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S i m's   S t u f f 
New science, knowledge and imagination. 

All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is 
violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident. 

    Arthur Schopenhauer - German philosopher (1788 - 1860) 
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1. Wprowadzenie. 

 
Obecnie pracuję, głównie z powodu braku środków finansowych, jedynie hobbystycznie, nad 
rozwiązaniami technologicznymi, które dzisiejsza nauka dopiero zaczyna poznawać pod względem 
teoretycznym, dziedziny te to technologie głównie z zakresu transportu i energetyki. Od wczesnych lat 
zainteresowany jestem szeroko pojętą techniką i technologią metod transportu. Od przeszło 20 lat 
zajmuję się gromadzeniem wiedzy z zakresu fizyki i istoty sił inercyjnych, dynamiki oraz zjawisk 
bezwładności ciał i sił odśrodkowych, pod względem ustalenia związków tych tematów z techniką 
mogącą służyć w technologii transportu zarówno naziemnego, lotniczego i zdolnego do działania w 
warunkach próżni lub zbliżonych do próżni. Początek moich zainteresowań sprawami kosmosu 
oznaczał dla mnie inspirację fizyką standardową i wykorzystaniem sił elektromagnetycznych i 
elektromotorycznych do napędu statków kosmicznych oraz w dalszej konsekwencji samym 
elektromagnetyzmem, oraz polem magnetycznym. Pierwotne zainteresowanie astronomią w tym czasie 
stopniowo przerodziło się w inspirację sprawami metod transportu umożliwiającego podróż w 
warunkach próżni, tym samym otworzyło się dla mnie pole do różnych poszukiwań i przypuszczeń. Tak 
się złożyło, że wraz z równoległym rozwojem Internetu dostęp do wiedzy i informacji został 
zwielokrotniony, co otworzyło zupełnie nowe perspektywy dla mnie i moich zainteresowań. Obecnie 
moja wiedza zdążyła z ideogramów przeobrazić się w dopracowywane w dość dużym stopniu konkretne 
rozwiązania, aż do dziś rozwijałem swoje zainteresowania próbując zainspirować społeczeństwo, 
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jednak pozostając jednocześnie bez zaplecza finansowego umożliwiającego przeprowadzenie badań, 
ograniczony zostałem do sfery teoretycznej i oczekiwania na odmianę ogólnej sytuacji w kraju i na 
świecie. Okazuje się, że pomimo pewnych zmian w podejściu do spraw związanych z badaniem 
kosmosu w społeczeństwie, nie ma obecnie zasadniczo w Polsce ludzi z możliwościami finansowymi i 
jednocześnie wystarczająco do tego celu otwartą głową, którzy chcieliby się podjąć realizacji tego typu 
wyzwań, widać tu być może to, jak silne w społeczeństwie jest przywiązanie do starych metod myślenia 
opartych na realiach fizyki konserwatywnej. Jak wynika z moich dotychczasowych obserwacji sytuacja 
ekonomiczna w Polsce jest, jeżeli chodzi o tego typu sprawy wystarczająco niekorzystna by 
uniemożliwić realizację większość przedsięwzięć w tym zakresie. Wychodząc z założenia, że 
nieścisłości naukowych w obecnej nauce jest jeszcze bardzo dużo, zatem zawsze jest miejsce na 
niekonwencjonalne podejście do nowoczesnego transportu w każdej jego odmianie, bo jest on właśnie 
tą dziedziną technologii, która w szczególny sposób weryfikuje wiedzę i potencjał naukowo-techniczny 
człowieka, nie zapomniałem jak istotną jest bariera ekonomiczna i psychologiczna oddzielająca część 
ludzi od realizacji najbardziej nawet ambitnych planów. Patrząc wstecz dochodzi się do stwierdzenia, że 
przez cały XX wiek wszyscy pracujący nad napędami naukowcy nie potrafili zaproponować nic lepszego 
niż napęd odrzutowy i rakietowy i do dzisiaj sprawa ta przedstawia się wciąż w tych samych barwach... 
Jednakże gdzieś poza oficjalnymi pracami w uznanych laboratoriach opracowywanych było wiele 
technologii jak technologie oparte na efektach związanych z przepływem gazów i płynów, dynamiką i 
bezwładnością, jak również były wśród nich prace mające potencjał być użytecznymi w próżni, oparte o 
zjawiska pól elektrycznych, grawitacyjnych, bezwładnościowych, czy konkretnych prac wielu innych 
wynalazców jak twórców rozwiązań o zupełnie unikatowych możliwościach itp. pomimo tego, że są to 
jedynie prezentacje eksperymentalne o znikomym dzisiaj znaczeniu i wszystko to znalazło się w kręgu 
moich zainteresowań. Wiedza oparta na pracach tych ludzi nie jest bezużyteczna. Podstawą mojej pasji 
jest świadomość, że z prawami fizyki obowiązującymi dla procesów o uniwersalnym wymiarze związana 
jest przyroda, natura i wszelkie zjawiska pól i materii obecne w naszym otoczeniu, biorąc to pod uwagę i 
spostrzegając otwierające się możliwości w tej dziedzinie, nasuwają się pytania o przyszłość i kierunek 
rozwoju cywilizacji człowieka współczesnego na Ziemi. Jako zwolennik rewolucyjnych technologii 
muszę stwierdzić, że mamy starą technologię ubraną w nowoczesną elektronikę. Obecnie napędy 
umożliwiające poruszanie się w próżni są zminimalizowane do technologii rakietowej. Posiadając 
niewielkie zaplecze naukowe, techniczne, ale posiadając zmysł obserwacji procesów materii i zjawisk, 
zaobserwowałem wiele interesujących możliwości technicznych teoretycznie mogących dać zielone 
światło wielu rozwiązaniom technologicznym nawet w obecnych warunkach i przy użyciu powszechnie 
dostępnych narzędzi i technik. Jako obserwator przyrody i postępów techniki, widzę że nie ma 
większych zmian w technologii transportu umożliwiającego człowiekowi realne podejście do spraw 
eksploracji otoczenia Ziemi jak również systemu gwiezdnego, w którym musi on przebywać, wygląda na 
to, że postęp w tym przypadku się zatrzymał na technologii rakietowej, być może musi tak być, a 
technologia wykorzystywana do tego celu jest jednocześnie jedyną możliwą technologią, która nie 
wywołuje niepokoju w technice i posiada akceptację oraz właściwy odbiór przez społeczeństwo. 
Próbując swoich sił z rozwiązaniami transportu działającymi w próżni oraz innymi elementami techniki 
bez których nie można realnie spoglądać w przyszłość transportu, jak również badając możliwości 
pierwszych konstrukcji napotyka się w sieci na niskobudżetowe próby różnych ekip bez większego 
poparcia ani zaangażowania ze strony społeczeństwa, które najprawdopodobniej nie wpłyną w 
znaczący sposób na całokształt obecnej technologii podróży kosmicznej. Jednocześnie zdaję sobie 
sprawę, że moja wiedza, jest cały czas niewystarczająca i może nie umożliwiać mi realizacji pewnych 
rozwiązań technicznych, ponieważ posiadając wyobraźnię a nie posiadając środków materialnych, nie 
można pokonać bariery, pomiędzy faktycznymi możliwościami technicznymi a sferą teoretyczną. 
Uważam jednak, że postęp technologiczny nie polega na powielaniu istniejących już rozwiązań, tylko na 
spoglądaniu poza granice wiedzy i ustalonych dogmatów, bo tego typu proces wyprowadził człowieka z 
epoki kamiennej i jaskini do współczesności i umożliwił patrzenie w niebo pod zupełnie innym kątem niż 
robił to człowiek jaskiniowy. Podążanie wybraną przeze mnie drogą w moim przypadku jest inną, 
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alternatywną formą walki ze zniechęceniem w wielu przypadkach skutkującym stopniową degradacją i 
porażeniem woli mojego pokolenia zwłaszcza dotyczących definitywnych zmian często wbrew 
oczekiwaniom czynników ustalających pułap wiedzy i kierunki postępu technicznego. W przypadku 
pewnych technologii istnieje biorąc pod uwagę niestabilność i niepewną przyszłość rozwoju cywilizacji, 
paląca potrzeba opracowania technologii zapewniającej jej przetrwanie, z pominięciem obecnego 
systemu marnotrawienia zasobów naturalnych i sposobu jaki uzyskuje się energię i surowce dla 
przemysłu. Odwrócenie tego typu realnych zagrożeń nie oczekuję w działaniach opartych na obecnych 
rozwiązaniach technologicznych, w zamian istnieją setki innych rozwiązań zepchniętych do naukowego 
i technologicznego podziemia wraz z prześladowanymi ekonomicznie ich orędownikami, pozbawionymi 
faktycznie możliwości działania poprzez lobby i konserwatywną politykę opartą na produkcji i dystrybucji 
nośników energii w każdym niemal zakątku współczesnego świata. Świat wymuszający określone 
zachowania, wpływający na działania każdej jednostki, nakładający sztuczny uniform przekonań i 
wymagań to nic innego jak powrót do systemu wyzysku i nowej formy niewolnictwa, w którym każdy 
niezależnie myślący nie chce uczestniczyć. System ten ma swój koniec w ślepym zaułku historii. Wpływ 
tego typu układu na funkcjonowanie świadomości doprowadza do powielania tego samego schematu 
technologicznego i może opóźniać faktyczny postęp cywilizacyjny. Podobną formą ograniczenia jest 
szkielet i niejako już kodeks naukowy reprezentowany przez przekonanie, jak również dogmat 
niezmienności i niemożliwości weryfikacji podstaw praw przyrodniczych, a jednak w tym przypadku 
faktycznym ograniczeniem nie jest przyroda i jej prawa lecz poziom zaawansowania technologicznego 
gatunku ludzkiego oraz świadomość ludzi - technologia może umożliwić praktycznie dowolne działania 
w przyrodzie także takie rozwiązania, które dzisiaj mogły by uchodzić za sprzeczne ze zdrowym 
rozsądkiem oraz poza jakąkolwiek fikcją naukową.  
 

2. Genetyka. 

 
Grzegorz Mendel, którego można określić mianem pierwszego genetyka w historii, wiele czasu 
poświęcił za swojego życia na badanie roślin, w szczególności roślin groszku i sposobom dziedziczenia 
cech genetycznych. Co prawda nie znał on zasad przekazywania informacji kodu genetycznego od 
strony chemicznej, biochemicznej i od strony zjawisk w komórce, jednak do opisu dziedziczenia cech 
genetycznych wprowadził wiele ważnych reguł i zasad, które do dzisiaj pozostają aktualne. Takie 
pojęcia jak geny, allele genowe zrozumiał on od strony opisu genetycznego. Dzisiaj takie zjawiska przy 
przekazywaniu cech jak crossover, czy składniki będące grupami genów jak chromosomy i telomery, 
helisa DNA należą już do współczesnej wiedzy. Wiele współczesnych prac jak wyjaśnienie działania 
operonu laktozowego i nieco wcześniejsze prace Jamesa Cricka jak wyjaśnienie struktury kwasu DNA 
mogły zaistnieć między innymi dzięki inwencji i sprytowi badaczy i przyczyniły się do ukształtowania 
wiedzy na temat budowy i funkcjonowania organizmów żywych zarówno roślinnych jak i zwierzęcych i w 
konsekwencji do zrozumienia chorób genetycznych i innych zaburzeń genetycznych, które dotykają 
również ludzi. 

Elementy budowy kwasu RNA i  podwójnej helisy DNA  
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Podstawy wiedzy o przenoszeniu informacji genetycznej 

 
Białka homeotyczne, białka enzymów i białka represorowe, są to przykładowe substancje, których rola 
byłaby nie znana, gdyby nie praca tysięcy naukowców, którzy do tej pory mają wpływ na farmakologię i 
medycynę, a którzy przez swoją pracę nakręcają przemysł farmakologiczny i ogromne pieniądze. Prace 
nad genomem ludzkim doprowadziły do zsekwencjonowania genów genomu ludzkiego, jednak 
wyjaśnienie zależności i złożoności biologicznych zajmie zapewne dziesiątki lat. Każdy organizm jest 
niepowtarzalny i chociaż szkielet genetyczny jest podobny dla większości wyżej zorganizowanych 
organizmów, to właśnie te pozostałe niewielkie różnice są odpowiedzialne za ich zasadnicze cechy i 
wygląd. Różnica genów między naczelnymi np. człowieka i szympansa nie przekracza 1%. Obecnie 
udało się już całkowicie zrozumieć wiele mechanizmów genetycznych w organizmach 
jednokomórkowych - bakterii i wirusów. 
 

 
 

Wiele wskazuje na to, że za jakiś czas zmodyfikowane genetycznie algi będą na skalę przemysłową 
produkowały paliwo do samochodów - tym samym domknąłby się cykl obiegu CO2 w atmosferze. Inne 
zmodyfikowane organizmy będą produkowały większość bardziej złożonych lekarstw, których synteza 
przemysłowa może nastręczać trudności. Już od dawna niektóre bakterie są wykorzystywane w 
reaktorach biologicznych w oczyszczalniach ścieków. Żywność zmodyfikowana genetycznie tkz. GMO 
jest już powszechnie sprzedawana w sklepach spożywczych, jednak wprowadzanie jej w niektórych 
krajach wiąże się z przeszkodami - część ludzi uważa tego typ żywność za szkodliwą i powodującą 

http://3.bp.blogspot.com/-YN1Lntch7iM/VXNS2caT6-I/AAAAAAAABbo/ku2LeKirtoE/s1600/RNA_DNA.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-jBT5itdq13A/VXm9hujkMYI/AAAAAAAABg4/6Q-DVdDz3IA/s1600/I10-74-chimp.jpg
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niebezpieczne interakcje w organizmie oraz w środowisku ich upraw. Inne techniki genetyczne jak np. 
technologie operowania na komórkach jajowych, w procesie których rodzić się mają tkz." dzieci trojga 
rodziców" są z punktu widzenia technicznego metodami pożądanymi i zdolnymi do polepszenia zdrowia 
społeczeństwa. Jednak mogłaby zaistnieć sytuacja, w której społeczeństwo, które by chciało 
wykorzystać zalety tego typu działań po jakimś czasie nie byłoby już takim samym społeczeństwem, bo 
z jednej strony do jego cech zostałyby włączone nowe właściwości wynikające z tego typu manipulacji o 
pozytywnych rezultatach, a z drugiej strony istnieliby "gorsi", którzy mogliby nie wytrzymywać 
konkurencji lepszych jakościowo pod każdym względem jednostek zmodyfikowanych. Nie tylko w tym 
jednym przypadku tego typu zagrożenie jest aktualne, bo modyfikacja genetyczna może mieć wiele 
zalet, ale także rodzą się pytania o granice ingerencji i uprawnień etycznych człowieka. Sam człowiek 
jest już wartością samą w sobie. Wprowadzając daleko idące zmiany w genach ludzkich może dojść do 
sytuacji, w której człowiek przestanie już nim być a stanie się po prostu innym gatunkiem. Terapia 
genowa już wiele razy doprowadzała do sukcesów jak i porażek i tak np. niektóre choroby genetyczne 
udało się wyleczyć a inne zakończyły się jeszcze większymi powikłaniami np. w postaci białaczki i 
innych reakcji organizmu chorego. Inną metodą genetyki jest klonowanie, wszyscy znają historię 
owieczki "dolly", która była chyba pierwszym sklonowanym przez naukowców ssakiem. Klony zazwyczaj 
żyją krócej niż ich oryginały genetyczne. Niektórzy wizjonerzy wiążą z klonowaniem znaczne nadzieje 
jak nadzieja na nieśmiertelność ludzkości, czy idee militarne.  
Istnieje w obecnym środowisku przyrodniczym-ekosystemie Ziemi tak wiele zależności funkcjonalnych i 
biologicznych, że współcześnie nie można jednoznacznie scharakteryzować wszystkich ich powiązań 
genetycznych i biochemicznych. Ci, którzy uważają, że wiedzą już dostatecznie dużo, muszą uzbroić 
się w cierpliwość, gdyż zbyt szybkie działanie w inżynierii genetycznej może mieć katastrofalne skutki o 
charakterze globalnym, które mogą być już nieodwracalne i w konsekwencji mogą one oznaczać 
masowe wymieranie tysięcy organizmów, które obecnie mają kluczowe znaczenie dla globalnej 
gospodarki. 
Obecnie przemysł oparty na komórkach macierzystych (ang. stem cells) jest w tak dużym natarciu we 
współczesnych środkach terapii, kosmetykach, regeneracji tkanek organizmu, że już za kilkanaście lat 
może dojść do tak zaawansowanego postępu w medycynie, że będzie ona zdolna do odtwarzania na 
bieżące potrzeby całych organów ludzkich albo do zastosowania kompleksowej regeneracji organizmu 
celem przedłużania życia ludzkiego, może również do zwiększenia odporności organizmu na czynniki 
uszkodzenia tkanki w tym przyśpieszone gojenie się ran itp. (rana mogłaby zagoić się w ciągu dnia albo 
dwóch, a nie np. w ciągu dwóch tygodni).   

 
 

3. The situation.   

 
 
Every kind of new technology and research results related for instance to new materials and other 
discoveries should always have to serve for humans benefit, not to any kind of violence and not to aims 
without practical meaning for civilization. However still there are many questions without any response 
always being a step ahead from the answers. Many facts in our reality and knowledge are dissembled 
and not recognized as promising. There is visible and urgent need to show people that alternate 
technology could be real and can be effective. Most people persist that technology evolution is 
developing in a good direction and general situation is relatively stable and also there is no need to 
change anything. But in fact there is only a thin separation between stable situation and total disaster 
which is threaten to global technology and industry. In our times some people still are too busy yet with 
their consumptive style of life to change shape of technology and they are usually preferring to relay on 
common and generally accessible technical solutions that have application in their daily life which 
simplify to permanent technological sleeping. This standard behavior won't lead to cutting edge 
technology and related progress for my generation in acceptable time, and couldn't release any 
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potential from me and my type of people. But naturally there are exceptions in this situation. Many 
people, as one can see lately, are trying to design many interesting technical solutions, because only 
technological thinking may change something in this life. Possibilities simply are compound of every 
kind of technological components without which our world can't exist. In a lot of minds there're still 
resident many hopes and fears which can't be realized in standard life. Religion, politics, global 
economic processes tends to one question about our ability to survive, and which can to turn to nothing 
without right technology no matter if we want it or not. Nothing is given to us without any hard work from 
our side. Since the stone age until today humanity is still fighting about everything without excluding 
bread and a ticket on space trip. We shouldn't lost the occasion to prosper especially while there're 
possibilities to prosper with space industry, but not by means which are mostly postulated, there're a lot 
alternative proposals, we should take advantage of, for instance especially inertial propulsion is mostly 
this type of propulsion which can revolutionize space travel, this is what can leads someday to change 
our approach to our existence in universe and probably once we take advantage of this progress we will 
gradually gain technology beyond every imagination. I have seen many very advanced devices related 
to producing electricity, propulsion and many other things related to this. So I have decided to 
publication of my ideas which wasn't unfortunately yet tested due to my financial abilities, too. The 
reason for this is my wish to show that type of technology, me and also the other researchers still trying 
to present, could be real someday if to work on it long and firmly enough. Until today some researcher 
described several promising mechanical and magnetic ideas which was intended to eventually 
presentation if economic and general world situation will let for this in future. This ideas are unconfirmed 
experimentally so there are still no advice to anyone to realize it because there're no certainty if it work 
properly, too. Many inventors already has took advantage of proposal from giant concerns to make 
better their own economic situation but most researchers in this approach still staying without any 
connection related to concerns and their business interests. Some of them mostly work on theoretic 
problems and are generally interested only about finding the response about where the technological 
borders truly lies and where the technology horizon can be moved to. If there is any interest from the 
outside they rather intend counting on theoretical help including mathematical and physical calculations 
than experimental tests, and so do I. But, as one can see, in handle with such a problems always exist 
question about lack of preparation of recent science which is not predicting some non standard physical 
forces which are present in such a situations. Additionally unfortunately there are no computer software 
which one could to use for simulate certain forces and its physical appearance. In fact there're still 
remain some software - CAD designers tools which can be helpful. But generally the situation about this 
propulsion is unstable and require some care to obtain any better results. Now according to this fact 
which relay on relatively bad climate for inertial propulsion and related gravity propulsion methods the 
researchers must bear various technical and objective obstacles and in reality they stay without any 
help from existing industry and business. 
Although my attempts to inspiring the community in Poland and eventually in other countries can bring 
no effect, I will try to go through the technical and theoretical problems to find a financial ways and any 
other abilities in aim to move such a propulsion from science fiction to real scientific consideration. But 
undoubtedly this will be connected with many problems which now I can't see due to my knowledge and 
scientific position. 

 
Inertial propulsion vehicle theoretically capable to operate in space 
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Inertial propulsion vehicle - up view ( four inertial force engines and four electric motors are visible) 
 

 
 

 
 
 
 

Inertial engine blow up 
 

 
 

4. Plazma. 
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Plazma to stan materii, który polega na całkowitej jonizacji atomów ( w plazmie atomy są całkowicie 
obdarte z elektronów). Plazma może mieć i obecnie ma szerokie zastosowanie w technice bez 
wyłączenia technologii kosmicznej. 
 

 

 
 
 

 
 

Accelerated plasma and electric field are creating thrust. 
 

 

 
 
Plazma reaguje na pole elektryczne (napięcie elektryczne) i można za pomocą tego pola nadawać jej 
przyśpieszenie. Energia pola elektrycznego może być zamieniona tym samym na energię kinetyczną 
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plazmy, która to energia może być potem użyta do wytworzenia sił mechanicznych służących do 
napędzania określonych urządzeń i pojazdów. Istniejące obecnie technologie kosmiczne 
wykorzystujące przyśpieszanie plazmy jak w napędzie jonowym, polegają na generowaniu bardzo 
słabego ciągu poprzez rozpędzanie plazmy (jonów) i wyrzucanie jej na zewnątrz z dużą energią jak w 
konwencjonalnym silniku rakietowym. Problem polega na tym, że w takim rozwiązaniu następuje ciągła 
utrata czynnika roboczego, którego zapas w zbiornikach jest ograniczony. W innej sytuacji jak na 
powyższym rysunku plazma krąży w obiegu zamkniętym, więc nie ma problemu z jej ubytkiem. 
Jedynym problemem jest tylko dostarczenie wymaganej energii jonizacji, którą zapewnić może np. 
generator radioizotopowy, lub reaktor jądrowy. Tego typu rozwiązanie polega na założeniu, że jony 
plazmy obijając się po drodze o wymiennik kinetyczny, napędzane polem elektrycznym oddadzą swoją 
energię kinetyczną na ten wymiennik, jest to odwrócenie sytuacji, w której gazy tworzą nadciśnienie, 
które popycha rakietę w konwencjonalnym napędzie rakietowym. Czy to zadziała, trudno bez wykonania 
fazy eksperymentalnej sprawdzić. Każdy ruch naładowanych elektrycznie cząstek powoduje dodatkowo 
powstawanie pola magnetycznego, biorąc to pod uwagę należy rozważyć czy pole to nie będzie 
zaburzało pracy tego typu urządzeń. Należy też zapewnić zabezpieczenie przed dążeniem plazmy do 
rekombinacji. Rysunek jest tylko rysunkiem poglądowym, w rzeczywistości należałoby zadbać o wiele 
potrzebnych rozwiązań technicznych o których na razie nie ma potrzeby wspominać. Mogą istnieć także 
inne uwarunkowania, które uniemożliwiałyby zbudowanie tego rodzaju napędów, a których obecnie nie 
jestem w stanie dostrzec, jedną z nich jest rozwiązanie powrotu plazmy, z czym mogą być duże 
problemy. 

5. Świat od podszewki. 

W Internecie dużo jest różnych treści nieznanego pochodzenia, których prawdziwości nie można 
bezpośrednio sprawdzić, oraz wiele wątków wykraczających poza możliwości weryfikacji ciągłości 
zdarzeń, czy tematów do których one prowadzą. Wiele technologicznych zagadnień, o których mowa 
przy okazji tego typu spraw, ma swoje konkluzje, jednak część z nich zaczyna się w początku zakrytym 
przed jakimkolwiek okiem i kończy się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Niektóre z tych treści 
przemawiają do wyobraźni i nakłaniają do snucia domysłów. Jednak biorąc pod uwagę naukę, istotne 
są tylko fakty, nie domysły, bo na faktach można jedynie budować podstawy technologiczne, w 
przeciwnym wypadku będzie to technologia utworzona z marzeń i bez realnego fundamentu od razu 
skazana będzie na porażkę. W sytuacji niewiedzy rodzą się jednak pytania, na które nie ma odpowiedzi 
we współczesnym świecie, więc oczywistym jest, że może pojawić się ucieczka w wyobraźnię i chęć 
odsłonięcia zasłony rzeczywistości po to by zyskać wiedzę i zaspokoić nurtujące pytania o przyszłość. 
Obecnie widać, że coś się zaczyna dziać w naukach przyrodniczych. Jeszcze jakiś czas temu część 
społeczności naukowej uważała, że fizyka osiągnęła poziom praktycznie hermetyczny, czyli że nie 
można do niej już wiele dodać ani ująć, że jest wiedzą w zasadzie kompletną - byli oni w błędzie. 
Postęp zweryfikował tego typu postawę w sposób permanentny i skuteczny zarazem. Kto nie włącza do 
swoich poglądów naukowych elementów filozofii, fizyki wyższej rzeczywistości i opiera się jedynie na 
obliczeniach ten płynie bez steru i sprowadza się do roli komputera. Może również dlatego ustabilizował 
się we współczesnym świecie rodzaj pułapu technologicznego utrzymywanego przez dyktaturę 
pieniądza, który zakonserwował niestety prawdopodobnie na dziesiątki lat kierunek rozwoju 
technologicznego i postępu cywilizacyjnego. Zmiana tej sytuacji jest już obecnie niczym innym jak 
sprawą przetrwania cywilizacji. 
Z czasem wiedza w zakresie nauk przyrodniczych  mogłaby pozwolić człowiekowi na wydostanie się 
poza układ słoneczny. Mogłaby pozwolić opanować wysoko-zaawansowaną metalurgię i okiełznać 
grawitację, skonstruować takie technologie transportu, które pozwoliłyby na podróże między sąsiednimi 
galaktykami. Jednak na razie cywilizacja ludzka opanowała energię atomową i rozwinęła 
elektrotechnikę oraz radiotechnikę. Zasadniczo jednak, technologie umożliwiające jej pełny rozwój, nie 
zostały opracowane. Zaistniał brak pomostu technologicznego, uwidoczniła się bariera w transporcie , 
być może dlatego cywilizacja zaczęła dryfować w złym kierunku. Jakiś czynnik zmienił jej kierunek 
rozwoju - gdzie został popełniony błąd, trudno odpowiedzieć. Nie wykluczone, że wpływ miały 
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rozstrzygnięcia zasadnicze podczas drugiej wojny światowej - przejęcie od faszystów technologii 
rakietowej było w istocie koniem trojańskim zaślepiającym wyjście z tunelu przy powstawaniu tkz. 
nowego układu sił na świecie i podstawą "zimnej wojny", jak wiemy stała się ona podstawą trzymania 
się w atomowym szachu mocarstw na świecie. Do dzisiaj sytuacja ta nie uległa diametralnej poprawie. 
Można nad tym ubolewać, jednak w tego typu technologiach został utopiony tak duży kapitał i zapały 
militarne, że problem ten sam się może nie rozwiązać w akceptowalnym czasowo terminie, do tego 
doszło spolaryzowanie badań naukowych do kwestii finansowych. Cały czas nie brakuje wpasowywania 
się idei wojskowych w obecną sytuację na świecie i nie brakuje ludzi na ścieżce wojennej. Jednak także 
nieco zmieniły się niektóre metody prowadzenia działań wojennych, które obecnie mogą przebiegać na 
wiele innych sposobów, znacznie odbiegających od działań konwencjonalnych w tym zakresie. Wojna 
odbywa się w skali świata na zasadzie przeciągania liny ekonomicznej i innych działań gospodarczych, 
które podkopują fundamenty finansowe określonych graczy na arenie międzynarodowej. Droga, którą 
idzie świat jest drogą złożoną z niebezpieczeństw, dysponujemy środkami technologicznymi za 
pośrednictwem których, możemy zaburzyć lokalny lub globalny ekosystem, a nawet dokonać zniszczeń 
całkowicie uniemożliwiających dalszą egzystencję życia organicznego w obrębie całej Ziemi. Dlatego, 
gdyby nadarzyła się stosowna okazja do opracowania metod rozprzestrzenienia życia na cały układ 
słoneczny, należy z niej w sposób skuteczny skorzystać. Dokąd zaprowadziła świat polityka polegająca 
na rozmaitych ambicjach i dążeniach opartych na wywieraniu nacisku ekonomicznego celem zyskania 
kontroli nad coraz większymi obszarami życia na świecie - do pełzającej technologii i niezadowolenia 
społecznego. Można zauważyć, że dotychczas każdy kto planował kontrolę nad światem i próbował 
przejąć władzę nad Ziemią, został w taki czy inny sposób zdegradowany i odsunięty od swoich idei, 
poprzez siły, które zwykle nie były z początku przez niego w ogóle brane pod uwagę. 
Przyśpieszenie technologiczne, które może nastąpić, a o którym mogłaby być mowa w przypadku 
uzdrowienia sytuacji ogólnoświatowej, nie musi być skutkiem działania chaotycznego, pomimo tego, że 
niewielu ludzi ze społeczeństwa międzynarodowego, widzi możliwość takiego przyśpieszenia, które 
gdyby zaistniało, odsunęłoby od sfery administracyjnej zbyt wielu poważnych przedstawicieli 
konserwatywnych opcji. Świat musi na własnej skórze przekonać się dokąd idzie i dopóki nie odczuje on 
tego boleśnie, nie nastąpi definitywna zmiana jego kierunku rozwojowego. Instynkt samozachowawczy 
podzielony został pomiędzy większych przedstawicieli gospodarki światowej, uniemożliwiając powrót na 
właściwą drogę rozwojową.  Postęp w nowych materiałach typu grafenu i innych substancji, postęp w 
chemii, farmakologii, medycynie, energetyce, lotnictwie, przemyśle kosmicznym, astronomii, prowadzi 
na nieznane i nie podlegające kontroli szlaki, zauważmy, że zbyt wiele jest w tych działaniach 
przypadkowości, nauka nie jest w stanie dać odpowiedzi na wiele pytań, w tym odpowiedzi na te, 
których wyjaśnienie znajduje się daleko od możliwości technicznych tej cywilizacji. Rozumiem, że 
można być zadowolonym z rozwoju sytuacji na świecie, bo nie jest jeszcze najgorzej w szerszej skali 
światowej przynajmniej dla wielu ludzi, którzy nie szukają zmian z uwagi np. na swoją dobrą pozycję 
ekonomiczną, inni mniej zadowoleni także nie szukają zmian, bo są pogodzeni ze swoją niekorzystna 
sytuacją, ci z kolei stanowią kościec systemu, który ich kosztem buduje swój fundament ekonomiczny, 
klasa średnia i mali gracze rynkowi, będą zawsze głównym płynem roboczym w organizmie 
gospodarczym świata. Jeszcze inni nie stanowią już zupełnie, żadnej merytorycznej siły na świecie, tych 
jest z kolei najwięcej. Decyzje ekonomiczne podejmowane są ponad ich głowami, nie są w stanie oni 
wyrazić jakiegokolwiek sprzeciwu i nie chodzi tu o decyzje, o których można poczytać w gazecie czy 
oglądnąć w telewizji, tego typu decyzje rozgrywają się poza wiedzą społeczeństwa i wynikają z 
konieczności i konsekwencji planowanych na dziesiątki lat określanych jako strategie rozwoju dla 
procesów globalnych, które określają z góry jak ma rozwijać się świat i kto ma być dyskryminowany 
ekonomicznie a komu należy się pomoc ekonomiczna. Prezentując takie tematy i inne wcześniejsze 
treści, mogę być przez wiele osób czytających mojego bloga, postrzegany jako ekscentryczny 
malkontent prezentujący dane nie adekwatne do aktualnych tendencji na świecie, jednak zdrowa 
opozycja w każdym wymiarze, może być i była w przeszłości czynnikiem wzrostu i dywersyfikacji 
możliwości interpretacji zjawisk w otoczeniu, a przede wszystkim spojrzenie z odmiennej strony pozwoli 
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dostrzec więcej, szczególnie w sytuacji zapatrzenia i pogoni za znikającym punktem, którym jest jedna 
wielka niewiadoma, do której zmierza tego typu rzeczywistość, w której przecież zarówno ja jak i inni 
przebywamy. Nie jestem naukowcem z żadnej dziedziny w sensie znaczenia podstawowego tego 
określenia. Jeżeli mam coś do przekazania, to są to jedynie wyniki mojej obserwacji otoczenia oraz 
zaniepokojenia procesami ewolucji cywilizacji w skali całej Ziemi. Mam także nadzieję, że informacje, 
które zamieszczam nie będą spostrzegane jako sianie zamętu i zamach na ustalony porządek spraw, 
gdyż poparte one były przemyśleniami mającymi na uwadze dobro ogółu cywilizacji człowieka, a 
rozwiązania technologiczne, które prezentuję z założenia nie miały służyć do celów militarnych, 
rozprzestrzeniania nienawiści i jakiegokolwiek innego ucisku i wyzysku społeczeństwa.  
 

