyrażone są w obrębie teorii 

względności, niezwłocznie rozpoznajemy, że czynnik Lorentza γ-1 jest kolejnym matematycznym 

przedstawieniem (iteracją) zbioru prawdopodobieństwa Kołmogorowa (patrz poprzednia publikacja 

(II.2)): 

tR/t = L/LR = γ-1 = √(1-v2/c2) = 0≤SP(A)≤1 

kiedy v → 0, wtedy γ-1 → 1, 

kiedy v → c, wtedy γ-1 → 0, 

W powyższym równaniu tR jest czasem spoczynkowym pomiędzy dwoma zdarzeniami (Uwaga: wszystkie 

zdarzenia są potencjałami czynnościowymi), zwanym również „lokalnym’ lub „czasem własnym”, który jest 

mierzony w systemie w stanie spoczynku; t jest czasem spowolnionym, mierzonym w przyspieszonym 

systemie odniesienia. Analogicznie, LR  jest długością systemu w stanie spoczynku, a L jest jego 

skróconą długością przy przyspieszeniu. 

Czynnik Lorentza γ-1 określa relatywistyczną zmianę przestrzeni i czasu, to jest czaso-przestrzeni systemów w 

ruchu. Przypomnij sobie, że wszystkie systemy są w nieustannym ruchu. Jest to również podstawowy wniosek 

teorii względności, a mianowicie, że wszystkie obiekty są w relatywnym ruchu. Z powyższego równania staje się 

oczywiste, że: 

czynnik Lorentza podaje prawdopodobną fizyczną przestrzeń: 

γ-1 = 0≤SP(A)≤1 

Jest to fundamentalna konkluzja nowej Aksjomatyki, która racjonalizuje teorię względności w stosowaną 

statystykę czaso-przestrzeni. 

Zbiór prawdopodobieństwa wszystkich zdarzeń czaso-przestrzennych, będących potencjałami czynnościowymi, 

w transformacjach Lorentza jest zbiorem w odniesieniu do LRC czaso-przestrzeni fotonowej: 

LRCp = UU = c2 = [czaso-przestrzeń-2d]. 

Kiedy w powyższych równaniach zastąpimy konwencjonalny czas t czasem f = 1/t, uzyskamy Uniwersalne 

Równanie jako zasadę trzech (patrz równanie (38-5) w Tomie II): 

E1/E2 = f1/f2 = [przestrzeń-1d]2 / [przestrzeń-1d]1 = 

= tR/t = L/LR = γ-1 = √(1-v2/c2) = K1,2 = SP(A) 

Jest to całe teoretyczne tło teorii względności Einsteina – czy to szczególnej czy ogólnej. Jest ona częściowym i 

niespójnym intuicyjnym postrzeganiem Uniwersalnego Prawa w obrębie matematyki. Po znowelizowaniu, 

teoria względności jest w pełni włączona w nową Aksjomatykę. W ten sposób, eliminujemy tę dyscyplinę jako 

odrębną dziedzinę fizycznej wiedzy. 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koncepcja-wzglednosci-w.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/


80 
 

W tym celu, w następnej publikacji wyjaśnię dwa podstawowe terminy teorii względności, masę 

spoczynkową i masę relatywistyczną w kategoriach nowej Aksjomatyki, jako że błędna konwencjonalna 

interpretacja jest głównym źródłem poznawczej niemocy, która dotyka dzisiaj fizykę. 

Przypisy: 

1. Zdolność pojmowania i aktywna implementacja teorii Prawa Uniwersalnego jest nie tylko wysoce 

intelektualnym aktem – jest decydująco determinowane przez medialność jednostki. To ostatnie zależy 

wyłącznie od wieku duszy każdej jednostki. Na chwilę obecną, ludzka medialność jest na skraju skoku 

ewolucyjnego, który dogłębnie zmieni ludzką świadomość. Jednakże, jedynie stare dusze, na końcu swojego 

cyklu inkarnacyjnego, zyskają na tym skoku ewolucyjnym, który reprezentuje dogłębną energetyczną 

transformację jednostki ludzkiej. Proces ten, znany jako proces ciała świetlistego, LBP (light body process), 

który biegnie teraz z dużą szybkością, nie ma bezpośredniego wpływu na większość młodych dusz, które obecnie 

zaludniają Ziemię. Zmieni on jedynie ich światopogląd. Poświęciłem specjalną książkę temu zagadnieniu 

ludzkiej Gnozy „Ewolucyjny Skok Ludzkości”. 

2. Podręcznik do Fizyki, P.A. Tipler, s. 1132 (To odniesienie jest z wcześniejszej edycji tego podręcznika i 

numery stron mogły się zmienić w ostatniej edycji.) 

 

II.4 Koniec Teorii Względności Einsteina – Jest To Stosowana 

Statystyka Dla Czaso-Przestrzeni Fizycznego Świata 

Masa Spoczynkowa Jest Synonimem Pewnego Zdarzenia 

Masa Relatywistyczna jest Synonimem Zbioru 

Prawdopodobieństwa Kołmogorowa 

Przez udowodnienie, że masa jest związkiem energii (I.2), wykazałem, że równanie Einsteina postulujące 

równoważność pomiędzy energią i masą jest tautologicznym stwierdzeniem. Ta równoważność odgrywa 

dzisiaj kluczową rolę w teorii względności i w fizyce. 

Podczas gdy w mechanice klasycznej masa definiowana jest poprzez błędne koło jako właściwość obiektów 

grawitacyjnych w stawianiu oporu przyspieszeniu, w teorii względności masa jest uważana za równoważną 

materii, podczas gdy termin energia jest zawężony do czaso-przestrzeni fotonowej. Jest to epistemologiczne tło 

równania Einsteina: 

E = mc2, lub m = E/c2 = Ex / LRCp. 

Zgodnie z zasadą cyrkularnego argumentu, energia jakiegokolwiek obiektu materii Ex porównana jest z energią 

systemu odniesienia, w tym przypadku z poziomem czaso-przestrzeni fotonowej LRCp i podana jest jako 

zależność energii m (jako masa) (I.2). 

Związek ten można traktować statycznie albo w odniesieniu do własnego ruchu obiektu. W pierwszym 

przypadku, wielkość ta definiowana jest jako masa spoczynkowa m0, w drugim przypadku jako masa 

relatywistyczna mr. 

W obrębie teorii względności, te dwie wielkości wyrażone są przez transformacje Lorentza (II.3): 

E = Ekin + m0c2 = m0c2 / √(1–v2/c2 ) = γm0c2 = mrc2 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2011/01/light-body-process-in-the-end-times/
http://www.stankovuniversallaw.com/gnosis-evolutionary-leap-mankind-beginning-3rd-millennium/
http://web.pdx.edu/~pmoeck/books/Tipler_Llewellyn.pdf
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_21.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_21.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_21.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_21.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koncepcja-czaso-przestrzenna.html
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Jest to równanie całkowitej energii relatywistycznej E, która podana jest jako suma energii kinetycznej 

Ekin i energii spoczynkowej E0 = m0c2. Używamy tego równania, ponieważ ujmuje ono związek pomiędzy 

masą relatywistyczną i masą spoczynkową: mr = γm0. 

Powyższe równanie jest relatywistycznym wyrażeniem równania Einsteina E = mc2. Ujawnia to, że iloraz 

masy spoczynkowej m0 i masy relatywistycznej mr jest kolejnym pleonastycznym przedstawieniem fizycznego 

zbioru prawdopodobieństwa w obrębie matematyki (patrz również poprzednia publikacja (II.3)): 

m0/mr = γ-1 = 0≤SP(A)≤1 

Ponownie napotykamy zasadę cyrkularnego argumentu – teoria względności może jedynie definiować wielkość 

„masę relatywistyczną obiektu” w relacji do „masy tego samego obiektu w spoczynku”. Obie wielkości są 

abstrakcyjnymi podzbiorami czaso-przestrzeni, które zbudowane są w obrębie matematyki. Tak samo jak ich 

iloraz, czynnik Lorentza γ-1 – reprezentuje on continuum, odpowiednio zbiór prawdopodobieństwa.  

Kiedy porównamy masę spoczynkową z samą sobą, uzyskamy pewne zdarzenie: 

m0/m0 = m0 = SP(A) = 1 

Masa spoczynkowa i masa relatywistyczna są zatem abstrakcyjnymi wielkościami 

czaso-przestrzeni (związkami czaso-przestrzennymi (I.2)), które zbudowane są w obrębie 

formalizmu matematycznego. 

Masa spoczynkowa jest abstrakcyjnym swoistym układem odniesienia obserwowanej 

masy relatywistycznej (zasada cyrkularnego argumentu). Symbolizuje ona pewne 

zdarzenie m0 = 1. 

Masa relatywistyczna podaje prawdziwą czaso-przestrzeń jakiegokolwiek systemu w 

ruchu. Jako że wszystkie systemy są w ruchu, możemy jedynie obserwować masy 

relatywistyczne. Masa relatywistyczna definiowana jest w relacji do masy spoczynkowej 

(zasada cyrkularnego argumentu). 

Jako że masa jest związkiem czaso-przestrzennym (I.2), każda relatywistyczna masa 

systemu jest większa niż jego masa spoczynkowa: mr > m0 . Ich iloraz reprezentuje 

fizyczny zbiór prawdopodobieństwa: 

m0/mr = γ-1 = 0≤SP(A)≤1 

Równanie to wyprowadzone jest za pomocą zasady cyrkularnego argumentu i obejmuje całe kognitywne tło 

zawarte w tych dwóch podstawowych terminach teorii względności, masy spoczynkowej i masy 

relatywistycznej, co nie zostało zrozumiane, ani przez Einsteina, ani przez żadnego innego fizyka po nim.  

Teoria względności mogłaby być, w rzeczy samej, bardzo prosta, kiedy zastosowane jest właściwe aksjomatyczne 

podejście – nowa Aksjomatyka Prawa Uniwersalnego. 

„Wszystko powinno być tak proste, jak to możliwe…, ale nie nazbyt uproszczone.” Albert Einstein (III.7) 

 

 

 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/koncepcja-czaso-przestrzenna.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_21.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_21.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/wielki-wybuch-dopiero-nadejdzie-w.html
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III. Dlaczego Współczesna Kosmologia jest Fałszywą Nauką 

 

III.1 Współczesna Kosmologia Zrewidowana w Świetle Prawa 

Uniwersalnego – Krytyczny Przegląd 

Powiadomiono mnie dzisiaj o gorącym sporze, który szaleje na wysokich stanowiskach współczesnych 

kosmologów odnośnie złych założeń, na których oparta jest ta nowa nauka „kosmologia”. W tomie I, i 

znacznie obszerniej w tomie II, omówiłem te podstawowe teoretyczne doktryny współczesnej kosmologii i 

wyjaśniłem dlaczego jest to całkowicie oszukańcza nauka – właściwie „fałszywa nauka” – nawet znacznie 

bardziej niż jej starsza siostra fizyka. 

W mojej serii teoretycznych artykułów o fizyce opublikowanych w marcu i kwietniu tego roku, 

 Słynny Grawitacyjny Eksperyment Galileusza Określa Prawo Uniwersalne za pomocą Twierdzenia 

Pitagorasa (I.6) 

 Dlaczego Twierdzenie Pitagorasa Jest Trzonem Obecnej Prezentacji Geometrycznej Większości Praw 

Fizycznych (I.7) 

 Dlaczego Czaso-Przestrzeń = Energia Posiada Jedynie Dwa Wymiary (Części Składowe) – Przestrzeń i 

Czas (Część 1) (I.1) 

 Dlaczego Czaso-Przestrzeń = Energia Posiada Jedynie Dwa Wymiary (Części Składowe) – Przestrzeń i 

Czas (Część 2) (I.2) 

 Dlaczego Czaso-Przestrzeń = Energia Posiada Jedynie Dwa Wymiary (Części Składowe) – Przestrzeń i 

Czas (Część 3) (I.3) 

 Dlaczego Czaso-Przestrzeń = Energia Posiada Jedynie Dwa Wymiary (Części Składowe) – Przestrzeń i 

Czas (Część 4) (I.4) 

 Dlaczego Czaso-Przestrzeń = Energia Posiada Jedynie Dwa Wymiary (Części Składowe) – Przestrzeń i 

Czas (Część 5) (I.5) 

 Efekt Dopplera Jest Uniwersalnym Dowodem na Odwrotność Przestrzeni i Czasu (I.8) 

 Mechanizm Grawitacji – Wyjaśniony po Raz Pierwszy (I.9) 

wykazałem już, dlaczego fundamentalna koncepcja ciemnej materii we współczesnej kosmologii jest jednym 

z największych błędów w nauce. Fizykom nie udało się zrozumieć ich własnej definicji masy, której używają we 

wszystkich innych definicjach i teoretycznych rozprawach, z metodologicznego i epistemologicznego punktu 

widzenia. Kiedy się właściwie ją zinterpretuje, staje się oczywiste, że fizyczna wielkość „masa” jest relacją 

energii, a nie wrodzoną własnością materii. Jako że wszystkie systemy Wszystkiego-CO-Jest posiadają energię, 

która jest z definicji Pierwotnym Terminem ludzkiej świadomości dla Wszystkiego-CO-Jest, wszystkie 

systemy również mają masę. Kropka! 

Mówiłoby nam to, że fotony również mają masę i nie są „bezmasowymi” cząsteczkami jak twierdzi 

konwencjonalna fizyka w obecnych czasach. Udowodniłem nie tylko, że fotony mają masę (I.3), ale że masa 

wszystkich elementarnych cząsteczek może być bardzo łatwo obliczona z masy podstawowego fotonu, która 

jest fundamentalną naturalną stałą, którą pierwszy odkryłem w 1995 roku (patrz Tabela 1). Derywacje te i 

teoretyczne tło zaprezentowałem w moim całym artykule udowadniając, że energia = czaso-przestrzeń 

posiada jedynie dwa wymiary – przestrzeń i czas, co jest samo w sobie największą rewolucją w nauce: 

Dlaczego Czaso-Przestrzeń = Energia Posiada Jedynie Dwa Wymiary (Części Składowe) – Przestrzeń i Czas 

(Cały Artykuł) (I.1-I.5) 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/synny-grawitacyjny-eksperyment.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-twierdzenie-pitagorasa-jest.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_21.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_21.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_24.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_24.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_73.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_73.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_99.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_99.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/efekt-dopplera-jest-uniwersalnym.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/mechanizm-grawitacji-wyjasniony-po-raz.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_24.html
http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela1.pdf
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
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Współcześni kosmologowie zaadoptowali ten największy błąd ze wszystkich w fizyce, mianowicie, że fotony nie 

mają masy, tylko dlatego, że fizycy zawiedli w uchwyceniu swojej definicji masy z teoretycznego punktu 

widzenia i uwiecznili ten błąd w istnym obłędzie na polu współczesnej kosmologii. Z powodu odrzucenia przez 

nich masy fotonu, nie są w stanie wyjaśnić 95% teoretycznie obliczonej masy we Wszechświecie odnośnie 

matematycznych modeli, które opracowali dla Wszystkiego-CO-Jest jako makro-kosmologii. Ten 

fundamentalny błąd spowodował konieczność wprowadzenia mnóstwa dalszych skaz i sprzecznych koncepcji, 

które zmieniły współczesną kosmologię w prawdziwy dowcip oraz całkowitą negację racjonalnego, logicznego 

ludzkiego myślenia. Zamęt jest tak wielki, że jedynie ci, którzy nie są w nim uwięzieni, potrafią w przybliżeniu 

go pojąć. Dla tych, którzy są wplątani w swój szalony świat pseudo-nauki, nie ma już nadziei. 

Odnoszę się tu do ożywionej debaty, która ostatnio eksplodowała pośród szalonych współwięźniów małego 

psychiatryka zwanego „Współczesna Kosmologia”, jak wyjaśnia ten przegląd artykułu: 

Stephen Hawking i 32 Najlepszych Fizyków Właśnie Podpisało Gorący List na Temat Pochodzenia 

Wszechświata 

Fiona Macdonald, 12 May, 2017 

„Od stuleci, ludzie łamali sobie głowę jak rozpoczął się nasz Wszechświat. Ale upał dopiero został 

podkręcony w górę w debacie, która cicho szaleje pomiędzy kosmologami, z 33 najbardziej słynnymi 

światowymi fizykami, którzy publikują list ze złością broniąc jednej z przodujących hipotez na temat 

pochodzenia Wszechświata. 

List jest odpowiedzią na artykuł w Scientific American opublikowany wcześniej w lutym, w którym 

trzej fizycy ciężko skrytykowali teorię inflacji – ideę, że Wszechświat rozszerzał się jak balon krótko 

po Wielkim Wybuchu. Artykuł posunął się do twierdzenia, że model ten „nie może zostać poddany 

ocenie używając naukowych metod” - akademicki równoważnik powiedzenia, że nie jest to nawet 

prawdziwa nauka. 

W odpowiedzi 33 czołowych fizyków świata, łącznie z Stephenem Hawkingiem, Lisą Randall i 

Leonardem Susskindem, odparowało poprzez opublikowanie swojego listu otwartego w Scientific 

American. Uproszczona wersja jest taka: oni są bardzo źli. 

Teoria inflacji została po raz pierwszy zaproponowana przez kosmologa Alana Gutha, obecnie na 

MIT, już w 1980 r. Bazuje ona na idei, że ułamek sekundy po Wielkim Wybuchu, Wszechświat 

gwałtownie się rozszerzał, przędąc kompletne galaktyki z kwantowych fluktuacji” 

Mamy tutaj zwykłych podejrzanych i fałszerzy współczesnej nauki ujawnionych po imieniu. Omówiłem te 

modele już w 1995 r. krótko po tym jak te dziwne hipotezy były po raz pierwszy publikowane, takie jak tak 

zwana „teoria inflacji”, która, tak przy okazji, ma wiele wspólnego z inflacyjnym długiem pieniądza fiducjarnego 

oszukańczego systemu monetarnego Oriona, który ma się załamać lada moment. Teraz, więcej niż dwie dekady 

później, trzeba wypić piwo, które się nawarzyło. 

Charlotte’a, która poinformowała mnie o tym artykule, świetnie to posumowała: „Naukowcy walczą teraz o 

przydatność, gdy ich założenia zostały zdemaskowane jako fałszywe. Nadchodzi twoja chwila uznania 

George!” Miejmy nadzieję, że ma rację i w między czasie cierpliwość jest matką/ojcem wszystkich wniesionych 

mistrzów. 