6. The propulsion 

 
 
W latach 30 - tych zeszłego stulecia Harry W. Bull zaprezentował rodzaj napędu bezwładnościowego 
impulsowego wykorzystującego ruchome ciężary i elektromagnesy oraz potwierdził eksperymentalnie 
słuszność swoich przypuszczeń w roku 1935. Jako wynalazca już wówczas spotykał się ze sceptycznie 
usposobioną większością naukową, która to uważała, że tego typu urządzenie nie będzie funkcjonować 
poprawnie, jednak H. W. Bull był przekonany, że tego typu metodą będzie można w przyszłości 
napędzać statki kosmiczne, co kwitowane było niejednokrotnie uśmiechem i niechęcią. Nie wiadome mi 
jest, co stało się z tym wynalazcą później jednak jego metoda nie została zastosowana w jakimkolwiek 
silniku, do czasów dzisiejszych. Co zadecydowało o takim rozwoju sytuacji - prawdopodobnie niechęć 
oraz coraz większe zainteresowanie konwencjonalnymi środkami napędu utrudniło badania i rozwój 
tego typu napędu.  

 
Strona z gazety z stycznia 1935 

 

 
 

Zasada działania napędu impulsowego Harrego W. Bull'a 
 

http://4.bp.blogspot.com/-himV3SS5aZw/VYa08U2vG9I/AAAAAAAABjM/kc9xW_SXfS4/s1600/hbart.jpg
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Jednak w czasach gdy urządzenie było zaprezentowane niewiele osób zdawało sobie sprawę z jego 
możliwości zastosowania. W owych czasach, gdzie nikt prawie jeszcze nie mówił o eksploracji 
kosmosu, gdzie nie było większego zainteresowania rakietami, temat został prawie całkowicie 
zapomniany. Jakkolwiek upłynęło już od tamtego czasu wiele lat i można sobie tylko wyobrazić jaki 
postęp mógłby się dokonać, gdyby na przestrzeni tego czasu pracowano nad ulepszeniem tego typu 
silników impulsowych, a nie nad napędem rakietowym. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Gkpq4HwO1pA/VYa1YzaWF0I/AAAAAAAABjU/bAbCgpuSbz4/s1600/hbraster.gif
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Widok hipotetycznego pojazdu wyposażonego w ten napęd 

 

 
 
Sama idea będąca podstawą w tym typie napędu polega na założeniu o nierównomiernym przekazaniu 
sił pomiędzy stroną ze sprężystym przekazaniem energii kinetycznej, a stroną gdzie następuje impakt z 
wydzieleniem ciepła z uderzenia masy albo z ośrodkiem pochłaniającym uderzenie. Według prób 
wczesnych wynikała 3-krotna przewaga siły ze strony sprężystej nad stroną z impaktem. Strona z 
impaktem musi to być strona z pochłaniaczem inercyjnym. Pochłaniacze inercyjne np. zamieniające 
energię uderzenia na energię rotacyjną są możliwe do skonstruowania, można też zastosować 
specjalne tworzywa (elastomery) do tłumienia energii kinetycznej. Także rozstaw dookoła pod 
odpowiednim kątem silników impulsowych umożliwiać może poprawę parametrów technicznych. Silniki 
te mogą być uruchamiane nie wszystkie razem tylko po kolei w jednym kierunku, zwiększając stopniowo 

http://4.bp.blogspot.com/-lxojCTwXj8E/VYa8GaxZkYI/AAAAAAAABjk/GPSdwrPHIJw/s1600/nap1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-r2RE_VKDUkY/VYa_6sYlN7I/AAAAAAAABjw/QgVFa288KgQ/s1600/nap2.jpg
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siły impulsu wynikowego na skutek zwiększenia szybkości i ilości impulsów. Jednak na pewno zanim 
doszłoby do jakichś konkretnych rozwiązań, całość musiałaby być gruntownie przeanalizowana pod 
względem faktycznych technicznych możliwości. Jakkolwiek każda nowinka techniczna wymaga nad 
sobą wiele pracy zanim można by uzyskać konkretne rezultaty, a nad tym tematem nie słyszałem aby 
ktoś już pracował wcześniej, a wydaje mi się, że tego typu rzeczy mogą mieć przyszłość gdyby nad tym 
popracować. 
 
 

7. Pole magnetyczne i grawitacyjne w świetle zastosowania nowych materiałów. 

 
 
Pole grawitacyjne jest polem związanym z procesami wewnątrzatomowymi, o których jeszcze nie wiemy 
zbyt dużo, natomiast pole magnetyczne związane jest z orientacją przestrzenną dipoli magnetycznych 
polegających na stałej magnetyzacji ośrodka materialnego lub zależnymi od przepływu plazmy bądź 
prądu elektrycznego. W normalnym nie namagnesowanym ośrodku osie dipoli magnetycznych są 
rozmieszczone w chaotyczny i nieuporządkowany sposób. Dostarczając energię pola zewnętrznego za 
pośrednictwem cewki przez którą przepływa prąd elektryczny lub magnesu stałego, który posiada już 
magnetyzację ( np. magnes neodymowy) powodujemy to, że dipole magnetyczne ustawiają się zgodnie 
z kierunkiem sił tego pola magnetycznego pochodzącego z zewnątrz. Nasza wiedza na temat pola 
magnetycznego jest bez porównania większa niż na temat pola grawitacyjnego. Potrafimy wytwarzać 
mocne pola magnetyczne za pośrednictwem magnesów nadprzewodzących, lub wytwarzać magnesy 
stałe obecnie o dość dużej energii pola za pośrednictwem metalurgii i magnetyzacji proszków jak np. w 
przypadku magnesów neodymowych. Jeżeli chodzi o pole grawitacyjne to nie potrafimy nim sterować w 
zadowalający sposób. Mechanizm funkcjonowania w przypadku grawitacji jest nadal okryty tajemnicą, 
chociaż stale czynione są postępy w badaniu nad polem grawitacyjnym to bariera ta definitywnie nie 
została pokonana. Należy zauważyć, że siły wewnątrzatomowe w jakiś sposób ukrywają swoją 
tajemnicę przed naukowcami, bo pomimo faktu, że znamy już zasady oddziaływania cząstek 
elementarnych takich jak kwarki, gluony i elektrony, oraz wiemy już o całym mnóstwie przemian 
jądrowych,  to wciąż nie możemy uchwycić istoty oddziaływania grawitacyjnego zarówno w skali mikro 
świata na poziomie cząstek elementarnych jak i globalnie. Pole magnetyczne prezentuje obecnie cały 
wachlarz zjawisk ze swoim udziałem, które także nie są na pewno w stu procentach opisane czy 
zauważane. Podobnie jest w przypadku pola grawitacyjnego, które ma charakter szerzej oddziałujący 
oraz jest bardziej przenikliwe niż pole magnetyczne, które z powodzeniem obecnie umiemy już 
ekranować ( np. efekt Meissnera - efekt zanikania - wypychania pola magnetycznego w 
nadprzewodniku). Pewne ścieżki zdają się prowadzić do wielu wspólnych relacji między polem 
magnetycznym (magnetyzacją) a zjawiskiem powstania fali grawitacyjnej. Jakkolwiek pole magnetyczne 
standardowo zależne jest od procesów wyżej zorganizowanych materialnie, to pole grawitacyjne 
zasadniczo związane jest z masą spoczynkową cząstek elementarnych. Prawdopodobnie więc 
słusznym jest założenie o bliskiej korelacji masa - pole magnetyczne. Pole magnetyczne może nadać 
energię kinetyczną naładowanej elektrycznie cząstce, będącej w jego zasięgu, stąd prosty wniosek, że 
zgodnie z równoważnością masy i energii, przyczynia się ono do zwiększenia masy tej cząstki. Tak jest 
np. w akceleratorach cząstek (np. LHC) tam cząstki w tym przypadku hadrony - protony mogą być 
rozpędzane do energii nawet rzędu TeV (teraelektronowoltów), co wiąże się z uzyskaniem przez te 
hadrony prędkości relatywistycznej. Z punktu widzenia energetyki i jej możliwości istotnym jest to w jaki 
sposób "dobrać" się do praktycznie nieskończonej samoodnawialnej ilości energii zawartej w polu 
magnesów stałych bądź w polu grawitacyjnym planet. Poprzez wieki różni wynalazcy ( jak np. Bessler 
ze swoim kołem, czy inni poszukiwacze "perpetuum mobile") próbowali swoich sił, by zaprząc do pracy 
grawitację, albo uzyskać energię elektryczną z energii pola magnesów. Jak widać do tej pory nikomu się 
nie udało tego dokonać, a świat toczy się w zupełnie innym kierunku, trudno na razie przewidywać czy 
złym, czy dobrym. Jednak niewątpliwie, energia pól grawitacyjnych i magnetycznych jest energia 
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namacalną i samoistną, wynikającą z samych podstawowych właściwości materii, a na pewno również z 
właściwości przestrzeni, którą one w jakiś sposób zmieniają, tak by uwidoczniły się te zasadnicze proste 
zasady. Energia grawitacyjna jest energią działającą na większy dystans, energia pola zdaje się być 
ograniczana przez same właściwości przestrzeni, co nie umniejsza faktu, że fala elektromagnetyczna 
nie ma już tego typu ograniczeń i trudno tutaj określić z czego tego typu rozbieżność może wynikać, 
istotna tu jest chyba przenikalność magnetyczna i elektromagnetyczna próżni. Jeżeli chodzi jednak o 
pole grawitacyjne to dopóki podstawy teoretyczne uniemożliwiać będą zrozumienie tego pola, dopóty 
nie będzie możliwości tworzenia poważniejszych technologii i poruszać będziemy się w tym zakresie po 
omacku. Zupełnie jasnym jest już fakt i należy zdawać sobie z niego sprawę, że dopóki tego typu 
bariera nie zostanie złamana, dopóty człowiek nie opuści systemu słonecznego. 
 

Napęd grawitacyjny. 
 

 
 
Opracowanie technologii zdolnej sprostać wymaganiom bezpiecznej i szybkiej podróży między 
sąsiednimi w stosunku do systemu słonecznego układami planetarnymi jest, przy obecnym charakterze 
nauki polegającym na sceptycznym podejściu do pewnych spraw z zakresu technologii i wysoko 
postawionej wiedzy,  co najmniej problematyczne. Jedyne co może zmienić tego typu zależności na 
gruncie współczesnej wiedzy, to rozwiązania materiałowe, w których zmiany przebiegają obecnie 
bardzo szybko in plus. Z mojego punktu widzenia mogę stwierdzić, że otworzą się związane z tym 
ogromne możliwości, które doprowadzą do powstania materiałów lekkich i wytrzymałych oraz 
nadprzewodników wysokotemperaturowych umożliwiających powstanie pojazdów opartych o pole 
magnetyczne - efekt Halla lub Lorentza, które mogłyby doprowadzić do szybkiej kolonizacji planet 
skalistych w systemie słonecznym w tempie nieoczekiwanym. 
 

Zasada podróży kosmicznej. 
 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-Hl8dBT56LgE/VcUXlSr3fuI/AAAAAAAABro/53uWO0fqCO8/s1600/Avril7b_01.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-nnluMy1mhNw/VcUiZZWLfGI/AAAAAAAABr4/ghBrG2OYLUQ/s1600/space_travel5.jpeg
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Sprawy mogą także pójść w kierunku dalszego wykorzystania pędników chemicznych, które dzięki 
nowym materiałom nabiorą nowej relatywnie mocy, gdyż ciężar pojazdów kosmicznych zostanie bardzo 
zredukowany co będzie także związane z wydłużeniem zasięgu tego typu rakiet czy rakietoplanów. Inny 
typ wykorzystania pola magnetycznego mógłby polegać na wykorzystaniu w celach napędowych pola 
geomagnetycznego, wymagałoby to jednak zastosowania bardzo silnych pól magnetycznych. Istniejące 
pole magnetyczne drogi mlecznej także mogłoby posłużyć w celu napędu statków kosmicznych. 
Obecne elektromagnesy nadprzewodzące ważą zbyt dużo - konieczne jest zatem zastosowanie 
magnesów kilka rzędów wielkości lżejszych od obecnych. Być może jednak należałoby skupić się na 
opanowaniu technik, za pośrednictwem których można by uzyskać zdolność kontroli nad inercją materii 
i grawitacji, gdyż właśnie tego rodzaju techniki mogłyby w przyszłości doprowadzić do prawdziwego 
przełomu w dziedzinie eksploracji znanego wszechświata. Badania nad materią mogą jednocześnie 
doprowadzić zupełnie inną drogą  do odkrycia alternatywnej materii i substancji o niespotykanych w 
naszym kontinuum właściwościach, które otworzą drogę do możliwości wykraczających poza obecną 
technologię tak bardzo, że trudno obecnie dokładnie to sprecyzować, w tym także do opracowania 
napędów omijających powszechnie obowiązujące prawa przyrodnicze w naszym wszechświecie. Różne 
materiały, które obecnie są opracowywane, typu np. nanorurek węglowych mogą przynieść znaczący 
postęp w elektronice, a jak wiadomo elektronika to nic innego jak coraz potężniejsze komputery, które 
przyśpieszają jeszcze bardziej badania, więc są kołem zamachowym technologii. 
 

Nieznany napęd. Statek pozaziemski. - autentyczność zdjęcia - ? 
 

 
 

Tunel podprzestrzenny 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-0Va3O1Cd6X0/VcUjHMZis4I/AAAAAAAABsA/J6O_6mvFyY4/s1600/silent_hovering_craft.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-KSML0UGtbUs/VcUjSR7kczI/AAAAAAAABsI/fMOATWxG30M/s1600/kurtdeligixx.jpg
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Statek kosmiczny - podróże między-wymiarowe. 

Nieznana metoda bramy między-wymiarowej, autentyczność zdjęcia - ? 
 

 
 

 
Inne zdjęcie pojazdu nieznanego pochodzenia, autentyczność zdjęcia - ? 

 
 

 
 

 
 
 

8. Budowa pierwszego reaktora anihilacyjnego na pary pozyton-elektron. 

 
 

Masa spoczynkowa elektronu jest kilka tysięcy razy mniejsza niż masa spoczynkowa protonu. Para 

proton - elektron tworzy najprostszy w przyrodzie atom wodoru ( prot ). Para antyproton - pozyton zaś 

tworzy najprostszy atom antymaterii - anty-wodór. Jednak zanim dojdzie do masowej produkcji anty-

wodoru na skalę przemysłową w celu uzyskiwania energii w elektrowniach, należy być może zastanowić 

się nad znacznie bezpieczniejszym układem anihilacyjnym par elektron - pozyton, gdyż tego typu układ 

wydaje się być rozsądniejszym rozwiązaniem dla pozyskiwania energii w elektrowniach anihilacyjnych i 

innych urządzeniach do produkcji energii w tego typu procesie. Po pierwsze elektron tworzy prąd 

http://1.bp.blogspot.com/-apCET-Kf8-A/VceCRQRlzgI/AAAAAAAABtE/2ndlsghQN6g/s1600/ufo_155.jpg


20 
 

elektryczny, który przepływa w przewodniku, podobna sytuacja obowiązuje w przypadku pozytonu, 

problem jednak polega na tym, że aby doszło do anihilacji prądów elektronowych z pozytonowymi musi 

istnieć obojętny ośrodek w którym zachodzić ma proces wytworzenia i przekazania energii kwantów 

gamma i cieplnej, która później posłużyć mogłaby do zasilenia generatora pary dla turbin produkujących 

prąd w elektrowniach. Obie z cząstek, zarówno elektron jak i pozyton posiadają ładunek elektryczny, 

jednak dokładnie odwrotny. W przypadku anihilacji par elektron - pozyton powstaje 

wysokoenergetyczne promieniowanie gamma - dokładnie dwa kwanty, które może być zabójcze dla 

obsługi elektrowni anihilacyjnej, promieniowanie to nie jest energią cieplną, którą można bezpośrednio 

zamienić w energię mechaniczną, jest to promieniowanie jonizujące, z którym przyszłe pokolenia 

musiałyby dać sobie radę, jeżeli chciałyby efektywnie korzystać z energii anihilacji. W przypadku 

anihilacji cięższych cząstek po drodze w procesie reakcji anihilacyjnej powstają przeróżne cząstki 

pośrednie i nigdy nie dochodzi w warunkach naturalnych do "czystej" przemiany materii w energię, tak 

jak określa to wzór E = mc2. W przyrodzie zachodzą procesy, które powodują powstawanie pozytonów 

w naturalny sposób np. w wyższych warstwach atmosfery na skutek promieniowania 

wysokoenergetycznego lub tak jak w przypadku rozpadu niektórych izotopów promieniotwórczych 

pierwiastków. Następuje jednak spontaniczna anihilacja wykluczająca zaistnienie większej ilości 

pozytonów, czy innych anty-cząstek w danej chwili czasu w określonej przestrzeni w ośrodku 

materialnym. Również w tym przypadku i tego typu anihilacji, nigdy nie zachodzi ona ze całkowitą 

zamianą masy substratów na energię. Aby uzyskać jak najbardziej wydajną energetycznie anihilację 

pary proton - antyproton, czy elektron - pozyton musiałyby zajść warunki jakie można by w przyszłości 

uzyskać tylko w laboratorium w bardzo specyficznych warunkach. Antymateria może być źródłem 

ogromnej energii, jednak skuteczne panowanie nad nią to już inna "para kaloszy". Należy przypomnieć, 

że energia ta może posłużyć w celach odmiennych niż cele utylitarne, np. w celu konstrukcji broni 

anihilacyjnej. Na pewno szaleństwem by było trzymanie dużych zasobów antymaterii w pułapkach 

magnetycznych w warunkach planetarnych. Jednak jednoczesna produkcja paliwa i natychmiastowe 

zużycie go w celach produkcji użytecznej energii wyglądać może pod względem bezpieczeństwa już 

znacznie lepiej. Chodzi tu tylko i wyłącznie o stopień zdyscyplinowania i świadomość społeczeństwa, bo 

miejsce "parszywych owiec" w rzeczywistości z powszechnym użyciem technologii anihilacyjnej, gdzie 

przypadkowa anihilacja zaledwie grama antymaterii doprowadziłaby do destrukcji na niewyobrażalną 

skalę i straty w ludziach liczonych w setkach milionów osób, jest oczywiście pytaniem o psychologię 

ludzką jako taką w szerszej skali.                                          . 

Proces anihilacji w rzeczywistości jest mało poznanym zjawiskiem i dopóki nie zostaną opracowane 

wydajne metody pozyskiwania cząstek antymaterii, dopóty nie będzie realnej rozmowy o reaktorach na 

antymaterię - no cóż można stwierdzić, że początki są trudne i w tym przypadku. Zasadniczym 

problemem jest znikoma możliwość zbadania antymaterii, bo nie ma dostatecznej ilości materiału do 

badań. Z czasem jednak mogą pojawić się możliwości technologiczne - furtki przyrody, które 

dotychczas stanowiły zupełną nieznaną, czy będzie to kreacja cząstek z wysokoenergetycznego 

promieniowania laserowego, czy np. uzyskiwanie paliwa w procesie kwantowym, o którym jeszcze nie 

wiemy zupełnie nic, to się może już niedługo okazać. Społeczeństwo międzynarodowe nie jest jeszcze 

przygotowane na tego typu skok technologiczny. W przypadku społeczeństwa, sprawy takie jak religia, 

moralność, przymus prawny i społeczny determinują i determinowały w przeszłości wielokrotnie 

sytuacje stresowe mogące stać się przyczyną odwrotnych od zamierzanych, reakcji jednostek. Dopóki 

tego rodzaju czynnik będzie realny, dopóty społeczeństwo nie uzyska stopnia moralnego, do tego by 

przyjąć na siebie ciężar i odpowiedzialność za ewentualne dysponowanie tak zaawansowaną 
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technologią. 

Bez wątpienia, reaktor anihilacyjny byłby "cudem techniki". Do jego pracy wystarczyłyby niewielkie, 

wręcz miligramowe ilości substratów reakcyjnych, reaktor nie produkowałby odpadów radioaktywnych 

jakie znamy obecnie. Nie produkowałby neutronów, ani prędkich, ani termicznych. Dodatkowo 

promieniowanie jonizujące w zaawansowanym, doskonałym reaktorze mogłoby być zaprzęgnięte do 

wytworzenia jeszcze większej ilości energii w podobnym procesie w jakim obecnie funkcjonuje 

chociażby nasza gwiazda dzienna - Słońce. Tam energia kwantów gamma powstałych w reakcji 

termojądrowej w rdzeniu słonecznym jest stopniowo zamieniana na energię cieplną w wyniku procesów 

kwantowych wewnątrz słońca. Czy udałoby się taki proces osiągnąć w warunkach planetarnych ? - być 

może,  czy to za pomocą jakiegoś pola rezystancji, które zmieniałoby miejscowo właściwości 

przestrzeni tak by kwanty te napotykały na większy opór w propagacji, oddając np. swoją energię 

stopniowo do jakiegoś zewnętrznego ośrodka kosztem długości fali, czy przy użyciu innych metod - 

można obecnie tylko spekulować. Przyszłość jest nieodkrytą kartą i nie ma determinantów 

negatywnych, które mogłyby zweryfikować ludzką wyobraźnię i zdolności nawet przy tego typu 

wyzwaniach. Jednak zanim do tej technologii dojdzie, człowiek będzie musiał jeszcze się wiele nauczyć, 

a relacje między ludźmi zostaną skonfrontowane pod kątem mądrości płynącej z otoczenia z cechami 

charakteru które stanowią jego podstawy psychologiczne, a czym więcej się nauczy w tym procesie, 

tym większego szacunku nabierze on do natury i podstaw, które ją określają. 

 

Budowa i energetyka słoneczna 

 

 
 

9. Nowe wyzwania. 

 
 
Nasze czasy są bardzo ciekawe, wiele się dzieje na świecie i w światowym środowisku naukowym. W 
naszych czasach, oprócz walki psychologicznej i przemocy o licznych wymiarach, która wpisana jest w 
relacje międzyludzkie, regionalnych wojen i konfliktów, pojawiają się nowe technologie, wypierają one 
mniej zaawansowane metody techniczne, istnieją także różne pasje i zainteresowania, które maja 

http://1.bp.blogspot.com/-gzwVFrsQZzM/VXSu2paiEII/AAAAAAAABdg/lY4vQdw5v04/s1600/sun_parts_big.gif
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wpływ na naukę i technologię o wiele większy niż np. badania wojskowe. Innym przykładem ewolucji 
urządzeń technicznych namacalnie widocznych jest ewolucja urządzeń elektronicznych - telefonów 
komórkowych, telewizorów, monitorów komputerowych, czy najbardziej ewoluującego do dziś 
komputera PC, który obecnie staje się coraz bardziej mobilny. A zaczęło się od "gumiaków", czyli 
komputerów typu ZX Spectrum i "Atarynki"  (np. Atari 65XE) o pojemności pamięci zaledwie 65 kB i 
ośmiobitowych procesorach, podłączanych do kineskopowego telewizora. Co mamy dzisiaj - to każdy 
widzi, bo wszędzie pełno telewizorów 3D i 4K, a telewizor kineskopowy trafił już praktycznie w całości 
na "wystawkę". 

 
 
 

Komputer domowy Atari 65 XE (produkowany w latach 80-tych XX wieku) 
 

 
 

Komputer Atari 1040 ST (z podłączoną myszką, od strony myszki lub przeciwnej była stacja dyskietek) 
 

 
 
Z gigantów produkujących stare komputery domowe typu Atari XL czy XE lub nawet 1040 ST, czy 520 
ST zostały już tylko niszczejące hale i zabudowania fabryczne. Sprawę od dawna wzięły już w swoje 
ręce takie firmy jak amerykański Intel i AMD i one obecnie dyktują warunki w branży. Za jakiś czas 
będziemy u bram kresu możliwości zmniejszania procesu technologicznego w procesorach. Do gry 
wejdzie już niedługo grafen i azotek galu oraz potęga komputerów kwantowych. W technologii  pamięci, 
mamy do czynienia z technologią SSD i sukcesywnym powiększaniem się możliwości pamięci 
standardowych - magnetycznych, które już obecnie umożliwiają przechowywanie olbrzymiej ilości 
danych. Jeszcze niedawno zachwycaliśmy się pojemnością dysku CD wynoszącą 650 - 700 MB, co 
dzieje się dziś - pojemności dysków BR (blue ray) zwiększyły się sto razy tylko dzięki wykorzystaniu 
niebieskiego promienia laserowego i wielowarstwowego zapisu, a pamięć masowa sięgnie już niedługo 
10 TB danych na pojedynczym dysku twardym. 
Po morderczych czasach drugiej wojny światowej był tylko jeden antybiotyk - penicylina, wynaleziona, a 
raczej przypadkowo wykryta przez Alexandra Fleminga, dzisiaj medycyna wzbogaciła się w tysiące 
antybiotyków i miliony innych lekarstw, dzięki którym poprawiły się standardy bytu milionów ludzi i 
podwyższa się długość życia standardowego obywatela planety. Z przemysłem farmakologicznym 
obecnie związane są gigantyczne kwoty pieniędzy i nadzieje. W dalszym ciągu duże wyzwanie stanowi 
choroba wieńcowa, rak i cukrzyca, jak również choroby psychiczne typu schizofrenii, czy depresji. Coraz 