W tym miejscu chciałbym wypowiedzieć się na temat jednego głównego fałszerza wymienionego w tym 

artykule: Stephena Hawkinga. Ta osoba w rzeczywistości nie istnieje – jest pustym holograficznym obrazem 

ciemnych, którzy używają jego fałszywej reputacji, aby promować wszelkiego rodzaju ciemne teorie, które 

wpasowują się w ich plany zainstalowania NWO i dezorientują umysły ludzi za pomocą zbójeckich naukowych 

pojęć desperacji. Nie jestem pewien czy on żyje czy jest klonem albo czymś innym, ponieważ nie jest zdolny, 

żeby komunikować się bezpośrednio, ale rzekomo poprzez maszynę, która czyta jego myśli. Bądź tu mądry! 

http://www.sciencealert.com/stephen-hawking-and-32-top-physicists-just-signed-a-heated-letter-on-the-origin-of-the-universe
http://www.sciencealert.com/stephen-hawking-and-32-top-physicists-just-signed-a-heated-letter-on-the-origin-of-the-universe
https://www.scientificamerican.com/article/cosmic-inflation-theory-faces-challenges/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_kosmologiczna
https://www.scientificamerican.com/article/cosmic-inflation-theory-faces-challenges/
https://www.scientificamerican.com/article/cosmic-inflation-theory-faces-challenges/
https://www.scientificamerican.com/article/cosmic-inflation-theory-faces-challenges/
https://blogs.scientificamerican.com/observations/a-cosmic-controversy/
https://blogs.scientificamerican.com/observations/a-cosmic-controversy/
https://medium.com/starts-with-a-bang/cosmic-inflation-s-five-great-predictions-bf9a560376c7
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Widziałem go osobiście w 1998 roku na naukowej konferencji w Berlinie/Poczdamie i nawet wtedy nie wydawał 

mi się prawdziwy. Zgodnie z moją wiedzą, od tamtego czasu nie uczestniczył w żadnej konferencji i trzymany 

jest w cieniu, skąd jego władcy marionetek publikują regularnie niejasne naukowe komentarze w jego imieniu, 

które służą tylko ich celowi. Tyle na temat tej łajdackiej osoby, która ma otoczkę największego oszusta-

naukowca tych czasów. Jednakże, ma on wielu poprzedników jako nieuczciwych reprezentantów fałszywej 

nauki w tym najciemniejszym kiblu na Ziemi – Wielkiej Brytanii – co udowodniłem ponad wszelką wątpliwość 

w Ogólnej Teorii Nauki i Gnozy, jak zaprezentowano to na tej stronie internetowej w 15 książkach i 

tysiącach artykułów. 

Poniżej zamieszczę mój wstęp do współczesnej kosmologii, w którym omawiam główne błędne założenia tej 

fałszywej nauki w świetle nowej teorii Prawa Uniwersalnego. Napisałem ten artykuł w 1996 r. po 

niemiecku, a później wzbogaciłem go i przetłumaczyłem na angielski w 1998 r. 

Współczesna Kosmologia w Świetle Prawa Uniwersalnego 

Georgi Aleksandrow Stankow, 1996-1998 

Podczas kiedy fizyka stała się nauką konkretnych poziomów i systemów czaso-przestrzeni, które są ściśle 

związane z ludzkimi wymogami, można spodziewać się, że kosmologia rozwinęła się w naukę pierwotnego 

terminu, gdy zasada ostatniej równoważności jest wzięta pod uwagę. Jest jednak inaczej, kiedy analizuje 

się kilka przyjętych podręczników z tej dziedziny. 

Wyróżniającą się cechą charakterystyczną współczesnej kosmologii jest brak jednoznacznej definicji na temat 

swojego przedmiotu badań – Wszechświat, czaso-przestrzeń, energia albo kosmos – opisany jest poprzez 

błędne koło w ten sam mechaniczny i deterministyczny sposób, jak opisane są jego systemy i poziomy w fizyce. 

Podobnie, kosmologii nie udało się rozwinąć epistemologicznego podejścia do czaso-przestrzeni jako bytu 

składającego się jedynie z dwóch wymiarów / części składowych – przestrzeni i czasu. Jednakowoż występuje 

podświadomy wzór za wszystkimi kosmologicznymi konceptami, który stanowi intuicyjne postrzeganie 

Pierwotnego Terminu. Jest to konsekwencją faktu, że ludzka świadomość zawsze przestrzega Prawa 

Uniwersalnego. 

Celem tej krótkiej analizy współczesnej kosmologii jest ukazanie tego aspektu. Jako że nie możemy rozważyć 

wszystkich różnorodnych szkół i idei tej dyscypliny, ograniczymy się do standardowego modelu 

kosmologii (który różni się od standardowego modelu w fizyce), który reprezentuje dzisiaj główny nurt 

kosmologicznego myślenia. Bazując na Prawie Uniwersalnym odrzucimy ten model i obalimy obecny system 

kosmologii. Zachowane matematyczne fakty zostaną zintegrowane w nowej transcendentalnej Kosmologii jako 

część Aksjomatyki. 

Współczesna kosmologia jest nową dyscypliną. Narodziła się w latach dwudziestych poprzedniego wieku, kiedy 

ogólna teoria względności rozwinięta została w geometryczną naukę pustej czaso-przestrzeni i została 

zastosowana do Wszechświata jako uporządkowanej całości przez Einsteina, Lemaître, de Sitter, Friedmanna 

itd. Jego rdzeniem jest model standardowy, kolekcja różnorodnych idei, które zostały zebrane razem w podobny 

sposób jak ma to miejsce w modelu standardowym fizyki. Stąd ta sama nazwa po raz pierwszy zasugerowana 

przez Weinberga w 1971 r. 

Standardowym modelem kosmologii jest gorący rozszerzający się model świata oparty na następujących 

podstawowych ideach: 

1. Wszechświat jest jednorodny i izotropowy w ujęciu średnim, w każdym miejscu, w każdym czasie. Jest to 

tzw. „zasada kosmologiczna”. Ta filozoficzna koncepcja jest podstawą każdego podejścia kosmologicznego. 

Jest to zastosowanie zasady ostatniej równoważności – pierwotny termin postrzegany jest w ten sam sposób 

przez każdego, w każdym momencie, w każdym miejscu. Umożliwia to ustanowienie obiektywnej Aksjomatyki, 

która prowadzi do ujednolicenia nauki, która jest metafizycznym poziomem czaso-przestrzeni. Jest to 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre
https://pl.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Sitter
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Friedman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Steven_Weinberg
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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zasadniczo definicja antropocentryczna, ponieważ z oczywistych powodów nie mamy pojęcia jak inne świadome 

byty (obcy) postrzegają fizyczny świat. 

Zasada kosmologiczna, będąca elementarną ideą pierwotnego terminu, została po raz pierwszy wprowadzona 

przez Milne’a (Milne model, 1935) i oparta na idei „pustego Wszechświata” (?), a później rozwinięta przez 

Einsteina jako wariacja jego zasady równoważności (patrz tom II, rozdział 8.3. (II.3) Ta idea jest całkowitym 

nonsensem, gdyż inercjalna masa nie istnieje, ponieważ zasada inercji jest kompletnie błędną koncepcją). 

Einstein wyszedł z zasady Macha. Postuluje ona, że inercjalne układy odniesienia przyjęte z mechaniki 

klasycznej powinny być traktowane w relacji do rozmieszczenia i ruchu kosmicznej masy, to znaczy, w relacji do 

faktycznych czaso-przestrzennych zależności (1).  Einstein uogólnił zasadę Macha (tak jak uczynił to z 

względnością przestrzeni i czasu w elektromagnetyzmie rozwiniętym przez Lorentza i innych fizyków przed 

nim) i zastosował ją do całego Wszechświata. Einstein nigdy nie miał naprawdę samodzielnego oryginalnego 

pomysłu. 

Była to arbitralna decyzja (stopień matematycznej wolności), ponieważ lokalne zależności czaso-przestrzeni są 

niejednorodne i odrębne. Istotnie, Wszechświat składa się z klasterów galaktyk odseparowanych od siebie 

czaso-przestrzenią fotonową, która jest pozbawiona materii, co zostało ostatnio potwierdzone przez 

astronomiczne szacunki, dla przykładu, przez teleskop Hubble’a. Dlatego kosmologiczna zasada, która postuluje 

jednorodny i izotropowy Wszechświat, nie uwzględnia prawdziwych właściwości czaso-przestrzeni, ale jest 

abstrakcyjną równoważnością zbudowaną w ramach formalizmu matematycznego. Fakt ten ukazuje 

absurdalność starań Einsteina, żeby wykluczyć ludzką świadomość z jakiejkolwiek naukowej percepcji 

fizycznego świata (2). 

2. Według prawa Hubble’a Wszechświat rozszerza się z prędkością ucieczki galaktyk v, która jest 

proporcjonalna do odległości dl obserwatora od galaktyk: 

dv = dl/dt = Hol = [czaso-przestrzeń-1d], 

Prawo Hubble’a jest aplikacją Prawa Uniwersalnego dla jednowymiarowej czaso-przestrzeni. 

Ho nazywamy stałą Hubble’a. Odwrotna jest ona czasowi konwencjonalnemu, a tym samym 

stałą wielkością czasu absolutnego Ho = f. Nie jest znane w kosmologii epistemologiczne tło tej stałej. 

Udowodnimy, że ta konkretna wielkość podaje stały czas widzialnego Wszechświata {visible}: Ho = fvis.  

W astrofizyce stała Hubble’a jest w przybliżeniu szacowana z intensywności wybranych galaktyk. Wartość ta 

różni się w zależności od autora między 50 km/s, a 80 km/s na Mpc (megaparsek). Ostatnie opinie skłaniają się 

w stronę mniejszej wartości. Odwrotność stałej Hubble’a 1/Ho nazywana jest „czasem Hubble’a” i jest zatem 

faktyczną wielkością czasu konwencjonalnego. Jest ona uważana za górną granicę wieku Wszechświata {Age 

of the universe} AU ≤ 1/ Ho , kiedy grawitacyjne siły pomiędzy galaktykami są zignorowane. Jako że tradycyjne 

kosmologiczne jednostki przestrzeni i czasu są wysoce mylące, przekonwertujemy je na jednostki układu SI. To 

nam znacznie uprości naszą dalszą dyskusję. 

Kosmologiczna jednostka odległości [przestrzeni-1d] to: 

1 Megaparsek (1 Mpc) = 3,086×1022 m. 

Dla czasu Hubble’a (= wiek Wszechświata) otrzymujemy następującą konwencjonalną wartość 

przybliżoną: 

AU = 1/ Ho  = 3,086×1022 m / 5×104 ms-1 = 6,17×1017 s 

Odpowiada to szacowanemu wiekowi Wszechświata 20 miliardów lat. Zgodnie z modelem standardowym, 

obecny Wszechświat ma „skończony” wiek, który jest zdeterminowany przez wielki wybuch; to początkowe 

wydarzenie definiowane jest jako „osobliwość czaso-przestrzenna”. Założenie to stoi w oczywistej sprzeczności z 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_kosmologiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Arthur_Milne
https://en.wikipedia.org/wiki/Milne_model
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_r%C3%B3wnowa%C5%BCno%C5%9Bci
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/the-blindness-of-the-historical-sciences/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_Macha
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pierwotnym aksjomatem naszej Aksjomatyki, który głosi, że Wszechświat, czyli jego przestrzeń i czas jest 

nieskończony. 

Obecnie, aktualny wiek „skończonego Wszechświata” jest szacowany, że wynosi około 10 – 15 miliardów lat, 

kiedy siły grawitacyjne pomiędzy galaktykami są teoretycznie uwzględnione. Jednak, jako że masa tych galaktyk 

nie może być określona – ponad 90% szacowanej masy we Wszechświecie definiowane jest jako „ciemna 

materia”, co po prostu oznacza, że naukowcy nic o niej nie wiedzą (patrz wyliczenia masy neutrin tutaj (I.10)) 

– szacunki te mają wysoce spekulacyjny charakter. 

Należy zaobserwować, że wszystkie podstawowe rozmiary przestrzeni i czasu w kosmologii, takie jak stała 

Hubble’a, mogą być jedynie oszacowane z grubsza. Fakt ten pokazuje, że obecna kosmologia jest daleka od 

bycia dokładną, empiryczną nauką. Jako że wielkości te są podstawą modelu standardowego, wyłaniają się 

fundamentalne paradoksy, w zależności od stosowanych wartości. Odnoszę się do słynnego paradoksu 

matka-córka w kosmologii, który opisuje odkrycie, że niektóre galaktyki będące dziećmi są starsze niż ich 

matka – Wszechświat – jeśli hipoteza wielkiego wybuchu skończonego wieku Wszechświata jest 

zaakceptowana. Jest to już mocnym objawem, że model standardowy nie jest w ogóle potwierdzony. 

Z AU można łatwo otrzymać promień skończonego Wszechświata RU co postuluje się w modelu 

standardowym. Według prawa Hubble’a, rzeczywisty rozmiar drugiej części składowej definiowany jest jako 

maksymalna odległość, która może być obserwowana, to jest, maksymalna odległość, którą światło emitowane  

z najodleglejszych galaktyk przebywa zanim osiągnie obserwatora: 

RU = cAU = 2,9979×108 ms-1 × 6,17×1017 s = 1,85×1026 m 

Zgodnie z prawem Hubble’a, obie wartości są stałymi naturalnymi. Podczas kiedy fakt ten potwierdza 

stałość czaso-przestrzeni (Wszechświata) przejawianą przez jej systemy – w tym przypadku przez widzialny 

Wszechświat –  stoi to w widocznej sprzeczności z założeniem, że Wszechświat się „rozszerza”. 

Współczesna kosmologia nie daje żadnego wyjaśnienia tego oczywistego paradoksu pomiędzy prawem 

Hubble’a, a hipotezą rozszerzającego się Wszechświata jak zostało to przedstawione w modelu standardowym. 

Głównym celem tej analizy jest udowodnienie, że: 

Te dwa rozmiary, RU i Ho = 1/AU, są uniwersalnymi kosmologicznymi stałymi, które określają 

stałą czaso-przestrzeń widzialnego Wszechświata. Kiedy współczesna kosmologia mówi o 

„Wszechświecie”, ma na myśli czaso-przestrzeń widzialnego Wszechświata, który jest systemem (U-

podzbiorem) czaso-przestrzeni. Widzialny Wszechświat nie jest identyczny z pierwotnym terminem 

czaso-przestrzeni (energia = Wszechświat = Wszystko-CO-Jest). 

Pierwotny termin nie może być określony w sposób ilościowy, ale jedynie w filozoficznych i meta-

matematycznych kategoriach. Stąd widzialny Wszechświat jest specyficznym, konkretnym kosmologicznym 

systemem czaso-przestrzeni. Na chwilę obecną determinuje on granice ludzkiej wiedzy. Dlatego, 

widzialny Wszechświat jest jedynym możliwym przedmiotem badań kosmologii. 

Jak każdy inny system, ma on stałą czaso-przestrzeń – jest to U-podzbiór, który przejawia właściwości całości. Z 

tego powodu, jego rozmiary przestrzeni (RU) i czasu (Ho = 1/AU) są stałymi naturalnymi. Jako że jego czaso-

przestrzeń jest otwartym bytem, udowodnimy, że stałe te mogą być precyzyjnie obliczone ze znanych stałych 

czaso-przestrzennych, które mogą być dokładnie zmierzone podczas lokalnych eksperymentów. W ten sposób 

wyeliminujemy konieczność wykonywania w astrofizyce drogich badań o wątpliwej jakości. 

Poprzez udowodnienie, że współczesna kosmologia może jedynie określić stały widzialny Wszechświat, obalimy 

błędną hipotezę rozszerzającego się Wszechświata z nieskończenie małej przestrzeni o niewiarygodnie gęstej 

masie, zwanej „wielkim wybuchem”. Wierzy się, że ten stan istniał jakieś 15 – 20 miliardów lat temu. 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/list-otwarty-do-norweskiego-komitetu.html
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Zgodnie z tym poglądem, Wszechświat wyewoluował z tej „osobliwości przestrzennej” do obecnego stanu przez 

ekspansję, która nadal się utrzymuje. 

3. Model standardowy opisuje te przeszłe i teraźniejsze rozszerzanie się Wszechświata. Model ten oparty jest na 

prawie Hubble’a i na istnieniu kosmicznego promieniowaniu tła (CBR). To ostatnie uznawane jest za 

pozostałość początkowego, ekstremalnie gorącego promieniowania wielkiego wybuchu, które adiabatycznie 

ochłodziło się do obecnej temperatury 2,73 K. Teoretyczną podstawą tego hipotetycznego modelu gorącego 

rozszerzania się jest teoria względności, która jest zastosowaną geometrią do widzialnego Wszechświata i w 

gruncie rzeczy zajmuje się poziomem grawitacyjnym (patrz stała kosmologiczna Einsteina w tomie II). 

Dlatego też metodą definicji i pomiaru w kosmologii jest głównie geometria (topologia) przestrzeni. Dodatkowo 

stosowana jest metoda statystyczna. Model standardowy jest wysoce zamknięty na filozoficzną introspekcję, dla 

przykładu, zakazuje takich pytań jak: 

„Gdzie się rozszerza Wszechświat? 

Skąd się wzięła przestrzeń, która otwiera się między rozciągającymi się galaktykami?”, 

i tak dalej. 

Innymi słowy, model ten unika każdego pytania, które powinno niepokoić umysł każdego szczerego kosmologa i 

każdego, kto zajmuje się prawdziwą wiedzą o Wszechświecie.  

Model standardowy nie może wyjaśnić wielu faktów, które zakumulowały się w ciągu kilku ostatnich lat. Dla 

przykładu, nowe pomiary za pomocą teleskopu COBE potwierdziły, że CBR nie jest ani izotropowe ani 

jednorodne jak postuluje model standardowy, ale wykazuje lokalną anizotropię. Te kłócące się ze sobą fakty 

wymusiły dalsze modyfikacje w standardowym modelu. 

Tak zwana „hipoteza inflacji” została rozwinięta przez Gutha i Linde’a (patrz artykuł poniżej), żeby uporać się 

z problemem anizotropii CBR, który jest wielkiej teoretycznej wagi. Jednakże, ta hipoteza ma tak 

spekulacyjny charakter, że nie może być zweryfikowana żadnymi środkami. Ujawnia ona raczej 

kosmologię jako science fiction. (Napisałem tą konkluzję w 1996, 21 lat przed tym jak pojawiła się wyżej 

wymieniona dysputa w kosmologii w 2017 r.) 

Z tego powodu hipoteza inflacji nie jest uważana za część modelu standardowego, ale za gratisowy wkład 

konceptualny o prowizorycznym charakterze. Standardowy model wyklucza alternatywne kosmologiczne 

wyjaśnienia, takie jak model stanu stacjonarnego Bondi’ego (1960) albo Dicke’a (1970). Modele te bardziej 

adekwatnie odzwierciedlają stały charakter czaso-przestrzeni. Jako że modele te nie reprezentują głównego 

nurtu kosmologicznego dogmatu, nie zostaną one omówione w tym krótkim przeglądzie kosmologii. 

Przypisy: 

1. „Einstein przyjął, tak jak zasada Macha, ideę, że inercjalne układy odniesienia determinowane są przez 

rozmieszczenie i ruch materii we Wszechświecie.” P.J.E. Peebles, Principles of Physical Cosmology, Princeton 

University Press, New Jersey, 1993, s.11. 

2. Einstein wierzył, że prawa naturalne istniały niezależnie od ludzkiej świadomości. Logicznym odwróceniem 

tego przekonania jest to, że świadomość nie trzyma się naturalnych praw – stąd jego przyrzeczenie, żeby 

wyeliminować subiektywną ludzką świadomość z nauki. Ta epistemologiczna antynomia jest przyrodzona 

współczesnemu poglądowi naukowemu. Rola świadomości w definiowaniu wszystkich naukowych koncepcji w 

abstrakcyjny sposób, które są potwierdzane w drugorzędny sposób w świecie rzeczywistym, jest wyeliminowana 

z aktualnych rozważań naukowych. Zamiast tego, celebrowany jest empirycyzm jako jedyne źródło wiedzy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/COBE
https://www.amazon.com/Principles-Physical-Cosmology-Phillip-Peebles/dp/0691019339
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Jednakże, operuje ona {świadomość} w nieprzewidywalny sposób na poziomie podświadomym jako ludzka 

intuicja. W nowej Aksjomatyce eliminujemy tą sztuczną antynomię przez udowodnienie, że ludzka świadomość 

jest systemem (poziomem) czaso-przestrzeni, która przestrzega Prawa Uniwersalnego, tak jak każdy inny 

system czy poziom. Wszystkie główne  koncepcje, które zostały historycznie rozwinięte w fizyce odzwierciedlają 

mniej więcej Prawo Uniwersalne. Niestety, ta intuicyjnie poprawna percepcja jest często zagubiona w rzekomo 

racjonalnym poziomie obecnej ludzkiej argumentacji – czy to naukowej czy trywialnej. Dzieje się tak w 

szczególności ze wszystkimi niematematycznymi ideami w nauce. Ukrytą psychologiczną siłą stojącą za tym 

odrzuceniem Prawa Uniwersalnego na poziomie racjonalnym jest „struktura lękowa (udręki)” ludzkich istot, 

która ma sztywny charakter energetyczny i determinuje ich nielogiczne myślenie i zachowanie w wielkim 

stopniu. Szczegółowo omówiłem ten energetyczny aspekt ludzkiego zachowania w specjalnej książce na temat 

ezoterycznej Wiedzy opartej na Prawie Uniwersalnym „The Evolutionary Leap of Mankind”[Nowa 

Gnoza/Wiedza: Ewolucyjny Skok Ludzkości]. 

Załącznik: 

Stephen Hawking i 32 Najlepszych Fizyków Właśnie Podpisało Gorący List na Temat 

Pochodzenia Wszechświata 

Fiona Macdonald, 12 May, 2017, Sciencealert 

Czytaj również: Stephen Hawking among 33 scientists on offensive against critics of popular universe origin 

theory 

 

III.2 Prawo Hubble’a Jest Zastosowaniem Prawa 

Uniwersalnego dla Widzialnego Wszechświata 

Równanie Prawa Hubble’a prezentowanego w poprzedniej publikacji (III.1) na temat kosmologii pokazuje, że 

to kosmologiczne prawo jest zastosowaniem Prawa Uniwersalnego i określa jednowymiarową czaso-

przestrzeń zgodnie z definicją nowej Aksjomatyki: 

dv = dl/dt = Hol = [czaso-przestrzeń-1d] 

Jako że stała Hubble’a Ho jest stałą naturalną, prawo to określa stałą czaso-przestrzeń widzialnego 

Wszechświata, jako maksymalnego konkretnego systemu Wszystkiego-CO-Jest, który jest dostępny ludzkim 

zmysłom i instrumentom materialnym: 

dv = dl/dt = Holmax = [czaso-przestrzeń-1d] 

Dowód jest zupełnie prosty. Zgodnie z prawem Hubble’a, maksymalna prędkość ucieczki dv, którą 

galaktyka osiąga zanim emituje ona sygnał świetlny do obserwatora, to prędkość światła dv→c. Jako że prawo 

Hubble’a utrzymuje uniwersalną ważność, utrzymuje się również dla prędkości ucieczek, które są większe niż c. 

W tym przypadku, światło emitowane przez galaktyki z dv > c nie dosięgnie obserwatora, ponieważ prędkość 

światła jest mniejsza niż ich przeciwna prędkość ucieczki. Prędkość wypadkowa (czaso-przestrzeń) 

emitowanych fotonów jest negatywna w odniesieniu do obserwatora, czyli takie fotony nigdy nie osiągną 

obserwatora, ale nadal istnieją i powinny być brane pod uwagę w kosmologii. 

Jako że nasza informacja na temat każdego materialnego ciała niebieskiego we Wszechświecie jest 

transmitowana przez czaso-przestrzeń fotonową, galaktyki z wyższą prędkością ucieczki niż prędkość światła 

nie są dłużej widoczne obserwatorowi. Oznacza to, że istnieje horyzont zdarzeń widzialnego 

Wszechświata, poza którym prawo Hubble’a nadal obowiązuje, ale nie może być nadal obserwowane. 

http://www.stankovuniversallaw.com/gnosis-evolutionary-leap-mankind-beginning-3rd-millennium/
http://www.sciencealert.com/stephen-hawking-and-32-top-physicists-just-signed-a-heated-letter-on-the-origin-of-the-universe
https://www.rt.com/news/388245-big-bang-bounce-hawking-letter/
https://www.rt.com/news/388245-big-bang-bounce-hawking-letter/
https://www.rt.com/news/388245-big-bang-bounce-hawking-letter/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/wspoczesna-kosmologia-zrewidowana-w.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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Zasadność prawa Hubble’a poza horyzontem zdarzeń wynika również z faktu, że jest ono aplikacją Prawa 

Uniwersalnego czaso-przestrzeni, podczas kiedy widzialny Wszechświat jest konkretnym jej systemem. 

Horyzont zdarzeń determinuje granice widzialnego Wszechświata w odniesieniu do ludzkiego poznania. 

Granice widzialnego Wszechświata determinowane są przez rozmiar c, ponieważ czaso-przestrzeń fotonowa jest 

ostatecznym poziomem, który możemy aktualnie postrzegać. Jako że wszystkie poziomy czaso-przestrzeni są U-

podzbiorami i zawierają się jako element, nie możemy wykluczyć możliwości, że istnieją dalsze poziomy poza 

czaso-przestrzenią fotonową z wyższą prędkością niż c. Jeśli zdobędziemy do nich dostęp, poszerzymy nasz 

horyzont zdarzeń widzialnego Wszechświata. Stanie się to po naszym podniesieniu, kiedy ludzka świadomość 

zostanie oswobodzona z ograniczeń prędkości światła c i będzie zdolna do postrzegania natychmiast i 

jednocześnie wszystkie części Multiwersu. 

Jak widzimy, horyzont zdarzeń określa przestrzeń widzialnego Wszechświata w odniesieniu do naszych 

ograniczonych zmysłów i obecnego poziomu postępu technologicznego. Ten kosmologiczny system może być 

wyrażony jako wielkość-[przestrzeni-1d], dla przykładu jako promień RU (otwarta linia prosta), obwód SU 

(zamknięta linia) albo KS = SP(A)[przestrzeń-2d] = sferyczna powierzchnia = ładunek (lub patrz tutaj (I.5)), w 

geometrii (metoda definicji = metoda pomiaru). 

Jako że we wszystkich innych systemach te wielkości są stałe: Określają one stałą przestrzeń widzialnego 

Wszechświata ze stałym czasem Ho. Konkludujemy: 

Prawo Hubble’a określa stałą czaso-przestrzeń widzialnego Wszechświata: 

dv = dl/dt = Holmax = Ho RU → c = [czaso-przestrzeń-1d]vis = constans 

Maksymalna odległość od obserwatora lmax jest definiowana jako promień widzialnego Wszechświata: 

lmax = RU. W kosmologii mówi się zazwyczaj o „Wszechświecie”. Od teraz, ilekroć użyjemy tego terminu 

będziemy mieli na myśli „widzialny Wszechświat”, który jest systemem czaso-przestrzeni i nie jest tym samym 

identyczny z Pierwotnym Terminem. 

Z promienia Wszechświata możemy łatwo uzyskać horyzont zdarzeń tego podstawowego kosmologicznego 

systemu jako KS (zewnętrzna powierzchnia widzialnego Wszechświata jako sfera) w obrębie geometrii: 

Horyzont zdarzeń = KS = SP(A)[przestrzeń-2d] = 4πRU² = constans 

Ta wielkość jest stała dla każdego obserwatora w czaso-przestrzeni. Ta praktyczna równoważność jest aspektem 

kosmologicznej zasady. W tym przypadku, kosmologiczna zasada jest U-podzbiórem zasady ostatniej 

równoważności dla systemu „widzialny Wszechświat” – jest to zastosowanie zasady cyrkularnego argumentu i 

nie jest tym samym identyczna z pierwotnym aksjomatem. Wyjaśnienie to jest niezbędne dla dalszego obalenia 

modelu standardowego kosmologii jako hipotezy gorącego rozszerzania się. 

 

III.3 Kosmologiczny Światopogląd Tradycyjnej Fizyki w 

Świetle Prawa Uniwersalnego 

Hipoteza gorącego rozszerzania się modelu standardowego w kosmologii (III.1) zakłada, że Wszechświat 

jaki obserwujemy obecnie, wyewoluował ze stanu jednorodnej energii o niewielkiej przestrzeni i niesamowitej 

gęstości, która eksplodowała w małym ułamku sekundy. Ten początkowy stan Wszechświata opisywany jest 

jako „wielki wybuch”. Uważa się, że od tamtego czasu widzialny Wszechświat – proszę sobie 

przypomnieć, że kosmologowie mogą postrzegać jedynie widzialny Wszechświat – rozszerzał się nieustannie. 

Dla dalszych informacji o hipotezie „wielkiego wybuchu” i jak ta zmyślona idea została wprowadzona w naukę 

czytaj również ten artykuł: 

http://www.stankovuniversallaw.com/the-greatest-blunder-of-science-%e2%80%9eelectric-charge%e2%80%9c-is-a-synonym-for-%e2%80%9egeometric-area%e2%80%9c/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_99.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/wspoczesna-kosmologia-zrewidowana-w.html
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„Wielki Wybuch” Dopiero Nadejdzie w Pustych Ubytkach Mózgów Kosmologów – Dwie Opinie 

Członków PAT-u (III.7) 

W kontekście tego kosmologicznego spojrzenia, prawo Hubble’a (III.2) interpretowane jest jako „prawo 

ekspansji”. Jako że prawo to jest zastosowaniem równania uniwersalnego (III.1), musimy odrzucić tą 

kosmologiczną interpretację ze względów aksjomatycznych. Wykazałem, że prawo Hubble’a określa stałą czaso-

przestrzeń widzialnego Wszechświata. Dwie naturalne stałe, które wyprowadzone są z tego prawa, promień 

widzialnego Wszechświata RU i czas Hubble’a określający wiek rozszerzającego się Wszechświata 

1/Ho = AU = 1/fvis, podają stałą przestrzeń i czas widzialnego Wszechświata oraz potwierdzają tą 

konkluzję. W ten sposób eliminuję pierwszy podstawowy filar modelu standardowego – interpretację prawa 

Hubble’a jako prawa uniwersalnej ekspansji. 

Przedstawimy teraz dodatkowe dowody na ten niezaprzeczalny wniosek. Idea rozszerzającego się Wszechświata 

jest konsekwencją błędnej idei jednorodności czaso-przestrzeni w teorii względności. W nowej fizycznej i 

matematycznej teorii Prawa Uniwersalnego (tom I i tom II) wykazałem, że Einstein nie poprawił całkowicie 

pustej przestrzeni euklidesowej mechaniki klasycznej, ale jedynie wprowadził odwrotność przestrzeni i czasu 

dla systemów materii. 

Einstein traktował obiekty grawitacyjne jako osadzone w pustej i „bezmasowej” czaso-przestrzeni fotonowej 

definiowanej jako próżnia. Co jest absolutnie błędną ideą. Udowodniłem, że fotony posiadają masę (I.3) i tym 

samym wyeliminowałem kolejny epicki błąd dzisiejszej kosmologii – istnienie „ciemnej materii” – co już 

samo to czyni ją fałszywą nauką. 

W odniesieniu do odwrotności przestrzeni i czasu, Einstein założył w ogólnej teorii względności, że próżnia 

może być zakrzywiona lub wygięta przez lokalną grawitację. Obecną interpretacją jest to, że ścieżka światła 

przyciągana jest przez lokalne potencjały grawitacyjne i z tego powodu nie może być linią prostą w przestrzeni. 

Kiedy ta koncepcja zastosowana jest w kosmologii, niechybnie prowadzi do zlekceważenia skończonych żyć 

gwiazd, tak jak zostały opisane przez Chandrasekhara i dopiero później zweryfikowane we współczesnej 

astrofizyce. Skończone życie każdego grawitacyjnego systemu jest konsekwencją wymiany energii pomiędzy 

materią i czaso-przestrzenią fotonową. 

Nowa Aksjomatyka wyraźnie stwierdza, że wszystkie systemy, będące nakładającymi się rotacjami, mają 

skończone życie, które jest jedynie determinowane przez warunki konstruktywnej lub destruktywnej 

interferencji. Podczas tej wertykalnej wymiany energii, czaso-przestrzeń materialnych poziomów, takich jak 

poziom atomowy, poziom elektronowy, poziom termodynamiczny itd., przetransformowana jest w czaso-

przestrzeń poziomu fotonowego i vice versa. 

Fotony mają znacznie większą przestrzeń, niż ta cząstek poziomów materialnych, co może być 

zademonstrowane przez wielkości-[przestrzeni-1d] ich elementarnych potencjałów czynnościowych: długości 

fali Comptona elektronu, λc,e=2,4×10-12 m, protonu, λc,pr=1,32×10-15  m i neutronu, λc,n=1,32 ×10-15 m są 

znacznie mniejsze niż długość fali elementarnego potencjału czynnościowego h poziomu fotonowego 

λA = 3×108 m, albo jeszcze dokładniej, w kolejności ich rzeczywistego czasu – specyficznych częstotliwości 

Comptona (patrz Tabela 1). 

Wielkość-[przestrzeni-1d] elementarnego potencjału czynnościowego jest specyficzną stałą 

odpowiadającego mu poziomu. Określa ona specyficzną przestrzeń tego poziomu. Podczas wertykalnej wymiany 

energii pomiędzy dwoma poziomami, rozszerzanie się czaso-przestrzeni zmienia się dyskretnie {w sposób 

nieciągły} w specyficznych stałych skokach kwantowych. Skoki te mogą być określone przez zbudowanie 

zależności przestrzeni i czasu pomiędzy tymi poziomami (równanie uniwersalne jako zasada trzech). Takie 

stałe są bezwymiarowymi liczbami. W nowej Aksjomatyce nazywam je „stałymi absolutnymi wertykalnej 

wymiany energii” (patrz Tom II, rozdział 9.9). 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/wielki-wybuch-dopiero-nadejdzie-w.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/wielki-wybuch-dopiero-nadejdzie-w.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/prawo-hubblea-jest-zastosowaniem-prawa.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/wspoczesna-kosmologia-zrewidowana-w.html
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_24.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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Kiedy obserwujemy wertykalną wymianę energii jedynie w jednym kierunku, dla przykładu, z materii do czaso-

przestrzeni fotonowej, proces ten postrzegany jest jako ekspansja wybuchowa czaso-przestrzeni. Jest to 

dokładnie pogląd kosmologiczny. 

Eksplozja termojądrowa jest typowym, choć bardziej trywialnym, przykładem wymiany energii z poziomu 

nuklearnego w kierunku poziomu fotonowego, również definiowanym jako promieniowanie. Proces ten 

związany jest z ekstremalnym rozszerzaniem się przestrzeni opisywanym jako „eksplozja nuklearna”. 

Powodem tego jest ekstremalnie mała przestrzeń hadronów w porównaniu z ekspansją emitowanych fotonów 

podczas wybuchu nuklearnego, co zostało zademonstrowane przez odpowiednie rozmiary czasu tych systemów 

czaso-przestrzeni – przez częstotliwości Comptona albo alternatywnie przez ich nieodłączne stałe przestrzenne 

– długości fali Comptona (patrz wyżej). 

Kiedy ta wertykalna wymiana energii obserwowana jest w stronę z czaso-przestrzeni fotonowej do materii, 

manifestuje się jako kurczenie się przestrzeni. Czarne dziury są typowym przykładem ekstremalnego 

kurczenia się przestrzeni i z tego powodu określane są jako „przestrzenne osobliwości”. Początkowo uważano, że 

czarne dziury jedynie „pożerają” przestrzeń i materię. Jednakże, byłoby to naruszeniem prawa zachowania 

energii (1. zasady termodynamiki). 

Później zostało udowodnione (jedynie w obrębie matematyki, ponieważ czarnych dziur nie da się bezpośrednio 

obserwować), że czarne dziury emitują promieniowanie gamma przy ich horyzoncie zdarzeń i zatem 

przestrzegają aksjomatu zachowania potencjałów czynnościowych (patrz Aksjomatyka), tak jak 

wszystkie inne systemy czaso-przestrzeni. Wyeliminowało to spektakularny charakter tych ciał niebieskich. Z 

tego powodu rosyjski termin na czarne dziury „zamrożone gwiazdy” jest bardziej stosowny. 