http://3.bp.blogspot.com/-m7_-37CAnKk/VXRXEpzuxTI/AAAAAAAABb8/0LZXi5Zrlas/s1600/65xe.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-hKYrb5rnykM/VXRXYjG2dGI/AAAAAAAABcE/KKavHN1BCW8/s1600/800px-Atari_1040STf.jpeg
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więcej ludzi traci sens życia, w niektórych krajach zwiększa się stale odsetek samobójstw. Ludzie nie 
mogą osiągnąć "wspólnego języka" i izolują się od otoczenia. Nie zawsze istnieje pomoc dla wielu ludzi 
przy pomocy chemii i farmakologii, bo duży wpływ na samopoczucie człowieka ma przede wszystkim 
jego sytuacja materialna, a biedy na świecie nigdy nie brakowało i nie brakuje dzisiaj. Sam pierwiastek - 
węgiel posiada możliwych tyle kombinacji cząsteczek ile cała reszta kombinacji złożonych z innych 
pierwiastków. Dzieje się tak dlatego, że węgiel może łączyć się z czterema (diament, metan), trzema 
(etylen) lub dwoma (acetylen) atomami samego siebie lub innych pierwiastków, poza tym może on 
tworzyć olbrzymie ilości izomerów określanych przez ten sam wzór sumaryczny a czym bardziej 
rozbudowana cząstka tym więcej izomerów jest możliwych. Dodatkowo może on tworzyć związki, które 
są lustrzanymi odbiciami, także prawo lub lewo skrętne dla światła cząsteczki. Ilość wiedzy płynącej z 
chęci poznania chemii związków węgla jest przytłaczająca i dokąd będzie trwała nauka dotąd będzie 
miejsce na nowe rozwiązania w tym zagadnieniu. Wiedza, którą zatem musi przyswoić student 
medycyny, czy farmacji może niektórych zniechęcić i na prawdę trzeba mieć predyspozycje, żeby 
utrzymać się w temacie - pytanie, czy ludzki mózg ma w ogóle limit pojemności jest pytaniem którego 
nikt nie zweryfikuje. 
Węgiel poza tym jest podstawowym budulcem organizmów żywych występujących na Ziemi, wchodzi 
miedzy innymi w strukturę nukleotydów składających się na kwas DNA, czyli kod przenoszący 
informację genetyczną w przyrodzie ziemskiej, często  zapewne również na innych planetach w naszej 
galaktyce. Wszystkie związki węgla występujące na Ziemi, występują zapewne powszechnie we 
wszechświecie na planetach typu ziemskiego i wielu innych światach typu np. planet oceanicznych. W 
całym wszechświecie istnieje najprawdopodobniej ogromnie urozmaicona przyroda ożywiona na którą 
składają się zwierzęta, ludzie i rośliny. Są planety porośnięte w większości przez wilgotne lasy, są i 
planety pustynne. W samej naszej galaktyce - drodze mlecznej ilość cywilizacji rozumnych, zarówno 
prymitywnych jak i wybitnie technicznych, może być zapewne liczona w dziesiątkach lub setkach 
tysięcy. 
Zapewne w ciągu następnych 20 - 30 lat zostanie potwierdzona obecność życia organicznego lub 
przejawów obcej inteligencji we wszechświecie, za pośrednictwem bezpośredniej obserwacji 
astronomicznej na pobliskich planetach w systemach gwiazd ciągu głównego w odległości nie mniejszej 
od  kilkunastu do kilkudziesięciu lat świetlnych od układu słonecznego. 
Czy to wszystko prawda okaże się, jeżeli astronomia będzie się tak burzliwie rozwijała jak dotychczas. 
Do tego celu wystarczyłoby zwierciadło o promieniu około 9 - 15 m umieszczone w punkcie libracyjnym, 
bądź tam gdzie są lepsze możliwości obserwacji, w pobliskiej przestrzeni kosmicznej aby uzyskać 
wymagane informacje. Koszt wyniesienia takiego teleskopu kosmicznego wahałby się w granicach do 
0,5 do 4 mld $. Musiałby to być teleskop składający się z wielu części montowanych dopiero w 
przestrzeni kosmicznej poprzez astronautów wysłanych z specjalną misją, więc koszt musiałby 
wzrosnąć do kwoty umożliwiającej wysłanie co najmniej jednej misji załogowej. 
Rzeczywistość w jakiej żyjemy polega na tym, że na razie nie potrafimy opracować ani zrozumieć 
technologii umożliwiającej podróżowanie po naszej galaktyce. Nasza wiedza o kosmosie jest zatem 
znikoma i dotyczy głównie większych obiektów widzialnych z Ziemi, jeżeli zaś chodzi o wiedzę 
użyteczną typu wiedzy o planetach pozasłonecznych i warunkach na nich panujących to obecnie jest to 
wiedza wyrywkowa i pobieżna dotycząca tylko planet tranzytujących lub wykrytych w wyniku 
bezpośredniej obserwacji, której to możliwość zdarza się relatywnie rzadko w porównaniu np. z 
planetami wykrytymi w wyniku spektroskopii dopplerowskiej. Dopóki będzie istniało tego typu 
ograniczenie, dopóty wszelkie dane na temat otaczającego nas wszechświata pochodzić będą z 
obserwacji astronomicznej za pomocą teleskopów i innych urządzeń tego typu. Nie rozumiemy w jaki 
sposób mogłaby odbywać się podróż między-gwiezdna, bo nasze pojęcie tego typu podróży 
zdeterminowane jest przez teorię względności określającą limity we współczesnej fizyce, a przecież 
teoria ta jest określeniem tylko pewnej specyficznej sytuacji i relacji między czasem a przestrzenią a nie 
eliminacją innych możliwości. Spojrzenie poza OTW obecnie wymagałoby odkrycia nowych ale 
istniejących od zawsze zależności fizycznych i opracowanie opartych na nich w dalszej konsekwencji 
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technologii. Problemem także jest to, że brak jest poważniejszego zainteresowania tym tematem w skali 
świata. Brak jest wzięcia pod uwagę odmiennych metod myślenia niż te, które określa współczesna 
fizyka i technologia. Wszystkie spekulacje wykraczające albo omijające teorię względności istnieją 
jedynie na papierze. Jedno jest pewne - czeka nas chyba długa droga, zanim dojdzie do przełamania 
tego typu barier technologicznych, przewartościowanie musiałoby także nastąpić w świadomości i 
mentalności ludzkiej. Widać, że po początkowej fascynacji sprawami przestrzeni kosmicznej, świat 
stracił zainteresowanie tematem technologii lotów kosmicznych. Można domniemać z czego to wynika, 
ale szybkiej zmiany podejścia do kosmosu, większej części społeczeństwa, nie należy się spodziewać. 
Można jedynie stwierdzić, że dopóki będą występowały tak ważne problemy świata jak głód, choroby 
zakaźne, brak perspektyw na lepsze życie setek milionów ludzi na Ziemi z powodu braku dostępu do 
edukacji i zaspokojenia podstawowych potrzeb biologicznych i bytowych tych ludzi, dopóty ludzie ci nie 
będą skłonni myśleć o czymś więcej niż, nowe buty, czy chęć najedzenia się do syta. Bogate kraje, 
które stać na programy kosmiczne są w sytuacji dobrobytu ekonomicznego, nie ma głodu, jest 
zapewniona opieka socjalna i medyczna, w biednych krajach często są w tym względzie braki, zarówno 
pod kątem wykwalifikowanego personelu medycznego jak i leków i chociaż sytuacja ta poprawia się z 
każdym rokiem, to problem długo jeszcze będzie istotny. Nawet w bogatych krajach ludzie często nie są 
w stanie wypracować wartości świadomościowych, które umożliwiłyby większe zaangażowanie w 
eksplorację kosmosu, problemem jest podejście polegające na braku dywersyfikacji metod myślenia i 
technologii, inni po prostu nie są zainteresowani tego typu treściami. Tak więc w czasach 
konsumpcyjnego podejścia do życia, które większość Ziemian uważa za jedyną sensowną formę 
spędzania swojego czasu na planecie i jedyny nurt filozoficzny, prawie nikogo tego typu sprawy nie 
obchodzą - co można interpretować jako stosunkowo gnuśne i mało ambitne stanowisko, które nie 
wymaga większego wysiłku ani intelektualnego ani fizycznego. Świat dryfuje a z nim ci, którzy mają 
"dożywocie" w planetarnym zakładzie penitencjarnym jakim pozostaje Ziemia.  Można to określić i 
sparafrazować starym ale aktualnym powiedzeniem - "Tylko ryba śnięta płynie z prądem.". 
W moim przypadku zainteresowanie sprawami eksploracji kosmosu nie koniecznie idzie w parze ze 
stabilizacją i dobrobytem ekonomicznym, bo chociaż nie brakuje mi ani zamieszkania w godnych 
warunkach, głód też nie jest moim problemem, to zmuszony jestem do stawienia czoła problemom 
ekonomicznym, które na razie mogą zdawać się mnie przerastać i na dobrą sprawę nie wiem kiedy się 
ich pozbędę, tak by w końcu znalazły się środki na sprostanie tego typu inspiracjom. Jednak szanse 
tego typu są - kraj w którym mieszkam rozwija się dość szybko ekonomicznie i pod kątem infrastruktury 
( chociaż prawdę mówiąc wielu kłopotów przez które przechodzimy mieszkając w tym właśnie kraju 
mogłoby nie być, gdyby wszystkie sprawy gospodarcze były prowadzone jak trzeba z wykorzystaniem 
bogactw naturalnych, zasobów ludzkich i technologii, która jest dostępna, a nikt z niej nie korzysta), 
więc optymizmu nie można się tak od razu wyzbyć. Cóż, można stwierdzić, że część ludzi marnotrawi 
pieniądze bez umiaru i opamiętania na sprawy zupełnie nieistotne, bez których mogli by oni i tak 
dostatnio żyć i nie ma żadnych specjalnych aspiracji, poza tą jedyną żeby jeszcze bardziej się bogacić, 
a inni chodzą w dziurawych butach i podartych spodniach ale jednocześnie obdarzeni są tą właściwą 
wizją, i to de facto często oni mają właśnie ten potencjał by dokonać ważnych zmian w tej 
rzeczywistości, pomimo nawet tego że nie mają  zbyt wiele pieniędzy, bo w końcu nie wszystko zależy 
od możliwości finansowych ale od podejścia i siły charakteru, a przykładowo o ludziach pławiących się 
w zbytkach w przypadku choroby lub w przypadku jakiejś innej katastrofy ekonomicznej często nawet 
potem nikt nie wspomina, dlatego że najczęściej prowadzą oni dość egoistyczne życie. Tego typu ludzie 
związani z businessem, polityką lub infrastrukturą techniczną na świecie, nie wprowadzają zazwyczaj 
pozytywnej technologii poza tą jedyną, dzięki której mają zyski, a która często powoduje coraz większy 
ucisk ekonomiczny biedniejszej części społeczeństwa. Polityka utrwala tego rodzaju ucisk i nie stanowi 
nic innego jak materialistyczne podejście do gospodarki związane z kompromisem ekonomicznym, w 
którym zawsze wygrywają ci sami ludzie związani z tego typu systemem. Politycy usiłują utrzymać ten 
kompromis, a gdy go nie mogą zapewnić, to siłą rzeczy dochodzi do dyktatury lub odgórnego 
sterowania, nie zgodnego z procesami rynkowymi i demokracją, bo kompromis utrzymywany za 



25 
 

wszelką cenę nie prowadzi do postępu, a cała technologia na której on się opiera mija się z celem. 
Chociaż z drugiej strony można być bogatym i być filantropem jeżeli ktoś ma odpowiednie podejście. 
Bardzo rzadko natomiast zdarza się by ktoś był miliarderem i jednocześnie wizjonerem. Jednym 
słowem, wszystko jest postawione na głowie. 
Liczba ludzi - populacja świata na rok 2015 to już blisko 7,5 mld osób - za jakiś nieoddalony czas 
osiągnie wartość 8 mld - 9 mld. Liczba ta będzie zwiększała się w coraz większym stopniu, a nie będzie 
to już postęp liniowy, a raczej zbliżony do geometrycznego. Większa ilość osób prowadzi do 
niekontrolowanego wzrostu demograficznego, zdeterminowanego przez większą liczbę ludzi w wieku 
płodnym. Poprawiające się warunki życia na planecie sprawią, że więcej osób zdecyduje się na 
założenie rodziny - naturalną konsekwencją tego jest większa ilość siły roboczej, co może dodatkowo 
spowodować przyśpieszony wzrost gospodarczy, ale oznacza również dodatkową ilość koniecznego 
pożywienia i wody pitnej, jak również zakwaterowania i zaspokojenia innych podstawowych potrzeb tych 
ludzi. 
Wiele wskazuje na to, że program SLS (Space Launch System) NASA dojdzie do skutku i jako jeden z 
miliardów widzów będę miał możliwość obserwacji lądowania człowieka na Marsie. Czy w dalszej 
konsekwencji będzie kontynuacja programu mająca na celu kolonizację "czerwonej planety" - to całkiem 
możliwe. Wiele wydarzyć się może niespodzianek pod flagą Ziemian. Może, między innymi dojść do 
wynalezienia takich napędów kosmicznych, których nikt obecnie ani w przeszłości nie brał pod uwagę. 
Napędy z wykorzystaniem  technologii wprost z książek SF jak hipernapęd, napęd WARP, czy 
pozyskiwanie energii za pomocą "pompy elektronowej" jak u Asimova, nie koniecznie muszą być tylko 
fikcją naukową. 

 
Nasze położenie w galaktyce 
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Nie daleką przyszłością można określić, czas w którym napęd bezodrzutowy, czyli taki który nie 
generuje efektu odrzutu jak np. napęd polegający na wykorzystaniu działania odbijania się fotonów 
wewnątrz zamkniętego układu napędowego, lub napęd polegający na zastosowaniu mechanizmu 
bezwładnościowego, wejdzie w fazę bardziej realnych rozwiązań i projektów. 
Napędy takie nie umożliwiłyby prawdopodobnie podróży międzygwiezdnych ale umożliwiłyby swobodne 
poruszanie się po układzie słonecznym, swobodną budowę kolonii i stacji orbitujących wokół wszystkich 
planet systemu słonecznego itp. Średnie odległości między układami planetarnymi w naszej galaktyce 
wahają się w zakresie 3 do 10 lat świetlnych. 
 

Napęd bezwładnościowy 
 

 
 

Gwiazdy i ich położenie w pobliżu Układu Słonecznego 
 

 
 

Biorąc pod uwagę fakt, że światło w  ciągu 1 s pokonuje odległość równą mniej więcej 300 000 km - dla 
odległości 4,5 roku świetlnego do systemu Alfa Centauri otrzymujemy ilość kilometrów w przybliżeniu 
równych  141 523 200 * 300 000 = 42 456 960 000 000 km - jest to ogromna liczba i gdyby była mowa o 
podróżowaniu poprzez takie odległości za pomocą prędkości mniejszych niż "c" to cała wyprawa traci 
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jakikolwiek sens. Dlatego potrzebna jest odskocznia od standardowego myślenia i udanie się w 
nieznane rejony poza granice nauki i technologii, po to aby pokonać tą barierę. Gdy nauka odkryje już 
ślad odpowiedniej technologii, chociażby tylko w postaci pewnych słabych oddziaływań i opartych na 
nich pierwszych rozwiązań laboratoryjnych, wtedy wszystko może potoczyć się szybko. Obecnie istnieją 
już bardzo interesujące odłamy wiedzy naukowej, lub raczej odmiennych okolic naukowych, które gdyby 
przyjrzeć się im uważnie mogłyby mieć potencjał stania się realnymi technologiami, pomimo tego, że 
nauka nie potrafi wytłumaczyć pewnych przejawów zaistnienia energii i ich oddziaływania na czas, 
materię i przestrzeń związanych z tego typu technologiami. Niektóre przejawy działania pewnych 
przyrządów technicznych, których wytłumaczenia nie można uzyskać na gruncie fizyki klasycznej, 
świadczą jedynie o tym, jak niewielka jest nasza wiedza o pewnych zależnościach. Tylko spojrzenie 
niejako "pod podszewkę" rzeczywistości może stać się tutaj tą metodą, która może zaowocować 
sukcesem i wprowadzeniem do fizyki standardowej metod myślenia, które określane były dotychczas 
jako niezbadane rejony naukowe. Genialny fizyk A. Einstein przez wiele lat próbował opisać ogół 
zjawisk związanych z fizyką kwantową za pośrednictwem metod matematycznych. Cały czas gdzieś w 
tle pracował inny naukowiec - Werner Heisenberg używając do opisu tejże fizyki metod rachunku 
prawdopodobieństwa, wychodząc z założenia, że nie można określić, tak jak chciał tego Einstein, 
zależności kwantowych metodami matematyki w sposób ścisły, możemy natomiast określić 
prawdopodobieństwo pewnych zjawisk kwantowych. 

 
Albert Einstein 

 

 
 

Werner Heisenberg 
 

 
 
To zjawisko nazywa się dzisiaj zasadą nieoznaczoności Heisenberga. Tętniak aorty, jak wiemy niestety 
zakończył pracę wielkiego uczonego Alberta Einsteina, twórcy teorii względności, przed ewentualnym 
właściwym sukcesem, który być może mógłby on odnieść gdyby miał więcej czasu, nauka jednak 
funkcjonuje i nie kończy się na teorii kwantowej. Stąd prosty wniosek - we wszystkich tych wymiarach 
wiedzy, w których rozum ludzki zawodzi, matematyka standardowa po prostu, może nie sprostać 
wymaganiom jeżeli chodzi o opis zależności związanych z nowymi tematami, nie chodzi tu już o 
konstytuanty rzeczywistości typu czas, i przestrzeń, gdyż opis realiów z poza naszego pojmowania i 
przyzwyczajeń może natrafić na realny szwank, zarówno mający związek z obliczeniami jak i prostym 
przełożeniem tych danych na przestrzeń złożoną ze zjawisk w naszym kontinuum, co do których już 
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mamy określone oczekiwania. Bardzo często było w przeszłości tak, że dane konkretne rozwiązanie 
techniczne wyprzedzało opis naukowy i jak się później często okazywało zaowocowało to korzyścią dla 
cywilizacji, pomimo tego, że ówczesne podstawy naukowe i ludzie związani z nimi ostentacyjnie i 
zajadle te rozwiązania krytykowali, cóż, jak wiemy dzisiaj, ci ludzie nie mieli racji i musieli oni ustąpić 
miejsca tym ludziom, którzy w tym przypadku zaprezentowali oczywiste i konstruktywne realia oraz 
prawdziwość. Historia uczy, jednak walka ekonomiczna i gospodarcza pomiędzy różnymi frakcjami 
doprowadza do tego, że postęp technologiczny zostaje sprowadzony i nagięty do wymagań 
cywilizacyjnych, które często nie mają nic wspólnego z postępem, który prawidłowo powinien zaistnieć 
gdyby w grę nie wchodziły interesy podzielone przez względy ekonomiczne. Tak się składa, że 
technologia, która na prawdę podołałaby wymaganiom, nie wiąże się z zarabianiem pieniędzy, gdyż z 
natury byłaby ona darmowa. 
 

Melbourne Australia - jedno z miast człowieka  
napędzane ekonomią globalną 

 

 
 

10. Wszechświat - wczoraj i dziś. 

 

Pamiętam jak w latach szkolnych interesowały mnie książki o astronomii a w nich zdjęcia z teleskopów, 

dane na temat gwiazd, układu słonecznego wraz z informacjami na temat planet i ich właściwości 

fizycznych, także dane na temat galaktyk oraz dużo innych ciekawych tematów, przedstawiały ona 

zarys ówczesnej wiedzy na temat kosmosu. Wracałem do tych książek wiele razy i do tej pory gdzieś w 

domu niektóre z nich są. Ciekawe pytanie brzmi - jak napisaliby je ich autorzy gdyby dysponowali 

dzisiejszymi danymi astronomicznymi ? Postęp jaki dokonał się w astronomii i dziedzinach pokrewnych 

w ostatnich latach jest bardzo istotnym krokiem świadomościowym w skali świata. Wiedzy na temat 

kosmosu nie da się porównać z wiedzą na temat "obierania ziemniaka" do zupy.  Wszystkie nowe jak i 

istniejące odkrycia astronomiczne mogą w znaczący sposób wpłynąć na świadomość ludzi na Ziemi co 

więcej już mają tego typu wpływ, bo widać, że coraz więcej jest ciekawych artykułów w środkach 

przekazu informacji na ten temat. Nie wiem, kto przypuszczał w latach 80-tych w XX wieku, że metoda 

tranzytu oraz spektroskopii dopplerowskiej w astronomii będzie w stanie wykryć nawet mniejsze od 

Ziemi planety pozasłoneczne w innych systemach planetarnych, były jakieś informacje o mikro 

soczewkowaniu grawitacyjnym ale tylko w teorii i jeżeli były jakieś przypuszczenia to nie były one 

http://4.bp.blogspot.com/-rGLNqHZM_pQ/VXxESJpO0UI/AAAAAAAABiY/C-VCP6pISUE/s1600/800px-Melb_cbd.jpeg
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poparte jakimiś zdecydowanymi zastosowaniami praktycznymi, przynajmniej w Polsce. Zdolność 

rozdzielcza teleskopów i ich rozmiary, a co za tym idzie efektywność skupiania światła, były bez 

porównania gorsze niż obecnie. Nie było również mowy o interferometrach, a które to już nie długo mają 

otworzyć drogę do odkrycia planet, których nie można by było wykryć metodami tranzytu lub 

spektroskopii, bo ich orbita nie przebiega pod właściwym kątem lub orbita ich jest prostopadła do 

kierunku obserwacji z Ziemi, co przeszkadza w dokonaniu pomiaru przesunięcia dopplerowskiego. 

Obecne możliwości techniczne np. w zakresie dokładności i czułości spektrometrów są znacząco 

wyższe niż trzy dekady wstecz. Dokonał się postęp w dziedzinie przetwarzania informacji w informatyce 

jak i w technologii budowy coraz wydajniejszych urządzeń elektronicznych typu komputerów PC, 

urządzeń mobilnych oraz urządzeń badawczych opartych o udoskonalone podzespoły elektroniczne. 

Rozdzielczość matryc urządzeń służących do pozyskiwania danych w astronomii pozwala obecnie na 

uzyskiwanie obrazów kosmosu niespotykanej ostrości i szczegółowości, które są obrabiane za 

pośrednictwem oprogramowania opartego na zaawansowanych  informatycznie algorytmach celem 

uzyskania danych na temat np. odległych planet bądź galaktyk nawet z pogranicza widzialnego 

wszechświata. Już obecnie działają naziemne teleskopy z podwójnymi zwierciadłami, które umożliwiają 

zastosowanie interferencji do obserwacji planet. W budowie są teleskopy kosmiczne typu teleskop 

kosmiczny Jamesa Webba, który będzie obserwował kosmos w podczerwieni oraz naziemne typu VLT 

(Very Large Telescope). W planach są teleskopy kosmiczne o średnicy zwierciadła nawet 

przekraczającym 8 m. Funkcjonują urządzenia do obrazowania kosmosu w widmie rentgenowskim i 

gamma oraz teleskop Spitzera. Jednak co innego zobaczyć a co innego dotknąć. Wszystkie metody 

obserwacji kosmosu polegają na odbiorze promieniowania elektromagnetycznego. Jednak trzeba 

pamiętać, że światło czyli promieniowanie elektromagnetyczne ma wymierną prędkość rozchodzenia się 

w przestrzeni z tego wynika prosty wniosek, że im dalej sięga oko uzbrojone w najnowszy sprzęt do 

obserwacji kosmosu, tym bardziej dane odczytywane z dobiegającego światła przesuwają się w 

przeszłość. Dla najdalszych widocznych z Ziemi obiektów kosmicznych jest to już ponad 10 mld lat stąd 

wynika konkluzja polegająca na fakcie, że jako obserwatorzy otrzymujemy nie aktualne dane, czyli 

obserwowane obiekty w czasie rzeczywistym obowiązującym na Ziemi mogą już dawno nie istnieć. Być 

może w przyszłości uda się jakoś ominąć ten problem, jednak wymagałoby to znacznego przełomu 

technologicznego w astronomii, gdyż światło ma największą dozwoloną prędkość rozchodzenia się w 

przestrzeni w przyrodzie i standard ten od dawna uważany jest za naukową świętość jak dotychczas 

bez mogących go podważyć realnych dowodów na istnienie energii lub cząstek rozchodzących się 

szybciej, a które to mogłyby dostarczyć informację z odległych miejsc w kosmosie szybciej niż może 

zrobić to światło. Fakt polegający na tym dogmacie, nie oznacza jednak, że tego typu energie czy 

cząstki nie istnieją i po spełnieniu pewnych wymaganych warunków technologicznych być może będzie 

można w przyszłości wykorzystując np. falę grawitacyjną do odbioru informacji, bądź nadawania jej w 

celu komunikacji między oddalonymi od siebie punktami przestrzeni kosmicznej, uzyskać realne efekty. 

Już obecnie czynione są próby, by tego typu falę wykryć w otaczającym nas kosmosie i jakkolwiek jej 

istnienie jeszcze obecnie nie jest potwierdzone jednak obliczenia wyraźnie wskazują na jej prawdziwość 

występowania np. emitowana jest ona w systemach gwiazd neutronowych rotujących wokół siebie z 

bardzo dużą prędkością, które w ten sposób "wypromieniowują" energię grawitacyjną na zewnątrz, 

zmniejszając energię układu. Fala grawitacyjna jest to w zasadzie zaburzenie polegające na 

"zmarszczkach" przestrzennych, które powodują to, że fala ta przechodząc przez ośrodek materialny 

zwęża go lub rozciąga, naprzemiennie, jednak nie jest to dostrzegalne bezpośrednio lub za pomocą 

zwykłych narzędzi technicznych jednak przy pomocy niektórych urządzeń można to zaobserwować. 
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Więc mając to na uwadze trzeba stwierdzić, że fala ta, jako zmiana geometrii przestrzeni, teoretycznie 

może się przemieszczać szybciej niż światło, gdyż jest to samo zaburzenie przestrzeni, co do której 

współczesna nauka dopuszcza, a przynajmniej nie neguje możliwości przekroczenia prędkości światła 

co jest poparte określonymi obliczeniami tak jak w przypadku napędu w "bąblu przestrzennym", czyli 

napędu Alcubierre'a, jednak jak wynika z analizy obliczeniowej, wymagałoby to zastosowania bardzo 

dużych energii, w celu uzyskania jakichś realnych efektów, porównywalnych nawet z całkowitą energią 

produkowaną przez średnią gwiazdę. Fala grawitacyjna jest to zaburzenie które nie niesie energii 

elektromagnetycznej, energii magnetycznej, ładunku, ani masy i może się kurczyć i rozszerzać szybciej 

niż prędkość światła. Podobnie jest również w przypadku cienia, który również może przekazać 

informację jednak nie stanowi on zasadniczo żadnej energii a raczej jej brak. W zasadzie każdy ruch 

polegający na zbliżaniu lub oddalaniu się wszelkich obiektów materialnych od siebie lub do siebie 

wywołuje powstawanie fali grawitacyjnej. Wszystkie procesy w przyrodzie jak zmiana geometrii ciała 

stałego na skutek np. uzyskania energii kinetycznej, zyskanie ładunku elektrycznego (polaryzacja) lub 

depolaryzacja ( np. w kondensatorze), czy magnetyzacja ośrodka (efekt Barkhausena) powoduje emisję 

fali grawitacyjnej , problemem jest zastosowanie odpowiedniego teleskopu grawitacyjnego, który zdolny 

by był tego typu sygnatury grawitacyjne odpowiednio przekazać do odbiorcy na Ziemi. Jednak energie 

fali grawitacyjnych pochodzących ze zjawisk na Ziemi są relatywnie niskie, mówimy tu o energiach, 

które dotyczą oddziaływań słabych, tak więc efekt skali jest istotny. Fale z kosmosu mogą interferować 

z innymi energiami grawitacyjnymi na swojej drodze, co zdaje się być przyczyną utrudnionego ich 

wykrycia przez urządzenia techniczne na powierzchni naszej planety. 

11. Neutrino. 

 

Neutrino jest bardzo lekką cząstką w dodatku materia nie stanowi dla niej poważniejszej przegrody, 

więc przenika ono w dużej ilości przez planety w układzie słonecznym, gdyż nie interferuje ono z 

materią w znaczący sposób, a są to ilości rzędu milionów neutrino w każdym centymetrze sześciennym 

na sekundę. Jako cząstka produkowana jest w procesie przemian termonuklearnych w gwiazdach i w 

wyniku rozpadu niektórych cząstek w przemianach jądrowych. Ogromne ilości neutrino przemierzają 

wszechświat i tylko sporadycznie pojedyncze cząstki zderzają się z atomami materii.  Fakt istnienia tej 

cząstki został potwierdzony w latach 50 - tych zeszłego stulecia, gdyż było ono produktem rozpadu 

promieniotwórczego w reaktorach atomowych. Neutrino może mieć bardzo interesujące właściwości, 

które można by było wykorzystać w technice telekomunikacyjnej między odległymi częściami 

przestrzeni kosmicznej, gdyż prawdopodobnie może ono, jak wynika z ostatnich badań, przy zaistnieniu 

określonych warunków, poruszać się z prędkościami przewyższającymi prędkość światła w próżni (dane 

te pochodzą z eksperymentu OPERA, jednak obecnie pozostają zdementowane, chociaż trwają próby 

uzyskania zgodnych badań przez inne ośrodki naukowe na całym świecie). Może to zabrzmieć dziwnie 

dla kogoś kto przyzwyczajony jest do faktu niemożności przekroczenia prędkości c przez żadne ciało 

obdarzone masą bo przeczy to danym wynikającym z analizy teorii względności. Jednak słyszałem 

ostatnio, że neutrino faktycznie nie przenosi masy, ładunku ani energii elektromagnetycznej jedynie 

przenosi tylko kręt, czyli spin (obrót) - to by tłumaczyło, dlaczego w niektórych sytuacjach może 

przemieszczać się ono szybciej od światła, gdyż nie jest ono ani materią ani energią 

elektromagnetyczną, może ono jednak prawdopodobnie mieć różne energie pochodzące od pola 

bezwładnościowego, którego jest przekaźnikiem. Należy pamiętać także że fizyka nie kończy się na 
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teorii względności, faktycznie prawdą jest, że limit prędkości światła jest dla naszego wszechświata 

jedną z jego fundamentalnych cech, którego nie można w zrozumiały dla współczesnej nauki sposób 

złamać, oznacza to, że aby obejść ten limit, trzeba by zmienić lokalnie właściwości wszechświata (co 

jest praktycznie nie możliwe dla współczesnej nauki i technologii) lub otworzyć sub - połączenie z innym 

wymiarem, w którym obowiązują inne właściwości i prawa fizyczne (napęd WARP i podprzestrzeń w 

opowiadaniach sci - fi reprezentują podobną technologię). W takim na w pół otwartym połączeniu 

można by, oczywiście teoretycznie, wykorzystać właściwości tego wymiaru w naszym wszechświecie. 

Jednak tego typu technologia może być bardzo trudna w realizacji. Tak czy owak jako współcześni 

mieszkańcy Ziemi, w istocie nie znamy jeszcze wszystkich właściwości neutrina jako takiego, jego 

odmian, stanów dyskretnych (obecnie chyba znane są tylko trzy rodzaje neutrina elektronowe, taonowe 

i mionowe ), gdyż technologia służąca do ich używania w celach praktycznych dopiero od niedawna 

nabiera jakichś realnych kształtów. Udaje się jak dotychczas nadawać proste sygnały, przy 

wykorzystaniu akceleratorów. Czy istnieją rodzaje neutrin "przyśpieszonych", dzięki którym czas 

transmisji i  telekomunikacji nawet między galaktykami zawiera się w nanosekundach, trudno stwierdzić 

bez zasadniczej wiedzy na ten temat, dysponując jedynie intuicją i wyobraźnią. Tego typu przypuszczeń 

jest dużo, szczególnie w opowiadaniach sci - fi i innych opracowaniach z tego kręgu. Jednakże 

przypuszczenia to jedno, a drugie to faktyczne możliwości techniczne. Gdyby udało się opracować 

technikę skupiania, transmisji i odbioru tego typu neutrin, mogłoby to oznaczać bezproblemową i 

natychmiastową komunikację między planetami układu słonecznego, czyli transmisja danych mogłaby 

odbywać się w czasie rzeczywistym z Marsa na Ziemię, czy z Ziemi na Marsa (minimalny czas 

transmisji jednostronnej za pośrednictwem fali elektromagnetycznej, przy założeniu bliskości planet, dla 

fal radiowych to około 30 minut) niezależnie od wzajemnego płożenia obu planet i poprzez masę planet, 

czyli de facto w sposób stały - byłoby to ziszczeniem marzeń wielu ludzi i technologią zbliżoną 

możliwościami do filmów Star-trek. Taka technologia, wykorzystując wiedzę że neutrino nie przenosi 

energii elektromagnetycznej ani masy, a może jednak przenosić informację, może z czasem ujrzeć 

światło dzienne. Najpierw należy na pewno zweryfikować z czego wynika obecna wiedza mówiąca o 

posiadaniu przez neutrino masy spoczynkowej w przybliżonej ilości 50 eV, bo rozbieżność ta może 

okazać się ważna w ogólnym zarysie charakterystyki tej cząstki i dalszych rozwiązań technologicznych 

opartych o jego cechy. Także, tego typu technologia miałaby większy sens w przypadku potrzeby 

komunikacji miedzy koloniami kosmicznymi rozmieszczonymi po całej drodze mlecznej (oczywiście 

gdyby sytuacja technologiczna do tego by już dojrzała), albo pomiędzy podróżującymi po niej statkami 

kosmicznymi. Jednak w przypadku współczesności, nie opracowano jak dotychczas technologii podróży 

między gwiezdnej więc na razie, oczywiście gdyby udało się opanowanie technologii przyśpieszonych 

neutrin, technologia ta ograniczałaby się do samego układu słonecznego. Jednak są to tylko jałowe 

przypuszczenia. W wielu wypadkach komunikacja taka, byłaby obiecująca w technice komputerowej, 

gdyż być może z czasem udałoby się zbudować tak jak w optoelektronice dla fotonu, metody transmisji 

opartych na neutrino  dla danych wewnątrz układów scalonych co mogłoby zaowocować 

niespotykanymi jak dotychczas możliwościami i prędkościami transferu danych w tych układach, 

naturalnie gdyby udało się wyeliminować elektrony w niektórych elementach elektronicznych i zastąpić 

je neutrino, co może być bardzo trudne z wielu względów ale m. in. także trudne dlatego, że neutrino nie 

jest naładowane elektrycznie z tego względu więc tego typu technologia wymagałaby odmiennego 

podejścia do ewentualnych zastosowań oraz dlatego, że neutrino jest zbyt przenikliwe i trudno by było 

zmusić je do jakichkolwiek zaprogramowanych działań w celu np. budowania układów z 

wykorzystaniem ich transferu. 
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12. Elektromagnetyzm oraz pole magnetyczne - niekonwencjonalne zastosowania. 

 

Kondensaty Einsteina - Bosego to skupienie cząstek np. atomów w niskich temperaturach znajdujące 

się w identycznych stanach kwantowych. Aby je uzyskać trzeba użyć specjalnych technik, żeby nie 

utraciły one synchronizacji kwantowej. Zjawisko kumulacji energii termicznej (elektromagnetycznej) w 

procesie ogrzewania niektórych substancji np. czystej wody w warunkach, w których dana substancja 

nie może oddać dostarczonej energii np. w procesie  parowania ( z uwagi na gładkie ścianki naczynia, 

powolne ogrzewanie lub podgrzanie mikrofalami) a w szczególności mechanizm kwantowy, który jest 

odpowiedzialny za tego typu reakcje może być interesujący z wielu względów. W normalnych 

warunkach w sytuacji ogrzewania substancji, energia elektromagnetyczna w postaci fotonów, jeżeli 

weźmiemy pod uwagę stan skupienia gazu, jest absorbowana proporcjonalnie do reakcji wynikowej 

czyli rozprężania się ( zwiększania objętości gazu) na skutek ogrzania - zwiększa się średnia energia 

kinetyczna cząstek gazu, dzieje się tak dlatego, że cząstki gazu zostają przyspieszone przez 

pochłonięcie fotonów z pola termicznego. Proces ten może przebiegać w ten sposób, że fotony zderzają 

się z powłoka elektronową walencyjną a więc najbardziej zewnętrzną częścią atomu, a konkretnie 

absorbowane są przez określony elektron, jeżeli elektron ten zostanie trafiony fotonem, czyli "paczką 

energii" elektromagnetycznej, to dostaje przyśpieszenia i w konsekwencji, na skutek tego że posiada on 

masę a przede wszystkim ładunek elektryczny pociągnie za sobą inercyjnie cały atom sprzężony 

poprzez swój przeciwny ładunek z tym elektronem, lub gdy dostarczona energia będzie dostateczna, 

lub wyższa energii jonizacji z pierwszego elektronu to dojdzie do oderwania się elektronu z powłoki 

walencyjnej danego atomu i atom stanie się jonem dodatnim. Jednak istnieją np. znane z laboratorium 

chemicznego zjawiska jak chociażby zjawisko przekroczenia temperatury wrzenia cieczy bez efektów 

typowych dla tego procesu. Mechanizm na poziomie kwantowym odpowiedzialny za tego typu 

zachowanie się cieczy może być rozmaity. Mogą mieć tu duże znaczenie lub nawet decydujące tak 

zwane mostki wodorowe, gdyż cząstka wody jest spolaryzowana elektrycznie ( czyli wiązanie 

chemiczne nie wiąże w całości i równomiernie ładunków elektrycznych wodoru i tlenu w cząsteczce 

H2O, stąd jak wiele innych substancji również i woda podlega zewnętrznym polom typu pola 

magnetycznego, czy pola elektrycznego, a zatem posiada moment magnetyczny ), skutkiem czego 

spoistość wody znacznie wzrasta, co ma bezpośredni wpływ na jej właściwości, a w szczególności 

zwiększa temperaturę jej wrzenia. Może też zaistnieć sytuacja polegająca na procesach relaksacyjnych 

i rezonansowych wewnątrz cząstek substancji. W literaturze fachowej nie ma dokładnego i 

jednoznacznego wytłumaczenia procesu "wybuchowego wrzenia wody" od strony kwantowej, a tym 

bardziej nie ma wytłumaczenia w jaki sposób dochodzi do gwałtownej zamiany energii 

elektromagnetycznej na siłę mechaniczną jak również mechanizmu przechowywania energii do 

momentu przekształcenia jej w energię mechaniczną, co może być istotną sprawą. Wytłumaczenie tego 

problemu, może mieć ciekawe skutki i konsekwencje, gdyż po pierwsze - wiedza na ten temat 

umożliwiłaby opanowanie technologii akumulacji energii elektromagnetycznej w celach napędu 

określonych urządzeń i pojazdów. Po drugie - poznanie mechanizmu kwantowego tego zjawiska 

umożliwiłoby przy założeniu możliwości skorzystania z technologi stałego stanu kwantowego (jak w 

przypadku kondensatów Einsteina - Bosego), takie użycie energii elektromagnetycznej, które w dalszej 

perspektywie umożliwiłoby realizację napędu elektromagnetycznego o dużych możliwościach w tym 

komunikacji międzyplanetarnej, czyli technologii, która obecnie może być przypisywana technologiom 

niezidentyfikowanych pojazdów latających. Innym ciekawym zjawiskiem jest zjawisko przemiany 



33 
 

martenzetycznej występującej w niektórych stopach metali jak na przykład w Nitinolu (stopu niklu i 

tytanu posiadający tak zwaną pamięć kształtu), która jest podobnego rodzaju do opisywanego przed 

chwilą zjawiska dla wody. Jednak tu mamy do czynienia z metalem i jego siecią krystaliczną. Tutaj 

energia jest jak gdyby zapamiętywana przez sieć krystaliczną stopu i oddawana jest w wyniku np. 

zanurzenia stopu we wrzątku. Te wszystkie opisywane tutaj zjawiska mogą mieć w pewnym sensie 

podobne podstawy kwantowe. Rozwijając tego typu technologie można by osiągnąć bardzo 

zaawansowane technicznie napędy nie sprowadzające się jedynie do marginalnych zastosowań w 

naszym otoczeniu.                                                                                 .  

Drugą sprawą jest możliwość spowalniania rozchodzenia się pól i skutków z tym związanych 

(opisywanych w niektórych wynalazkach np. w N- machine i innych, które posiadają rzekomo na tyle 

dużą sprawność, że wytwarzają dostateczną energię do potrzymania swojej pracy bez dostarczania 

energii z zewnątrz przez dowolnie długi czas, czyli są przykładem urządzeń typu "perpetual motion" i 

raz wprawione w ruch mogą kontynuować działanie teoretycznie aż do zużycia mechanicznego ich 

podzespołów, działające przy wykorzystaniu np. efektu telekinetycznego itp.)                                    . 

Pole magnetyczne rozchodzi się w przestrzeni z prędkością światła w próżni. Jednak tak jak w 

przypadku kontrowersyjnej N-machine ( skonstruowanej  przez Bruce'a De Palma ), prawdopodobnie 

mogą istnieć metody na spowolnienie go w określonych ośrodkach lub przeciwdziałając jego propagacji 

innym polem albo daną siłą na przykład siłą odśrodkową. 

 
Gdyby udało się znacznie, tak jak wspomniałem, spowolnić propagację pola magnetycznego np. do 

1/10 c to możliwym stałoby się zastosowanie niektórych technologii, które dotychczas były jedynie na 

kartkach papieru, gdyż cały czas technologia nie umożliwiała ich realizacji z uwagi na brak opcji 

odpowiedniego przełączania pól. Jakie zjawiska towarzyszyć by mogły tego rodzajom technik (efekt 

telekinetyczny ?) - można tylko domniemać ale na pewno byłaby to już całkiem inna jakość, na której 

można by zbudować fizykę od nowa, a przynajmniej niektóre jej dziedziny. Ważną sprawą jest to w 

jakim stopniu pole magnetyczne wpływa na pole grawitacyjne i vice versa. Prawdopodobnie zależności 

te stanowią samą istotę problemu, jeżeli chce się myśleć o technologii transportu ale i medycynie 

(magnetyczny rezonans jądrowy i inne zjawiska z udziałem pola magnetycznego) i zarazem 

najciekawszą częścią (przynajmniej dla mnie) jeżeli chodzi o fizykę pola i właściwości materii. 

Teoretycznie pole magnetyczne z punktu widzenia mechaniki kwantowej i cząstek nie ma odpowiednika 

- pakietu energetycznego, który przenosiłby jego właściwości, możliwych do zrozumienia w dzisiejszych 

horyzontach wiedzy, jednak cząstka taka może istnieć w rzeczywistości i biorąc pod uwagę nawet fakt, 

że nie ma obecnie metod badawczych mogących dać odpowiedź na temat tego jaki ma ona spin itp. to 

badania nad tym problemem mogłyby być interesujące, chociaż tak naprawdę nie wiadomo czy miałyby 

one jakiś większy sens dla fizyki teoretycznej, która już obecnie uznaje tego typu sprawy za nieistotne 

http://4.bp.blogspot.com/-DOaHtVHdGyM/VSlYwQJheiI/AAAAAAAABRg/37NKlGCrDqI/s1600/K2.jpg
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teoretycznie, bo kieruje się wcześniej uzyskanymi wynikami obliczeń, chociaż powszechnie znany jest 

fakt wpływu obserwacji na wynik obserwowanego zjawiska (tkz. splątanie kwantowe) co jest jednym z 

najbardziej zagadkowych problemów w fizyce i na razie nie ma to zjawisko jednoznacznego 

wytłumaczenia. Podobnie dzieje się w przypadku sił grawitacji - obecna wiedza nie daje 

jednoznacznych odpowiedzi na wszystkie pytania na temat oddziaływań grawitacyjnych, istoty 

oddziaływań słabych, szczególnie w skali atomowej, ani mechanizmu pola powodującego wzajemne 

przyciąganie grawitacyjne - istniejąca teoria tym samym nie pozwala na praktyczną kontrolę nad 

procesami grawitacyjnymi od strony konkretnych aplikacji technicznych, bo i zainteresowanie w 

społeczeństwie tymi rzeczami jest niewielkie, można stwierdzić, że praktycznie zerowe. Inna sprawa, że 

przy doświadczeniach z mało zrozumiałymi zjawiskami, co do których istnieją tylko wzory w postaci 

matematycznego sprecyzowania zależności nigdy nie można mieć pewności co do znaczenia 

otrzymanych wyników.  Przekonanie opinii społecznej i innych frakcji we współczesnym świecie do 

porzucenia postawy ambiwalentnej w stosunku do prawdziwych realiów i dyscypliny, które są 

wymagane w celu wykreowania społeczeństwa świadomego swojego położenia w realiach wyższego 

poziomu, w tym faktu, że rzeczywistość nie kończy się na codziennym poziomie egzystencjalnym, ale 

rozciąga się poza nasz układ słoneczny, jest zadaniem któremu można sprostać tylko działaniami 

edukacyjnymi i oswajaniem społeczeństwa poprzez pokazanie jak może wyglądać i jakie może mieć 

zalety życie przy wykorzystaniu technologii, które z czasem otworzą drogę mleczną, czyli "gwiezdne 

miasto" w którym żyjemy, dla rodzaju ludzkiego, bo takie jest przeznaczenie cywilizacji i nieuchronna 

potrzeba rozwoju i postępu technicznego. 

13. Chemia w przyrodzie i "green chemistry" - skażenia chemiczne, procesy 

chemiczne w atmosferze Ziemi i sztuczna fotosynteza. 

 

W wyniku rozwoju cywilizacji technicznej na Ziemi nastąpiło wiele skażeń chemicznych, których obecnie 

nie można szybko wyeliminować za pomocą filtracji, bądź innych technik chemicznych. Atmosfera 

planety na terenach miejskich zanieczyszczona jest bardziej niż terenie otwartym. Obieg CO2 w 

przyrodzie został zakłócony przez wzmagającą się produkcję tej substancji z elektrowni opalanych 

węglem i węglowodorami. Ma to bezpośredni wpływ na jakość życia ludzi i prowadzi do między innymi 

chorób nowotworowych. Inne technologie nie oparte na spalaniu węglopochodnych paliw są w 

mniejszości w porównaniu z globalną produkcją energii. Cykle przyrodnicze typu cyklu z udziałem 

światła, czyli fotosyntezy będące w równowadze z produkowanym na różne sposoby dwutlenkiem węgla 

w przeszłości spowodowały wydzielenie go z atmosfery i obecnie w postaci węgla kamiennego i 

brunatnego zalega on pod Ziemią. Poprzez wydobycie go w procesie prac górniczych i spalanie 

dochodzi do powrotu tego gazu do atmosfery, co może być w dłuższej perspektywie czasowej 

przyczyną tego, że następne pokolenia będą zmuszone do wypracowania innych technik pozyskania 

energii, jeżeli będą chciały przetrwać. Skażenie wód powierzchniowych jest także znaczne, szczególnie 

śródlądowych. Woda morska jest zanieczyszczona przy wybrzeżach, gdzie ujście mają delty rzek. 

Tlenki siarki (SO2, SO3) oraz azotu (NO2) zakwaszają hydrosferę. Są miejsca na planecie gdzie zatrucie 

środowiska przekracza wszelkie normy, pomimo tego żyją tam ludzie, gdyż organizm ludzki może 

przystosować się jeżeli będzie przyzwyczajany do trujących substancji stopniowo. W atmosferze jest 

coraz więcej wilgoci i oparów. Na moim osiedlu jesienią i w zimie praktycznie nie można otworzyć okna, 
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zwłaszcza przy bezwietrznej pogodzie, bo powietrze jest tak zanieczyszczone z palenisk opalanych 

węglem i innymi substancjami, że trudno oddychać. Sytuacja mogłaby ulec zmianie, gdyby można było 

domknąć cykl produkcji spalin poprzez nie magazynowanie ich pod ziemią, a poprzez przerobienie ich 

za pomocą sztucznej fotosyntezy z powrotem na tlen i węgiel albo metan, które mogły by po raz kolejny 

być spalone i cykl by się domknął.  

Cząsteczka chlorofilu 

 

Do tego celu można by również zastosować np. reakcję Sabatiera katalizowaną przez ruten lub reakcje 

typu Fischera-Tropscha w celu otrzymania węglowodorów z CO i H2. Inne metody to kolejne 

technologie określane jako tkz. "Green chemistry" polegającą na bezodpadowych reakcjach 

chemicznych, w procesie których nie powstają produkty uboczne. Większość procesów chemicznych 

zachodzących w przyrodzie może być wzorcem dla wielu rozwiązań technologicznych w chemii 

przemysłowej.  Adaptacja niektórych z nich to poważne wyzwanie dla nauki. Obieg podstawowych 

elementów w przyrodzie napędza energia słoneczna. Energia słoneczna, której faktycznie jeżeli brać 

pod uwagę całkowitą jej wartość produkowaną przez Słońce, a która dociera do Ziemi,  jest znikomo 

mała, reszta marnuje się i jest rozpraszana w bezkresie przestrzeni Układu Słonecznego. Są to wartości 

energii, którą gdyby udało się jakoś wykorzystać np. magazynując ją w jakichś kryształach, mogła by 

umożliwić napędy typu WARP i inne obecnie nie stosowane idee z uwagi na ich wymogi 

technologiczne. Energia produkowana przez elektrownie na świecie, jest wytwarzana z małą 

sprawnością, na każdym elemencie typu turbiny, prądnicy, generatora pary, następują opory 

bezwładnościowe i dynamiczne powodujące duże straty energii.                                                . 

W przyrodzie fotosynteza zachodzi z udziałem cząsteczki chlorofilu z centralnie położonym atomem 

magnezu z udziałem światła widzialnego, przy niskich energiach aktywacji progu energetycznego 

reakcji. Sztuczna fotosynteza w postaci, którą postuluje się obecnie jest procesem o wiele bardziej 

wymagającym energetycznie, podczas gdy reakcja w przyrodzie zachodzi łatwo, tutaj musimy 

dostarczyć energii ultrafioletu, czyli energii fali wyższej niż światło widzialne. Skutecznego 

katalitycznego użycia innych niż chlorofil substancji jak rodopsyna jest wiele i chemia jest bogata w 

ciekawe rozwiązania zastępcze fotosyntezy, jednak nie widać na razie praktycznego użycia tych 

technologii na skalę przemysłową, ze szczególnym naciskiem w kierunku "odtrucia" atmosfery z 

nadmiaru CO2. Innym ciekawym zastosowaniem m.in. biotechnologii, byłoby zastosowanie procesów 

przyrodniczych do napędu pojazdów w cyklu zamkniętym, z udziałem odpowiednich reakcji 

chemicznych, które zapewniałyby odzysk spalonego paliwa ze spalin, czyli w tym rozwiązaniu zero 
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emisyjnym, zakładając 100 % sprawności reakcji, byłoby to rozwiązanie typu "free energy". Jednak 

gdyby rozważać tego typu rozwiązania gdzie tankowanie paliwa, byłoby jednorazową czynnością i 

później można by jeździć do całkowitego zużycia mechanicznego elementów samochodu, to całość 

zakrawa już na fantastykę i może być obiektem zainteresowania pisarzy sci-fi. Kiedyś spotkałem się 

także z opisem urządzeń, które teoretycznie funkcjonują na zasadzie obdzierania z elektronów cząstek 

powietrza, energia uzyskana tym sposobem miałaby być użyta do zasilania nawet mocno prądożernych 

urządzeń. Urządzenie tego typu powodowało powstawanie O3 w swoim otoczeniu jako jedyny skutek 

uboczny jego pracy. Jeżeli chodzi jednak o CO2 to najwięcej zanieczyszczeń emitują koksownie oraz 

huty - gdzie w procesie przeróbki rudy na stal przy jej redukcji musi utleniany być węgiel, a produktem 

odpadowym jest dwutlenek węgla. Innymi producentami CO2 są cementownie, bo w procesie uzyskania 

cementu czy wapna, w produkcji którego powstaje dwutlenek węgla z margla, który składa się w dużej 

części CaCO3, czyli węglanu wapnia, nie można wyeliminować procesów z produktami końcowymi, z 

którymi nie wiadomo co zrobić. Innym problemem jest powstawanie dużych ilości popiołów z elektrowni 

z kotłami węglowymi, ale również na biomasę i spalarni spalających śmieci.        . 

Wszystkie gazy toksyczne emitowane z palenisk piecowych można rozbić na molekuły podstawowe tj. 

tlenki azotu, na tlen i azot, przy użyciu katalizatorów, tlenki siarki i węgla po części nie są składnikiem 

powietrza jak w przypadku tlenków azotu, więc siarka musiałaby być magazynowana i przetwarzana na 

np. kwas siarkowy (H2SO4) do celów przemysłu chemicznego, węgiel mógłby zostać użyty w celu 

produkcji tworzyw sztucznych, bądź w celu produkcji benzyny syntetycznej.  

Z drugiej strony obecna brudna chemia nie szybko ustąpi miejsca swoim lepszym stronom, bo siłą 

rzeczy technologia opiera się na węglu i dopóki on będzie - będzie wykorzystywany, gdyż jest on 

stosunkowo łatwy do pozyskania a to determinuje późniejsze rozwiązania na których stoi obecny 

przemysł i każdy kto próbuje to zmienić w radykalny sposób eliminując tą sytuację będzie postrzegany 

jako radykalny głos i nie zostanie udzielony mu poważniejszy udział w sferze decyzyjnej. Za kilkaset, a 

może nawet już tylko za kilkadziesiąt lat będzie musiał nastąpić nieuchronny odwrót na całej linii frontu z 

paliw jakie znamy, bo ceny ich na skutek gwałtownego zmniejszania się ich zasobów w niedalekiej 

przyszłości wzrosną tak, że nikt nie będzie w stanie utrzymać samochodów, które staną się tylko 

zabawkami dla ekscentrycznych bogaczy, których będzie na nie stać. Nie będzie też miejsca na 

elektrownie opalane węglem ani innymi paliwami kopalnymi, a prąd będzie wytwarzany ze źródeł, które 

obecnie tylko dopiero zarysowują się na horyzoncie technologicznym współczesności. Jakie to będą 

źródła zależne będzie od wielu wydarzeń, które nastąpią, a których nie sposób obecnie przewidzieć. 

14. Modyfikacje wirusów. 

 

W przyrodzie istnieją różne typy wirusów, bakteriofagów i innych organizmów tego typu o bardzo prostej 

budowie, przenoszących w zasadzie tylko samą informację genetyczną. Wirus składa się zazwyczaj z 

nici DNA lub RNA jak w przypadku retrowirusów, kapsydu - czyli otoczki białkowej, oraz mechanizmu 

wprowadzania swojego kodu do danej komórki. Bakteriofagi zazwyczaj atakują komórki bakterii więc 

mogą być wykorzystane do walki z komórkami trudnych do zwalczenia bakterii, które mogą zaatakować 

organizm ludzki albo zwierzęcy. Obecnie prowadzone są prace mające na celu zwalczanie w onkologii 

nowotworów poprzez modyfikację odpowiednich wirusów, które po zmianie kodu tak żeby wybiórczo 

atakowały komórki nowotworowe, a nie zdrowe komórki, mogłyby stać się rozwiązaniem dla chorych na 

raka ludzi. Obecnie techniki takie stanowią poważny problem techniczny w zakresie inżynierii 
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genetycznej jak również pod względem charakterystyki poszczególnych nowotworów. Organizmy 

wirusowe jako jedyne z organizmów żywych udało się współcześnie zsyntetyzować w warunkach 

laboratoryjnych z podstawowych elementów, budulców jak aminokwasy i kwasy nukleinowe, czyli 

odmiennie od standardowego ich namnażania w warunkach komórkowych. Dokładnie poznano kod 

genetyczny (genotyp) bardzo wielu typów wirusów, riketsji i innych bakterii. Wszczepiono geny z innych 

organizmów do bakterii tak by produkowały one szereg różnych substancji (insulinę, lekarstwa, 

naturalne włókna polimerowe itp.) Za pośrednictwem wirusów zmieniony może być kod dowolnej 

komórki, poprzez zakażenie wirusem w obrębie całego organizmu może dojść do wyleczenia różnych 

wad genetycznych (np. fenyloketonurii, mukowiscydozy), jednak techniki takie niosą za sobą także i 

niebezpieczeństwa, bo interakcje organiczne przewyższają złożonością przewidywania zachowań 

obcego kodu w poddanym leczeniu genowemu pacjentowi. Często wady genetyczne mają impakt w 

szerokim zakresie w podstawowe cechy funkcjonalne w danym organizmie powiązane tak szerokimi 

zależnościami, że do ich analizy potrzebne są najmocniejsze superkomputery, jednak złożoność 

oprogramowania nie koniecznie jest dostateczna obecnie, gdyż zależy ona tylko i wyłącznie od wiedzy 

udostępnionej dla komputera, którą dysponuje programista, która jest rzecz jasna ograniczona 

horyzontem współczesnej nauki. Wirus jako taki można zaprogramować jak komputer wykorzystując do 

tego nie kod binarny a kod kwasu DNA, składający się z czterech nukleotydów (adenina, guanina, 

cytozyna i tymina), łączą się one w ściśle określony sposób zależny od podstawowych reakcji 

chemicznych mogących zachodzić między nimi. Ilość możliwych kombinacji trójkowych zestawień 

kodujących daną informację np. dla określonych enzymów i innych białek jest dowolna, podczas gdy 

kombinacji trójkowych z czterech elementów mamy zaledwie tyle ile wynika z ich permutacji. Sposób 

działania genów wchodzi w interakcje z elementami środowiska komórkowego i poza komórkowego i 

jest ściśle chemicznie zdefiniowany oraz jednocześnie zależny od dostępnych składników budulcowych. 

Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) lub RNA (tRNA, mRNA) koduje w wirusach tylko te funkcje, które 

polegają na mechanizmie namnażania się poprzez dostanie się do atakowanych komórek, wewnątrz 

ciała wirusa nie ma cytoplazmy ani żadnego ośrodka komórkowego, nie występują też żadne organelle 

komórkowe typu mitochondriów, czy rybosomów. Istniejące techniki manipulacji genotypem wirusa w 

ostatnich czasach uległy znacznemu unowocześnieniu. Aktualnie metody polegające na wykorzystaniu 

naturalnych procesów typu zastosowania polimeraz DNA i RNA do wprowadzania fragmentów kodu po 

uprzednim rozcięciu jednej z odnogi helisy poprzez dowiązanie się do widełek odpowiednich molekuł 

(transkryptazy i innych aglomeratów funkcjonalne związanych z organizmem) i przepisaniu kopii już ze 

zmienionym kodem. Inne techniki polegają na uzyskiwaniu dość długich łańcuchów w specjalnych 

roztworach. Są również urządzenia do przeprowadzania polimeryzacji do DNA, działające w sposób 

bardzo precyzyjny 

15. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. 

 

Każdy człowiek powstał w procesie rozwoju zygoty, czyli pierwotnej komórki, która daje początek ciału 

ludzkiemu, które składa się w ponad 70 % z wody, reszta to węgiel, azot, fosfor, siarka i inne 

pierwiastki. Wszystkie komponenty ludzkiego ciała pochodzą od przemian jądrowych w procesie 

rozwoju i śmierci gwiazd. Nie znane jest pochodzenie Wszechświata, w którym żyjemy, przyszłość jest 

także zagadką, chociaż są różne teorie kosmologiczne na ten temat. Nie znane jest także pochodzenie 

człowieka na Ziemi. Istnieją religie i nurty filozoficzne oraz wiedza szczególna i ogólna. Wszystkie 
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przedstawiają wycinkowy i zdawkowy obraz rzeczywistości oraz mijają się z absolutną wiedzą i prawdą 

ogólniejszego wymiaru, gdyż jak uczy historia każda prawda jest względna i możliwa do weryfikacji 

poprzez jakiś większy system o szerszym charakterze. Kolejnym skokiem technologicznym naszej 

cywilizacji, która przybliżyła się już znacznie do załogowej eksploracji układu gwiezdnego, w którym 

żyjemy prawdopodobnie powinno być skolonizowanie "czerwonej planety". Czwarta planeta pod 

względem oddalenia od naszej gwiazdy dziennej - planeta Mars posiada warunki planetarne 

umożliwiające szybką kolonizację i eksploatację surowców oraz kopalin. Technologia napędu 

rakietowego oraz kontrola nad plazmą w silnikach takich jak VASIMR, napędu nuklearnego - jak np. 

systemu Nerva oraz inne napędy atomowe oraz jonowe umożliwi skrócenie czasu lotu kosmicznego 

wielokrotnie w stosunku do napędu chemicznego. Możliwości techniczne warunkowane przez postęp 

technologiczny i przemysłowy wzrastają coraz szybciej, moc obliczeniowa komputerów może zwiększać 

się w postępie geometrycznym, co będzie w stanie doprowadzić do "komputerowej reakcji łańcuchowej" 

i zaowocować "osobliwością". Stanie się tak gdy maszyny stworzone przez człowieka staną się bardziej 

inteligentne od niego samego i zaczną budować maszyny inteligentniejsze niż one, te maszyny zbudują 

kolejne maszyny setki razy bardziej inteligentniejsze niż swoi konstruktorzy itd. prawa fizyki zostaną 

wtedy ominięte i nagięte do potrzeb technologicznych. Miejsce człowieka w takiej sytuacji może być 

dyskusyjne, gdyż nie będzie on już panował nad swoimi maszynami i faktycznymi elementami 

decyzyjnymi na Ziemi będą wtedy maszyny, a nie człowiek - niektórzy obawiają się takiej sytuacji, są to 

ci co widzą zagrożenie jak Steven Hawking i wiele innych powszechnie szanowanych autorytetów, 

jednak wtedy paradoksalnie mogą się otworzyć nowe możliwości jak np. podróże międzygalaktyczne 

oraz między-wymiarowe, time travel - podróż w czasie. Prawdopodobnie sytuacja taka mogłaby 

zaistnieć tylko w wyniku całego splotu wydarzeń i musiałoby naprawdę współdziałać wiele 

niekorzystnych czynników aby do tego doszło ( do przejęcia przez jakiś system sztucznej inteligencji 

kontroli nad najważniejszymi składowymi funkcjonalnymi na świecie) i wydaje się, że takie zagrożenie 

musiałoby być związane z bardzo posuniętym uśpieniem uwagi w wymiarze globalnym. 

Osadnictwo na Marsie prawdopodobnie zapoczątkują ochotnicy rządni przygody, gdyż zwykli ludzie 

wolą raczej zacisza swoich domów niż podejmowanie tak ryzykownych działań wiążących się z 

koniecznością wejścia do rakiety, narażanie się na radiację podczas lotu i następnie także 

niebezpieczne lądowanie na niegościnnym lądzie. Osadnictwo to może być podobne do osadnictwa na 

terenach Ameryki Płn. w czasie pierwszych wypraw w głąb kontynentu związanych z podbojem Ameryki 

od XVII do XVIII wieku. Na Marsie nie ma otwartych akwenów wodnych, planeta jest sucha z powodu 

niskich temperatur, ale znajduje się na niej zamarznięta woda, która po uzdatnieniu mogłaby nadawać 

się do celów bytowych dla pierwszych kolonizatorów. W atmosferze planety dominuje dwutlenek węgla, 

który użyty w reakcji Sabatiera z wodorem może stać się źródłem metanu nadającego się do napędu 

rakiet startujących z powierzchni planety.                                                   .  

Ciśnienie  atmosferyczne przy powierzchni gruntu jest sto razy mniejsze niż ciśnienie atmosferyczne na 

Ziemi, wszelkie perforacje ubiorów ciśnieniowych bądź powłok mieszkalnych grozi dehermetyzacją, na 

skutek której zagrożone mogłoby być życie ludzi w habitatach. Drugim zagrożeniem jest podwyższona 

radiacja pochodząca od przemian nuklearnych wewnątrz Słońca i twarde promieniowanie kosmiczne. 

Powierzchnia planety pokryta jest jałową pustynią i kamieniami, nie ma widocznych objawów życia jakie 

znamy. Planeta nie posiada terenów aktywnych wulkanicznie. Prawdopodobnie posiada grubą skorupę i 

jest jednym monolitem lądowym (nie ma płyt tektonicznych) i chociaż istnieją ślady prawdopodobnie po 

płynącej wodzie w postaci koryt rzecznych i kanionów, to próbniki wysyłane na tą planetę dużych ilości 

ciekłej wody nie stwierdziły, więc albo wyparowała ona wcześniej albo wciekła w rozpadliny i znajduje 
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się pod powierzchnią planety jako lód wodny. Innym skupiskiem wody w postaci lodu są dość spore 

czapy lodowe przemieszane z zestalonym dwutlenkiem węgla (suchym lodem). Warunki bytowe na 

powierzchni planety można określić jako dość ciężkie. Bez technologii w postaci zapewnienia tlenu, 

ciepła, wyżywienia, energii elektrycznej do środków podtrzymania życia oraz wzajemnej współpracy 

zespołów kolonizacyjnych w bardzo szybkim tempie w razie awarii mogłoby dojść do poważnego 

zagrożenia życia kolonizatorów. Temperatura nawet w okolicach równikowych przez znaczną część 

roku nie przekracza 0 st. C, w pozostałych częściach jest na tyle niska, że zapewnia utrzymanie CO2 w 

postaci zestalonej. Z punktu widzenia przystosowania stopniowego do celów kolonizacyjnych 

najtrudniejsze byłoby stworzenie infrastruktury początkowej, później rozwój zagospodarowania planety 

mógłby odbywać się znacznie szybciej. Jednak duże znaczenie mają takie podstawowe sprawy jak 

szybszy transport z Ziemi na Marsa, gdyż okno czasowe, w którym dwie planety są blisko siebie nie 

trwa cały czas, a potrzeby kolonizatorów przynajmniej w pierwszej fazie związane byłyby bardzo z 

dostawami wyposażenia z Ziemi, z tego względu należałoby najpierw dopracować napędy używane w 

celach komunikacji  w czasie kiedy planety oddalają się od siebie albo są w maksymalnym oddaleniu 

(po przeciwnych stronach Słońca), typu VASIMR, żeby w razie potrzeby pomocy kolonistom była 

możliwość udzielenia jej w trybie natychmiastowym.                                  . 