Średnia częstotliwość promieniowania gamma czarnych dziur fH {black Hole} może być przedstawiona 

jako funkcja nieodłącznego czasu f elementarnych cząsteczek materii: 

mp  fH = mp ( fc,e + fpr,e + fn,e )/3 

Wysoka temperatura czarnych dziur jest kolejną wielkością czasu materialnego– czasu poziomu 

termodynamicznego materii. W Tomie II, rozdział 5.5, wyprowadziłem nową fundamentalną stałą CBR KCBR i 

wykazałem, że częstotliwość maksymalnego emitowanego promieniowania zależy jedynie od temperatury ciała 

materialnego: 

fmax = KCBR × T (patrz tom II, równanie (82)). 

W następnej publikacji użyję tej stałej, aby odrzucić drugi filar modelu standardowego – tradycyjną 

interpretację kosmicznego promieniowania tła-3K (CBR) (właściwie promieniowania 2,73 K co 

omówiłem w poprzednim artykule (III.1)). 

3K-CBR uważana jest za pozostałość gorącego promieniowania wielkiego wybuchu, która wynikła z 

późniejszego adiabatycznego rozszerzania się Wszechświata. Pogląd ten przedstawiony jest w modelu 

standardowym kosmologii i jest ściśle powiązany z błędną interpretacją przesunięć ku czerwieni przez 

prawo Hubble’a, co zostanie omówione w dalszej publikacji. 

Na podstawie tego omówienia konkludujemy: 

Kiedy wertykalna wymiana energii obserwowana jest tylko w jedną stronę, tj. z materii w 

stronę czaso-przestrzeni fotonowej, sprawia wrażenie ekspansji przestrzeni. Kiedy 

wymiana energii rozpatrywana jest jednostronnie z czaso-przestrzeni fotonowej do 

materii, sprawia wrażenie kontrakcji przestrzeni. Kiedy obydwa kierunku są brane 

pod uwagę, całkowita zmiana czaso-przestrzeni mierzona jako ΔVU (VU oznacza objętość 

Wszechświata) wynosi zero: 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/wspoczesna-kosmologia-zrewidowana-w.html
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ΔVU = 0, albo VU = constans 

Czaso-przestrzeń pozostaje stała. 

Jest to aksjomatyczne stwierdzenie nowej teorii. Mogło być to łatwo wydedukowane z konwencjonalnego 

prawa zachowania energii, ponieważ energia może być postrzegana przez ludzi, i tak samo przez naukowców, 

jedynie jako czaso-przestrzeń (patrz zasada równoważności Pierwotnego Terminu w nowej 

Aksjomatyce), ponieważ ta iluzoryczna percepcja ludzkich zmysłów jest niezależna od wyrafinowania 

zastosowanych instrumentów. W rzeczy samej, ludzkości powinno być oszczędzone to intelektualne szaleństwo, 

które oszukańczy, głupi lub nieetyczni naukowcy zaoferowali nam jako fałszywą kosmologię. 

Czytaj również: Współczesna Kosmologia Zrewidowana w Świetle Prawa Uniwersalnego – 

Krytyczny Przegląd (III.1) 

W dzisiejszej kosmologii, czaso-przestrzeń fotonowa uznawana jest za jednorodną pustą nicość. Z tego powodu 

ta dyscyplina traktuje wertykalną wymianę energii pomiędzy materią a czaso-przestrzenią fotonową tylko w 

jedną stronę: z materii, która może być obserwowana, do pustej przestrzeni, która rzekomo nie ma struktury, 

ponieważ nie może być bezpośrednio postrzegana przez ludzkie zmysły, aczkolwiek jest to oczywiste dzisiaj w 

fizyce, że wszystkie elementarne cząsteczki są spontanicznie tworzone z „bogatej w energię” próżni (pustki), co 

jest klasycznym oksymoronem i największym idio(tyzmem) (III.7) ze wszystkich. Ten jednostronny 

antropocentryczny pogląd – ludzie są częścią materii – który jest tworem ich ograniczonych zmysłów i 

linearnego myślenia opartego na węglu mózgu, automatycznie wywołuje mylne wrażenie, że Wszechświat 

rozszerza się w pustkę. 

Jako że skończone życia gwiazd nie są uwzględnione w tym światopoglądzie, współczesna kosmologia nie 

posiada adekwatnej idei dyskretnej, wszechobecnej wymiany energii pomiędzy materią a czaso-przestrzenią 

fotonową, inaczej niż w nowej Aksjomatyce. W Tomie II, rozdział 3.9, udowodniłem, że kiedy aksjomat 

odwrotności LRC zastosowany jest do widzialnego Wszechświata, ten system czaso-przestrzeni może być 

opisany jako funkcja LRC poziomu fotonowego i poziomu grawitacyjnego. 

Przestrzeń widzialnego Wszechświata podana jako SU, która jest obwodem [przestrzeń-1d] horyzontu zdarzeń 

KS jako sferyczna powierzchnia [przestrzeń-2d] widzialnego Wszechświata (patrz równanie (241) w Tomie II), 

proporcjonalna jest do LRC (uniwersalnego gradientu fotonowego) poziomu fotonowego LRCp = UU = 

c2, co oznacza ekspansję przestrzeni, i odwrotnie proporcjonalna względem LRC grawitacji, wyrażonej przez 

stałą grawitacyjną G (która jest polem lub przyspieszeniem z definicji), która oznacza kontrakcję 

przestrzeni, ponieważ grawitacja jest siłą przyciągania (patrz równanie (37a), Tom II): 

SU = c2/G 

To piękne, proste równanie jest zastosowaniem Równania Uniwersalnego 

jako zasady trzech. Ucieleśnia ono całe zachowanie się czaso-przestrzeni widzialnego 

Wszechświata zgodnie z aksjomatem redukcyjności i obnaża obecną kosmologię jako 

absolutnie „fałszywą naukę”. Udowadnia ono, że jego obwód SU, który opisuje horyzont 

zdarzeń widzialnego Wszechświata jest stałą wielkością-[przestrzeni-1d], ponieważ jest 

ona ilorazem dwóch naturalnych stałych, c i G, określających dwa poziomy wertykalnej 

wymiany energii – czaso-przestrzeń fotonową i grawitację dla materii. 

Jest to w rzeczy samej zdumiewające, jak możliwe jest, że tak wiele informacji, które obejmują całą teorię 

współczesnej kosmologii, można skondensować w tak prostym równaniu, które jest zasadą trzech i tym samym 

najprostszym równaniem w ludzkiej matematyce. Jest to zaletą nowej teorii Prawa Uniwersalnego. Pokazuje 

nam ono, że: 

http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/wspoczesna-kosmologia-zrewidowana-w.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/wspoczesna-kosmologia-zrewidowana-w.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/wielki-wybuch-dopiero-nadejdzie-w.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/


93 
 

 Prostota jest piękna. 

 Prostota jest czystą wiedzą. 

 Prostota jest najwyższą formą estetyki. 

 Prostota to wolność Ducha od kajdan materii. 

Z oczywistych powodów, kosmologia, aktualnie astronomia, może jedynie określać czaso-przestrzeń 

widzialnego Wszechświata i nie jest w stanie uzyskać żadnego eksperymentalnego dowodu poza jego 

horyzontem zdarzeń. Jest to przywilejem nowej Aksjomatyki Prawa Uniwersalnego – określa ona pierwotny 

termin Wszystkiego-Co-Jest epistemologicznie i nie empirycznie (pierwszeństwo aksjomatyzacji nad 

empirycyzmem). 

Jak widzimy, nowa Aksjomatyka wpływa na niesamowite uproszczenie naszego kosmologicznego 

światopoglądu i odrzuca ideę rozszerzającego się Wszechświata jako błędną jednostronną percepcję 

wymiany energii pomiędzy materią i czaso-przestrzenią fotonową. Idea ta zrodziła wiele paradoksów, które są 

ściśle związane z interpretacją efektu Dopplera w kontekście prawa Hubble’a. Będzie to tematem dwóch 

kolejnych publikacji o nowej kosmologii Prawa Uniwersalnego. 

Czytaj również: Efekt Dopplera Jest Uniwersalnym Dowodem na Odwrotność Przestrzeni i 

Czasu (I.8) 

Uzupełnienie: 

„Ale po pierwsze i najważniejsze, odrzucenie czaso-przestrzeni fotonowej jako prawdziwego poziomu 

Wszystkiego-Co-Jest i zastąpienie go pustą przestrzenią (próżnią) uniemożliwiło jak dotąd rozwinięcie nowych 

technologii opartych na wolnej energii fotonowej, które wkrótce sprowadzą nieograniczoną obfitość dla całej 

ludzkości. Dlatego też, wszystkie błędne (fałszywe) naukowe idee mają ogromne negatywne oddziaływanie na 

ewolucję ludzkości i powodują mnóstwo cierpienia i bólu wszystkim ludziom. Nauka nie jest wieżą z kości 

słoniowej w pełni oderwaną od ludzkiej egzystencji. Determinuje ona poprzez swoje idee ludzkie życie w 

dogłębny sposób. Najpierw pojawia się idea, później jej materializacja, jest to fundamentalna gnostyczna 

prawda, którą każdy powinien głęboko uwewnętrznić. Z tego powodu, wszystkie fałszywe idee w nauce powinny 

być obalone raz na zawsze, najlepiej w trakcie tego roku 2020, tak aby ludzkość mogła zacząć cieszyć się 

wolnością, obfitością, kreatywnością i nieograniczoną ekspansją intelektualną. Prawo Uniwersalne i jego Teoria 

Nauki jest jedynym środkiem do osiągnięcia tego szlachetnego celu.” 

 

III.4 Rola stałej CBR w Kosmologii 

Jak zostało nadmienione wcześniej (tutaj, tutaj i tutaj (III.1-III.3)), hipoteza „wielkiego wybuchu” modelu 

standardowego kosmologii oparta jest na dwóch filarach: 

 kosmiczne promieniowanie tła (CBR) i 

 rozszerzanie się Wszechświata jak określa to prawo Hubble’a 

Jeśli te filary mogą być zinterpretowane inaczej, np. przez Prawo Uniwersalne, wtedy model standardowy musi 

być odrzucony. 

W poprzednim artykule (III.3) wyjaśniłem, jak idea rozszerzającego się Wszechświata ewoluowała w 

kosmologii, mianowicie, z jednostronnego postrzegania wertykalnej wymiany energii pomiędzy materią a czaso-

przestrzenią fotonową. W tym rozdziale omówię niedociągnięcia interpretacyjne CBR we współczesnej 

kosmologii. 
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Eksperymentalne potwierdzenie CBR, przewidzianego przez Gamowa na bazie modelu Friedmanna i 

przypadkowo odkrytego przez Penziasa i Wilsona w latach sześćdziesiątych, wywołało mylne przekonanie 

wśród kosmologów, że teoretyczne założenia modelu standardowego są prawdziwe. Kluczowym założeniem tego 

modelu jest to, że od samego początku Wszechświat był zdominowany przez ekstremalnie gorące 

promieniowanie ciała doskonale czarnego (gorąca czaso-przestrzeń fotonowa), które się ochłodziło 

podczas adiabatycznego rozszerzania się Wszechświata do obecnej temperatury około 3K (2,3 – 3,5K) – stąd 

termin 3K-CBR. 

Przepowiedzenie 3K-CBR na bazie błędnych założeń i jej późniejsze odkrycie jest ciekawostką, która z 

pewnością będzie cieszyć się wybitnym miejscem w przyszłej galerii naukowych błędów. Tradycyjna 

interpretacja CBR jako konsekwencja ekspansji Wszechświata zostanie teraz odrzucona. 

W Tomie II, w rozdziale 5.5 wykazałem, że stała CBR, która determinuje zależność pomiędzy temperaturą 

ciała materialnego, a częstotliwością emitowanych fotonów fmax = KCBR × T (patrz tom II, równanie (82) i 

poprzedni artykuł (III.3)) zależy jedynie od prędkości światła c i stałej proporcjonalności B prawa 

przesunięć Wiena: 

KCBR = c/B. 

Stała B jest jednowymiarową czaso-przestrzenią nowatorskiego termodynamicznego poziomu materii, o którym 

nie zdano sobie jeszcze sprawy (patrz Tom II, rozdział 5.5, równanie (81a)). 

W spojrzeniu tradycyjnej kosmologii, prędkość światła c jest fundamentalną stałą, która pozostała niezmienna 

podczas wielkiego wybuchu w pierwszych sekundach ekspansji Wszechświata. Założenie to umożliwia ustalenie 

parametrów Plancka „wielkiego wybuchu”, które są podstawowymi wielkościami modelu standardowego 

kosmologii (dla zrozumienia prawdziwego znaczenia parametrów Plancka zobacz moją dyskusję i 

wyprowadzenia w Tomie II, rozdział 9.7 (lub patrz tutaj (III.6))). Bez wyprowadzeń tych parametrów, koncepcja 

„wielkiego wybuchu” byłaby bezsensowna, jaka z resztą jest, ponieważ parametry Plancka są naukowym 

„szmirowatym czytadłem” wyprodukowanym przez puste ubytki umysłów współczesnych kosmologów (III.7) i 

wystrzelonym w nieskończoną przeszłość. 

I nie zapominajmy, że czas linearny jest iluzją ludzkiego umysłu i tego, że nie ma czegoś takiego jak przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość, ale że wszystko odbywa się w wiecznym Teraz, w jednoczesności Wszystkiego-CO-

Jest, dlatego można odrzucić hipotezę „wielkiego wybuchu” bez dalszego naukowego zamieszania bazując 

całkowicie na tej transcendentalnej wiedzy. 

Zgodnie z modelem standardowym, podczas „wielkiego wybuchu” materia nie istniała, przynajmniej nie w 

takiej formie jaka jest obecnie widziana. Oznaczałoby to, że stała B nie istniała: B = 0 i KCBR = c / 0 = 

nieprawdopodobne zdarzenie (niedozwolona operacja matematyczna). Z drugiej strony, stała CBR 

determinuje częstotliwość jakiegokolwiek emitowanego promieniowania fotonu dla jakiejkolwiek temperatury 

materii, która jest, w rzeczywistości, wielkością czasu poziomu termodynamicznego materii: fmax = KCBR × T. 

Jeśli umieścimy dla T temperaturę 2,73 K, uzyskamy właśnie maksymalną częstotliwość CBR, która jest 

zmierzona eksperymentalnie przez satelitę COBE (1): 

fmax = KCBR×TCBR = 1,0345×1011 ×2,73 K = 2,824×1011 

Jest to bardzo potężny eksperymentalny dowód na słuszność nowej kosmologii Prawa Uniwersalnego, który nie 

może być przedstawiony przez wszystkie obecnie akceptowane hipotezy, takie jak teoria inflacji (III.1). 

Jeśli założymy, że na początku Wszechświata materia nie istniała, musimy także zaakceptować, że nie było 

poziomu termodynamicznego podczas „wielkiego wybuchu” i krótko po nim. Zatem czas tego poziomu, 

temperatura, nie powinna również istnieć: T = nieprawdopodobne zdarzenie (nieistniejące). W tym przypadku, 

dla czasu (częstotliwości) czaso-przestrzeni fotonowej uzyskujemy następujący logiczny wynik: 
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fmax = nieprawdopodobne zdarzenie (KCBR) × nieprawdopodobne zdarzenie (T) = 

= nieprawdopodobne zdarzenie 

Powyższe równanie symbolizuje całkowity nonsens modelu standardowego. 

Jeśli nie było materii, nie byłoby temperatury i następnie czaso-przestrzeni fotonowej w terminach fal 

elektromagnetycznych z czasem (częstotliwością) i prędkością jak jest obecnie obserwowane: c = f λ = 0λ = 0. 

Model standardowy postuluje, że c obowiązywała podczas „wielkiego wybuchu” (patrz wyprowadzenia 

parametrów Plancka w Tomie II, Rozdział 9.7 (lub patrz tutaj (III.6))). 

Jednakże, jeśli nie było czaso-przestrzeni fotonowej, nie powinno być promieniowania i tym samym CBR jakie 

jest obecnie obserwowane. Założenia modelu standardowego nie zostały jeszcze zakwestionowane tylko dlatego, 

bo epistemologiczne tło czaso-przestrzeni, to jest przestrzeni i czasu, nie było przedmiotem zainteresowania 

dzisiejszej fizyki i kosmologii. Ten agnostycyzm jest źródłem wszystkich skaz w tych naukach. 

Z drugiej strony, jeśli założymy, że Wszechświat ewoluował stopniowo przez rozwijanie nowych poziomów, ale 

w interwałach czasowych, które są nieskończone w odniesieniu do szacowanego wieku Wszechświata, możemy 

wyobrazić sobie podobne warunki w czarnych dziurach, gwiazdach neutronowych, kwazarach, pulsarach i 

innych podobnych materialnych systemach grawitacyjnych (patrz Tom II, rozdział 9.9) jak sugeruje się dla 

„wielkiego wybuchu” i krótkiego okresu czasu później. W tym przypadku nie musimy ekstrapolować w 

przeszłości, jak jest to uczynione w modelu standardowym dzisiejszej kosmologii, a rozważyć skończone życia 

gwiazd w kontekście wymiany energii pomiędzy materią i czaso-przestrzenią fotonową. 

Kiedy wymiana energii z materii do czaso-przestrzeni fotonowej postrzegana jest jednostronnie jako ekspansja, 

która postępuje w przyszłość, dochodzi się nieuchronnie do hipotezy „wielkiego wybuchu”, jeśli proces ten 

prześledzony jest z powrotem w przeszłość. Ta fałszywa hipoteza wynika z idei, że czaso-przestrzeń fotonowa 

jest pusta i jednorodna. Jest to w fizyce kardynalny, epistemologiczny błąd, który zrodził cały ten nonsens w 

kosmologii. 

Nowa Aksjomatyka wyraźnie mówi, że stała CBR jest stałą absolutną wertykalnej wymiany energii pomiędzy 

poziomem termodynamicznym (kinetycznym) materii, a termodynamicznym poziomem czaso-przestrzeni 

fotonowej jak określa to nowe prawo termodynamiki fotonowej Stankowa (Tom II, rozdział 5.7), które 

jest zastosowaniem Prawa Uniwersalnego. Stąd czas f poziomu fotonowego zależy od czasu (temperatury) 

materii i vice versa: temperatura materii zależy od częstotliwości zabsorbowanych fotonów. 