 

Planeta Mars 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-G0DqO7HdbzY/VGPHH_kHRxI/AAAAAAAAAmM/_Pp-ECg72XM/s1600/PIA05003_br.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-fxul0N-gYGs/U8GE8qWq1NI/AAAAAAAAAWQ/oLAH7gFnYzg/s1600/mars-mera-sol581-husband-summit-desk-1024.jpg
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16. Podróże międzyplanetarne i międzygwiezdne. 

 
 

W wielu laboratoriach na świecie obecnie prowadzone są badania nad lepszymi od napędu 

chemicznego metodami transportu kosmicznego. Podejmowane są próby modyfikacji napędu 

rakietowego w różnych odmianach. Rozpatruje się różne koncepcje pochodzące nawet z filmów 

science-fiction typu technologii warp, kompresji i dekompresji czasoprzestrzeni, bada się możliwości 

konstrukcji pojazdów opartych o modyfikację grawitacji. Są to prace o charakterze wstępnego 

rozpoznania możliwości konstrukcyjnych, głównie jedynie na płaszczyźnie teoretycznej, gdyż 

przeprowadzane nieliczne eksperymenty na razie nie zapowiadają szybkiego wprowadzenia 

konkretniejszych rozwiązań technicznych. Jednak niektóre rozwiązania już obecnie funkcjonują jak np. 

Napęd jonowy i żagiel kosmiczny, napęd jonowy może zapewnić nikły ciąg, ale zdolny jest do 

długotrwałego działania w przestrzeni kosmicznej, co może częściowo rekompensować jego zasadnicze 

wady. Usiłuje się zrozumieć zasady funkcjonowania zjawiska pól, w tym magnetycznego, 

grawitacyjnego i elektromagnetycznego w tym metod ich ekranowania, gdyż jak dotychczas nie udało 

się praktycznie ekranować niektórych pól ze szczególnym wskazaniem na pole grawitacyjne, które jest 

polem tego typu, że nie można zastosować żadnych przegród nieprzepuszczalnych dla niego przy 

obecnych metodach technicznych. Jest to pole stosunkowo najmniej zrozumiane, a jeszcze mniej 

istnieje praktycznych zastosowań tego pola do napędu poza atmosferą planety, wyjątek stanowi tkz. 

"proca kosmiczna" i inne tego typu niezrealizowane nigdy pomysły, które nie wykorzystują grawitacji 

jako takiej lecz siłę grawitacyjną - po prostu siłę odśrodkową. Istnieją także próby wytworzenia sztucznej 

grawitacji, które jak dotąd kończą się zawsze niepowodzeniem, poza centryfugą, wirówką do treningu 

przeciążeniowego pilotów i astronautów - konkretnych aktywnych i sterowalnych technik dotychczas nie 

zrealizowano. Podstawowym krokiem powinno być opracowanie osłon grawirefleksyjnych ale tego typu 

rozwiązań po prostu na razie nie ma, gdyż wymaga to naukowego podejścia znacznie wykraczającego 

poza nasze realia wiedzy i poznania. Upłynie jeszcze jakiś czas zanim ludzkość upora się z tym 

http://4.bp.blogspot.com/-EDvca9UTtxw/U7619r1kB-I/AAAAAAAAAVY/c9vzJ-VY1ZQ/s1600/mars.jpg
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problemem.Inne ogólniejsze pytanie brzmi, czy ludzkość przełamie zły los i fatum nad nią wiszące i tego 

typu sprawy, a w szczególności sprawa przyswojenia sobie przez nas napędów mogących polegać na 

grawitacji jako zjawiska powszechnego w skali wszechświata znajdzie swoje miejsce w nowoczesnej 

technice i umożliwi tym samym swobodną eksplorację naszego pobliża kosmicznego, to pytanie jest 

otwarte i zależy w dużym stopniu od odpowiedniego potraktowania i dofinansowania tego typu tematów 

poprzez odpowiednie sfery decyzyjne na naszej planecie.                                 . 

 

 

Nubian - statek z napędem hiperprzestrzennym. 

 

  

 

Statek Enterprose z filmów SF Startrek 

 

https://1.bp.blogspot.com/-J_WWL8Xp8ig/VGPQycSd4ZI/AAAAAAAAAnc/kJ5ctdsERiY/s1600/nubian.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-mQLo8PuvtnI/U8FdzVaABlI/AAAAAAAAAWA/npS-UYxD7S0/s1600/ed2b.jpg
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Napęd warp. 

Hipotetyczny napęd warp polegający na kompresji przestrzeni za pośrednictwem hipotetycznego pola 

warpowego uzyskiwanego w procesie anihilacji materii i antymaterii to nieosiągalna obecnie idea. 

Napęd warp i hiperprzestrzeń. 

W hiperprzestrzeni czas i przestrzeń nie reprezentują obecnych realiów konwencjonalnej 

czasoprzestrzeni, która w hiperprzestrzeni może kurczyć się i tak np. prędkość światła nie stanowi 300 

tyś km/s jedynie odpowiednią dla swoich właściwości bliżej nieznaną wartość. 

 

 
 

 Różnica w potencjale czasoprzestrzeni 

 
 

Statek Enterprise w locie w podprzestrzeni (subspace) 

 

http://2.bp.blogspot.com/-vQPxSHCwnBM/VGDivnYypDI/AAAAAAAAAlY/sqT3hezDKH4/s1600/tb_40158_3.gif
http://1.bp.blogspot.com/-HCkRd0dK7gE/VGDgTY-aXOI/AAAAAAAAAlM/Z7i_A1juPUs/s1600/11vacuum_pressure.jpeg
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17. Tajemnicze urządzenia wytwarzające prąd, różne pojazdy. 

 
 

Na świecie obecnie istnieje wiele ciekawych urządzeń prądotwórczych, których podstawy działania są 

albo zagadką dla współczesnej nauki, albo reprezentują na tyle zaawansowane rozwiązania 

technologiczne, że ich potencjalne zastosowania mogłyby zmienić nie do poznania obecną technologię, 

a także nasz światopogląd naukowy pozostając praktycznie na horyzoncie naukowym, który dopiero 

zaczynamy rozumieć. Pierwszą z nich jest Methernitha Testatika znajdująca się w Szwajcarii, a 

należąca do grupy nurtu filozoficznego, który od dawna postulował wyzbycie się uzależnień od 

współczesnej technologii, właśnie poprzez budowanie tego typu urządzeń mogących zapewnić 

samowystarczalność i większą wolność życia. Została ona zbudowana w więzieniu przez członka tejże 

grupy. W trakcie testów urządzenie potrafiło zasilić całkiem duży grzejnik olejowy czy wysoko-watowe 

żarówki. Skąd bierze się energia elektryczna w tym przypadku ? Urządzenie nie jest podłączone do 

zewnętrznego źródła napięcia w sposób jaki możemy znać. Urządzenie wyposażone jest w tubę 

rtęciową, gdzie generuje się wstępnie energia, która następnie jest wzmacniana za pośrednictwem 

różnych metod elektrotechnicznych. W jaki sposób produkuje napięcie nie jest jasne. Właściciele tego 

urządzenia nie chcą wyjawiać jego zasad funkcjonowania, twierdząc że ludzkość jeszcze nie jest 

przygotowana na to by przyjąć taką technologię. Urządzenie zawiera w swoim składzie kondensatory, 

urządzenia indukcyjne i inne podzespoły i pracując może zapewnić ponad 2 kW energii w sposób 

ciągły. Urządzenie było prezentowane wiele razy niektórym ludziom, którzy czasami odwiedzali górskie 

okolice w Szwajcarii, jednak nikt z nich nie umiał później odpowiedzieć na pytania o zasadę działania 

urządzenia, gdyż oglądali oni tylko zewnętrzne przejawy funkcjonowania maszyny, a nie zostali 

wtajemniczeni w podstawy.  

Tego typu urządzeń jest dużo np. inne urządzenie Hansa Colera niemieckiego naukowca, który 

pracował dla III Rzeszy. Jego urządzenie pod nazwą Magnetostrommaparat, znana pod inną nazwą 

jako The Coler Coil, jest złożone z cewek i rdzeni magnetycznych i generuje kilka woltów energii 

elektrycznej. Sama zasada jego działania jest nie jasna - na pewno jest to urządzenie działające na 

zasadzie magnetycznej i elektrycznej. 

http://4.bp.blogspot.com/-1WYlFbAjSNQ/U8FLunAfHYI/AAAAAAAAAVw/LX0vwE3Zfx8/s1600/Ent_d_at_warp.jpg
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Methernitha Testatika podczas pracy 

 

Oryginalne urządzenie 

 

The Coler Coil - Cewka Colera 
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Przykład urządzenia 

 

MEG - ( ang. Motionless Electromagnetic Generator ) 

 

Silnik Sterlinga - bez - paliwowy 

 

 



46 
 

Aerodyne Lenticulaire - H. Coanda 

 

 

Moller SkyCar M400 

 

Porównanie od lewej X-33, Venture Star i Prom Kosmiczny (Wahadłowiec) 
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18. Kręgi zbożowe. 

 
 
Kręgi zbożowe są obserwowane na świecie już od czasów historycznie zamierzchłych. Dla wielu ludzi 
związanych z pograniczem wiedzy i nauki, stają się często źródłem inspiracji i zainteresowania swoimi 
geometrycznymi i wspaniałymi formami. Jednak skąd tego typu zapisy, nie tylko w zbożu, ale i w śniegu 
i innych nośnikach przyrodniczych się w ogóle biorą. Nie są one tworem ręki człowieka jak niektórzy 
utrzymują, z całą pewnością. Powstają one zawsze w określonych okolicznościach, którym towarzyszy 
zazwyczaj gęsta mgła z istotną preferencją pory dnia - najczęściej wcześnie rano. Emanacja energii, 
która tworzy te kręgi, którą na razie nie potrafimy zrozumieć wygląda jakby była to energia z informacją - 
przekazem dla cywilizacji, jednak nadawca jest zagadkowy i okryty mgłą tajemnicy. Niektórzy doszukują 
się w kręgach przejawów jakiejś energii planetarnej Ziemi lub ingerencji istot z kosmosu prowadzących 
działania socjotechniczne oraz polegające na operowaniu na świadomości ludzi, poprzez 
przekazywanie ludziom schematów określonych urządzeń technicznych i wiedzy technicznej oraz 
filozofii wyższego lotu. Bez wątpienia, niektóre wzory mogą zdawać się wyglądać jak przekroje lub rzuty 
określonych urządzeń technicznych, schematy działania lub inskrypcje zapisane w kodzie binarnym lub 
innym nawet trudnym do bezpośredniego odczytania zapisem. Mogą to być przestrogi lub instrukcje dla 
rodzaju ludzkiego i cywilizacji ziemskiej jak na poniższej fotografii, która zawiera inskrypcję w kodzie 
liczbowym, którą dało się odczytać kryptologom. Czy jest to również obraz twórców tego przekazu, 
zamknięty w ramce portret kosmitów ? 
 
 

 
 
 

Niektóre przekazy jak wspomniałem mogą zawierać informację na temat urządzeń technicznych, które 
niektórzy ludzie zdają się interpretować i snuć plany całych pojazdów kosmicznych, bądź urządzeń 
generujących energię elektryczną lub silników napędowych do pojazdów kosmicznych itp. Urządzenia 
tego typu, co na poniższej fotografii mogą przywodzić na myśl np. urządzenia napędu 
bezwładnościowego, urządzenia wykorzystujące zasady mechaniki lub dynamiki. 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-f-VHUZ8lcGE/VW84JL2M6EI/AAAAAAAABW8/AFdyrUws3vE/s1600/cropcrabwood802.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-qOgITXLz4tM/VW86M_0ji1I/AAAAAAAABXI/0J0hJzfTW1I/s1600/winterbourne_monkton_07.jpeg
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Tego typu urządzenia są już analizowane przez wielu ludzi - badaczy pod względem możliwości 
konstrukcyjnych na całym świecie, chociaż zdają się przedstawiać z pozoru tylko półksiężyce i okręgi. 
Poniższa fotografia może być interpretowana jako urządzenie typu komory oscylacyjnej, którą niektórzy 
badacze usiłują konstruować w celu uzyskania wysokich pól magnetycznych.  
 
 
 

 
 

Bardzo dużo jest wzorów przypominających jakieś turbiny i pompy turbinowe, czy wirniki jakichś 
urządzeń magnetycznych. 

 

 
 
Wiele wskazuje na to, że kręgi tworzone są za pośrednictwem energii elektromagnetycznej. Są również 
niekiedy informację o nadlatujących nad łąkę pojazdach latających w kształcie kul lub zbliżonych do 
formy kuli, według relacji niewielu światków i filmów nagranych w naturze, pojazdy te nadlatują nad pole 
wysyłając w kierunku gruntu wiązkę, która to właśnie odciska owe wzory w łanach bądź piasku , śniegu 
itp. Wiele kręgów jest podobnych do jakby larw, motyli i pająków, niektóre zawierają tak jakby informację 
zwrotną, elementy np. informacji, które opracował człowiek lecz z dodatkową treścią. Istnieją na nich 
jakieś kody, podobne do danych typu tabliczek z podstawowymi danymi o właściwościach materii, 
danych charakterystycznych dla zjawisk materialnych, itp. 

 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-IKswi7BbjRQ/VW9BHK1XbTI/AAAAAAAABXY/GjuUQctqgFA/s1600/cropwindmill.gif
http://3.bp.blogspot.com/-DMugkHynD1E/VW9CgNBF1-I/AAAAAAAABXg/ryh3C99f3yA/s1600/pict3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-VI0HHRbmwjA/VW9qUYITluI/AAAAAAAABX4/rNm2FEyRiMw/s1600/hailey_wood_07.jpeg
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Poniższy kręg przedstawia jakby coś żywego, ale bardziej rodzaj cewki lub może wytłumaczenie 

jakiegoś zjawiska albo metody technicznej. 
 

 
 

Ta fotografia przedstawia zakodowaną informację. 

 

 
 

To wygląda jakby ferrofluid w polu magnetycznym. 

 

 
 

19. Grawitacja. 

 
 
Grawitacja jako sposób oddziaływania i właściwość materii oraz zjawisko fizyczne jest dla nas czymś 
oczywistym, tak więc jako ludzie zapominamy o jej istnieniu. W skali wszechświata jest ona 
odpowiedzialna za utrzymywanie porządku w układach planetarnych oraz w galaktykach. Bardzo trudno 
jest zrozumieć istotę i naturę grawitacji, chociaż zapewne dla kogoś kto posiada “klucz” do zrozumienia 
tego tematu cała sprawa przedstawia się zupełnie prosto. Współczesność permanentnie pokazuje, że 
od teorii do praktyki trzeba pokonać niekiedy bardzo długą drogę w wielu dziedzinach technologicznych. 
Są jednak jednostki, które zainspirowane tego typu sprawami próbują zmienić charakterystykę 
wyobraźni społeczeństwa na bardziej realną. Tutaj otwiera się pole dla wszelkich sympatyków 
eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz różnych wizjonerów, którzy zdecydowani są zaryzykować nawet 

http://3.bp.blogspot.com/-mrCEwgrYDI8/VW9qk0v9ssI/AAAAAAAABYA/qaal2iSedRA/s1600/cropsunserpent99.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-3BmfkwRPFoM/VW9pj890njI/AAAAAAAABXw/Sppdwrs3TIQ/s1600/arecibo1.jpeg
http://3.bp.blogspot.com/-f-kaLPTGV74/VXijRNmpyfI/AAAAAAAABgM/a89vaLClc4M/s1600/photo_212.jpeg
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dorobek życia, aby tylko osiągnąć poznanie i wiedzę, która umożliwiłaby jakieś poważniejsze i 
ukierunkowane działania oraz zrealizować określony przez siebie cel. Stawka jest ogromna, bowiem ten 
kto pierwszy zdobędzie kontrolę nad grawitacją i wprowadzi napęd grawitacyjny do codziennego użytku 
zarobi biliony dolarów a nawet euro i będzie miał prostą drogę do czerpania bogactw Systemu 
Słonecznego oraz stanie się tym samym niezakwestionowanym panem świata zajmując najlepszą i 
uprzywilejowaną pozycję w układzie słonecznym, pytanie czy będzie rządził w sposób uczciwy, czy w 
sposób podły, pozostaje nie odkrytą kartą lecz na pewno lepiej by dla społeczeństwa światowego było 
gdyby nie okazał się kolejnym dyktatorem o faszystowskich, czy marksistowskich skłonnościach, gdyż 
tego typu dyktatorzy pokazali już na co ich stać zapisując się niechlubną kartą w historii świata na 
zawsze. Prawdopodobniejsze jednak jest nieco inne rozwiązanie, gdyż przełom nie dokona się 
zapewne z przyczyny pojedynczej osoby, lecz będzie zasługą wynikającą z ewolucji technologii w skali 
międzynarodowej ze stopniowym wzrostem adekwatnej temu świadomości społeczeństwa 
międzynarodowego. Tego typu przełom w nauce i w technologii, który oznaczałaby technologia 
sterowania grawitacją byłby porównywalny do rewolucji kopernikańskiej, lub wynalezienia lekarstwa na 
raka we współczesnej medycynie, zarówno pod względem świadomościowym jak i możliwości 
technologicznych mieszkańców Ziemi. Praktycznie codziennie w sieci internetowej przeglądając jej 
przepastne zasoby zauważyć można nawet bardzo interesujące materiały dotyczące tego tematu, tym 
bardziej dziwny jest fakt, że nie sposób oprzeć się często wrażeniu, że skok technologiczny jest już na 
wyciągnięcie ręki, jednak jak widać z obserwacji świata, z powodu braku zainteresowania 
społeczeństwa i sfer decyzyjnych, wszelkie próby tego typu pozostają w fazie bez realnego wpływu na 
nasze otoczenie technologiczne. W przeszłości były już pewne próby oswojenia oddziaływania 
grawitacyjnego wspierane nawet przez większych graczy o adekwatnych możliwościach finansowych, 
jednak ucięcie dotacji rządowych nawet dla nich zazwyczaj oznaczał koniec marzeń o sukcesie. Jednak 
jak uczy historia niektóre wynalazki przy wykorzystaniu naturalnych interakcji określonych w przyrodzie, 
dokonują się za sprawą przypadku lub przy okazji innych badań. Tak przenikliwe pole jak pole 
grawitacyjne, porównywalne tylko z przenikliwością neutrin jest zjawiskiem od dawna fascynującym 
rzesze naukowców, jednak opracowanie metod badawczych bez wiedzy którą mogłyby dostarczyć, 
gdyby były, określone narzędzia jest znacznie utrudnione. Istniejące narzędzia typu np. dużych 
naziemnych laserowych urządzeń pomiarowych wykrywających falę grawitacyjną mogącą pochodzić od 
szybko rotujących par gwiazd neutronowych w dalekiej przestrzeni kosmicznej jak dotychczas nie 
dostarczyły konkretnych wyników, które potwierdzałyby słuszność naukowych założeń. Inne niedawne 
eksperymenty potwierdziły założenia teorii względności dotyczące zjawisk grawitacyjnych w skali 
planetarnej. Znajomość podstaw teoretycznych określających właściwości oddziaływania 
grawitacyjnego sprowadzająca się do charakterystyki matematycznej i obliczeniowej nie zmieni szybko 
obecnego marazmu nakreślonego przez horyzont naukowy i technologiczny. Obserwując rożnych 
maniaków podejmujących samotnie próby budowy określonych urządzeń technicznych mogących 
polegać na modyfikacji oddziaływań grawitacyjnych, dochodzi się do wniosku, że prawdopodobnie także 
i oni skazani są na porażkę, ponieważ decydując się na realizację swoich projektów założyli, że 
wystarczy im środków na zbudowanie prototypu lub modelu, podczas gdy prawie zawsze tych środków 
jest za mało i nawet gdyby udałoby im się dopiąć swego to pytanie co zmienia jeden tylko prototyp, 
podczas gdy oni nie mają już funduszy i dodatkowo pozostają bez jakiegokolwiek wsparcia otoczenia, 
jest nadal otwarte. Tak więc w ten sposób wygląda sprawa jeżeli chodzi o zorganizowane w pewnym 
stopniu lub samotne działania technologiczne w tym względzie. Poparcie koncernów, w celu gratyfikacji 
społeczeństwa o dobrodziejstwo technologii grawitacyjnej, jest sporne, bo oscylują one pomiędzy 
koniunkturą wynikającą z lobbystycznego podejścia do standardowej gry gospodarczo politycznej, a po 
prostu chęcią zysku w tym czasami także kosztem określonych wynalazców, którzy akurat mieli tego 
pecha, że nie dysponowali pieniędzmi na utrzymanie międzynarodowego patentu i przedstwili 
nieopatrznie swoje pomysły, które jak się później okazało były warte kolosalne pieniądze. Inna rzecz to 
pytanie ile już wynalazców zabrało swoje nieraz rewelacyjne pomysły do grobu i jest ono zagadką. 
Matactw technologicznych było także w historii już wiele, niektóre projekty zostały utajnione przez rządy 
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państw totalitarnych i wysokorozwiniętych państw o dużym potencjale gospodarczym, którym obecnie 
nie zależy na przekazaniu do powszechnego użytku jakiejkolwiek niekoniunkturalnej technologii, a tym 
bardziej takiej o której nie wiedzą one jeszcze zbyt dużo, a którą dostały w spadku z niejasnych niekiedy 
źródeł. Wprowadzane regulacje prawne i układ sił na świecie zioną niechęcią do wszelkich nietypowych 
rozwiązań, które mogły by zachwiać równowagą polityczną w ogólnej skali na świecie. Również 
porozumienia i próba kontroli przepływu wiedzy w Internecie jak chociażby porozumienie ACTA 
obowiązujące w niektórych krajach, które je ratyfikowały, między innymi w Stanach Zjednoczonych 
mogą stać się pewnym naruszeniem komfortu i wolności obywateli i użytkowników sieci 
teleinformatycznej, jednak poniekąd chroniące jednocześnie ich prawa autorskie. Wymiana danych 
przez globalną sieć internetową zmienia więc postać rzeczy, gdyż ogranicza szpiegostwo przemysłowe 
powodując wyrównanie poziomu świadomościowego coraz większej ilości rzesz społeczeństwa na 
świecie, skutkiem czego trudniej cokolwiek ukryć przed społeczeństwem, co ma na pewno zasadnicze 
pozytywne skutki, a koncernom trudniej jest utrzymać przewagę technologiczną w skali świata. 
Dostępność wiedzy ogólnej zmienia się dynamicznie wraz ze zwiększaniem się pojemności na dane, 
które są przechowywane na serwerach. Wiedza cały czas powoduje powstawanie nowych pytań, na 
bazie tego co już wiemy zbudować można kolejny etap poznawczy. Nikt nie jest w stanie ogarnąć 
całości wiedzy, raczej należy spostrzegać struktury społeczne jako zorganizowana i wyspecjalizowana 
zbiorowość jednostek na wzór owadów, gdzie każdy ma swoją przypisaną funkcję. 
 

20. Inertial fields, tachion vortexes. 

 
 
Inertial forces for nowadays standard science are still a mysterious representation of nature physic. So 
what is the real nature of inertia ? There are many information about gravity and its correlation with 
space-time, but for inertia properties human knowledge is relatively small. Is there special field of inertia 
according to inertial solids properties ? Gravity is a field with correlation to mass and this is generally 
static field. In inertia case there is dynamic and kinetic energy involved. Probably general mechanism of 
inertia is different from gravity static mass field, however there can be various interactions with those 
nature forces. Knowledge about those universal properties could help to construct devices and vehicles 
much more technologically advanced than anything what human have constructed till today. However, 
lack in theoretical base is a main obstacle to make such things reality. Nevertheless this is almost sure, 
that after certain time, this become real with gradual social awareness even if situation on our planet is 
not ready to accept changes, no matter, that the theoretical problems will stay unsolved. Lately it's not 
difficult to see that progress of human civilization is going to a dead end, economic correlations created 
by politicians will be pushing human masses on the edge of global massive disaster, only for sustaining 
existing nowadays deal with artificial technology limitation what is good only for small people fraction in 
the world and not for the mankind. This is obvious that this civilization is not going in good direction. The 
only cure for this situation is separation politics from technology. Most politicians are only politics 
manufacturers, without any proper to their social position vision, with economic dependent thinking, 
which is simplify unfortunately to a common materialism. Many innovations are waiting right now for 
seeing daylight. Economics is now technology dependent like never before. All this topics are important 
if there's a need to provide new technology based on inertia propulsion and other application. Many 
people use to accept recent situation where billions of dollars are spend in vain on expensive projects 
while the solution is very simple, only problem is proper attention on some innovations. Inertia control is 
what our technology was neglected due to mathematical theory where was no place for calculation with 
more than two acting forces at once what is important problem in standard dynamics.  For example 
dynamics doesn't predict internal forces in solids and is based only on external forces acting on solids. 
In inertial propulsion application this kind of forces have fundamental meaning. Visible scheme in all 
technology like for instance jet propulsion will be drawing mankind to an utopia land unless somehow 
changes come. Inertial space propulsion is possible to construct in much more simply way, even like 
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home-made space vehicle can be, and it's all without rocket fuel and the other rocket limitations. This 
time could be proper time for join advanced existing technology with inertial technology and the result 
can occur soon. Inertial field is coming from every material particle and it's responsible for inertial 
behavior of every material object. This field is product of internal oscillation of atomic nuclei. The result 
is radiation which is carrying inertia properties of particles. The nature of this radiation is for now 
unknown. Probably without understanding of that, science will not achieve a level required for any 
calculation and further consequences. Matter composed of atomic particles can be in reality a collection 
of atomic tachion vortexes. Each atom and its internal structure in form of quarks and gluons, is just like 
self-sustain vortex and is composed of primary tachion energy. Primary tachion energy can oscillate and 
keep energy like vortex, in this case there is creation of matter. So tachion energy is non engaged 
energy - a free energy from what matter can be created and if this energy is disturbed by a another 
energy than there is creation of particles like those in standard matter. 
Some paths leads to a theory, that neutrino is the particle responsible for inertial energy transmission 
and propagation. Neutrino is not an electromagnetic energy or mass and electric charge, it's only 
carrying spin energy what is coming from inertial field with various inertial energy charge. Neutrino is 
often coming from atomic and small elementary particles process when result spin after some 
transformation is not balanced or null and then neutrino can be emitting. What's the correlation to 
tachion energy I don't know but this must be strong correlation because matter is close to its energy 
fields as well as inertial field radiation propagated by neutrino. 

 

21. Gravity control with application of new railway technology. 

 
 
Gravity control is nowadays an unreachable vision. In history there was already many scientists who 
posted many interesting technical solutions, unfortunately without any effect in real life of the millions 
people today who lay hope in fast, safe and technically advanced space exploration programs and 
technologies.  Lately there are many brief information about some work in gravity shielding by using 
superconductors and several different technologies like centrifugal inertial propulsion and many other. 
All this examples are just on beginning of possibilities in practical application and probably won't change 
a lot in our technical environment in acceptable time term. Gravity is very weak force in atomic scale but 
in cosmic scale it is fundamental properties of every material agglomeration in form of galaxies, stars, 
and planets. Understanding, that only with applying gravity propulsion in space and ground transport 
systems, mankind will prosper in best and stable way, could be important and main problem in our 
times. Such a topics on theoretic physic is probably most important element  in science and should have 
very deep impact on our technology but it is left simultaneously without adequate public attention. In 
plenty of countries there's no place for space exploration at all due to economic costs of space 
programs and actual technical opportunities of those countries. Evident problems like sustaining right 
life level according to people base needs is unfortunately also unbreakable limit for other more difficult 
plans. Rich countries all the time try to increase progress in rocketry, even with awareness of base 
rocket propulsion disadvantages. There may be situation in near future, that real cutting edge 
technology will not be based on rocket technology because it will be gravity control based solution due 
to changes quickly times. Technical progress in computer science lately is incredible. All is aiming to 
global computer chain reaction what may have very strong impact to space exploration and undoubtedly 
to human live.   
On ground based technology several kind of gravity application can be used to propulsion railway 
systems. First, and probably most important to understanding is the fact, that gravity is product of 
material objects mass and at ones this is the cause to treat this force as a free energy. It means, that 
solutions created on this fact will provide closed energy systems and may work with much less energy 
consumption or even with overproduction of energy to power else electric systems. So gravity energy 
can be change to electric energy, but also to thermal energy and many other energy forms. Only 
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problem is base mechanism of energy transformation. Without comprehension of this fundamental thing 
if we think for instance of space colonization on wide scale, we can't do anything. But with some 
different approach to this there may be certain ways to act with nature forces what will also give 
powerful technology. We haven't to applying anti-gravity at all, because potential gravity energy is 
everywhere and can be transform to kinetic energy and even consequently in electric power. Obviously, 
at the other hand, there are hydro power plants based at similar processes producing plenty of energy. 
In this case, in fact, whole system is powered by solar energy, so nature ecosystem can exist. By this 
means we can't give power to any vehicles in space, so if we want to do something more than creating 
electricity, we must think about something else. There are methods with gravity control relay on gravity 
force vector decreasing according to actual deck gravity vector, what is fundamental rule in need of 
eventual rapid acceleration of vehicles but this is only a part of control inertia and gravity problems and 
for instance there is opportunity to reversing gravity charge to negative energy by horizontal speed and 
vertical gravity force involving, what is described below. In ground transportation with gradual 
acceleration gravity can be decreased even to weightless state on deck. It will be so if we use 
additionally to acceleration magnetic field low beam system.  This kind of effect, if we take a look at 
railway communication, can be obtain by a specific horizontal beam and steel vertical elements track 
construction or even directly from magnetic attraction increasing by magnetic low beam pull. Main 
suspension beams on which vehicle is moving are positioned on slightly angle to horizontal direction, in 
such a way to gain continuous track and differently to magnetic levitation trains where we got obligation 
to power also whole railway system and we need to power for magnetic levitated train. There is no need 
to power whole system, it is enough to power only vehicle. The track can be as an addition construct 
from a steel elements positioned one by one vertically on certain distances between itself. That's 
enough to make, with assumption that electromagnets in train will attract steel beams in proper 
frequency magnetic fields pulses, right working system - this is first case. This is only in need to sudden 
increase speed of vehicle. It is because electromagnets need only ferromagnetic objects not other 
electromagnets to do the same as in standard magnetic levitation train equipped all in electromagnets 
made from expensive materials. By combine this method and gravity there's possibility to obtain even 
reversing gravity vector, what can happen if the speed is enough. The train in this method will be lifted 
by vacuum or air pressure and will be able to work due to very narrow friction separation and dilatation 
between surfaces of the track and train from the air with assumption that also surfaces will be made 
from proper material type of hard metals for example good kind of steel. Also important in this 
propulsion is weight of the train, because increasing mass of the train will make stronger potential force 
of gravity, so more weight will mean faster journey to passengers in train and faster acceleration as well. 
A low beam can be also used to increase acceleration by an attracting to itself the train and can also be 
used to production electric energy if there will be such a need and will be locate below the train, so this 
can be also method to keep traction control and electricity production - this is second case. Also even 
weight coming from the people can increase speed what is an important aspect. Another property of the 
system is the need ( this is perhaps also disadvantage of this method) of approximate horizontal 
orientating of the track for the train movement, but this is only if we think about the inertial propulsion 
without magnetic support and acceleration in first case. Once the train is moving on ideal horizontal 
level (horizontal environment without hills and valleys), magnetic support will sustain to gain gravity 
vector decreasing till even gravity elimination on its deck. Further acceleration is gaining negative 
gravity energy by the train and it looks like all things on train deck getting lighter than the air inside, what 
is only illusion because the effect is just according to the negative energy. At the same beam there can 
be at the bottom one angle surface and at the opposite side another negative angle surface. So all 
support concrete construction simplify itself much. So there is a parallel two method to accelerate for 
this vehicle, first is by frequency magnetic manipulation, and the second by a static magnetic low beam 
pull with angle beam application. The other problem is magnetic tendency to slowing down the train with 
acceleration. Maybe this is worthy to think over what is the method to eliminate this technical problem. 
By now it's only vacuum seems to be application with very low and precise track shape and narrow 
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separation from the low beam. Precision here is most important. Perhaps magnetization of the beams 
would make better the situation, cause several types of steel can be magnetized with good effect ( 
magnets should have the opposite polarization to the beam or the same as beams - both situation will 
make available of proper work)  then all system will be working as magnets and problem will be solved. 
 