Ta wzajemna współzależność może być obserwowana w każdej chwili w życiu codziennym, np. ocieplanie się 

metalu pod wpływem promieni słonecznych i w konsekwencji jego promieniowanie ciepłem. Częstotliwość 

fotonów promieni słonecznych zależy jedynie od powierzchniowej temperatury Słońca (Tom II, równanie (82)). 

Takie zjawiska są manifestacjami wertykalnej wymiany energii pomiędzy materią a fotonami, która następuje w 

oba kierunki (zachowanie potencjałów czynnościowych). 

Powyższe równanie maksymalnej częstotliwości CBR pozostaje niezmienne dla każdej temperatury. Wiadome 

jest, że czarne dziury i gwiazdy neutronowe mają ekstremalnie wysokie temperatury. Kiedy częstotliwość 

fotonów emitowanych przez te grawitacyjne systemy jest wyliczona przez to równanie, otrzymujemy kosmiczne 

promieniowanie tła w zakresie gamma. Taka wysoka częstotliwość-CBR jest regularnie obserwowana w 

astrofizyce. Zazwyczaj tego rodzaju CBR nie jest tłumaczone jako pozostałość „wielkiego wybuchu”. Ilustruje to 

niejednoznaczność obecnych kosmologicznych interpretacji. 

Równanie maksymalnej częstotliwości CBR jest bardzo przydatną aplikacją Prawa 

Uniwersalnego, za pomocą której możemy ustalić termodynamiczne współczynniki wertykalnej wymiany 

energii poszczególnych gwiazd i innych ciał niebieskich z czaso-przestrzenią fotonową. W następnym rozdziale 

wykażę, że przesunięcia ku czerwieni w efekcie Dopplera (I.8) mogą być użyte w ten sam sposób w 
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ustaleniu wertykalnej wymiany energii pomiędzy poszczególnymi systemami grawitacyjnymi a czaso-

przestrzenią fotonową. W odniesieniu do teorii względności, te współczynniki absolutne mogą być również 

nazwane „relatywistycznymi współczynnikami interakcji energii”. Jest to jedyne prawdziwe wytłumaczenie 

ogólnej teorii względności Einsteina, której nigdy on nie zrozumiał. 

Ta nowa poprawna interpretacja obserwowanych przesunięć ku czerwieni we Wszechświecie eliminuje 

wyłącznie eksperymentalne dowody, które są obecnie używane, żeby udowodnić domniemaną zasadność 

modelu „wielkiego wybuchu” gorącego rozszerzającego się Wszechświata. 

Sic transit imbecillitae dicendum est cosmologists. (Oto w jaki sposób przemija imbecylizm kosmologów) 

Przypis: 

1. COBE Science Working Group, Spectrum of the cosmic background radiation, in P.J.E. Peebles, Principles of 

Physical Cosmology, Princeton University Press, New Jersey, 1993, s. 132. 

 

III.5 Pułapki w Interpretacji Przesunięć Ku Czerwieni w 

Dzisiejszej Nieudanej Kosmologii 

Metodą pomiaru prędkości ucieczki w prawie Hubble’a (III.1) jest wyznaczenie przesunięć ku czerwieni 

wybranych galaktyk. Hubble był pierwszym astrofizykiem, który wskazał na zależności między jego aplikacją 

równania uniwersalnego dla jednowymiarowej czaso-przestrzeni widzialnego Wszechświata (czytaj tutaj, tutaj i 

tutaj (III.1-III.3)), a przesunięciami ku czerwieni obserwowanymi przez efekt Dopplera. W moim artykule na 

temat efektu Dopplera z kwietnia tego roku 

Efekt Dopplera jest Uniwersalnym Dowodem na Odwrotność Przestrzeni i Czasu (I.8) 

wykazałem, że jest to powszechne zjawisko, które demonstruje odwrotność przestrzeni i czasu – że te dwie 

części składowe (wymiary) czaso-przestrzeni są kanonicznie sprzężonymi bytami. Ta fundamentalna 

wiedza jest rdzeniem wszelkiego pojmowania fizyki i kosmologii. Nie trzeba wielokrotnie powtarzać, ale 

niemniej jednak powtórzę w trosce o absolutną klarowność, że ani dzisiejsza fizyka ani kosmologia nie ma 

jakiegokolwiek pojęcia o tej fundamentalnej własności energii = Wszystkiego-CO-Jest = czaso-przestrzeni, 

która jest ich jedynym przedmiotem badań. Jest to również Pierwotny Termin ludzkiej lub jakiejkolwiek 

innej świadomości we Wszystkim-CO-Jest. Dlatego też Pierwotny Termin jest pierwszym i jedynym a priori 

aksjomatem w nowej Aksjomatyce Prawa Uniwersalnego i nie powinno być żadnego więcej, jeśli ma być to 

prawdziwa nauka. 

Użyłem efektu Dopplera w wyjaśnieniu mechanizmów grawitacji w moim niedawnym artykule Mechanizm 

grawitacji - wyjaśniony po raz pierwszy (I.9). Udowadnia on: 

 Przesunięcia ku czerwieni w świetle widzialnym obserwowane są, kiedy przestrzeń systemu 

fotonowego, ograniczonego przez źródło i obserwatora, rozszerza się; 

 Przesunięcia ku fioletowi są obserwowane, kiedy przestrzeń systemu kurczy się. 

Te zmiany przestrzeni są relatywistyczne i pojawiają się jednocześnie wszędzie we Wszechświecie. Dla 

przykładu, można obserwować zarówno przesunięcia ku czerwieni i przesunięcia ku fioletowi odległych 

galaktyk. W sumie przeważają przesunięcia ku czerwieni. Doprowadziło to do idei używania ich jako metody 

pomiaru prędkości ucieczki galaktyk w „rozszerzającym się” Wszechświecie, co jest błędnie postulowane, i do 

jak dotąd niepotwierdzonej idei (albo lepiej do „idio” (III.7)), w obecnej nieudanej kosmologii. 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/wspoczesna-kosmologia-zrewidowana-w.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/wspoczesna-kosmologia-zrewidowana-w.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/prawo-hubblea-jest-zastosowaniem-prawa.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/kosmologiczny-swiatopoglad-tradycyjnej.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/efekt-dopplera-jest-uniwersalnym.html
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/mechanizm-grawitacji-wyjasniony-po-raz.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/mechanizm-grawitacji-wyjasniony-po-raz.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/wielki-wybuch-dopiero-nadejdzie-w.html
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Aż do teraz współczesna kosmologia nie była gotowa, żeby zaprezentować teoretyczny dowód, że przesunięcia 

ku czerwieni naprawdę mierzą rozszerzanie się Wszechświata, jak jest wyraźnie i zaskakująco szczerze 

stwierdzone w następującym cytacie jednego prominentnego reprezentanta tej pseudonauki: 

„Przesunięcia grawitacyjnej częstotliwości i temperatury między obserwatorami są równoważne z 

efektami sekwencji prędkości przesunięć między sekwencją swobodnie poruszających się 

obserwatorów. Z tego samego powodu jasność powierzchniowa obiektu przy innym 

(grawitacyjnym) potencjale różniłaby się swoim przesunięciem ku czerwieni… Nie jest to 

kosmologia, jednakowoż nie jest wiadome, jak można by osiągnąć racjonalną relację dystansu 

przesunięcia ku czerwieni ze stabilnej statycznej dystrybucji masy, albo jakie prognozy można 

stworzyć dla najwidoczniej skończonych żyć gwiazd i galaktyk…  

Jeśli przesunięcia ku czerwieni kwazarów nie podążały za relacją dystansu przesunięć ku czerwieni 

obserwowanych galaktyk, ukazałoby to, że przeoczyliśmy coś bardzo ważnego… Jest to sensowne 

i przezorne, że ludzie powinni nadal myśleć nad alternatywami modelu 

standardowego, ponieważ dowody nie są wcale w obfitości... 

Morałem jest to, że wynalezienie wiarygodnej alternatywy wobec standardowego modelu 

kosmologicznego wymagałoby konsultacji z pokaźnym kompletem dowodów. Jest to równie 

niezbędne, aby model standardowy był przedmiotem szczegółowego badania na ciągle ściślejszym 

poziomie niż alternatywy, ponieważ wystarczy jedna powszechnie uznana porażka, aby 

przekreślić model, ale potrzeba wiele sukcesów, żeby stworzyć przekonujące 

argumenty, że kosmologia jest rzeczywiście na właściwym torze.” 

Cytowane z: P.J.E. Peebles, Principles of Physical Cosmology, Princeton University Press, New 

Jersey, 1993, s. 226. 

Ostatnie stwierdzenie odnosi się do tego, co osiągnęła nowa teoria Prawa Uniwersalnego – udowadnia 

ona wszystkie matematyczne dowody eksperymentalne (np. w formie praw naturalnych jako matematycznych 

równań) zebrane do tej pory w fizyce oraz kosmologii i odrzuca jedynie ich niematematyczne, werbalne 

interpretacje naukowców. Te ostatnie są rażąco błędne, ponieważ nie używają albo nie korzystają z nowej 

Aksjomatyki Prawa Naturalnego, która jednoznacznie definiuje wszystkie terminy i koncepcje w nauce z 

Pierwotnego Terminu naszej świadomości. Zamiast tego, wprowadzili oni, przez dwuznaczny, 

nieprzetworzony język nieskończone paradoksy, sprzeczności, gafy i niekwestionowane głupoty, które 

rozwiązałem podczas żmudnej intelektualnej i śledczej pracy w nowej tetralogii nauki prezentowanej na tej 

stronie (lewa kolumna). 

W poniższym udowodnię, że: 

przesunięcia ku czerwieni mierzą konkretną wymianę energii każdego grawitacyjnego 

systemu z czaso-przestrzenią fotonową i dlatego nie mogą być interpretowane jako 

dowód na rozszerzanie się Wszechświata. 

Jest to powszechnie uznany fakt, że przesunięcia ku czerwieni są klasycznym testem na zasadność teorii 

względności. Cenione są jako najbardziej dokładny test tej teorii. Rozmiar przesunięcia ku czerwieni zależy od 

lokalnego potencjału grawitacyjnego glokal = U = LRCG (patrz niżej). W ogólnej teorii względności 

przesunięcie ku czerwieni df / f podaje (relatywistyczną) zmianę potencjału grawitacyjnego dU w odniesieniu 

do LRC czaso-przestrzeni fotonowej podanej jako kwadrat prędkości światła: 

df /f = dU/c2. 

Ta zależność była po raz pierwszy postulowana przez Einsteina w 1911 r. bez zrozumienia jego prawdziwego 

znaczenia. Od tamtego czasu została ona empirycznie potwierdzona przez liczne eksperymenty ze wzrastającą 

https://books.google.ca/books/princeton?hl=en&q=&vid=ISBN9780691019338&redir_esc=y
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
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precyzją. Relatywistyczna formuła, która jest zazwyczaj stosowana, jest zastosowaniem równania uniwersalnego 

jako zasady trzech: 

df /f = dU/c2 = LRCG / LRCp = EG / Ep = SP(A) 

Użyłem tej samej aplikacji w Tomie II, rozdział 9.9, żeby ustanowić zasadę wyprowadzania absolutnych 

współczynników wertykalnej wymiany energii, za pomocą której możemy zbudować model wejścia-

wyjścia Wszechświata, oparty całkowicie na bezwymiarowych liczbach (ilorazach). Ten model wejścia-wyjścia 

jest równoważny z continuum prawdziwych liczb. Zatem zasada ta udowadnia w fundamentalny 

teoretyczny sposób, dlaczego natura ma matematyczny charakter i może być wyrażona w terminach 

matematyki, która sama w sobie jest hermeneutycznym systemem ludzkiego umysłu i nie ma zewnętrznego 

przedmiotu badań. 

Ten teoretyczny przełom, którego dokonałem w 1995 roku, doprowadził do rozwiązania kryzysu podstaw 

matematyki, który podważa zasadność całej ludzkiej wiedzy, a w szczególności jedynej ścisłej dyscypliny – 

fizyki – która oparta jest na równaniach matematycznych i wyliczeniach; z metodologicznego punktu widzenia  

fizyka jest stosowaną matematyką do fizycznego świata. Wszystkie inne dzisiejsze naukowe dyscypliny, takie jak 

bionauka i nauki społeczne nie są precyzyjnymi naukami, ale zlepkiem nieudowodnionych albo raczej 

subiektywnych opinii (patrz Tom III i wszystkie moje książki na temat Ludzkiej Gnozy na tej stronie). O 

kryzysie podstaw matematyki i jego rozwiązaniu w nowej teorii Prawa Uniwersalnego czytaj również: 

Uniwersalne Prawo Natury 

Jak już omówiono, każda relatywistyczna prezentacja w fizyce jest porównaniem rzeczywistej czaso-przestrzeni 

systemu z czaso-przestrzenią fotonową jako początkowym systemem odniesienia (I.1-I.5). W tym konkretnym 

przypadku, lokalny potencjał grawitacyjny każdego ciała niebieskiego, który według Einsteina odpowiedzialny 

jest za lokalną krzywiznę pustej jednorodnej czaso-przestrzeni, porównany jest ze stałą LRC czaso-przestrzeni 

fotonowej. 

Z powyższego równania, możemy uzyskać tak zwany promień Schwarzschilda RS, kiedy użyjemy prawa 

grawitacji Newtona, żeby określić lokalny potencjał grawitacyjny na powierzchni ciała niebieskiego (R jest 

promieniem gwiazdy, planety albo jakiegokolwiek innego ciała niebieskiego; G jest stałą grawitacyjną; M jest 

masą ciała niebieskiego): 

df /f = dU/c2 = GM/Rc2 = RS /2R = SP(A) 

Wielkość-[przestrzeni-1d] RS uzyskana jest w obrębie geometrii i jest w rzeczywistości średnicą, a nie 

promieniem (nieprecyzyjna terminologia). 

Promień Schwarzschilda RS ma kluczowe znaczenie dla teorii względności pomimo, że wielkość ta nie może być 

wyjaśniona w kategoriach wiedzy. Tradycyjnie traktowana jest jako miara relatywistycznych efektów obiektów 

grawitacyjnych. W świetle nowej Aksjomatyki, ta wielkość przestrzeni określa lokalne absolutne 

współczynniki wertykalnej wymiany energii poszczególnych systemów grawitacyjnych, takich jak 

gwiazdy, planety, pulsary, kwazary, gwiazdy neutronowe, czarne dziury itd., z czaso-przestrzenią fotonową. 

Wszystkie systemy grawitacyjne przechodzą różne stany materialnej organizacji, takie jak białe karły, gwiazdy 

niestabilne, gwiazdy neutronowe, czerwone olbrzymy itd., jak określa to granica Chandrasekhara warunków 

brzegowych gwiezdnej transformacji (skończone życia gwiazd). Te gwiezdne fazy konkretnej czaso-przestrzeni 

mogą być wyrażone przez różne wielkości, takie jak masa, gęstość, objętość itd. , i wykazują różne 

współczynniki wertykalnej wymiany energii z czaso-przestrzenią fotonową. 

Z tego możemy łatwo wywnioskować, że możemy zbudować nieskończoność poziomów grawitacyjnych 

obiektów odnośnie ich konkretnego współczynnika wertykalnego. Lokalna geometria (strukturalna złożoność) 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-iii-the-general-theory-of-biological-regulation-the-universal-law-in-bio-science-and-medicine/
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/uniwersalne-prawo-natury/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promie%C5%84_Schwarzschilda
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Granica_Chandrasekhara
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czaso-przestrzeni widzialnego Wszechświata może być dokładnie opisana za pomocą takich lokalnych 

współczynników. Aspekt ten jest dodatkowo omówiony w Tomie II, rozdział 9.9. 

Kiedy powyższe równanie promienia Schwarzschilda RS wyprowadzone jest z równania obwodu horyzontu 

zdarzeń widzialnego Wszechświata SU = c2/G, co omówione jest w poprzedni artykule (III.3), 

uzyskujemy następujące proste zastosowanie Prawa Uniwersalnego dla lokalnego zakrzywienia 

przestrzeni Slokal jako funkcję grawitacji lokalnej glokal: 

Slokal = [przestrzeń-1d] = c2/glokal = linia świata krzywizny lokalnej 

Jest to dokładnie to „uniwersalne równanie pola”, którego na próżno szukał Einstein przez całe swoje życie. 

Określa ona lokalną krzywiznę czaso-przestrzeni fotonowej w ujęciu „linii światowych” Slokal (Weltlinien 

der Krümmung des Weltalls). 

Ta wielkość-[przestrzeni-1d] jest funkcją lokalnego potencjału grawitacyjnego podana jako przyspieszenie 

grawitacyjne lub pole ciał niebieskich materii. Jest to w rzeczywistości jedynym celem ogólnej teorii 

względności Einsteina, która jest geometrią zastosowaną do czaso-przestrzeni. 

Nie udałoby mi się to, nie tylko z powodu tego, że Einstein nie opanował złożoności matematycznych 

instrumentów (topologia Riemanna), którą zamierzał wdrożyć (dobrze znany jest fakt, że Einstein był kiepskim 

matematykiem), ale przede wszystkim dlatego, że ani nie wyjaśnił on, ani nie zrozumiał epistemologicznego tła 

swojej teorii względności. 

Podsumujmy teraz kluczową wiedzę, która płynie z tego opracowania: 

Przesunięcia ku czerwieni w efekcie Dopplera mierzą lokalną wymianę 

energii pomiędzy poszczególnymi grawitacyjnymi systemami a czaso-

przestrzenią fotonową. 

Zgodnie z zasadą cyrkularnego argumentu, te interakcje energii są przedstawione 

relatywistycznie w porównaniu ze stałą czaso-przestrzenią poziomu fotonowego jako c, 

który jest uniwersalnym układem odniesienia (czytaj tutaj (I.1-I.5)). 

Zatem, przesunięcia ku czerwieni nie powinny być interpretowane jako 

dowód na rozszerzanie się Wszechświata. 

Idea rozszerzającego się Wszechświata oparta na przesunięciach ku czerwieni doprowadziła do mnóstwa 

fundamentalnych paradoksów, które ujawniają współczesną kosmologię jako system błędnych przekonań. 