Image 1 - cut 1 (vehicle in tunnel) 
 

 
 

Scheme 1 

 

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-sNDCF02xRVY/VLF187QhWII/AAAAAAAAAzc/dwer8p2_f50/s1600/Grav01z.jpg
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Image 2 - Propulsion method according to this stuff. However it would be better to eliminate somehow 
magnets at all by application vacuum or air pressure or even superconductors. I have thought also 
about Coulomb forces application ( two polished surfaces of metal with small atomic radius can be 
joined together like with glue by coulomb attraction forces ). When gravity force and weight is adequate 
to coulomb forces on surfaces between railway and train, then is not necessary any other power supply 
to the support and the propulsion. Only need is the balance of gravity and attraction from the very 
smooth surfaces and its geometrical dimensions (width and length). 
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Journey in right direction 

 

 
 

Journey in left direction 
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If electromagnets attract below beam form the up side velocity will be rising in this case people will be 
losing their weight so this is negative energy increasing, there will be different situation when 
electromagnets attract below beam from the opposite side, then with assumption that up beam is with 
negative angle, velocity will be also rising but with positive gravity result on vehicle deck, so in this 
situation people on the deck will have feeling that their bodies are heavier during acceleration of this 
kind of train no matter that the result in form of acceleration is the same. 
Also there are possibilities to use several vibration generators to partly avoid and control friction in 
dilatation of the train and the railway. 
The same rules can be used to build air and space vehicles. In this case of the method of propulsion we 
need to assume that the propulsion system depends on the fact that once gravity force vector is 
reversed by the means of using magnetic field acceleration system to temporary opposite gravity force, 
the negative gravity energy can be sustained during vehicle flight and further system functioning in 
space. 
 

22. Inertia-less propulsion is omitting gravity nature's forces. 

 
 
Suppose that we have a possibilities to avoid or control inertial forces in rocketry technologies or 
traditional terrestrial transport. We can only imagine progress according to this kind of technologies in 
every type of vehicles, what in further consequence could mean that space travel doesn't already 
depends on human body's acceleration endurance any more, gaining control of all inertial forces of our 
physical world. This is not a question if we can manipulate atomic structure of solids, of course if we 
can, than we'll really try this, but first of all this is the question of several mind experiments we need to 
do. Main thing is assumption that acceleration can have opposite physical representation, and this is not 
deceleration. Acceleration can be reversed by several technologies to force with opposite physical 
presentation, acceleration can take places of deceleration and vice versa. The result is different from 
human assumption of standard body reaction in both travel situations. So if the vehicle accelerate than 
passengers will have feeling like their bodies wants to move forward to actual position on their sits, and 
if the vehicle decelerate passengers will have opposite feeling like on their bodies act force pushing 
them into their sits. If the balance of this reversed and normal forces is achieved then on the vehicle 

http://3.bp.blogspot.com/-_wUZmepm3xM/VYcfASuZqeI/AAAAAAAABlw/QVrVDpmsXyU/s1600/alternate2.jpg
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deck will be inertia reaction like vehicle is motionless, no matter if the vehicle accelerate or decelerate. 
Such an effects can take place for example in the train propulsion method discussed already earlier due 
to own inertia momentum gained by the train during permanent free falling. 
 

23. Thermal precise propulsion. 

 
 

 
 
 
 
 

24. Czas-ewentualne możliwości kontroli w uzależnieniach planetarnych i 
konsekwencje. 

 
 
Czas jako zjawisko fizyczne jest związany z prędkością i jest względny, co oznacza, że płynie on wolniej 
dla obiektu będącego w ruchu niż będącego w spoczynku. Faktycznie jednak we wszechświecie nie ma 
ciał - obiektów będących w spoczynku. Oznacza to, że cała materia we wszechświecie jest w ruchu, 
poza tym każdy punkt przestrzeni oddala się we wszechświecie od innych punktów. Według obecnej 
teorii przed zaistnieniem wszechświata, nie istniała ani przestrzeń ani czas, przestrzeń powstała dopiero 
w czasie zaistnienia "wielkiego wybuchu" i rozszerza się razem z nim, poza wszechświatem w obecnej 
formie nie istnieją identyczne prawa fizyczne o takich samych parametrach próżni, w przestrzeni między 
- wymiarowej i pomiędzy wszechświatami równoległymi nie ma sensu mówienie ani o przestrzeni 
trójwymiarowej ani o czasie. Czas o obecnej charakterystyce istnieje tylko w naszym wszechświecie. 
Jeżeli istnieją inne parametry czasoprzestrzeni umożliwiające funkcjonowanie praw fizycznych, to mogą 
istnieć wszechświaty równoległe, trzeba przy tym stwierdzić z całą pewnością, że przejście np. z 
obecnego wszechświata do wszechświata równoległego wymagałoby zastosowania technologii 
wykraczającej poza jakiekolwiek przypuszczenia obecnej dyscypliny i ujęcia naukowego. Co więcej w 
wyniku "prawa symetryczności zjawisk" każde zjawisko może mieć swoje przeciwieństwo. Zjawisku 
istnienia materii, przeciwstawia się istnienie antymaterii i w związku z tym można przyjąć, że mogą 
istnieć całe wszechświaty antymaterialne będące tak jakby odbiciem lustrzanym swoich przeciwieństw. 
Istnieniu grawitacji, można przeciwstawić hipotetyczną antygrawitację, której źródłem może być tkz. 
"ciemna materia" itd. Jednak czas formalnie odpowiedzialny jest za kompozycję zjawisk i stanowi on 
"czwarty wymiar" przestrzeni trójwymiarowej, czy zatem istnieje przeciwieństwo zjawiska czasu ? W 

http://2.bp.blogspot.com/-WtB7CkYYaDc/VSFdU8O_-aI/AAAAAAAABNs/7UJLxFc0mts/s1600/heat.jpg
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uwarunkowaniach planetarnych np. na Ziemi, upływ czasu zależny jest od wielu składowych prędkości 
w realiach zdefiniowanych przez pobliski kosmos. Wyeliminowanie choćby jednej z tych składowych w 
obecnych uwarunkowaniach technologicznych jest faktycznie niemożliwe. Moment pędu całej będącej w 
ruchu materii zapisany jest na poszczególnych etapach i dotyczy każdego atomu w danej części 
kosmosu. Energia kinetyczna a w szczególności jej skutek na ciężar materii, nie podlega na razie 
metodom kontroli przez człowieka. Niektóre siły w sytuacji planetarnej mogą być jednakże ciekawym 
przeciwstawieniem innych sił i mogą ukazywać różne ciekawe rozwiązania w opartych na nich 
technikach. Jednym z nich jest prawo zachowania momentu pędu. Wniosek - można tylko dodać 
składową pędu nigdy nie można spowodować jego pochłonięcia. Jednak niektórzy naukowcy postulują, 
że powinny istnieć lokalnie pewne zjawiska, które mogą zakwestionować ciągłość postrzeganą jako 
kolejność zdarzeń dla naszego continuum temporalnego. Mogą także istnieć pewne zagadnienia, które 
definiują pojęcie czasu jako takiego nie jako constans lecz dopuszczają istnienie innych wymiarów i linii 
czasowych z odmienną od naszego wszechświata częstotliwości pewnych nośników energii czasu ( 
hipotetycznych tachionów ). 
 

Przejście do innego wymiaru 

 

 
Podróż w bąblu czasoprzestrzennym 

 

 
 

W warunkach życia na Ziemi nie istotne są parametry rzeczywistości, dla których nie stworzono jeszcze 
narzędzi badawczych. Ten fakt może powodować odejście od zasadniczych podstaw naukowych i 
traktowanie ich po prostu jako science-fiction.  Jednak jakkolwiek poruszanie się po peryferiach nauki 
nie musi skutkować jakimiś solidnymi skutkami, to może mieć określone wyniki praktyczne i wymierne 
jednym słowem - może wyznaczać nowe kierunki rozwoju cywilizacji. W tej chwili cywilizacja przechodzi 
przez krytyczny moment, gdzie wzrost skomplikowania technologii zapowiada fantastyczne możliwości. 
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Jednak kościec jej jest jeszcze nie okrzepły. Czytałem ostatnio, że jakiś czas temu N. Tesla powiedział, 
że minie wiele pokoleń nim ludzkość wpadnie na trop energii uniwersalnej, z której powstała materia i 
inne zjawiska z nią związane, w tym zjawisko czasu i zacznie z niej korzystać. Minęło już parę pokoleń i 
chociaż istnieją różne rozwiązania mniej lub bardziej akceptowane, to jednak cały czas nie spełniła się 
wizja Tesli. Tesla przez całe życie próbował udostępnić energię uniwersalną ( wolną energię ) dla 
społeczeństwa i wytwarzać z niej prąd elektryczny, udało mu się to tylko małym stopniu, jednak pomimo 
tego jego rozwiązania np. w elektrotechnice stanowią, można powiedzieć, zasady funkcjonowania 
obecnej cywilizacji ( dzięki Tesli mamy prąd zmienny w gniazdkach i wykorzystujemy wynalezione przez 
niego wynalazki typu świetlówka, czy prądnica prądu zmiennego). Mało kto słyszał, że wynalazł on poza 
tym np. kompresor czasoprzestrzeni i masę innych wynalazków, które nie są w ogóle wykorzystywane 
w technologii. Nie wiem jak spostrzegał on zjawisko czasu i jego upływ jednak skoro był zdolny do 
wymyślenia tego typu urządzeń, można domniemać, że nie było mu ono obce od strony możliwości 
konstrukcyjnych jakichś konkretnych urządzeń działających w oparciu o tego typu zagadnienia. Starał 
się on również wymyślić lokalne pole siłowe, jednak bliższe dane na ten temat zaginęły i nie są 
dostępne. Siły grawitacyjne, dylatacja czasoprzestrzeni, mają wpływ na upływ czasu. Jednak tak na 
prawdę najbardziej istotnym problemem technologicznym jest nie możliwość faktyczna określona przez 
obliczenia, a jedynie ludzka wyobraźnia i stopień wysoko-zaawansowanej technologii, do której 
cywilizacja ziemska za jakiś czas się zbliży. 
W okolicznościach planety, w jakich przyszło wszystkim ludziom żyć, we wspólnym wymiarze 
świadomościowym, zdefiniowanym przez ograniczenia, można widzieć tą samą rzecz od tej samej lub 
innej strony - każdy widzi świat po swojemu. To co się dzieje w obecnej technologii nie zawsze poparte 
jest naprawdę konkretną ideą - jest to ewolucja  i przetwarzanie tego co już ktoś wcześniej "sknocił" i nic 
istotnego z tego nie wynika. Elektronika i oprogramowanie muszą nadrabiać i rekompensować braki 
technologiczne, które są zauważalne na każdym kroku. Dla obserwatora, który nie uczestniczy w 
"hałasie", który się codziennie odbywa na scenie polityczno - ekonomicznej, nie ważne jest czy wygra ta 
opcja czy inna pod warunkiem, że będzie miał on możliwość prawidłowego i nie zakłóconego odbioru 
rzeczywistości. Można rzec, że dzieje się wiele w obecnej technologii jednak bardzo często ze skutkiem 
negatywnym dla społeczeństwa, wdrożenie technologii ma swoją cenę i od strony ekonomicznej 
bezpośrednio bilans korzyści i strat wychodzi zadziwiająco często na zero. Gdyby były to technologie 
wspierające życie każdego człowieka, bez konsekwencji na jego portfel i jego drenaż, można by mówić 
o jakimś sukcesie, jednak dużo rozwiązań technologicznych na świecie powoduje jedynie zwiększenie 
rzesz pod presją finansową i w konsekwencji doprowadza do osłabienia potencjału społeczeństwa, a 
nie do jego wzmocnienia. Widać w tym przypadku, że ekonomia jest ważniejsza niż losy standardowego 
człowieka. Koncerny celowo odwlekają postęp technologiczny, budując rozwiązania pośrednie zamiast 
od razu wprowadzić optymalne rozwiązania, robią to po to tylko by zwiększyć swoje zyski, pomijając 
resztę - jest to nagminna praktyka i to szybko się nie zmieni. Jednak w naszych czasach technologia 
omija najważniejsze tematy, fakt jest faktem, że sprawy związane z kontrolą nad czasem i grawitacją są 
ością w gardle współczesnej nauki. Tego typu zagadnienia są podstawą a jednocześnie najbardziej 
wymagającą intelektualnie częścią fizyki teoretycznej i trudno tu się doszukiwać szybkich rezultatów w 
postaci praktyki i nasi naukowcy mogą te zjawiska oglądać jedynie przez teleskop w odległym 
wszechświecie. Próby "złapania" fali grawitacyjnej na razie także nie zostały zwieńczone sukcesem. 
Jeżeli np. weźmiemy pod uwagę energię kinetyczną, która zawarta jest w spadającej w polu 
grawitacyjnym materii np. przedmiotu zrzuconego z wysokiej wieży, energia ta jednocześnie 
spowodować może rozbicie go na kawałki przy lądowaniu na ziemi, jednak podczas jego ruchu w 
kierunku grawitacyjnego środka planety, zajdą procesy kinetyczne, które spowodują nieznaczne 
przesunięcie oczekiwanego punktu upadku z faktycznym, bowiem przedmiot na skutek siły pędu 
(zachowania momentu pędu i inercji) spadnie lekko na zachód od spodziewanego punktu upadku, 
przeciwnie do kierunku obrotu planety. Jest to wstęp do m.in. napędu geo-bezwładnościowego, oraz 
zrozumienia faktu, że nie łamiąc powszechnych praw fizyki można uzyskać konkretne efekty, bowiem 
wykorzystując tego rodzaju zachowania materii mamy rodzaj faktycznej absorpcji składowej energii 
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kinetycznej związanej z obrotem ziemi. Wniosek - wszystkie ciała w spoczynku na powierzchni planety 
mają ten sam moment pędu, dopóki nie uzyskają własnego momentu pędu, na skutek zrzucenia np. z 
wysokiej wieży, kosztem dostarczonej z zewnątrz energii, wtedy zjawisko czasu definiuje się w innych 
kryteriach - po pierwsze ciało ze spoczynku weszło w fazę ruchu, a więc znajduje się w innym 
continuum temporalnym, przesuniętym o miliardowe części sekundy w przeszłość, jak wynika z analizy 
OTW. Po drugie jednocześnie uzyskało energię ujemną związaną z grawitacją i może pozbyć się części 
więzów grawitacyjnych z resztą materii. Dla hipotetycznej osoby podróżującej wewnątrz, może to 
skutkować tym, że po wyjściu z wewnątrz trafi ona na moment z przeszłości w którym wsiada ona do 
środka i dojdzie do paradoksu. Może ona być też lżejsza po wyjściu niż przed wejściem na pokład 
urządzenia opartego na powyższym. 

Tunel czasoprzestrzenny 
 

 
 
 
 
 
 
 

Napęd magnetyczno - grawitacyjny 
 

 
 

Dworzec  
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25. Several maglev techniques. 

 
 
Japanese magnetic cushion train of high speed several months ago has reached already over 600 km/h 
speed and for now this is unbreakable limit till today for TGV or German magnetic proposition of 
transportation (Transrapid), but it's almost sure that even this record will be broken in nearest time 
maybe also by the same high speed Japanese vehicle. The cost of magnetic train propulsion now is 
beyond of economic possibilities of most governments programs of rail transportation in today's world. 
Only several countries has realized small magnetic transportation enterprises and this is China, Japan 
and Germany. The most important problem with application of Maglev is the need of construction entire 
new infrastructure, old infrastructure is in this case useless, so this is connected with much more 
complication than operate on old railway net with gradual innovation in this ground with old technologies 
but relatively less expensive. However perhaps there're some more intelligent solutions on this magnetic 
kind of transport much chipper and simultaneously better in every details. Magnetic linear motor is 
simply nothing else like only linear presentation of a common electric motor. In better solution of linear 
motor this is the frequency magnetic pulses needed for propulsion only with half energy requirements. 
So, as it can be seen in further part of this post, in standard maglev propulsion there's energy spoiling in 
all the system. If we will use proper guideway construction compound of some ferromagnetic materials 
and blank spaces one by one we can do the same as standard linear motor can do and with half energy 
consumption requirements. In this case there will be some frequency magnetic field with long horizontal 
located electromagnets mounted on the train and it'll be switch on as the train is going ahead always in 
the same geometric coordinates near each soft steel elements till the end of partial electromagnets 
beams. No need to change polarity of electromagnets in aim of change the movement direction of the 
train. Only nearness of actual electromagnet to a soft steel elements is important to determine of the 
journey direction and thrust.   

 
Switching on of electromagnets order diagram. The propulsion method of Maglev based on 

ferromagnetic material like iron. Levitation is simply obtained by the two - side attraction of electronically 
controlled electromagnets which don't allow the train to fall down on ground and at once allow to 

propulsion the train. 
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Vehicle inside the guideway 
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Japanese Maglev on superconductive electromagnets 

 
 

 
 
 

China has realized till today only over 30 km track from Pudong airport to Shanghai from German 
Maglev contract based on standard electromagnets linear motor. 
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26. Gravity power plant. 

 
 
Can Earth's gravity power gravity power plants below the ground ? This assumption maybe someday 
allow to produce clean and renewable electric energy for rising global consumption. 
 

 
 

Power plant location ( not in scale) 

 

 
 

 
Such a kind of innovation will have to need a great construction work under ground due to the large 
dimension of this technical object. Once the construction is done, electricity should be obtained by an 
unbalanced gravity forces acting on the rotor in center of power plant. The force in assumption have to 
come from different mass amounts at the both sides of rotor by the use of tunnels and ground material 
on the other sides. With horizontal location of the power plant this aim can be obtained only by a proper 
tunnels length, the longer they are, the stronger result force should occur. Small amounts of forces 
should be amplify by some kind of gravity scale resonator, but for now I don't know how it's should 

working like.  

27. Coanda's effect in aviation and space exploration. 

 
Efekt przylegania ośrodka płynnego i gazowego do powierzchni znany jest powszechnie i dostrzegalny 
w wielu sytuacjach w życiu codziennym. Gdy chodzi o jego praktyczne wykorzystanie - nie wiele jest 
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odpowiedników w dzisiejszej technologii codziennego użytku. W niektórych rozwiązaniach jak w 
technologii lotniczej były w przeszłości próby adaptacji do zastosowania tego typu rozwiązań na szerszą 
skalę, lecz bez większych sukcesów jak dotychczas.  W niektórych typach maszyn technologia ta była 
stosowana w celu uzyskania krótkiego startu samolotu, jednak to rozwiązanie dzisiaj nie jest już 
powszechnie stosowane. A szkoda, bo przy zastosowaniu tego typu technik można by zbudować 
pojazdy pionowego startu i lądowania, o bardzo zwartej konstrukcji i pozbawione łatwych do zniszczenia 
odstających skrzydeł. W sieci można spotkać dość ciekawe informacje i konstrukcje modeli latających 
opartych na tym zjawisku. Jednak podstawowym wymogiem, aby tego typu pojazdy wzbiły się w 
powietrze jest potrzeba uzyskiwania na różne sposoby sprężonego powietrza, gazów wylotowych i 
spalin. W przypadku lotów atmosferycznych tego typu problemy są powszechne i mają obecnie 
rozwiązania praktyczne stosowane powszechnie w obecnych realiach transportu lotniczego. Ciekawym 
rozwiązaniem w tego typu pojazdach mogłoby być zastosowanie dwóch turbin osiowych działających 
przeciwbieżnie - sprężałyby one powietrze, które następnie byłoby pompowane do kanałów kierujących 
je na obwód tego typu samolotu. Wyeliminowałoby to problem wolnych momentów obrotowych, 
dążących do niekontrolowanego obrotu pojazdu powietrznego, gdyż byłyby one sparowane. Można też 
zastosować jedną turbinę zasysającą od góry i skontrować reakcje poboczne gazami wylotowymi. Tego 
typu rozwiązanie, gdzie turbiny byłyby wewnątrz poszycia w samym centrum dodatkowo 
zabezpieczyłoby je przed zniszczenie. 
 

Tak mógłby wyglądać pojazd VTOL  
(pionowego startu i lądowania)  

oparty o zjawisko Coandy. 
 

 
 

Pole super-świetlne 
 

 
 

Avro (US Air Force) - próba pojazdu pionowego startu 
 ( pojazd nigdy nie wzniósł się wyżej niż 2 m od podłoża) 
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28. Pleiadians and the others - alien technology. 

 
 

If we consider the Drake equation - planets able to sustaining a life, only in our Milky Way galaxy, could 
be counted even in millions, and perhaps in hundreds of millions. As the Kepler telescope data 
indicates, planets about mass of Earth and small super-earths are much more common than other 
planets, including hot jovians and hot neptunians. By now there aren't almost any information about 
small planet like sub-terrans, which are planets smaller then Earth and this kind of planets could be the 
most often planets in our galaxy. Almost each star with type close to Sun, including colder yellow and 
red dwarfs sustain one or more such a planets. According to this perhaps it's worthy to consider whether 
one of natural consequences of this fact that intelligent life is closer than anyone assumed till now, this 
mean, that this life is within 100 l.y. radius away for sure. There could be civilizations which doesn't 
create by now technology of interstellar drive or civilization like ours or even slightly less technologically 
advanced than ours. Advanced civilizations in our galaxy can be on a level thousands years ahead from 
earth civilization and have technology out of any understanding of nowadays intelligent life on Earth. 
Some civilizations could step to perfection of spaceship construction and gain metallurgy, navigation 
and propulsion methods based on gravity, magnetic field and robotics on the level to intergalactic travel. 
Else probably can travel between dimensions or parallel universes. This methods could require some 
teleportation technology and open multidimensional gate.            
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Observing sky 
 

 
 

Cradles of planetary systems 
 

 
 

Gravity propulsion 
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29. Futurologia. 

 
 
W latach 60-tych XX wieku podczas prezydentury J. F. Kennedy'ego w USA zdawało się, że Mars 
zostanie zdobyty przez człowieka z marszu już w latach jego kadencji. Program Apollo skończył się w 
końcu lat 70-tych. W latach 80-tych zmarł twórca rakiety księżycowej Saturn 5 Werner Von Braun - od 
tego czasu jego wizje nie doczekały się choćby częściowej realizacji. Jedynym poważniejszym 
sukcesem od tamtej pory, przy tym bardzo kosztownym, okazało się wyniesienie ISS'a i program 
wahadłowców. Program sond zrobotyzowanych kontynuowany do dziś odegrał dość ważną rolę w 
zbadaniu Marsa. Przełom w "surowej" technologii jednak nie nastąpił do dzisiaj.  

Start rakiety Saturn 5 

 

 
 

Na świecie obecnie mamy do czynienia z "pełzającą odmianą postępu technologicznego" w kluczowych 
kwestiach. Ekonomia globalna faktycznie stała się równocześnie hamulcem zwiększania możliwości 
technologicznych, ponieważ światowy kapitał znalazł się w rękach konserwatystów, którym zależy 
jedynie na utrzymaniu zysków i równowagi ekonomicznej je zapewniającej, kosztem spowolnienia 
rozwoju i postępu w technologii zwłaszcza w podstawowych i zasadniczych tematach. Realia rynkowe 
mają swoje reguły, którym służy cała armia administrujących instytucji, podczas gdy wytwórcy 
właściwego produktu, są często nadmiernie opodatkowywani. 
W wielu futurystycznych książkach i innych opracowaniach nie brak opisów kolonizacji planet w układzie 
słonecznym, a nader często mówi się o powrocie na Księżyc. Jednak problem ogromnych kosztów 
lotów kosmicznych, które są tym wyższe im dalej zlokalizowany jest cel wyprawy, dotychczas nie został 
rozwiązany. Rakieta Saturn była rakietą wielostopniową, tylko tego typu rakieta mogła wówczas 
dolecieć do Księżyca. Pierwszy jej stopień przeznaczony był na pokonanie przyciągania ziemskiego o 
największym natężeniu, był największy i zawierał najwięcej paliwa. Drugi stopień służył do tego by 
nadać rakiecie prędkość ucieczki z grawitacji ziemskiej i następnie dotarcie do strefy przyciągania 
grawitacyjnego Księżyca, gdy to nastąpiło pojazd mógł odbywać lot bez dalszego zużycia paliwa. 
Ostatni stopień rakiety posłużył do wejścia orbitera na właściwą orbitę wokółksiężycową. Obecnie tego 
typu rozwiązanie zastępowane jest wizją pojazdów jednostopniowych typu rakietoplanu Skylon 
budowanego obecnie przez firmę Reaction Engines. Jeżeli prace nad tym rakietoplanem zakończą się 
pozytywnym rezultatem, będzie on umożliwiał transport ładunku i załogi na orbitę i powrót z niej na 
Ziemię lub przy odpowiedniej konfiguracji zdolny będzie prawdopodobnie do lotów księżycowych. 
Pojazd ten startuje ze zwykłego lotniska i ląduje także na lotnisku, więc działa jak samolot z tym że 
umożliwia wyjście poza atmosferę poprzez zastosowanie specjalnych silników, które łączą w sobie 
zalety silnika odrzutowego i rakietowego (silniki Sabre). Bez wątpienia pojazd ten jest lepszym 
rozwiązaniem niż rakiety standardowe, ponieważ umożliwia on praktycznie natychmiastowy powrót na 
kolejną misję zaraz po zatankowaniu i może pełnić rolę tkz. "kosmicznej taksówki". Loty kosmiczne z 
udziałem tego rakietoplanu będą również znacznie tańsze niż loty zwykłą rakietą, w przypadku której 
żadna jej część nie kwalifikuje się do odzysku po jednorazowym locie, może poza nielicznymi 
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przypadkami jak zbiorniki SRB w promach kosmicznych. Ten pojazd jest zapewne lepszy również w 
przypadku rakiet jedno członowych startujących i lądujących pionowo, nad którymi obecnie trwają prace 
(np. w firmie SpaceX ). 

 
Rakietoplan Skylon na tle "Błękitnej planety" 

 

 
 

Skylon jest to chyba najambitniejszy program rakietoplanu jaki powstał w naszych czasach i istnieje 
prawdopodobieństwo, że właśnie w ten sposób będzie wyglądać najbliższa przyszłość lotów 
kosmicznych. Gdyby projekt ujrzał światło dzienne, mielibyśmy możliwość szybkiej budowy przeróżnych 
instalacji na niskiej  i geostacjonarnej orbicie w tym: stacji kosmicznych, hoteli kosmicznych, stacji 
tankowania pojazdów typu Skylon i innych w kosmosie, innych instalacji badawczych i technicznych, nie 
mówiąc już o tanim wynoszeniu ciężkich satelitów telekomunikacyjnych i meteorologicznych. Księżyc 
być może również stałby się dostępny z czasem dla kolonizatorów przy tego typu technologii. 

 
Spacer po księżycu 

 

 
 

Jednak jeżeli chodzi o Marsa to sprawa nieco się komplikuje - tu wymagana jest większa ilość paliwa, 
którą Skylon nie może zabrać, żeby wrócić z powrotem. Ładownia pojazdu chyba także nie będzie 
dostosowana do transportu gabarytowych habitatów, jest jedynie nadzieja, że po pewnym czasie 
przyjdą następne konstrukcje ulepszonego Skylona, który będzie tego typu misje umożliwiał, nawet 
łącznie z transportem habitatów. 
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 Mars widziany z teleskopu Hubble'a 

 

 
 

Napęd rakietowy na paliwo ciekłe pochodzący jeszcze z technologii rakiet V-2 ( nazistowskiej broni 
odwetowej ) opracowany został przez III Rzeszę, a konkretnie przez Von Brauna z ekipą inżynierów i 
techników w ośrodku rakietowym na wyspie Uznam, a oparte na nim rakiety służyły celom militarnym 
jak np. ostrzał Londynu podczas II wojny światowej. Po zbombardowaniu tegoż ośrodka przez RAF i z 
uwagi na nadciągające siły sowietów prace zostały przeniesione do ośrodka Dora wydrążonego 
wewnątrz góry przez więźniów sprowadzonych na roboty do Niemiec. Jednak pierwszy silnik rakietowy 
na paliwo ciekłe zaprezentował Robert Goddard w 1917 roku i od tamtej pory zasady lotu kosmicznego 
za pośrednictwem rakiet nie zmieniły się w sposób znaczący. Trudno przewidywać, czy modyfikacje i 
innowacje w polepszenie charakterystyki i zmniejszenie ograniczeń w obecnej technologii rakiet, 
doprowadzą do sukcesu próby eksploracji pobliskiego kosmosu. Należy sobie zdawać sprawę, że ilość 
energii zawarta w paliwie rakietowym typu hydrazyny czy ciekłego wodoru jest bardzo mała w 
porównaniu z wymaganą energią potrzebną do np. szybkiego przemieszczania się po systemie 
słonecznym. Czas misji dalszych powinien być skrócony z uwagi na promieniowanie, na które narażeni 
są ludzie. Pobyt np. na Marsie także nie byłby zbyt bezpiecznym pobytem dla misji załogowych na tą 
planetę w dłuższym czasie, atmosfera planety jest bardzo rozrzedzona, planeta posiada tylko 
szczątkowe pole magnetyczne, nie zdolne do ochrony przed cząstkami wiatru słonecznego, ani z głębi 
kosmosu (typu rozbłyski gamma i inne promieniowanie). Poza Marsem i ewentualnie księżycem w 
układzie słonecznym nie ma praktycznie perspektyw kolonizacyjnych dla ludzi. Wenus ze swoim 
grubym płaszczem atmosfery i wynikającym z tego dużym ciśnieniem przy powierzchni gruntu oraz 
temperaturami jak w piekarniku jest zupełnie nie zdatna dla misji na powierzchnię tej planety. Pozostają 
jeszcze nieliczne księżyce planet gazowych typu Saturn, Jowisz czy Uran i Neptun ale znów problemem 
dla misji załogowych byłby zbyt długi okres lotu do tych miejsc przy obecnej technologii. Najbliższy 
Jowisz leży znacznie poza orbitą Marsa i pasa asteroid, a o Uranie i Neptunie już nie może być mowy z 
uwagi na niewielkie predyspozycje człowieka w dodatku bez możliwości ochrony poprzez odpowiednią 
technologię, której na razie nie posiadamy. Obecnie można by snuć plany o stacjach orbitalnych wokół 
planet i kopalniach rudy uranu na księżycach, czy platyny i złota na Merkurym, który prawdopodobnie 
zawiera w swojej skorupie duże ilości cennych metali szlachetnych, ród i minerałów ale zanim dotrze 
tam człowiek minie jeszcze pewnie kilka pokoleń. Może też nastąpić zjawisko polegające na całkowitym 
wycofaniu się ludzi i stałego odstąpienia od prób eksploracji kosmosu, byłoby to zjawisko o znaczeniu i 
wydźwięku negatywnym i zjawiskiem źle rokującym dla cywilizacji, a którego to zjawiska należałoby 
uniknąć z kilku powodów. Pierwszym jest prosta potrzeba zdobywania i odkrywania, która jest zgodna z 
naturą ludzi. Drugi powód to dywersyfikacja i zwiększone prawdopodobieństwo przetrwania rozległej 
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cywilizacji nad cywilizacją typu " zasklepionego ślimaka", która nie wie wiele o otaczającej sytuacji oraz 
nie zdaje sobie sprawy ze swoich faktycznych możliwości. Trzeci powód to wzmożone zapotrzebowanie 
na technologię związane z potrzebami i wymaganiami lotów kosmicznych i wielowątkowej eksploracji 
przestrzeni kosmicznej. 
 

30. Gravity propulsion engine. 

 
 
Suppose that engine with gravity force reversing can be constructed. We have probably several options 
in nowadays technology to build this kind of invention. Certain presentation could look like image below. 
However, of course, there is a possibility that in this special case there may be mistakes in assumption 
due to the device was not tested yet. Perhaps this picture doesn't present something familiar for 
somebody who see it for the first time but it might have certain sense if someone will try to think about it 
several times. 
Main principle of this propulsion and general assumption is continuously free falling obtain by rotating 
magnetic ring. This means, that levitation will be sustained rather by faster rotation but not by higher 
jump between stator surfaces and in reality this rotating ring will be operate using very low stator surface 
separation in vertical direction. This ring will be composed of three or four parts and the source of 
magnetic fields will be also separated by non magnetic material. This ring should to continue working 
until it will gain negative gravity charge, by gradual acceleration. This is because relative speed in 
horizontal direction will achieve enough speed (equivalent in vertical direction equal to g = 9,81 m/s2). 
Further acceleration will make available of space travel and spaceship equipped in such a propulsion 
will be able to fly in space. Frankly saying, I haven't met till now neither in net or in my direct 
environment similar to this solution, so I can't learn on someone's previous conceptions based on such 
a technology and that is why this need much more work at details and probably this will also provide 
many complication to achieve some useful results.    
 

Side view 
 

 
 

Cut 1 
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31. Mechanical autonomous rotor. 

 
 
To go further, consider that we have autonomous mechanical device like this below. If such a inventions 
can really be considered to be constructed ? Perhaps, also in this solution, predictions are wrong, but 
still this is something interesting and new as a mind experiment. 
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Mechanical rule of function. On this picture the flywheel is probably too small. If the flywheel was bigger 
than with only a trace of tendency to rotation coming from mechanic energy of the springs, entire device 
could catch the right synchronization.  
 

 
 

Perspective 
 

 
 

In this motor - engine principle of working can be very simple. Main rule and technical assumption is 
stator special profile and rotor construction. Springs are pushing four piece of rotor simultaneously 
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outward, at once creating force to rotate due to stator inner shape. But I'm still not sure if it'll be working 
in this way, this is based only on approximate calculation and intuition. There are four arms of rotor, 
each with two part hiding one inside other (telescopic) and spring than can sustain the right pressure on 
the stator.  Also probably flywheel is important, if flywheel is heavy then rotation will be much more 
balanced and stable. The whole thing is only an idea and by now a couple of CAD drawings are 
available, so if anybody have adequate equipment to check is this even have an indications to working 
than the answer of this invention may be found. 
 

32. Magnetic accelerator. 

 
This magnetic field accelerator is an application of magnetic field to accelerate small steel ball and can 
be used for instance to researching of magneto-gravity effect, relativistic gravity effect and many other 
research based on very quick vibrations of ferromagnetic solids. Magnetic field in this case is only for 
initialize the rotation and further rotation is kept by mechanical resonance obtained by micro movements 
of the commutator synchronously to this ball rotation. 

 

 
 

33. Water power application to creating lift. 

 
This propulsion scheme is a solution of energy from flowing water. Water can pull by suction any object which is located 
nearly. Reaction-less drive so can be build. The high efficient pump is performing suction and on this principles close to V. 
Schauberger some solutions one can construct even serious applications about transportation and energy producing. 
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34. Plasma propulsion by use of electric field. 

 
 
Plasma is an hot ions collection for instance from hydrogen nuclei without electron clouds and it can be 
trapped in magnetic containers and then we talk about magnetic trapping of plasma. Plasma is also 
reactive to electric field. So there can be opportunity to use plasma as a substance for electromagnetic 
solutions. Plasma may transmit its energy with use of magnetic field in external electric field and then 
there can be energy exchange to obtain electromagnetic plasma propulsion. 
 

 
 

35. Planety pozasłoneczne. 

Od jakiegoś czasu mamy do czynienia w astronomii z tkz. planetami pozasłonecznymi, czyli planetami 

znajdującymi się poza systemem słonecznym. Jedną z pierwszych planet odkrytych za pośrednictwem 

spektroskopii dopplerowskiej była planeta 55 Cancri b, jest to duża gazowa planeta należąca do 

gazowych planet podobnych do Jowisza. Odkrycia tego dokonali Marcy i Butler, dwójka astronomów 

prowadzących badania już w latach 90 - tych XX w. Ostatnio odkrywane są planety typu Wolf 1061 c. 

Wolf 1061 c jest to planeta typu ziemskiego, krążąca wokół gwiazdy Wolf 1061 w odległości 14 lat 

świetlnych. Inną ciekawą planetą jest Tau Ceti e, w gwiazdozbiorze wieloryba w odległości 12 lat 

świetlnych. Inną planetą jest Kepler 438 b w konstelacji Liry w odległości 472,7 lat świetlnych i jest to 

planeta z największym obecnie znanym indeksem podobieństwa do Ziemi (ESI - earth similarity index). 

Najwięcej planet obecnie odkrywa się poprzez tranzyt, ale spektroskopia też jest wciąż ważnym 

narzędziem w odszukiwaniu planet. Wszystkie odkryte planety typu ziemskiego w strefie 

umiarkowanych temperatur ( habitability zone ) są większe od Ziemi, najbardziej zbliżona do ziemi pod 

względem średnicy jest wspomniana planeta Kepler 438 b, która ma średnicę zaledwie 10 % większą 

od średnicy Ziemi. Planety klasyfikuje się pod względem podobieństwa do planet w układzie 

słonecznym, jednak w miarę postępów badań odkryto zupełnie nowe typy planet jak gorące Jowisze 

(hot Jovian), czy Superziemie (superearth) oraz prawdopodobnie tkz. wodne światy, pokryte w całości 

przez ocean. Odkrywanie planet może być ciekawym i satysfakcjonującym zajęciem, podobnie jak 

przeglądanie niedawno powstałych katalogów z parametrami odkrytych już planet. Oto kilka linków do 
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tego typu stron http://phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog , 

http://www.openexoplanetcatalogue.com/ , http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/index.html 

Tylko w naszej galaktyce istnieją miliardy planet w tym miliony planet typu ziemskiego, oraz planet w 

strefie umiarkowanej podobnych do naszej planety. Najbliższe planety mogą znajdować się już w 

sąsiednim układzie gwiezdnym w układzie Proximy Centauri prawdopodobnie krążą planety skaliste. 

Proxima Centauri jest to czerwony karzeł o małej masie i niskiej temperaturze związany grawitacyjnie z 

dwoma innymi gwiazdami Alfa Centauri i mniejszą Beta Centauri, a więc jest to najbliższy nam układ 

potrójny gwiazd. Istnieją programy poszukiwawcze mające na celu odkrycie tam planet ziemio 

podobnych:  https://palereddot.org/  

Bardzo duża liczba planet od których jest niepotwierdzony sygnał, oczekuje na sygnał ponowny 

potwierdzający poprzez tranzyt obecność planety, są to tkz. planety kandydatki. Ta liczba zwiększa się 

systematycznie ale z drugiej strony te planety stają się już potwierdzonymi planetami i zmniejszają one 

liczbę planet oczekujących. Dawniej budowa spektroskopów i innych urządzeń służących do badań 

nieba nie umożliwiała obserwacji zakryć gwiazd przez planety, bo ich czułość była niedostateczna. 

Obecnie sytuacja jest na tyle dobra, że coraz większa ilość placówek może dostarczać danych bez 

angażowania niebotycznych sum, gdyż cena aparatury potrzebnej do wyszukiwania planet utrzymuje 

się na pewnym poziomie, za to jej zaawansowanie technologiczne szybko rośnie. Kosmos jest 

niesłychanie interesującym miejscem, jego obserwowanie daje możliwość wypracowania sobie pojęcia 

o otaczającym wszechświecie, jest to rzeczywistość szersza, której nie dostrzega się w codziennym 

życiu, pomimo tego, że procesy kosmiczne ustanawiają zasady życia na Ziemi i mają ogromne 

znaczenia na nas jako ludzi. Planety pozasłoneczne (exoplanets) obecnie doczekały się już całej 

systematyki ich oznaczeń. Generalnie planety oznacza się specyficznie do metody odkrycia i tak np. 

planety odkryte przez mikrosoczewkowanie zaczynają się od nazwy OGLE, inne np. Kepler - z 

teleskopu kosmicznego Keplera, czy GJ, lub KOI. Oznaczane są one kolejnymi literami w porządku ich 

odkrycia zaczynając od “b”, bo litera duża zarezerwowana jest dla samej gwiazdy. Pierwsze wzmianki 

od potencjalnej detekcji planety miały miejsce już w pierwszej połowie XX w. jednak nie zdołano 

potwierdzić otrzymywanych danych, do czasu uzyskania danych ze spektroskopów. Ciekawym 

systemem planetarnym jest system GJ 667 C, gdzie aż cztery planety orbitują w strefie umiarkowanych 

temperatur, czyli wody w stanie ciekłej. sam system jest to układ potrójny gwiazd znajdujący się w 

konstelacji Skorpiona (22,2 roku świetlnego od Ziemi). Obrazy planet uzyskuje się także za 

pośrednictwem obrazowania, stosuje się do tego celu koronograf, jednak bezpośrednie obserwacje 

(imaging) są możliwe stosunkowo rzadko przy spełnieniu określonych warunków jak duża odległość od 

gwiazdy i wielkość samej planety. Innym ciekawym systemem jest system HD 10180, składa się on z aż 

z dziewięciu planet, przy czym dwie czekają jeszcze na potwierdzenie, zawiera on jedną planetę w 

strefie ciekłej wody. Jest to najliczniejszy znany system planetarny poza układem słonecznym, w którym 

występuje gwiazda bardzo podobna do Słońca. System znajduje się w odległości 39,4 parseków, czyli 

128,5 roku świetlnego od Ziemi. Inne linki o zgodnej tematyce: 

http://exoplanet.eu/   

36. Krótki zarys. 

Od pewnego czasu postęp na naszej planecie może jawić się jako wzrost ekonomiczny i technologiczny 
w prawie każdej dziedzinie przemysłu. Największy postęp zdaje się dokonywać właśnie w przemyśle 
półprzewodników i opartych na nich urządzeniach codziennego użytku. Innym przejawem burzliwego 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fphl.upr.edu%2Fprojects%2Fhabitable-exoplanets-catalog&h=ATNCOsplUvJBmDhhw4uH5C0DJsl-LHtczPOW1ZaIgL40TY50D4If4XLbXCbYnfYrcF8v2WvErC0jzKtfx8rjeSSI9tW49IGPCtfsLrJiFMbOL6NslZh9aQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.openexoplanetcatalogue.com%2F&h=ATNg6e_PQ9_qKqe5US-_skJolUxsKdSClEm39SyXNh6kH_Is36QvKQ8-8LK60NUzlHTf7OXbC9i4y9UJeISb9vraRsjumawwH8HURmyZ_-4xJrJyq501Cg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fexoplanetarchive.ipac.caltech.edu%2Findex.html&h=ATNd0nbyWwezAQa4XCeMsYv_lXW2W-FTdYME3HmFlzA8w_Lq31pY8eZ5LXkA0K0qAPqVXgKnBV53cUnaQludaK_GV4VoQq982gar2P6E6dvzsUAAD6oZbg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpalereddot.org%2F&h=ATMws34MVklO5hKv3DSkeXrdBH4sp_HCD1tg7lRCwu-N6Rpdc23Y5VuMqRDq29ASPR50BkoRsvrbTnFYx40hApWbIBE02ZZIodoZMpSnhsSbvNHgbNVjeg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fexoplanet.eu%2F&h=ATPClgeBoc1gJ9xSymUyb8HVsGH1JEpE8eDk3XkB7SMFO8n6s2833RJTe5Zcdtvj5_vOW602dCZNtydDNjDhl-LOan3ZH_Ma5eH8fFBKMH5lE2F7tJ-uTw
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postępu jest obecny postęp w medycynie, farmacji i chemii. Wszystko to sprawia, że przed naszą 
cywilizacja zdają otwierać się nowe horyzonty możliwości, które wcześniej były niedostępne. Większość 
z tych procesów ma charakter globalny. Jednak postęp nie przeznaczony jest dla wszystkich, zwłaszcza 
nie dla tych których po prostu na niego nie stać i nie dzieje się to tylko w krajach najbiedniejszych. 
Strefy interesów i obszary biedy, gdzie nowe możliwości spierają się z dotkliwym niedostatkiem, 
przedstawiają się wciąż w sposób realnie wskazujący na wspieranie przez tą samą cywilizację 
procesów dysharmonizujących globalny rozwój a zwłaszcza jego zrównoważony i równomierny 
przebieg. Pomimo tego, że w wielu laboratoriach na świecie trwają prace nad przełomowymi 
technologiami mogącymi mieć zasadnicze znaczenie dla przebiegu rozwoju cywilizacji, to trzeba mieć 
świadomość tego, że z raz obranej drogi technologicznej nie zawraca się bez konsekwencji, a każdy 
nowy kierunek wyznaczony przez nowoczesnych badaczy i naukowców eliminuje automatycznie inne 
niekiedy lepsze rozwiązania technologiczne o równoważnej lub wyższej wadze, nad którymi pracują 
zespoły o mniejszej sile przebicia, mniej dofinansowane. Każde działanie ma swoje konsekwencje, 
obecną konsekwencją postępu serwowanego nam przez naukowców, który odbywa się na świecie jest 
zamknięcie się na prawdziwą fizykę dającą szerszy pokrój technologiczny. Pewni ludzie nie pojmują 
wagi sytuacji jeżeli chodzi o określone technologie, i błędnie interpretują ich charakter. Wszystko to ma 
istotny wpływ na krańcową nędzę mieszkańców tej planety, gdzie kilka miliardów ziemian wciąż żyje w 
warunkach poniżej minimum biologicznego, bo co z tego że rozwijane są technologie kosmiczne w 
niektórych krajach - najpierw może rozwiążmy problemy wysokiego kosztu wysyłania infrastruktury i 
ludzi w kosmos, wtedy znajdą się środki na pomoc najuboższym, a nie forsujmy przemysłu rakietowego 
na siłę, bo określony przez tego rodzaju niesymetryczny rozwój, nie pozwala na ujednolicenie poziomu 
ekonomicznego a co za tym idzie uczynienie dostępu do wszystkich dobrodziejstw współczesnej 
cywilizacji ogółu ludzi- coś tu pominięto, a to coś to sprawiedliwość w ogólnym wymiarze, której na 
próżno szukać tam gdzie ekonomia determinuje to w jakich warunkach będzie ktoś żył, nawet to w co 
będzie wierzył i jaka będzie jego przyszłość. Wydaje się to oczywiste jednak gdy dochodzi do takiego 
uzależnienia człowieka od pieniądza, dzieje się tak, że jego wolność jest tak naprawdę ograniczona do 
ścisłego materializmu. A jednak w dość szybkim tempie można uzdrowić tą sytuację, byłoby tak gdyby 
ekonomia globalna mogła zasymilować właśnie te "przeklęte technologie przeczące dynamice 
newtonowskiej", a ludzie w jej kręgu rozglądnęliby się w sytuacji na ziemi, a przede wszystkim gdyby 
zamiast teorii gier posłuchali przez chwilę własnej intuicji i konsekwencji płynącej z rozważenia 
prawdziwych potrzeb cywilizacyjnych i jej trybów, którymi są zwykli ludzie. W przeciwnym razie może 
się stać tak, że cywilizacja oparta na obecnych realiach utraci prawo do przetrwania dłużej niż 
przewiduje to dostępność zasobów środowiska naturalnego, a nawet nie doczeka ona do ich 
całkowitego wyeksploatowania. Wszystkie zmiany technologiczne opiewane obecnie w mediach mają 
znaczenie o charakterze czysto kosmetycznym. Należy zmienić od razu podstawy, by cieszyć się 
istotnym i trwałym skutkiem. Należy zastanowić się nad odejściem z pozyskiwania energii z ciężkich 
pierwiastków i radioaktywnych metod wytwarzania elektryczności. Należy skończyć z wypalaniem 
węglowodorów i spalaniem miliardów ton węgla każdego roku i truciem się wzajemnie. Zamiast tego 
należy spojrzeć w kierunku czystej energii z pól - magnetycznego i grawitacyjnego tj. pól 
energetycznych dostępnych na Ziemi. Należy rozwijać elektrotechnikę i technologie oparte o 
zastosowanie pola magnetycznego, bezwładności i grawitacji w technologii transportu. Dokładanie 
kolejnej łaty do istniejącej technologii wydłuży okres degeneracji środowiska i rozkładu płaszczyzny 
właściwej dla podstaw cywilizacji o kolejne kilkaset lat, nie doprowadzając do konkretnych efektów. 
Gdyby to zaniedbano, należy spodziewać się, że dominacja pieniądza wciągnie cywilizację w coraz 
większe komplikacje technologiczne i będzie tak, że jedna technologia będzie tworzona przeciwko 
drugiej, jedynie po to by zasoby planety mogły jeszcze o kilka, kilkanaście lat dłużej podtrzymywać 
procesy życiowe na Ziemi, wszystko dlatego że dobre technologie zostały odrzucone jako godzące w 
interes ekonomiczny określonych elit. Należy stwierdzić że pomimo tego, iż większość fizyków zdaje 
sobie sprawę z zasadniczych paradoksów, których fizyka nie potrafi wyjaśnić, to ich twarde stanowisko, 
w którym upierają się i to jakiej argumentacji używają by zdyskredytować to czego nie potrafią wyjaśnić, 
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może stać się przyczyną upadku ich logiki i ciągłości przyczynowo - skutkowej ich wiedzy i nie 
doprowadzi do zrozumienia procesów funkcjonowania wszechświata oraz poznania istotnej prawdy o 
nim na przestrzeni najbliższych stuleci. Właśnie fizycy i pokrewni naukowcy wyznaczają sposób 
rozumienia rzeczywistości i od tego w jaki sposób, w jakim kierunku serwują nam dane z zakresu 
otaczającego świata zależy nasze jego postrzeganie, bo tego będzie się uczyć w szkołach następne 
pokolenia i taka wiedza będzie funkcjonowała później w kontakcie tych pokoleń z rzeczywistością. Żeby 
móc realnie myśleć o podróżach międzygwiezdnych, czy międzygalaktycznych nasi naukowcy będą 
musieli stworzyć zupełnie nową, zupełnie odmienną fizykę, bo ta którą dysponujemy nie nadaje się do 
niczego. Ci naukowcy, czy badacze, którzy faktycznie zachłysnęli się poważnie zdobytą przez siebie 
wiedzą, nie są prawdopodobnie świadomi prawdziwego obrazu rzeczywistości w szerokiej skali. 
Oscylują pomiędzy teorią względności i jej paradoksami, kręcąc się wkoło własnego podwórka 
naukowego i postrzegania rzeczywistości, nie widząc wyjścia poza tę teorię, a jest ona tak samo 
przydatna w eksploracji przestrzeni kosmicznej dalekiego zasięgu jak przydatny jest rower w podróży 
międzygalaktycznej. Zobligowani są przez własną wiedzę do odrzucenia wszystkiego co jest z nią 
niezgodne. Jednak prawda istnieje i zasadnicza oparta o nią wiedza nie zgadza się z tym co już podano 
jako pewnik, stąd ciągle nowe paradoksy naukowe. Te paradoksy to nieścisłości, których nie można 
wyeliminować na gruncie fizyki nowoczesnej, gdyż jest ona najprawdopodobniej posadowiona na 
niewłaściwych podstawach, próba łatania jej podstawowych teorii wygląda jak łatanie starych spodni, 
ale nic to nie daje bo są one już zbyt mocno zdarte. Spostrzeganie nowoczesnej nauki i naukowców 
może wyglądać jako mocno wybiórcze, dostrzegają oni i spekulują na temat czarnych dziur, a na 
własnym podwórku nie radzą sobie z podstawowymi problemami technicznymi - znajomość matematyki 
nie zawsze idzie w parze z wyobraźnią, a wyobraźnia z wizją i intuicją. Możliwości technologii 
współczesnej, zostały ograniczone przez spowalniające postęp podstawowe błędy w obranych 
kierunkach rozwoju, są to ślepe ścieżki wiodące na manowce. Z jednej strony mamy mozolne prace 
rozpoznawania genomu i biologii organizmów żywych, by tworzyć skuteczniejsze terapie, mamy drony 
które mogą latać tylko raptem przez 30 min do kolejnego uzupełnienia energii, mamy też grafen, który 
ma zrewolucjonizować przemysł, ale wciąż jakoś nic z tego nie wychodzi, tak jakby znów obawa przed 
wyparciem starych ale przynoszących jeszcze profity technologii blokowała nad nim prace. Inny ale 
także podstawowy mankament to brak możliwości magazynowania energii elektrycznej, mamy wciąż 
jedynie możliwość jej generowania i zużycia w czasie rzeczywistym w centralnie ukształtowanym 
systemie dystrybucji i wytwarzania energii elektrycznej, jest to duże utrudnienie, z którym znów nie 
radzą sobie te całe tysiące instytutów naukowych na ziemi, pomimo tego że otrzymują one ogromne 
środki na badania od swoich rządów, wspieranych przez masy podatników - nieszczęśników. Coś, co 
poparte zostało ekonomicznie w skali globalnej spowodowało zejście z prawidłowego kursu 
rozwojowego Ziemi, ludzie odmiennie myślący zostali zdyskwalifikowani przez krzyczących głośno, a 
jednocześnie ku nieszczęściu cywilizacji, posiadających kapitał ludzi, ograniczonych przez paliwa 
kopalne i inne wysoko nieefektywne technologie - widoczne jest to dość dobrze, ale jest to tak 
naprawdę wielka tragedia cywilizacyjna rozgrywająca się na naszych oczach, której nie można niestety 
zdemontować zwłaszcza nie przez ludzi komplementarnych systemowi i układowi istotnych sił na Ziemi. 
Ile jeszcze pokoleń pochłonie ta błędna maszyna, nie dając tymże pokoleniom możliwości wyjścia poza 
kolonię karną jaka stała się Ziemia dla człowieka, gdzie gnani przez panów tego świata do roboty 
biczami, muszą harować do śmierci ? Tego nikt nie wie. Ten monolit ustawiony jest prawdopodobnie na 
długie jeszcze lata, nieposłuszni są gnębieni i zamęczani ekonomicznie i prawnie bez pardonu. 
Wszystko co jest nie zgodne z newtonowską dynamiką ruchu, lub termodynamiką jest potępione i 
przeklęte przez współczesną naukę, a właśnie te oparte na tym wszystkim co wyklęła nauka 
współczesna technologie, mogłyby znacząco wpłynąć na przełom technologiczny np. w transporcie a 
przez to na wzrost poziomu bytowego ludzi. Transport w obrębie Ziemi, który istnieje obecnie jest drogi, 
jego możliwości nie pozwalają nawet na okrążenie Ziemi przy jednym zasileniu w energię w postaci 
paliwa, z pewnymi wyjątkami typu pojazdów napędzanych energią słoneczną i akumulatorami, bowiem 
pomoc najbiedniejszym jest uwarunkowana tym że nie ma jak dostarczyć marnowanego setkami tysięcy 



80 
 

ton jedzenia w bogatych krajach, do krajów które cierpią niedostatki żywności, jedzenie marnowane w 
zatrważających ilościach trafia na śmietniska doprowadzając do namnażania się insektów i gryzoni na 
przerażającą skalę, podczas gdy zapotrzebowanie krajów ubogich wzrasta. Tych mankamentów 
cywilizacyjnych jest więcej i tak np. marnowanie energii w przemyśle przybiera wartości monstrualne, 
produkcja przemysłowa często odbywa się z kilku procentową sprawnością, a energia niewykorzystana 
jest rozpraszana na zewnątrz procesu przemysłowego, a są to wartości przekraczające 50 % wartości 
energetycznej tego procesu. Można zadać pytanie, czy zachować optymizm, sugerujący że pomimo 
wszystko cywilizacja technologiczna na Ziemi wybrnie z kłopotów w procesie ewolucji istniejących już 
technologii, czy może próbować opracowywać technologię posadowioną na innej, diametralnie 
odmiennej fizyce, nawet jeżeli jest to krańcowo trudne, a racjonalizacja takiej technologii stanie się 
niemożliwa, na skutek oporu twardego "betonu" naukowego i inercji społecznej. Niektóre fakty w 
procesie postępu cywilizacyjnego wskazują na potrzebę radykalnej odmiany technologii, czy to jednak 
wystarczy aby zagwarantować przyszłość miliardom ludzi, którzy zdają się mniej lub bardziej świadomie 
lub nieświadomie coraz częściej poszukiwać czegoś innego niż zwykła, monotonna egzystencja na 
ziemi ? Gdyby wraz z możliwościami technologicznymi, a w tym również samą swobodną możliwością 
podróży w przestrzeni poza-planetarnej dostępnej dla każdego, świadomość ogółu społeczeństwa 
poszerzyłaby się do stopnia, który umożliwiłby zrozumienie własnej pozycji w rzeczywistości 
uwzględniającej nie tylko własną planetę ale również cały wszechświat, to również utrzymująca się 
propaganda i dezinformacja nagłaśniana w środkach przekazu a zwłaszcza całe tony zbędnych 
informacji, śmieci informacyjnych, które zabierają standardowemu mieszkańcowi Ziemi cenny czas 
przeznaczony na samorealizację i dojście do właściwej wiedzy, karmiąc go szumem informacyjnym, by 
ten stał się podatny na wszelkiego rodzaju manipulacje, miałaby mniejsze pole oddziaływania na 
jednostkę ludzką, co skutkowałoby wyzwoleniem współczesnego człowieka z wszelkich form ucisku 
ekonomicznego, wadliwych regulacji prawnych i interpretowanych w sposób niewłaściwy różnego 
rodzaju kanonów i nakazów, które są kolejną formą wywierania wpływu przez określone osoby na 
społeczeństwo, a przecież chodzi tu po prostu o interesy pewnych kręgów i frakcji istniejących na 
świecie, co oddala człowieka od poznania prawdy o swojej rzeczywistej sytuacji w kosmosie i wciąż nie 
wie on więcej niż umożliwia wiedza dostępna na Ziemi. Charakterystycznym i istotnym faktem tutaj jest, 
że jakkolwiek forma wiary jako formy wiedzy, nie oznacza poznania, bo zakłada sferę, której nie można 
poznać, a więc pozwala na dowolną interpretację w pewnym zakresie i jest hermetyczna, tzn. nie 
można zmienić jej aksjomatów, gdyż polegają one na wierze, nie na wiedzy, wiedzę można kształtować 
dowolnie zależnie od szczebla intelektualnego, co do wiary wypowiadać się o jej kanonach może każdy, 
kto jest wtajemniczony w jej zamknięty schemat i nie musi to wbrew woli niektórych doprowadzić do 
awansu ani intelektualnego ani moralnego człowieka. Paradoksów i niejasności jest wiele bo wiedza o 
przeszłości człowieka na Ziemi jest niekompletna, wiedza o otaczającej rzeczywistości podlega filtracji 
świadomością i możliwościami poznawczymi ogółu społeczeństw zamieszkujących naszą planetę. 
Pomimo tego, że egzystencja na Ziemi, na której mało kto dochodzi do samorealizacji i wiedzy, nie 
przekraczając zwykle standardowego, przyjętego za normę, poziomu rozwoju duchowego i 
intelektualnego, kończy się najczęściej raptownie i bez akceptacji większości z nas, większa część ludzi 
nadal nie widzi potrzeby i nie wykazuje zainteresowania żadnym skokiem technologicznym 
umożliwiającym przerwanie tego zaklętego kręgu, szczególnie jeżeli dotyka on pewne bezpieczne 
rejony jego spokojnej egzystencji lub godzi w priorytety typu dostęp do pożywienia, zamieszkania i 
mediów, to zjawisko zawiera w sobie biologiczny kres społeczeństwa jako takiego, społeczeństwo zbyt 
bardzo zaufało obecnej nauce i technologii. To prawda, że dopóki nie kontrolujemy wydarzeń na 
własnej planecie to jaki sens jest myśleć o wystawianiu nosa poza własne okolice ? Wszystko to 
sprowadza się do tego, że w dzisiejszych czasach nie ma technologii opartych na zamkniętych cyklach 
energetycznych, w których nie ma potrzeby dostarczania energii z zewnątrz, a nawet takich które 
korzystając z dostarczania energii z zewnątrz lub wykorzystujących energię atomową, kłócą się z 
zasadami współczesnego poziomu mentalnego nauki. To doprowadza do takiego spłaszczenia ideologii 
i metodyki oraz stępienia technologii, że aż razi to swoją wyrazistością i bezradnością wobec realnych 
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potrzeb w znaczeniu przydatności do jakiegokolwiek korzystniejszego użytku określonych technik. 
Twardym dogmatem naukowym jest zasada zachowania energii - według niej, żadna energia nie może 
powstać z niczego ani nie może zniknąć zupełnie, przechodzić ona natomiast może jedna w drugą. Co 
jednak z interferencją fal elektromagnetycznych o przeciwnych fazach ? Tak więc istnieje tu pewna 
nieścisłość i jedne fakty przeczą innym. Biorąc pod uwagę kolejny przykład np. występowania zjawisk 
samoistnych, typu pole magnetyczne i pole grawitacyjne oraz ładunek elektryczny, w tym przypadku 
mamy do czynienia z energią pola do zaistnienia której nie potrzeba dostarczania żadnej energii z 
zewnątrz, gdy zaczynamy ja pobierać uzupełnia się ona automatycznie, co widoczne jest w wielu 
urządzeniach opartych o magnetyzm i grawitację. Energia cząstek elementarnych także nie potrzebuje 
dostarczania energii z zewnątrz, ładunek dodatni jest ładunkiem dodatnim, ładunek ujemny, ujemnym. 
Istnienie materii jest zjawiskiem samoistnym, tak więc, po raz kolejny jasne staje się, że są fakty 
naukowe i technologiczne, których nauka nie potrafi wyjaśnić korzystając z wiedzy opartej o 
współczesną fizykę. Uzmysłowienie sobie, że podstawowa i najistotniejsza prawda o rzeczywistości nie 
zostanie odkryta jeżeli nauka będzie na dotychczasowym kursie, jest zasadniczą i ogólnie wymaganą 
koniecznością w tej sytuacji. Tworzenie modeli, próba wyjaśniania jakiejś prawidłowości w materii i 
oddziaływaniach pól i materii, może być niczym innym jak tylko wybiórczym spojrzeniem w 
rzeczywistość, pod kątem zdeterminowanym przez własną percepcję, którym dostrzec można tylko 
pewien fragment, szersza rzeczywistość wciąż w tym przypadku pozostaje nieuchwytna. 