Pierwszy paradoks związany jest z interpretacją czarnych dziur. Zgodnie z aktualnym spojrzeniem, te 

grawitacyjne systemy wykazują maksymalne przesunięcia ku czerwieni jakie są obecnie znane. Jest to bieżąca 

naukowa opinia w tej kwestii, co wyrażone jest w teoriach wyjątkowości czarnych dziur (M Heusler, Black Hole 

Uniqueness Theorems, Cambridge University Press, 1996), które są aplikacjami Prawa Uniwersalnego w 

obrębie matematyki. 

Jeśli będziemy teraz uzasadniać w kontekście prawa Hubble’a (III.1), musimy założyć, że czarne dziury są 

najodleglejszymi obiektami od jakiegokolwiek obserwatora w widzialnym Wszechświecie (zasada 

kosmologiczna). W tym przypadku, musimy się spodziewać, że znajdziemy czarne dziury jedynie blisko 

horyzontu zdarzeń naszego widzialnego Wszechświata (patrz wyżej). To samo jest prawdą dla kwazarów i 

pulsarów, ponieważ wykazują one 90 % rozmiaru przesunięcia ku czerwieni, które zostało ustalone dla 

czarnych dziur. 

http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/kosmologiczny-swiatopoglad-tradycyjnej.html
https://www.britannica.com/science/mathematics/Riemann
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia_25.html
https://www.cambridge.org/core/books/black-hole-uniqueness-theorems/23BF6CEE039C581138CB05A1957B5136
https://www.cambridge.org/core/books/black-hole-uniqueness-theorems/23BF6CEE039C581138CB05A1957B5136
https://www.cambridge.org/core/books/black-hole-uniqueness-theorems/23BF6CEE039C581138CB05A1957B5136
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/wspoczesna-kosmologia-zrewidowana-w.html
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Eksperymentalne dowody w astrofizyce nie potwierdzają jednak tego wniosku, który wynika logicznie z bieżącej 

interpretacji prawa Hubble’a. W dodatku, byłoby to naruszeniem zasady kosmologicznej, która zakłada równą 

dystrybucje ciał niebieskich we Wszechświecie. 

Paradoks ten powinien być wystarczający, aby odrzucić model standardowy na podstawie niniejszego dowodu. 

Jest to w rzeczy samej zagadka, dlaczego nie zostało to do tej pory uczynione, nawet bez znajomości Prawa 

Uniwersalnego. 

Absurdalność bieżących interpretacji przesunięć ku czerwieni jako dowodów na rozszerzanie się Wszechświata 

staje się oczywista, kiedy analizujemy obecne spojrzenie kosmologiczne na wiek i promień „skończonego” 

Wszechświata, który przypuszczalnie wyłonił się z „wielkiego wybuchu”. Ogólnym przekonaniem jest to, że 

obiekty z maksymalnymi przesunięciami ku czerwieni znajdują się najdalej od obserwatora. W konsekwencji 

powinny być traktowane jako najstarsze materialne obiekty we Wszechświecie, jeśli zaakceptujemy „genezę” 

Wszechświata z „wielkiego wybuchu” jak twierdzi się w modelu standardowym. Wyjaśnione jest to przez fakt, że 

światło, które pochodzi z takich obiektów powinno potrzebować najdłuższego czasu, aby przemierzyć 

największą odległość zanim osiągnie obserwatora. W tym przypadku światło to powinno mieć najstarsze 

pochodzenie – powinno istnieć od samego początku Wszechświata. 

Najdalsze obiekty, które emitują to światło musiały być bardzo blisko siebie w tej początkowej fazie. Ponieważ 

wierzy się, że Wszechświat ma skończony wiek około 15 – 20 miliardów lat (III.1), uważa się, że jest to 

rzeczywisty wiek światła, które pochodzi z najdalszych obiektów z maksymalnymi przesunięciami ku czerwieni. 

Paradoksalna natura tej koncepcji staje się oczywista, kiedy zastosujemy zasadę cyrkularnego argumentu 

nowej Aksjomatyki jako metodę dedukcyjną. Wyruszmy od zasady kosmologicznej jako zastosowania 

zasady ostatniej równoważności dla systemu „widzialny Wszechświat”. Zgodnie z nią, powyższa 

interpretacja zachowana jest dla każdego obserwatora w każdym miejscu, w każdym czasie. 

Załóżmy, że jesteśmy początkowym obserwatorem na Ziemi. Możemy wyobrazić sobie teraz przynajmniej 

jednego więcej obserwatora, który znajduje się między nami, a najdalszym obiektem z maksymalnym 

przesunięciem ku czerwieni. W tym przypadku drugi obserwator będzie mierzył przesunięcia ku czerwieni 

obiektów, które znajdują się poza naszym horyzontem zdarzeń. Przesunięcia ku czerwieni takich obiektów nie 

mogą być obserwowane z Ziemi. Obiekty te będą miały większą odległość od Ziemi niż najdalsze obiekty, które 

możemy obserwować z naszej planety. W tym samym czasie będą one starsze niż najstarsze obiekty we 

Wszechświecie, których wiek ustalony jest jako równy wiekowi Wszechświata. 

Jeśli będziemy kontynuować dalej używając tej dedukcyjnej metody, możemy łatwo udowodnić, że istnieją we 

Wszechświecie obiekty, które znajdują się nieskończenie daleko od nas i są tym samym nieskończenie stare. 

Ważne jest, żeby zaobserwować, że ta sama dedukcyjna metoda używana jest w definiowaniu terminu 

„nieskończoność” w matematycznej teorii zbiorów. Metoda ta wyrusza od każdej liczby, żeby zdefiniować 

nieskończoność continuum i, od czasu Frege’a, teoria continuum jest podstawą współczesnej matematyki (dla 

dalszych informacji patrz Tom I i Tom II). 

W nowej Aksjomatyce definiujemy nieskończoność pierwotnego terminu w sposób a priori i później 

potwierdzamy tą własność w drugorzędny sposób poprzez empiryczną weryfikację fenomenologii części (U-

podzbiory). Użyłem właśnie tej drugiej metody w udowodnieniu, że czaso-przestrzeń jest nieskończona, to 

jest, wieczna. Dowód ten powinien być wystarczający, aby odrzucić model standardowy, który zakłada 

skończony wiek Wszechświata. 

W rzeczywistości, kosmologowie mogą mierzyć jedynie skończoną stałą czaso-przestrzeń naszego widzialnego 

Wszechświata określoną z antropocentrycznego punktu widzenia ziemskiego obserwatora. Jednakże zgodnie z 

zasadą kosmologiczną jest nieskończenie wiele widzialnych Wszechświatów, ponieważ jest potencjalnie 

nieskończenie wielu obserwatorów w czaso-przestrzeni. 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/wspoczesna-kosmologia-zrewidowana-w.html
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Idea modelu standardowego kosmologii, że Wszechświat jest skończony, doprowadziła do kolejnego 

fundamentalnego paradoksu, który ostatnio się wyłonił z eksperymentalnych dowodów. Wiek Wszechświata 

jest obecnie oszacowany przez prawo Hubble’a, że ma 15 miliardów lat. Jednakże, ostatnie empiryczny dane w 

astrofizyce nie pasują do tej koncepcji. Astrofizycy wykazali, że są gwiazdy, które są starsze niż Wszechświat. 

Nazywa się to obecnie „paradoksem matka-dziecko”: dzieci (gwiazdy) są starsze niż matka (Wszechświat). 

Model standardowy postuluje wyłonienie się gwiezdnych obiektów długo po wystąpieniu „wielkiego wybuchu”. 

Według tego modelu nie jest to możliwe, żeby gwiazdy były starsze niż Wszechświat. Logiczne jest to, że już sam 

ten fakt powinien być wystarczający, żeby odrzucić całkowicie model standardowy postulujący skończony 

rozszerzający się Wszechświat. Ponownie jesteśmy kuszeni, aby zadać pytanie dlaczego nie zostało to uczynione 

wcześniej? 

Jeśli zamiast tego rozważymy „skończone życia gwiazd”, jak opisane jest to przez Chandrasekhara, musimy 

wyciągnąć wniosek, że nie można nam formułować żadnych twierdzeń na temat faktycznego wieku 

materialnych systemów, tj. materii, bazując na wieku emitowanego światła, które osiąga Ziemię albo satelitę 

wystrzelonego z Ziemi. Jeśli gwiazdy okresowo przechodzą różne fazy materialnej organizacji, co jest faktem 

poza wszelką wątpliwością, skąd możemy wiedzieć jaki mają faktyczny wiek, jeśli możemy jedynie ustalić wiek 

światła emitowanego podczas pewnej fazy przemiany (zobacz również powyższy cytat)? 

Dla przykładu, jeśli rejestrujemy sygnał świetlny z nowej, który ma, powiedzmy, siedem miliardów lat, możemy 

jedynie powiedzieć, że siedem miliardów lat temu, tj. w czasie, kiedy Ziemia nie istniała, ta konkretna gwiazda 

miała tą materialną konfigurację. Jako że nowe są gwiazdami okresowymi, nie możemy znać ich przeszłych ani 

obecnych stanów. Dla przykładu, nie ma szans, żeby się dowiedzieć jak wiele przemian ta nowa przeszła w 

przeszłości, tj. jak jest w rzeczywistości stara. 

Argumenty te oparte są na zdrowym rozsądku i przystępne nawet dla laika. Nie można tego powiedzieć o 

argumentach współczesnej kosmologii. W ostatnich kilku latach (w odniesieniu do lat 90.), pojawiała się coraz 

większa liczba publikacji dokumentujących epistemologiczny bałagan tej dyscypliny. Bezcelowe jest ich 

omawianie. 

Czytaj również: „Wielki Wybuch” Dopiero Nadejdzie w Pustych Ubytkach Mózgów Kosmologów 

– Dwie Opinie Członków PAT-u (III.7) 

W tym kontekście, jest to dość zabawne obserwować jak wielu kosmologów szczerze wierzy w istnienie wielu 

Wszechświatów (Multiwersu), a mimo to ciągle wierzy w osobliwość „wielkiego wybuchu”. Jest to kulminacja 

ludzkiej niepoczytalności. Dlaczego nie zapomną swojej pseudonauki i nie przyjdą do nas, żeby cieszyć się 

jasnością umysłu opartą na naszym wielowymiarowym gnostycznym myśleniu i doświadczaniu codzienności 

podniesionych mistrzów? 

 

III.6 Co Naprawdę Oznaczają „Parametry Plancka Wielkiego 

Wybuchu”? 

Kiedy ekstrapolujemy hipotetyczną ekspansję Wszechświata w przeszłości, nieuchronnie osiągamy punkt, w 

którym Wszechświat musi być przedstawiony jako „osobliwość przestrzenna”. Ten stan Wszechświata w modelu 

standardowym obecnej kosmologii, który różni się od modelu standardowego w fizyce, nazywany jest „wielkim 

wybuchem”. Uważa się, że w tym bezprzestrzennym stanie materia (energia) była jednorodnym bytem o 

ekstremalnie wysokiej gęstości i temperaturze (patrz Tom II, rozdział 9.8). Kosmologowie postulują w sposób a 

priori, że podczas tej początkowej fazy powstania Wszechświata jedynie trzy stałe naturalne pozostały 

niezmienione: prędkość światła c, stała grawitacyjna G i stała Plancka h (foton podstawowy). Współczesna 

kosmologia nie podaje żadnego wyjaśnienia tej subiektywnej preferencji. 
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Podobną koncepcję do „wielkiego wybuchu” spotkaliśmy już w mechanice klasycznej: punkt masy. Podczas gdy 

punkt masy jest abstrakcją (obiektem myśli) prawdziwych obiektów w obrębie geometrii uzyskanym środkami 

integracji, wielki wybuch jest matematyczną abstrakcją całości. Warunkiem koniecznym tego założenia jest 

pusta i jednorodna przestrzeń. Błąd ten jest wprowadzony w kosmologii poprzez teorię względności Einsteina, 

ale sięga on pustej newtonowskiej przestrzeni euklidesowej mechaniki klasycznej, której nie udało się 

Einsteinowi poprawić: 

Czytaj: Koncepcja Czaso-Przestrzenna Szczególnej i Ogólnej Teorii Względności (II.3) 

Koniec Teorii Względności Einsteina – Jest To Stosowana Statystyka Dla Czaso-Przestrzeni 

Fizycznego Świata (II.4) 

Model standardowy kosmologii wynika z genetycznej niewydolności fizyki, aby zdefiniować Pierwotny 

Termin ludzkiej świadomości = Całości z epistemologicznego punktu widzenia, co uczynione jest w 

Aksjomatyce Prawa Uniwersalnego, na którym powinno być oparte całe ludzkie myślenie. Chociaż „wielki 

wybuch” jest obiektem myśli i nigdy nie istniał, kosmologowie szczerze wierzą, że mogą matematycznie opisać 

ten stan przez tak zwane „parametry Plancka”. Nazwa pochodzi od równania Plancka, które jest używane w 

wyprowadzaniu tych wielkości. Ponieważ nazwisko Plancka zostało przypisane tym parametrom po jego 

śmierci, jest to bardzo mało prawdopodobne, że zgodziłby się lub byłby szczęśliwy, że jego imię jest powiązane z 

tak wadliwymi koncepcjami. 

Wyliczenie hipotetycznych parametrów wielkiego wybuchu jest kolejnym wybitnym błędem kosmologii o 

wielkim dydaktycznym i historycznym znaczeniu, porównywalnym jedynie ze średniowiecznym dogmatem 

religijnym postulującym, że Ziemia jest płaska i prezentuje centrum Wszechświata. Zanim omówimy parametry 

Plancka wielkiego wybuchu, kilka słów o historii modelu standardowego. 

Jeśli zdefiniujemy Einsteina jako „dziadka” współczesnej kosmologii, powinniśmy spojrzeć na de Sittera jak na 

ojca tej dyscypliny. Model „Wszechświata Einsteina-de Sittera” jest pierwszym matematycznym modelem 

Wszechświata, który traktowany jest jako zadowalające wprowadzenie do tej dyscypliny. Podczas kiedy model 

„Wszechświata Einsteina” jest statyczny, ale zawiera materię (zależności czaso-przestrzenne), model 

„Wszechświata de Sittera” jest dynamiczny, ale całkowicie pusty. Taka jest przynajmniej interpretacja 

Eddingtona tych modeli. Model „Wszechświata Einsteina-de Sittera” stał się sławny, ponieważ zawarł w sobie 

„wielki wybuch” jako moment powstania świata. 

Termin „wielki wybuch” został ustanowiony dopiero w 1950 roku, kiedy Fred Hoyle wymienił go po raz 

pierwszy w obraźliwy sposób w wywiadzie, ponieważ odrzucał zdecydowanie tę ideę przez całe swoje życie. 

Naukowe przebijanie się tego modelu rozpoczęło się jednak dziesięć lat wcześniej i nabrało tempa w latach 60. 

Rosyjski naukowiec Friedmann był pierwszym, który wprowadził tę ideę rozszerzającego się Wszechświata w 

swoim modelu matematycznym (1922 r.). Wychodząc z teorii względności zniszczył nadzieje Einsteina na 

ustanowienie jednego nieodwracalnego modelu Wszechświata. Zamiast tego, Friedmann przedstawił trzy 

możliwe rozwiązania (obiekty myśli), w zależności od rozmiaru użytych wielkości (gęstości) (patrz Tom II, 

rozdział 9.3). 

Problemem wszystkich modeli kosmologicznych jest to, że opierają się one na dokładnych pomiarach gęstości 

Wszechświata, ale nie mogą doliczyć się więcej niż 90% postulowanej masy we Wszechświecie, którą definiują 

jako „ciemną materię”. Ta kłopotliwa sytuacja wynika z faktu, że zaprzeczają faktowi, że fotony mają masę, 

ponieważ nie są zdolni właściwie zinterpretować swojej definicji masy. Łańcuch powiązanych ze sobą 

dogłębnych błędów w fizyce i kosmologii jest motywem przewodnim we wszystkich moich pracach naukowych. 

Jako że praca Friedmanna pozostała niezauważona podczas rosyjskiej wojny domowej, belgijski jezuita 

Lemaître był pierwszym, który spopularyzował tę koncepcję na Zachodzie. Przedwojenny dorobek 

kosmologicznych idei w fizyce był dalej rozwinięty przez Gamowa, studenta Friedmanna, w bardziej 

sprzyjających warunkach po wojnie. On jest faktycznym ojcem modelu standardowego. Wybuch współczesnych 
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modeli kosmologicznych zaczął się w latach 70., a zróżnicowanie kolidujących ze sobą idei zrodzonych w tym 

okresie osiągnęło stan inflacji w latach 80. Lata 90. mogą być scharakteryzowane jako okres przedłużającej się 

stagnacji, która została gwałtowanie zakończona przez odkrycie Prawa Uniwersalnego w 1995 roku, ćwierć 

wieku temu, przez autora. Jest to krótka i nie taka olśniewająca historia tej nowej, całkowicie błędnej dyscypliny 

fizycznej. 

Trzy parametry Plancka, które uważa się, że dokładnie określają początkowe warunki Wszechświata, to: masa 

Plancka, czas Plancka i długość Plancka. Jak widzimy, kosmologowie rozpoznali również ten prosty fakt, 

że jedyną rzeczą jaką mogą zrobić to zmierzyć zależności czasu, przestrzeni albo czaso-przestrzeni systemów – 

czy to prawdziwych czy fikcyjnych. Teoretyczne podejście do „parametrów wielkiego wybuchu” wyrusza z 

zasady nieoznaczoności Heisenberga, tj. wyrusza ono z podstawowego fotonu h, co zostało omówione 

obszernie w rozdziale 7.3, Tom II. Foton podstawowy z masą mp może być uznany za elementarny pęd 

Wszechświata: 

p = mpc = 2,21×10-42 kgms-1  

Masa podstawowego fotonu wyliczona jest przez zastosowanie aksjomatu zachowania potencjałów 

czynnościowych, dla przykładu, do jego interakcji energii z elektronem, co mierzone jest przez rozpraszanie 

komptonowskie: EA,e = mecλc,e = h = mpcλA, gdzie λc,e jest długością fali Comptona elektronu i λA jest 

długością fali Comptona podstawowego fotonu h; me jest masą elektronu i mp jest masą fotonu 

podstawowego h (patrz Tabela 1 poniżej). Stąd: 

mp = h/c2= h/cλA 

W kosmologii, aksjomat zachowania potencjałów czynnościowych zastosowany jest do fikcyjnych interakcji 

pomiędzy fotonem podstawowym h i hipotetycznym wielkim wybuchem, gdy ten ostatni uznany jest za kolejny 

potencjał czynnościowy: EA,wielkiego-wybuchu = mplcλc = h = mpcλA. W tym masa Plancka mpl wielkiego 

wybuchu ustalona jest zgodnie z powyższym równaniem: 

mpl  = h/cλc = mpcλA /cλc 

Kosmologia nie podaje absolutnie żadnego wyjaśnienia dlaczego ta równoważność została wybrana na ustalenie 

abstrakcyjnej wielkości „masy Plancka”. Dlatego też, powyższe równanie powinno być traktowane jako 

podświadome, irracjonalne zastosowanie aksjomatu zachowania potencjałów czynnościowych. Długość fali λc z 

tego równania definiowana jest jako długość Plancka wielkiego wybuchu: 

lpl = λc = [przestrzeń-1d]. 

Z tego powodu możemy również nazywać ją „długością fali Comptona” „wielkiego wybuchu”, analogicznie z 

długościami fali Comptona cząstek elementarnych (patrz Tabela 1 poniżej). W świetle nowej Aksjomatyki, jest 

to jednowymiarowa wielkość długości hipotetycznej przestrzeni „wielkiego wybuchu”: 

lpl = λc = [przestrzeń-1d] hipotetycznego „wielkiego wybuchu” 

Powyższe równania demonstrują, że opis czaso-przestrzeni hipotetycznego „wielkiego wybuchu” wyrusza 

intuicyjnie od poprawnego pojęcia Prawa Uniwersalnego. Jest to pochodzenie wszystkich naukowych idei, przy 

czym wszystkie podstawowe idee w nauce są pochodzenia matematycznego. Jednakże, interpretacja takich 

matematycznych idei na poziomie racjonalnym jest pełna logicznych skaz, które wypaczają wszystkie systemy 

nauki, który zostały opracowane do tej pory. 

Masa Plancka mpl może być obliczona dopiero po poznaniu długości Plancka λc „wielkiego wybuchu”. Jakie jest 

tradycyjne podejście współczesnej kosmologii do tego problemu? Zgodnie z oczekiwaniami, wyrusza ona z 

horyzontu zdarzeń l „wielkiego wybuchu” jako strukturalnej złożoności KS tego systemu. W tym znaczeniu, 
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długość Plancka lpl = λc i horyzont zdarzeń, wyrażony jako promień, ustalone są jako równoważne (definicja w 

obrębie formalizmu matematycznego): 

l = lpl = λc 

Horyzont zdarzeń l „wielkiego wybuchu” obliczony jest przez zastosowanie tego samego wyprowadzenia 

Równania Uniwersalnego, jakie używane jest dla promienia Schwarzschilda: RS/2 = GM/c2 : 

l = Gmpl/c2 

W rozdziale 9.6, Tom II wykazałem, że ta aplikacja Równania Uniwersalnego określa absolutne współczynniki 

wertykalnej wymiany energii pomiędzy indywidualnymi systemami grawitacyjnymi materii i czaso-przestrzenią 

fotonową. W tym sensie, „wielki wybuch” uznawany jest za hipotetyczny system materii. Stoi to w wyraźnej 

sprzeczności z modelem standardowym, który traktuje „wielki wybuch” jako stan skondensowanej jednorodnej 

radiacji. Zgodnie z tym modelem, materia wyewoluowała w późniejszym etapie. Z powyższych równań, możemy 

wyprowadzić długość Plancka: 

lpl
2 = λc

2
 = Gh/c3 

Niektórzy autorzy preferują używać h/2π albo nawet h/π zamiast h. Jest to ich stopień matematycznej wolności. 

W tym przypadku, wartość długości Plancka jest π lub 2π razy mniejsza niż w powyższym równaniu. Metoda 

pomiaru tej wielkości długości jest bez znaczenie z poznawczego punktu widzenia, jako że „wielki wybuch” 

nigdy nie istniał – jest to matematyczna fikcja, obiekt myśli stworzony przez kosmologów w ich 

nieprzetworzonej świadomości. 

Powyższe równanie zawiera trzy stałe naturalne, c, G i h, które zostały zapostulowane, że utrzymują się w 

„wielkim wybuchu”. Jest to błędne koło – jest to adaptacja tylna (manipulacja) fizycznego świata, żeby 

odpowiadał ich matematycznym wyprowadzeniom (Mimo wszystko kosmologowie muszą przeprowadzać jakieś 

wyprowadzenia, żeby mieć zajęcie i w tym celu potrzebują pewnych stałych naturalnych.). Podejście to 

definiowane jest w nauce jako „oszustwo” i jest bardziej powszechne niż się ogólnie uważa – właściwie nie ma 

nic innego w obecnej nauce w wyższego punktu widzenia. Dlatego właśnie ta błędna stara nauka będzie obalona 

raz na zawsze w nadchodzących dniach, tygodniach oraz miesiącach i zostanie zastąpiona nową Nauką i Gnozą 

Prawa Uniwersalnego, która jest w zasadzie nauką wzniesienia i teoretyczną podstawą na ponowne odkrycie 

prawdziwej wielowymiarowej natury ludzkiej rasy. 

Te trzy naturalne stałe określają czaso-przestrzeń poziomu fotonowego, który sam jest określony przez 

charakterystykę czaso-przestrzenną materii grawitacyjnej. Ten podstawowy dowód na zamknięty charakter 

czaso-przestrzeni zaprezentowany jest w Tomie II, rozdział 9.9. Udowadniam tam, że właściwości czaso-

przestrzeni fotonowej jak określone są przez długość pola magnetycznego lμo (równanie (110), Tom II) i 

przyspieszenie elektryczne lub pole Eo (równanie (109), Tom II) czaso-przestrzeni fotonowej, z której 

prędkość światła uzyskana jest w słynnym równaniu Maxwella 

c2 = lμoEo (patrz równanie 105, Tom II), 

zależą od przeciętnej rotacyjnej charakterystyki systemów grawitacyjnych we Wszechświecie, takich jak czarne 

dziury, kwazary, pulsary, gwiazdy neutronowe itd. Ten nowy rewolucyjny naukowy dowód w kosmologii jest 

konsekwencją wertykalnej wymiany energii pomiędzy materią a czaso-przestrzenią fotonową i fundamentalnym 

potwierdzeniem, że czaso-przestrzeń jest zamkniętym bytem otwartych współoddziałujących U-podzbiorów. 

Zgodnie z modelem standardowym w dzisiejszej nieudanej kosmologii, te grawitacyjne systemy nie zostały 

rozwinięte w początkowej fazie Wszechświata. Wyłoniły się na znacznie późniejszym etapie, podczas ery 

hadronów (patrz Tabela 9-1, Tom II). Oznaczałoby to, że te ciała niebieskie, które uważa się za późniejszy 

produkt domniemanego początku Wszechświata, posiadały już ustalone trzy stałe naturalne, c, G i h, które 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Promie%C5%84_Schwarzschilda
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugo%C5%9B%C4%87_Plancka
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
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istniały w tej formie w czasie „wielkiego wybuchu”, inaczej mówiąc, zanim istniała grawitacja i 

elektromagnetyzm. Dowód ten ilustruje ponownie absurdalność modelu standardowego. Jest to przekonujące, 

że nie ma ani jednego stwierdzenia w modelu standardowym, które jest prawdziwe. Model ten, w 

rzeczy samej, jest największą intelektualną katastrofą w historii fizyki i nauki. 

Równanie długości Plancka (patrz wyżej) może być rozwiązane dla uniwersalnego potencjału 

grawitacyjnego: EAU  = c3/G (patrz równanie (30), Tom II). Kiedy w równaniu długości Plancka powyżej 

ustalimy odwrotność tego potencjału czynnościowego 1/EAU = c3/ G, uzyskamy dla niego następujące 

niesamowite równanie: 

lpl = √Gh/c³ = √h/EAU  = 4,05×10-35 m 

Zgodnie ze współczesną kosmologią: 

Długość Plancka jest pierwiastkiem kwadratowym ilorazu dwóch fundamentalnych 

potencjałów czynnościowych czaso-przestrzeni: podstawowego fotonu h, który jest 

najmniejszym (elementarnym) potencjałem czynnościowym o którym wiemy, i 

uniwersalnym potencjałem czynnościowym EAU, który jest łącznym produktem 

wszystkich zasadniczych potencjałów czynnościowych w odniesieniu do zastępczej 

jednostki SI czasu 1 s-1. 

Z h możemy wyprowadzić czaso-przestrzeń wszystkich elementarnych cząsteczek (patrz Tabela 1 poniżej) a z 

EAU – czaso-przestrzeń widzialnego Wszechświata. Zatem długość Plancka jest ilorazem (związkiem) wielkości-

[przestrzeni-1d] najmniejszego i największego potencjału czynnościowego Wszechświata w odniesieniu do 

jednostki SI 1 sekundy (budowanie równoważności) zgodnie z zasadą cyrkularnego argumentu: 

lpl = √h/EAU = SP(A) 

W tym niezwykłym równaniu, czas ustalony jest z definicji jako równoważny czasowi uniwersalnego potencjału 

czynnościowego w odniesieniu do układu SI: fh = fEAU = s-1 = SP(A) = 1 jednostka = pewne zdarzenie. 

SP(A) oznacza statystyczne prawdopodobieństwo zdarzenia A i jest kolejną prezentacją zbioru 

prawdopodobieństwa (1,0) w nowej Aksjomatyce Prawa Uniwersalnego. Zbiór prawdopodobieństwa (1,0), jako 

taki, jest identyczny z continuum wszystkich liczb (0, ∞) co zostało uwodnione w gruntowny sposób w Tomie I i 

Tomie II o nowej fizycznej i matematycznej teorii Prawa Uniwersalnego. 

Powyższe równanie w żadnym wypadku nie potwierdza istnienia „wielkiego wybuchu”, ale po prostu ilustruje 

wszechobecną zasadność zasady cyrkularnego argumentu jako metody definiowania i mierzenia wielkości 

fizycznych. W rzeczy samej, nie jest możliwe dostrzeżenie, dlaczego porównanie najmniejszego i największego 

potencjału czynnościowego czaso-przestrzeni powinno być dowodem na istnienie „wielkiego wybuchu”. Obydwa 

potencjały czynnościowe są produktami stałej czaso-przestrzeni, jak jest dzisiaj postrzegana, i żaden z nich nie 

mógł istnieć w osobliwości przestrzennej wielkiego wybuchu. Jest to przekonujące, kiedy rozmiary przestrzeni 

tych dwóch potencjałów porównane są z rozmiarem długości Plancka hipotetycznego „wielkiego wybuchu”. 

Pozostawimy dowód ich niewspółmierności jako ćwiczenie dla czytelnika. 

Powyższe wyprowadzenia parametrów Placka w obrębie nowej Aksjomatyki Prawa Uniwersalnego oświetlają 

całkowity nonsens modelu standardowego. Wyjaśniają tło epistemologicznych wad w kosmologii. 

Uniwersalny potencjał czynnościowy EAU mówi nam, że 

w każdej sekundzie w widzialnym Wszechświecie, pomiędzy materią a czaso-

przestrzenią fotonową, wymieniona jest masa (zależność czaso-przestrzeni) 

M = 4,038×1035 kg. 

http://www.stankovuniversallaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Tabela-1-1.pdf
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-i-das-universalgesetz-vom-universalgesetz-zur-allgemeinen-theorie-der-physik-und-wissenschaft/
http://www.stankovuniversallaw.com/volume-ii-the-universal-law-the-general-theory-of-physics-and-cosmology-full-version/
http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/nowa-zintegrowana-fizyczna-i-matematyczna-aksjomatyka-prawa-uniwersalnego/
http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/nowa-transcendentalna-kosmologia-prawa-uniwersalnego/
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Jeśli czaso-przestrzeń fotonowa uznawana jest za pustą, bezmasową, jednorodną przestrzeń lub próżnię, jak ma 

to miejsce dzisiaj w kosmologii, wtedy jest to dość logiczne, żeby zlekceważyć wymianę energii z czaso-

przestrzeni fotonowej do materii i uwzględnić jedynie wymianę energii z materii do czaso-przestrzeni 

fotonowej. Ta wymiana energii kojarzona jest z ekspansją przestrzeni. Jeśli w tym samym czasie zlekceważone 

są skończone życia gwiazd, tj. nie jest uwzględniona ich wymiana energii z czaso-przestrzenią fotonową, dla 

przykładu, transformacja przestrzeni i materii w energię przy horyzoncie zdarzeń czarnych dziur, jedyną 

możliwością wyjaśnienia tej fikcyjne ekspansji jest założenie, że Wszechświat był poddany adiabatycznej 

ekspansji od samego początku. Jednakże, pozostaje tajemnicą skąd bierze się przestrzeń, która wypełnia 

przerwy pomiędzy uciekającymi galaktykami. Chociaż to pytanie jest oczywiste w terminach zdrowego 

rozsądku, nie jest stawiane we współczesnej kosmologii. Jest to kolejny typowy przykład wymierzonej samej 

sobie poznawczej niedoli współczesnej kosmologii. 

Linearna ekstrapolacja tej hipotetycznej adiabatycznej ekspansji Wszechświata w przeszłości nieuchronnie 

kończy się na bezprzestrzennym punkcie, „wielkim wybuchu” (nazwa nie ma znaczenia), gdzie wszystkie znane 

prawa fizyczne, jak określone są dzisiaj, tracą swoją zasadność. Przynajmniej w to fizycy każą nam obecnie 

wierzyć. Podczas gdy ten moment „wirtualnego początku świata” może odpowiadać niektórym popularnym 

przekonaniom religijnym (co promował jezuita Lemaître, który był ściśle związany z Watykanem), nie ma to nic 

wspólnego z obiektywną nauką, która powinna rozumieć swój przedmiot badań. 

Jak już jest obliczona długość Plancka, można dość łatwo określić każdą inną wielkość hipotetycznego 

„wielkiego wybuchu”, ponieważ równanie uniwersalne jest zasadą trzech. Dla przykładu, otrzymujemy 

następującą wartość dla masy Plancka: 

mpl = h/clpl ≈ 5,5×10-8
 kg 

(Uwaga: wartości parametrów Plancka podane w Wikipedii są podzielone przez π (patrz wyżej), zaś to jest 

nieistotne, gdyż wielkości te są fikcją. Jednakże, rozmiary są takie same jak podane w tym opracowaniu i są 

użyte również w wielu podręcznikach do kosmologii, z których wziąłem te obliczenia.) 

Te same wyniki otrzymane są, kiedy użyta jest masa mp fotonu podstawowego: 

mpl = mpλA /lpl = 0,737×10-50 kg × 3×108 ms-1/4,05×10-35 m = 

= 5,5×10-8 kg 

Powyższe równanie demonstruje, że foton podstawowy h jest uniwersalnym układem odniesienia fizyki (I.1) 

zgodnie z zasadą cyrkularnego argumentu. Z długości Plancka, można łatwo uzyskać hipotetyczny rozmiar 

drugiej części składowej czaso-przestrzeni – czas Plancka tpl: 

tpl = lpl /c ≈ 1,35×10-43 s 

Według współczesnej kosmologii, te trzy parametry Plancka w pełni opisują „wielki wybuch”. Utrzymuje ona, że 

w tym hipotetycznym stanie wszystkie fizyczne prawa „straciły swoją zasadność”, z wyjątkiem trzech stałych, c, 

G i h, za pomocą których obliczone są parametry Plancka „wielkiego wybuchu”. 

Jednakże, wykazaliśmy, że wszystkie znane stałe naturalne i prawa fizyczne mogą być 

wyprowadzone jedna z drugiej, a dokładniej, ze stałych czaso-przestrzeni fotonowej: c, G i h, 

kiedy zastosowane jest Równanie Uniwersalne, tak jak ilustruje to ta unikalna i fenomenalna Tabela 

jednym rzutem oka: 

http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/nowa-transcendentalna-kosmologia-prawa-uniwersalnego/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masa_Plancka
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/03/dlaczego-czaso-przestrzen-energia.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_Plancka
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Dlatego też musimy wyciągnąć wniosek, że wszystkie znane prawa fizyczne, które są w rzeczywistości 

zastosowaniami Prawa Uniwersalnego, były prawdziwe w „wielkim wybuchu”, ponieważ Prawo Uniwersalne 

jest prawdziwe na całą wieczność i nie jest ograniczone przez skończony wiek Wszechświata, który rzekomo 

wyłonił się z hipotetycznego wielkiego wybuchu jakieś 10 – 15 miliardów lat temu jak każe nam wierzyć w swojej 

„naukowej niepoczytalności” współczesna kosmologia. Jednocześnie udowodniłem, że kosmologowie, 

astronomowie i astrofizycy mogą obserwować jedynie widzialny Wszechświat, który jest stałym systemem 

Całości, podczas gdy Wszystko-CO-Jest jest nieskończone i w dodatku wielowymiarowe oraz tym samym nie 

jest dostępne ograniczonym ludzkim zmysłom, które tworzą obecną iluzję 3D tutaj na Ziemi i jako optyczną 

kosmologiczną perspektywę: 

Czytaj: Nowa Transcendentalna Kosmologia Prawa Uniwersalnego (III.1, III.2, III.4, III.5) 

Jedyną możliwą konsekwencją tej konkluzji jest to, że nie było „wielkiego wybuchu” – to zdarzenie 

nastąpiło jedynie w matematycznej fantazji kosmologów. 

Jaki jest pogląd współczesnej kosmologii na tę kwestię? Jeśli próbujemy dowiedzieć się czegoś więcej o tej 

egzotycznej, początkowej fazie Wszechświata, jesteśmy pocieszeni przez tak prorocze stwierdzenie (Physik, P.A. 

Tipler, s. 1478, edycja niemiecka):  

„Relatywistyczna czaso-przestrzeń (wielkiego wybuchu) nie jest już continuum, i potrzebujemy 

nawet nowej teorii grawitacji – grawitacji kwantowej lub super grawitacji.” 

Biorąc pod uwagę fakt, że fizyka nie ma teorii grawitacji, brzmi to raczej dziwnie domagać się nowej teorii 

„grawitacji kwantowej” albo „super grawitacji”, cokolwiek to oznacza. Czy to nie znacznie prostsze, żeby 

odrzucić model standardowy, co zostało uczynione w tym artykule i wskazać na prawdziwą przyczynę dlaczego 

kosmologia jest fałszywą nauką? 

http://www.stankovuniversallaw.com/2020/01/nowa-transcendentalna-kosmologia-prawa-uniwersalnego/
https://www.medimops.de/tipler-paul-a-physik-fuer-wissenschaftler-und-ingenieure-sav-physik-astronomie-gebundene-ausgabe-M03827411645.html?variant=UsedVeryGood&creative=Shopping&sitelink=&gclid=Cj0KCQiAyKrxBRDHARIsAKCzn8wR2iHgrNkxI4mNRuREstXV019yUKSS54FQSlhmnbcNS1eHUxPW3X0aAhlKEALw_wcB
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Czytaj tutaj: „Wielki Wybuch” Dopiero Nadejdzie w Pustych Ubytkach Mózgów Kosmologów – 

Dwie Opinie Członków PAT-u (III.7) 

 

III.7 „Wielki Wybuch” Dopiero Nadejdzie w Pustych Ubytkach 

Mózgów Kosmologów – Dwie Opinie Członków PAT-u 

Prawda o Teorii Inflacji 

Daniel Akkerman, 14 Maja, 2017 

Teoria inflacji jest jednym z najlepszych przykładów (naukowego) syndromu sztokholmskiego. Zamiast 

rozpoznania błędnej podstawy wielu teorii współczesnej kosmologii, wynajdywana jest przypadkowa, 

niepotrzebnie skomplikowana „karta ucieczki”, która czyni wszystko, aby utrzymać przy życiu stary paradygmat 

myślenia, tj. wszystko, z wyjątkiem wykorzystania logicznego myślenia. To trochę jak z QE (nie) zbyt wielkich by 

upaść banków. Zamiast przyznania się do porażki, podwajają swoją głupotę. 

Ale, żeby nie zmarnować wysiłków tak wielu naukowców, próbowałem nieco zachować teorie kosmologii, 

aczkolwiek w trochę inny sposób. Wybaczcie mi, jeśli skopiowałem i wkleiłem trochę z artykułów George’a jako 

bazę. 

1. Mózg naukowca (lub ludzki) jest w średnim ujęciu jednorodny i izotropowy, w każdym miejscu i każdym 

czasie. Nazywane jest to „zasadą wewnętrznie-kosmologiczną”. 

2. Mózg rozszerza się zgodnie z prawem Ziemniaka z prędkością ucieczki v neuronów, która jest 

proporcjonalna do odległości dl dobrych pomysłów od myślącego. 

3. Teraz zdefiniujemy prawidłowe i błędne idee. Poprawna idea jest nazywana po prostu „ideą”, a błędna idea, 

czyli taka, kiedy ktoś wprowadza N-zbióry (myślenie z dala od źródła), będzie nazywana „idio” (Dla dalszych 

informacji o etymologii tego słowa zajrzyj do słynnej powieści Dostojewskiego zatytułowanej tym samym 

słowem przez dodanie litery „t” na końcu.). 

Stała Ziemniaka oszacowana jest z wielkości (i jakości) błędnych idei produkowanych przez wybrane mózgi 

na dany przedział czasowy (idio/s). Jej wartość waha się z grubsza, od mózgu do mózgu, od 0 idio/s do 2012 

idio/s na Mbc (megabeckow). Ostatnie szacunki zmierzają w kierunku wyższej wartości. 

Dalej. Teoria inflacji udowadnia, co następuje: mózg naukowca, lub ludzki, rozszerza się w czasie, zwiększając 

nieznacznie odległość pomiędzy neuronami, co powoduje osłabienie sygnałów. Oznacza to, że sygnały zdolne są 

dotrzeć bliżej poprzez sieci neuronowe, prowadząc do stopniowo bardziej głupich pomysłów. Ten proces trwa, 

aż w końcu osobnik zostanie w pełni przekonwertowany w pewnego rodzaju promieniowanie, można 

powiedzieć, umrze termicznie. 

Wynikające kosmiczne promieniowanie wróci w czasie z powodu kwantowego tunelowania, żeby być zmierzone 

przez naukowców w przeszłości, doprowadzając ich w końcu do wynalezienia teorii inflacji nieco wcześniej niż 

początkowo. Powstały cykl doprowadzi do nieskończonej głupoty. 

W tym miejscu możesz pomyśleć, że nigdy nie podałem żadnego rozstrzygającego dowodu na teorię inflacji. 

Jednakże, odpowiedź jest zupełnie oczywista: skoro kolor krwi to czerwień, a mózg jest pełen krwi, mamy 

ostateczny dowód na tą teorię. Kolor czerwony nieodwołalnie to udowadnia. Chociaż niektóre pomiary 

eksperymentalne wskazują przesunięcia ku purpurze w mózgach małej części populacji (wznoszących się), 

liczby te są wystarczająco małe, iż mogą być uznane za wyjątek, który potwierdza regułę. 

https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/wielki-wybuch-dopiero-nadejdzie-w.html
https://tusynonimteraz.blogspot.com/2020/04/wielki-wybuch-dopiero-nadejdzie-w.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poluzowanie_polityki_pieni%C4%99%C5%BCnej
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Jedną dobrą stroną teorii inflacji jest to, że może ona faktycznie sprawić, że ludzkość będzie znacznie 

bystrzejsza. Powiedzmy, że przeciętny człowiek posiada stałą Ziemniaka 1000 idio/t. Jako że elektryczne 

sygnały w mózgu słabną, z powodu rosnącej odległości, może zaistnieć punkt, gdzie mózg będzie mógł stworzyć 

mniej niż 1000 sygnałów na przedział czasu. W tym przypadku, stała Ziemniaka w takich osobnikach musi 

logicznie zmaleć. 

Jest to powszechne niezrozumienie, że idia (błędne pomysły) nie mają grawitacji. Jednak fakt ten jest 

nieodwracalnie dowiedziony, kiedy bada się półki z książkami losowych ludzi, wielu z nich ma kopie takich 

książek jak „O Pochodzeniu Gatunków” (Darwina) albo „Krótka Historia Czasu” (Hawkinga). W rzeczywistości 

niektóre z tych idei osiągnęły masę krytyczną i zapadają się w sobie, przyciągając wszelkiego rodzaju przyległe 

masy (zwolenników).  

W przeszłości zostało wykonanych wiele skomplikowanych pomiarów, przy pomocy nieskończenie drogich 

maszyn, w celu określenia dokładnej grawitacji takich idiów. Ale współczesna technologia daje nam proste 

rozwiązanie. Weźmy dla przykładu książkę ”Krótka Historia Czasu”. Jeśli chce się określić grawitację tej 

sytuacji, jest to bardzo proste. Istnieje sekretna strona internetowa, nieznana większości ludzi, która dostarcza 

nam bardzo dokładne dane, zwana amazon.com. Tutaj można znaleźć cenę w dolarach, ilość sprzedanych kopii i 

masę książki o której mowa. Później pomnóż te trzy wartości ze sobą. 

Ale to nie wszystko. Kiedy naukowcy myśleli uprzednio, że owe książki są o najmniejszych jednostkach idiów we 

Wszechświecie, nowe eksperymenty udowodniły coś przeciwnego. Wszystko zaczęło się od kłótni pomiędzy 

dwoma sławnymi pisarzami współczesnych naukowych dokumentów. Gdy obydwaj rzucili w gniewie książką 

jeden w drugiego, te dwie kopie „Samolubny Gen” Richarda Dawkinsa i „Relatywizm: teoria szczególna i 

ogólna” Alberta Einsteina zderzyły się w powietrzu. Prędkość kolizji tych dwóch książek była niesamowita i w 

punkcie zderzenia, książki te zniknęły, a w ich miejscu pojawiła się pewna liczba mniejszych zawiniątek papieru. 

Wśród tej sterty było kilka wydań sławnego magazynu naukowego „Natura” i kilka aż do tego dnia nieodkrytych 

esejów Sir Izaaka Newtona, pomieszanych z dawno zaginionymi notatkami Charlesa Darwina. 

Naukowcy na całym świecie niezwłocznie rzucili się na tę okazję i zaczęli używać wszelkiego rodzaju maszynerii, 

aby zderzać książki ze sobą przy dużej prędkości. Początkowo eksperymenty ze średniowiecznymi katapultami 

stworzyły trochę nowych wniosków, takie jak prehistoryczne malowidła jaskiniowe ukazujące pojazdy z 

kwadratowymi kołami i wydrukowane kolekcje internetowych komentarzy napisanych przez laika. Niektóre 

przykłady treści komentarzy użytkowników rozważają Kolumba za podróżnika, który odkrył Amerykę i 

zaprzeczają temu, że wielu obecnych i przeszłych naukowców, takich jak Newton i Darwin, uważa się za 

religijnych. 

Rozpoczęto budowę nowego specjalnego projektu, w nadziei na zderzanie książek przy jeszcze większej 

prędkości przez drukowanie ich na metalowych stronach i przyspieszanie ich poprzez olbrzymi, długi na 

kilometry torus wypełniony magnesami. Rozpoczęcie działalności planowane jest na 2019 r. Naukowcy mają 

również nadzieję na eksperymentowanie z różnymi pracami religijnymi, ekonomicznymi i politycznymi w 

swoim nowym Zderzaczu Książek. 

Kosmologia Wielkiego Wybuchu; Fortel Kreacjonistycznego Opartego na Biblii 

Modelu Powstania Świata 

Patrick Amoroso, 14 Maja, 2017 

„Wszystko powinno być tak proste, jak to możliwe…, ale nie nazbyt uproszczone.” Albert Einstein 

 W celu zrozumienia debaty dotyczącej jakiegokolwiek kwestionowania powszechnie akceptowanej doktryny 

„Teorii Wielkiego Wybuchu”, roztropność wymaga, żeby prześledzić jej wczesne początki i jakie ukryte 

motywacje przyczyniły się do tak groteskowego poglądu, że z jednej pierwotnej osobliwości cała energia i masa 

naszego obecnie postrzeganego Wszechświata wyłoniła się w kwantowej nanosekundzie wybuchowej kreacji - i 
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oto jesteśmy. Adwent einsteinowskiej fizyki we wczesnych latach XX wieku przedstawił kilka matematycznych 

nieprawidłowości, i żeby Ogólna Teoria Względności miała sens w każdej mierze racjonalnej dedukcji, ustalona 

z góry akceptacja rozszerzającego się Wszechświata musiała zostać nieodłączną częścią tej teorii. 

Einstein bez wahania uznał ten dylemat przez wprowadzenie swojej stałej kosmologicznej, która w gruncie 

rzeczy była marginesem błędu do zastosowania do jego Ogólnych Równań Pola, co było próbą pogodzenia ze 

statycznym, nierozszerzającym się Wszechświatem albo, jak później postuluje brytyjski kosmolog Fred Hoyle, 

„Teorią Stanu Stacjonarnego”. Więcej o nim później. Musiała zostać wprowadzona koncepcja rozszerzającego 

się Wszechświata i tutaj historia robi się ciekawa. 

Pojawia się Jego Wysokość George Lemaitre, belgijski katolicki kapłan, astronom, matematyk i posiadacz tytułu 

Uniwersytetu w Cambridge oraz uczęszczający krótko na MIT i do Obserwatorium Harvarda. Podczas kiedy 

Ogólna Teoria Einsteina na samym początku miała względnie rację proponując statyczny, nierozszerzający się 

Wszechświat, Lemaitre wprowadził poprawkę, żeby zasugerować teraz koncepcję pierwotnego atomu. Instant 

Presto! Człowiek Boga usatysfakcjonował teraz dwie przeciwne ideacje w jednej złożonej teorii fałszywej nauki; 

rozszerzający się Wszechświat i proponowany teraz teozoficzny argument skalany pseudonauką, by usprawnić 

mit o początku: „Na początku Bóg stworzył… ...”. Einstein był tak nabrany przez to nowe wydarzenie, że popełnił 

później hara-kiri miary upadku na własny miecz przez stwierdzenie, że wprowadzenie stałej kosmologicznej 

było jego „największym błędem”. Wyśmiał się ponadto przytaczając następujący cytat z lat 30., po tym jak 

Lemaitre zasugerował swoją teorię pierwotnego atomu,: „Jest to najpiękniejsze i satysfakcjonujące wyjaśnienie 

kreacji, jakie kiedykolwiek słyszałem.” 

Nawiasem mówiąc, nie odnosiło się to w tym czasie nigdy do „Teorii Wielkiego Wybuchu”, chociaż co ciekawe 

jakieś dwadzieścia lat później w latach 50. papież Pius XXII nie tylko zadeklarował, że wielki wybuch i katolicka 

koncepcja stworzenia świata były kompatybilne, ale również przyjął ideę Lemaitre’a jako naukową walidację 

istnienia Boga i katolicyzmu. 

Był to słynny brytyjski astrofizyk i kosmolog Fred Hoyle, który określił tytuł „Wielkiego Wybuchu” w wywiadzie 

radiowym, kiedy pytany był o pochodzenie Wszechświata i kpiąco powiedział: „Oj, Wielki Wybuch”. Został 

później pozbawiony Nagrody Nobla. Generalnie, Teoria Stanu Stacjonarnego wyrażała opinię, że Wszechświat 

rozszerza się, ale nowa materia i nowe galaktyki są stale tworzone w celu utrzymania doskonałej zasady 

kosmologicznej albo idei, że na wielką skalę Wszechświat jest zasadniczo zarówno jednorodny i izotropowy w 

przestrzeni i czasie, dlatego też nie ma początku i nie ma końca. Warto zauważyć, że jest to zmodyfikowana 

wersja tego co postuluje Dr Stankow w Prawie Uniwersalnym i swoim traktacie w Tomie 2: Prawo Uniwersalne. 

Ogólna Teoria Fizyki i Kosmologii. 

Jako aktywny astronom, tj. kiedy pogoda w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych pozwala mi być, 

wypowiem się teraz w kwestii tego, jak badania kosmologiczne obfitują w irracjonalne i nieudowodnione epitety 

pochodzące od wyedukowanych i narcystycznych szarlatanów z hiperego, którzy czerpią wielką rozkosz ze 

swoich wielkich równań i nieudowodnionych dowodów. Dobry przykład. Koncepcja ciemnej materii i ciemnej 

energii. 

Z Wikipedii otrzymujemy: Ciemna materia jest hipotetycznym typem materii odmiennym od ciemnej energii, 

materii barionowej (zwykłej materii takiej jak protony i neutrony) oraz neutrin. Istnienie ciemnej materii 

wyjaśniłoby pewną liczbę w innym przypadku zagadkowych astronomicznych obserwacji.[1] Nazwa odnosi się 

do faktu, że nie emituje ona ani nie współoddziałuje z promieniowaniem elektromagnetycznym, takim jak 

światło, i jest tym samym niewidzialna dla całego spektrum elektromagnetycznego.[2] Chociaż ciemna materia 

nie została bezpośrednio zaobserwowana, jej istnienie i właściwości zostały wydedukowane z jej efektów 

grawitacyjnych takich jak ruchy widzialnej materii, [3]soczewkowanie grawitacyjne, jej wpływu na strukturę 

wielkoskalową Wszechświata, na galaktyki i jej efekty w mikrofalowym promieniowaniu tła. 

A następnie; z tego samego źródła; w fizycznej kosmologii i astronomii, ciemna energia jest nieznaną formą 

energii, która hipotetycznie przenika całą przestrzeń, mającą tendencję do przyspieszania ekspansji 
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Wszechświata.[1][2] Ciemna energia od lat 90. jest najbardziej akceptowaną hipotezą na wyjaśnienie obserwacji 

wskazujących, że Wszechświat rozszerza się w przyspieszającym tempie. 

Jak absurdalna i naiwna może być społeczność nauka? Akceptacja dwóch całkowicie teoretycznych i 

diametralnie sprzecznych i nieudowodnionych bytów, a nawet niezrozumiałych z czego się składają i przez cały 

ten czas spowitych udawanym podejściem by zrównoważyć zarówno super rozszerzający się Wszechświat z 

jednej strony i kurczący się Wszechświat z drugiej. Akceptowane jest to jak prawda bez żadnego dowodu i jeśli 

nie byłoby tych fikcyjnych sił szarpania i ciągnięcia w tym gimnastykowaniu się uniwersalnych szachów, 

prowadziłoby nas to Wielkiego Kryzysu albo odwrócenia Wielkiego Wybuchu, teorii rozszerzania się, w jedno z 

jego dokładnych przeciwieństw. 

Przed znalezieniem strony Dr Stankowa, przez lata byłem zajęty żmudnym i wyczerpującym badaniem prac 

Einsteina, Stephena Hawkinga, Rogera Penrose’a, Richarda Feynmana i innych. Dopiero kiedy zanurzyłem się 

w transcendentalnym i abstrakcyjnym argumentowaniu, przez zrozumienie aksjomatycznej logiki zacząłem 

dostrzegać błyskotliwość w jego podejściu. Pamiętaj o napomnieniu Einsteina na początku tego eseju. 

Zabawmy się trochę. Dzisiaj naukowcy szukają w CERNie cząstki Boga, postulują wytwarzanie grawitonów i 

chcieliby, żebyśmy wszyscy wierzyli, że ciemna materia / energia naprawdę są wyznacznikami w rozumieniu 

Kosmologii. Hmmm… .. Ludzie, cząstka boga zawsze była w centrum uwagi. Jest to Foton, cząsteczka lub fala, 

naprawdę nie ma to znaczenia, ponieważ mają one masę i działają w ciągłej wymianie gradientu potencjału z 

masą 3-D i jest to właśnie ta interakcja, która umożliwia grawitację, a eliminuje z rozważań ciemną energię i 

ciemną materię oraz wyrzuca te wymysły do królestwa absurdu. 

Kolejna uwaga o Fotonie jako cząstce boga. Bez względu na to jakie religijne lub teozoficzne rozważanie możesz 

analizować we wszystkich regionach i kulturach świata, jedną wyróżniającą się cechą zdecydowanie uznawaną, 

kiedy zajmuje się konceptami o boskiej naturze, jest ŚWIATŁO, „Niech stanie się światło, Jesteś światłem 

świata, Jestem światłem”. Jak wspomniałem wcześniej, Boskość jest zawsze określana jako światło. Dlatego my, 

PAT, jesteśmy wojownikami Światła pierwszej i ostatniej godziny zaangażowanymi w boską misję. 
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