37. Nieznane siły wszechświata. 
 

Począwszy od naszego systemu słonecznego, który wraz z miliardami innych systemów gwiezdnych 
tworzy naszą galaktykę, galaktyki takie jak Droga Mleczna - nasze gwiezdne miasto, sumują się na 
grupę lokalną galaktyk, a grupa lokalna jest jednym z ziaren tworzących włókna kosmiczne o 
niewyobrażalnych nawet rozmiarach i geometrii, która przechodzi w nieznane rejony i tak naprawdę nie 
ma pewności czy nasz wszechświat ma skończone wymiary, czy może jest bezkresny i gdy przyjdzie 
właściwy moment by człowiek mógł go zbadać, stanie on w obliczu nieskończonej jego eksploracji. 
Galaktyki to ciekawe formacje gwiezdne, tworzą one zarówno małe i bardzo duże skupiska materii 
międzygwiezdnej, gwiazd i innych obiektów kosmicznych a rozmiary ich dysków, w przypadku galaktyk 
spiralnych, mogą sięgać nawet setki tysięcy lat świetlnych. Inną grupą galaktyk są galaktyki eliptyczne. 
Galaktyki eliptyczne to interesujące formacje gwiazd w formie owalnej lub kulistej, gdzie odległości 
między gwiazdami zmniejszają się w miarę zbliżania się do centrum tego typu galaktyk i mogą wynosić 
nawet 1 rok świetlny. Grawitacja spaja je w całość jednak mechanizm zapewniający stabilność tego 
typu galaktyk zdaje się być nieco inny niż w galaktyce spiralnej. Galaktyki spiralne obracają się wokół 
swojego zgrubienia centralnego więc siła odśrodkowa zdaje się współgrać z siłami grawitacyjnym by 
ustanawiać pewnie pozycje układów gwiezdnych w swojej strukturze, dodatkowo coś jeszcze powoduje 
przeciwstawianie się grawitacyjnemu zapadnięciu się galaktyk zarówno spiralnych jak i eliptycznych jest 
to cały czas będąca zagadką naukową tkz. ciemna materia, która prawie nie oddziałuje ze zwykłą 
materią, a jej zadanie zdaje się polegać na utrzymaniu odpychania, czyli jest to materia o ujemnym 
oddziaływaniu grawitacyjnym, co ciekawe, w laboratoriach naukowych nie udało się jednak wytworzyć 
żadnej ilości tego typu materii, a tym samym nie udało się jednoznacznie potwierdzić istnienia tego typu 
materii, jednak jej istnienie wynika z obliczeń, a brak jej w kosmosie spowodowałby całkowite 
zapadnięcie się grawitacyjne całej materii. Ciemnej materii jest zdecydowanie więcej niż materii 
standardowej, bo jak się okazuje z obserwacji znanego wszechświata, tempo jego rozszerzania się 
zwiększa się, właśnie dlatego, że ciemna materia ma charakter oddziaływań odwrotny do standardowej 
materii, czyli każda jej cząstka ma odpychać się grawitacyjnie jedna od drugiej. W galaktykach 
eliptycznych równowaga pomiędzy siłami grawitacyjnymi, a siłami odśrodkowymi musi być zapewniona, 
zabezpieczenie przed kolapsem nie polega na polu magnetycznym gwiazd, ani na tym że galaktyki te 
obracają się, tutaj wyraźnie widać że coś hamuje zapadanie się tego typu galaktyk, być może jest to 
właśnie ciemna materia. Wszechświat zdaje się rozszerzać we wszystkich kierunkach, każdy jego punkt 
oddala się od drugiego, przestrzeń a nie tylko materia rozrzedza się coraz bardziej w związku z czym 
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powstały teorie mówiące, że struktura przestrzeni na skutek rozszerzania się ulegnie rozdarciu a wraz 
nią również i materia przestanie istnieć, wszystkie atomy ją tworzące zostaną rozdarte i przestaną 
istnieć. Sformułowana także została teoria strun mówiąca o wielowymiarowości wszechświata, zakłada 
ona że wszechświat składa się z wielu wymiarów - więcej niż trzech, bo aż z jedenastu. Poszczególne 
wymiary drgają w 11 - wymiarowej przestrzeni. Jest to próba wytłumaczenia pewnych nierozwiązanych 
problemów fizyki, do rozwiązania których potrzeba więcej niż trzech wymiarów przestrzeni, chodzi o tkz. 
tensory, które powstają w procesie obliczeń i nie można dla nich znaleźć rozwiązania kierując się 
zasadami przestrzeni trójwymiarowej. 
 

38. Pole siłowe. 

 
 
Gdy sprawa eksploracji przestrzeni kosmicznej przerodzi się w wielowątkowy podbój kosmosu przez 
człowieka, wtedy zajdzie potrzeba budowy generatorów pola siłowego, które będzie miało za zadanie 
ochronę statków kosmicznych przed gruzem kosmicznym na torze ich lotu, oraz cennego mienia o 
znaczeniu strategicznym w kosmosie. Idea pola siłowego sięga dość dawnych czasów w nauce i 
technice. Idea ta zaprzątała umysły takich wynalazców jak Nikola Tesla, czy fizyków teoretyków takich 
jak Paul Dirac, czy Albert Einstein. Ilekroć mowa o polu siłowym jako takim, jego istota wciąż zdaje się 
wymykać poza ramy zrozumienia dzisiejszych badaczy. Pole siłowe z natury rzeczy powinno spełniać 
pewne założenia, powinno działać na wszystkie obiekty materialne, to znaczy musi to być pole o 
naturze grawitacyjnej lub o naturze quasi - grawitacyjnej, w tym przypadku ociera się ono o fizykę 
nieznanych jeszcze pól związanych z polem grawitacyjnym lub o zupełnie nawet nieznanych 
właściwościach fizycznych. Współczesna fizyka jest jeszcze niekompletna i fakt, że niektórzy sądzili, że 
teoria względności czyni ją kompletną nie potwierdza prawdziwości tego założenia, bo ci badacze, 
którzy to postulowali, byli w błędzie. Różni badacze w przeszłości m. in. T.T. Brown, którzy pominięci 
zostali przez kanony naukowe aż do dzisiejszych czasów, niejednokrotnie trafiali na właściwe wątki 
otwierające furtkę do pól siłowych, jednak tak się stało, że ich osiągnięcia nie przełożyły się na sytuację 
globalną i dzisiaj w dalszym ciągu bazujemy na ryzyku, które dotyczy też ISS, czy innych elementów 
infrastruktury w kosmosie, co do których jest niebezpieczeństwo, że zderzą się one z którymś ze śmieci 
kosmicznych i orbitalnych, bo pozostają one bez ochrony jakiegokolwiek pola, nie tylko siłowego. 
Załoga naszych pojazdów i stacji kosmicznych wciąż jest narażona na szkodliwe promieniowanie 
kosmiczne i od Słońca, tego mankamentu na razie nie potrafimy w sposób satysfakcjonujący 
wyeliminować. Zatem ryzyko napromieniowania, może i powinno odbierać chęć do dalszych podróży 
kosmicznych. Od rozwiązania problemów technicznych bezpiecznego lotu kosmicznego jesteśmy 
jeszcze daleko, żaden człowiek nie opuścił jak dotychczas pobliża planety, nikt nie oddalił od niej dalej 
niż 1 mln km od niej, odległość Ziemi od Słońca to jakieś 150 mln km, zatem widzimy tu, jak niewiele 
osiągnęliśmy jeżeli chodzi o załogowe loty kosmiczne. Odległość z Ziemi do systemu Alfa Centauri to 
jakieś 40 bln km, światło potrzebuje na przebycie tej drogi 4,22 roku - prędkość światła jest prędkością 
znikomą biorąc pod uwagę skalę wszechświata. Przy dużych prędkościach okruchy materii znajdujące 
się niemalże wszędzie w kosmosie mogą uszkodzić każdy pojazd kosmiczny, gdyby nie posiadał on 
pola siłowego, dlatego tak ważnym jest by ze względu na bezpieczeństwo załóg tych pojazdów, 
posiadał on takie pole. Pole to powinno nie dopuszczać do kontaktu gruzu kosmicznego z kadłubem 
statków kosmicznych, za pośrednictwem pola grawitacyjnego o odwrotnej polaryzacji, lub za pomocą 
innego silnego pola, które musi otaczać pojazd z każdej strony nie dopuszczając by rozpędzone drobiny 
przebiły kadłub po czym nastąpić mogłaby dehermetyzacja i w konsekwencji uduszenie się załogi. 
Trudno jednak stworzyć nawet tylko podstawy tego rodzaju pola, a co dopiero realizować jakiekolwiek 
rozwiązania techniczne bez adekwatnej wiedzy. Materia przeniknięta jest polem grawitacyjnym a to pole 
jest splątane własnym stanem kwantowym z nią samą, jest to właściwe dla każdego obiektu 
materialnego bez względu na położenie w kosmosie, każdy obiekt ma tak jakby własny stempel 
grawitacyjny, zatem technologia która umożliwiałaby działanie pola siłowego powinna mieć możliwość 
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działania najlepiej na sam efekt splątania, gdybyśmy mieli możliwość oddziaływania na efekt splątania z 
polem grawitacyjnym mielibyśmy kontrolę nad cechami grawitacyjnymi obiektów materialnych. Inna 
metoda może polegać na wysokoenergetycznym, dużej częstotliwości zmiennym polu magnetycznym, 
zmienne pole magnetyczne może nie tyle co odrzucić w przestrzeń kosmiczną dany obiekt co spowolnić 
go i unieruchomić tak by mógł on ominąć bokiem objętość statku kosmicznego. Jednak tego typu 
technologia jakkolwiek działałaby na obiekty ferromagnetyczne i paramagnetyczne, to trudniej byłoby 
uzyskać pole ochronne dla obiektów cechujących się diamagnetyzmem o zerowym momencie 
magnetycznym, ale być może byłoby to jednak kwestią odpowiedniego wyrafinowania tego typu 
technologii. W historii prób wynalezienia napędów kosmicznych, nie tylko zwykłych, ale takich także 
które łamałyby podstawowe założenia teorii względności, lub je omijały w sprytny sposób, nie brakuje aż 
do dzisiaj różnych koncepcji, które “zamrożone” zostały na czas nieokreślony w zamrażalce nauki i 
technologii, z wielu względów. Niektóre z nich muszą poczekać aż technika materiałów, fizyka ciała 
stałego, uchyli drzwi do ich realizacji lub inne muszą zaczekać aż fizyka odblokuje nowe odmienne 
realia technologiczne typu całkiem nowych pól, których obecna nauka nawet jeszcze nie jest w stanie 
przewidzieć. Możliwe, że określone odmiany pól energetycznych typu sprzęgnięcie pola elektrycznego 
czy elektrostatycznego z grawitacyjnym lub pola magnetycznego z grawitacyjnym doprowadzi w 
przyszłości do takiej rewolucji w transporcie, że patrząc z dzisiejszej perspektywy nikt nie jest w stanie 
przewidzieć możliwego rozwoju sytuacji. Prace poczynione wcześniej przez niektórych marginalnych 
badaczy, dotyczące zjawisk z pogranicza nawet obecnej nauki i technologii, dają do zrozumienia, że 
współczesna fizyka jest pełna niedokładności i niedoskonałości, luki w jej strukturze będą w przyszłości 
niejednokrotnie tymi lukami które przerodzą się w całkiem fantastyczne możliwości technologiczne. 
 

39. Czy technologia prowadzi ludzkość do nieśmiertelności. 

 
 
Nieśmiertelność to określenie wieloznaczne i często mając na myśli to określenie można odbierać je 
różnie. Nie brakowało też w przeszłości ludzi opętanych pragnieniem życia wiecznego na Ziemi i 
począwszy od faraonów w starożytnym państwie egipskim, do ludzi nam współczesnych jak sławne 
postacie, aktorzy i wielcy przywódcy, brakuje do pełnego szczęścia dzisiaj jednego pierwiastka, którego 
ci najbogatsi ludzie nie mogą kupić za największe nawet kwoty pieniędzy, tj. życia które musi się 
skończyć. W starych opisach spisanych przez dawnych proroków, o których obecnie mówi się w 
kategoriach religii i wiedzy opartej na różnych nurtach filozoficznych istnieją wzmianki na temat ludzi, 
którzy posiadali zdolność życia przez dowolnie długi okres czasu na Ziemi. Niektórzy z nich, jak 
wskazują stare pisma, byli wybrańcami i jak Henoch nie zaznali śmierci biologicznej, tylko mieli to 
szczęście wejść w wyższą rzeczywistość, czy jak to się utarło mówić, zostali wzięci do nieba, bez 
oddzielenia się duszy od ciała. Tego typu historie są to oczywiście opowieści apokryficzne i jest to 
oczywiście bardziej podejście religijne niż naukowe ale i tak nie mają one znaczenia dla obecnie 
obowiązującej religii chrześcijańskiej, będącej jednocześnie jak wiemy z nauki religii ostatecznym 
objawieniem woli Boga, które można by zakwalifikować do czegoś więcej jak tylko samych spekulacji. 
Czasy jednak, które obecnie zaczynają nadchodzić, nie będą w zasadzie w żadnej części odpowiadać 
pod względem swojego ogólnego charakteru zapisom biblijnym, chociaż dla niektórych ludzi obecna 
rzeczywistość i przyszłość będzie zawsze zdawała się być projekcją przepowiedni biblijnych... 
Zaczynają się jednak czasy wysoko wyrafinowanej technologii, w której względy etyczne, będą musiały 
ustąpić w wielu wątkach odwiecznym marzeniom ludzkości i służących do ich realizacji metodom 
naukowo - technicznym. Przez wiele lat poszukiwano rozwiązań z zakresu medycyny, inżynierii 
genetycznej, wiedzy o procesach wewnątrzkomórkowych tkanek ludzkich, które przybliżyłyby wizję 
dowolnego przedłużania życia, i cieszenia się jego komfortem w świecie zdominowanym technologią, w 
którym człowiek poruszałby się bezpiecznie, pracując dla dobra cywilizacji, jednocześnie pozostając 
wolnym od procesów starzenia się organizmu i ustawicznego zagrożenia nieuchronną śmiercią. Kwestią 
zasadniczą jest tutaj pytanie, którego zadanie sobie jest konieczne, bo odwrotu poza nim nie ma, a 



84 
 

brzmi ono: czy nadszedł właśnie ten właściwy czas, by zaufać bezgranicznie technologii, czy iść drogą 
standardową, z nadziejami płynącymi z postępem technologiczno-cywilizacyjnym ? Pokolenia które 
odeszły z tego świata przygotowały grunt dla obecnego i następnych pokoleń i nie należy zmarnować 
ich wysiłku, wycofując się z najbardziej ambitnych celów, w obliczu których stajemy dzisiaj. Praca ich 
doprowadziła do obecnego zaawansowania technologicznego, z którego obecnie korzystamy, a gdy 
dodamy do tego swój wkład, osiągniemy najbardziej niemożliwe do realizacji technologie patrząc z 
dzisiejszego punktu widzenia. To co w dużej części staje na przeszkodzie do realizacji tego rodzaju 
wyzwań to determinanty i cechy tkwiące w świadomości człowieka XXI wieku, schematy na wyrost 
wpajane latami, ograniczające osiągnięcie wysokiego pułapu rozwoju, przez ludzkość, to także 
złudzenia wynikające z percepcji, ograniczające zdolności poznawcze i możliwość gromadzenia wiedzy 
przez najlepsze umysły naszych czasów. Tu uwidacznia się kształtujący się schemat zjawiska 
polegającego na tym, że o ile dostęp do informacji został zwielokrotniony poprzez rozwój globalnej sieci 
wymiany informacji i danych, o tyle blokada wynikająca z inercji cywilizacyjnej i koniunkturalnej 
doprowadza do stanu, w którym nadmiar niewykorzystanej wiedzy zdaje się mieć efekt odwrotny od 
zamierzonego spowalniający dotarcie do właściwej tkanki danych, ponieważ właściwa wiedza zdaje się 
ginąć w natłoku informacji gorszego rodzaju. Tylko działanie w sposób oparty na współpracy i grze 
opartej na jasnych zasadach, wolnej od martwych zaułków technologicznych i ich często fatalnych 
skutków wpływających na możliwości technologiczne cywilizacji, może doprowadzić do istotnego efektu, 
a nie waśni, i wyścigu o najdrobniejsze nieważne sprawy, z punktu widzenia dobra rodzaju ludzkiego. 
Doświadczenia prowadzone na zwierzętach laboratoryjnych i innych prostszych organizmach wykazują 
pozytywne działanie takich substancji jak metformina, resweratrol i pozwalają zdobywać coraz to nowe 
przyczółki na froncie walki z dysfunkcjami organizmu jak nowotwory, starzenie się oraz wiele z chorób 
cywilizacyjnych, których leczenie jest na razie nieskuteczne lub mało skuteczne. Genom i organizm 
człowieka jest to powiązana chemicznie struktura ściśle zdefiniowanych reakcji chemicznych, 
katalizowanych enzymatycznie, za pośrednictwem skomplikowanych cząsteczek białka typu 
transkryptaz, polimeraz, składających się z peptydów, jest to cała maszyna jedyna w swoim rodzaju, 
gdzie środowisko reakcji chemicznych związanych z wodą i wieloma substancjami reagującymi w 
określony chemicznie sposób, dla którego poznania wielu ludzi poświęciło już życie, a i tak wiedza na 
ten ważki temat posiada nawet aktualnie poważne luki. Wypełnienie ich zajmie jeszcze pewnie kilka 
setek lat. Będzie w przyszłości tak, że nauczymy się jako ludzie wpływać na samą istotę i podstawę 
choroby w organizmie, dotychczas gro rozwiązań z zakresu farmakologii, farmakoterapii i medycyny 
stanowiły rozwiązania zorientowane na leczenie objawowe, stosując jednak terapie na poziomie kodu 
genetycznego oraz dając organizmowi dokładnie te substancje które on wymaga żeby zwalczyć 
określone schorzenie, zapobiegniemy rozsiewania się nowotworów, wyeliminujemy chorobę wieńcową, 
wypłukując blaszkę miażdżycową z organizmu w bezpieczny sposób. I dojdzie do takich rozwiązań, że 
będzie można poprzez naświetlanie wiązką specyficznej energii wyczyścić i dokonać tak jakby 
przeglądu całego organizmu w ciągu kilku minut, co wyeliminuje potrzebę hospitalizacji i brania 
jakichkolwiek leków. Przywrócenie tą metodą równowagi wewnątrz komórki pozwoli cieszyć się 
długowiecznością, a długość życia mieszkańca Ziemi będzie liczona w tysiącach lat i nie będzie to 
niczym dziwnym. Transplantologia, czyli wiedza o przeszczepach i ich zastosowaniu w terapii szpitalnej 
także może doprowadzić do wymiany organów ludzkich np. pochodzących od zmienionych genetycznie 
zwierząt w celu utrzymania funkcji życiowych, chociaż sam nie chciałbym nosić w sobie świńskiej nerki, 
ale pomijając uprzedzenia tego rodzaju, takie transplantacje mogłyby ratować życie zwłaszcza wtedy 
gdy nie ma aktualnie dawcy ludzkiego. Transplantologia może budzić zastrzeżenia i je budzi zwłaszcza 
pod względem moralnym i etycznym, bo jak można się dowiedzieć, niektórzy marginalni naukowcy mają 
w planach przeszczep nośnika świadomości człowieka- głowy ludzkiej, czyli pomijając etykę takiego 
rozwiązania, mamy tu do czynienia z technologią poważnie skomplikowaną pod względem metod 
transplantacyjnych, ale nie koniecznie dla biorcy ciała, który np. ma nieuleczalny zanik mięśni 
prowadzący do śmierci (dystrofia), dla takich ludzi przeniesienie własnej świadomości i połączenie jej z 
nowym ciałem dawcy u którego zdiagnozowano np. śmierć mózgową w ten sposób, wydaje się jedynym 
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i zarazem dostępnym już niebawem rozwiązaniem ratującym życie. Podobnie, kwestie moralne 
dotyczące klonowania ludzkich organów z embrionów, czy wykorzystania komórek macierzystych 
pobranych z zabijanych embrionów ludzkich, cały czas są istotne. Klonowanie ludzi nie jest na razie 
ewidentnie zalegalizowane nigdzie na świecie jakkolwiek prowadzone są na razie poważne prace w tym 
względzie w niektórych krajach w dziedzinach związanych z klonowaniem, sklonowano już także wiele 
zwierząt i organizmów niższych z pozytywnym skutkiem, oraz dokonano sklonowania sklonowanych już 
wcześniej klonów. Wpływ Kościoła jako instytucji i opoki ideologii chrześcijańskiej i katolickiej ma tu 
znaczenie decydujące i dzieje się to w skali globalnej. Kraje o innej mentalności jak Chiny, nie mają 
ogranicznika katolicyzmu, co umożliwia im na większe zaangażowanie w prace nad klonowaniem, 
istnieją również kraje o tak intensywnym parciu koniunkturalnym w przemyśle komórek macierzystych i 
technologii klonowania jak Wielka Brytania czy USA, gdzie tego rodzaju opór zdaje się być 
weryfikowany przez wzmożone potrzeby rynku czekającego na konkretne rezultaty a koncerny z branży 
genomiki i biotechnologii, które aby się rozwijać muszą mieć przychód, a uzyskują je one poprzez 
wprowadzanie niekiedy kontrowersyjnych metod badawczych i naukowych. Inną metodą dostępną już 
obecnie, a która mogłaby mieć swoje zastosowanie w osiągnięciu stanu nieśmiertelności biologicznej 
pośrednio, jest hibernacja i kriogenika. Już obecnie istnieją firmy, które oferują swoim klientom, 
zamrażanie całego ciała lub samego mózgu w ciekłym azocie, co miałoby, w nadziei na uzyskanie 
przez ludzkość w czasie późniejszym odpowiednich technik, doprowadzić do wskrzeszenia 
zamrożonych klientów, budzili by się oni w nowym świecie o odpowiednim zaawansowaniu 
technologicznym do tego by uleczyć ich nieuleczalne dzisiaj choroby typu nowotworu, czy miażdżycy - 
powodów dla którego zostali zamrożeni, zakładając jednocześnie że technologia w przyszłości będzie 
mogła odbudować ciało np. z komórek mózgu za pomocą klonowania. Obecna technika zamrażania jest 
jednak jeszcze zbyt niedoskonała, gdyż kryształki formującego się podczas zamrażania w komórkach 
lodu, przebijają ściany komórkowe i po rozmrożeniu nie udaje się przywrócić funkcji życiowych a 
odmrożone tkanki rozkładają się w szybkim tempie. Hibernacja, nad którą obecnie się pracuje miałaby 
polegać na spowolnieniu funkcji życiowych, nie zaś zgrubnego zamrażania, poprzez zastosowaniu 
jedynie obniżonej temperatury, spowolnienia akcji serca do kilku skurczy na minutę, wprowadzeniu 
organizmu w stan hipotermii. W tym wypadku procesy starzenia się organizmu spowolnione zostałyby 
do minimum. 
 

40. Inne NWO i mankamenty. 

 
To co się obecnie dzieje w technologii to nic innego jak burzliwy rozwój cywilizacyjny, w rzeczywistości 
szczerze mówiąc wyprzedzający aspekt duchowości, cały czas pytań jest wciąż więcej niż odpowiedzi. 
Jednak jeżeli kiedykolwiek uda się ludziom opanować technologię umożliwiającą ekspansję cywilizacji 
poza układ słoneczny, a człowiek osiągnie pułap umożliwiający całkowitą kontrolę nad otoczeniem i 
biologią własnego organizmu, jaką rolę pełnić będzie wtedy etyka i religia dla człowieka w tego rodzaju 
uwarunkowaniach ? Czy nie tworzymy właśnie niepostrzeżenie swojej własnej religii opartej na 
technologii, czy tego chcemy czy nie ? Pytanie o granicę ingerencji rozumu i możliwości ludzkich w 
tajniki materii i jej podstawy fizyczne, są pytaniem do jakiego stopnia mamy prawo do ingerencji w coś 
co człowiek poznaje i z czym na co dzień ma kontakt, a jednocześnie jest to pytanie o granice ingerencji 
w ustalony porządek i harmonię wszechświata. To z czym będą mieli do czynienia ludzie, gdy dane 
będzie im opuścić rodzinne okolice naszej planety pozostaje na razie poza merytoryczną dyskusją. 
Obecnie nie pytamy już o wiele spraw, co do których mieliśmy kiedyś obawy i stały się one dla nas 
codziennością. Religia nie prowadzi już do tak jaskrawych przejawów fundamentalizmu religijnego jak 
miało to miejsce w czasach Kopernika, Galileusza, czy innych naukowców zmuszanych do odwołania 
swoich przekonań opartych o przecież poprawne i rzeczowe dane i wyciągnięte z nich poprawne 
wnioski. Obecnie prawie każda religia stanowi raczej mało skomplikowany szkielet moralny 
pozostawiając pewną swobodę interpretacji nie trzymając się kurczowo dogmatów, bo nauczona 
doświadczeniami przeszłości, w której fundamentalizm okazywał się zgubą, że wiedza i wiara posiada 
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charakter raczej płynny i może być również różnie interpretowana, co prowadzić może czasami różnych 
ludzi do różnych wniosków a nawet do wniosków przeciwstawnych. Chociaż wiedza ( nie wiele ma ona 
wiele wspólnego z wiarą) zawarta w nauce wielu organizacji wspierających rozwój duchowości i 
związanej z wiarą kierowanej do ludzi, wchodzących w skład różnych instytucji w tym Kościoła, nie musi 
podlegać i nie podlega jakimś szczególnym naciskom ze strony ludzi opierających swoje rozumowanie 
na obserwacji i analizie otoczenia i natury pod kątem ściśle matematycznym, to siłą rzeczy pewne 
rozwiązania zawarte w wiedzy ludzi postrzeganych jako nauczycieli którzy mówią nam jak postępować 
by być szczęśliwym, obecnie już straciły pierwotny charakter i są na dzień dzisiejszy postrzegane przez 
ogół ludzi w społeczeństwie w nieco odmienny sposób, nie tak zorientowany na ścisłe i dosłowne 
trzymanie się kanonów i prawd zawartych w ich nauce. Rewizja dotyczyła dotychczas już wielu 
zagadnień, jednak to z czym mamy do czynienia to zaledwie początki i pierwotny stan cywilizacji 
człowieka, jest ona obecnie w fazie ograniczonej percepcji i możliwości poznawcze w dużym stopniu 
wynikają z niedoskonałości narzędzi badawczych, dlatego jest na razie zbyt wcześnie, żeby w sposób 
celny i jednoznaczny określić kierunek jej rozwoju a tym samym kształt moralności wytyczonej przez 
określone zasady, które obecnie zdają się niezmienne. Z chwilą osiągnięcia przez ludzi kontroli nad 
procesami przyrodniczymi w zakresie biologii i fizyki, mających zasadnicze znaczenie dla podstaw życia 
na Ziemi, a które obecnie są procesami prowadzącymi do nieuchronnych zmian w organizmach żywych 
sprowadzających się do prawa obiegu materii i energii w przyrodzie dotyczących całej przyrody 
ożywionej na Ziemi,ludzie zaczną prawdopodobnie inaczej interpretować sprawy związane z degradacją 
życia, inaczej ułożą się relacje wewnątrz społeczne, sposób postrzegania wszechświata, w którym 
człowiek już nie będzie więcej stanowił składnika ekosystemu służącego prawu cyrkulacji energii w skali 
całego kosmosu a siłą rzeczy na planecie. Prawdopodobnie może to doprowadzić do wykrystalizowania 
się nowych systemów świadomościowych i duchowości adekwatnych do zyskanej wtedy przez ludzi 
wiedzy, której nie moglibyśmy pojąć z obecnego położenia. Nikola Tesla, urodzony w serbskiej rodzinie 
wynalazca ze Smiljan na terenie Chorwacji, o którym zwykło się mówić, że wynalazł XX wiek zwłaszcza 
pod kątem elektrotechniki, obecnie stopniowo odchodzi z pamięci zwykłych ludzi, ale od kilkudziesięciu 
lat pozostawia swoje wynalazki tym którzy korzystają z jego pasji i geniuszu aż do dzisiaj. Jednak za 
jego życia bywało, że budził różne kontrowersje, a jego pewność siebie i wiara w intelekt, były 
poczytywane za szaleństwo lub w ocenie niektórych w tamtym czasie za zdolności magiczne. I 
rzeczywiście część z jego pomysłów była nacechowana śmiałością i myślą techniczną właściwą tylko 
Tesli. Po śmierci N. Tesli CIA podobno skonfiskowało jego notes, który pełny był rzeczy, o których świat 
się już nie dowie. Obecnie jednak cywilizacja ludzi korzysta z ściśle określonego zestawu technologii 
pochodzących w tym również często wprost z warsztatu Tesli, m.in. wykorzystywany jest prąd 
przemienny 230 V, o częstotliwości 50 Hz, głównie ze względu łatwiejszego przesyłu na duże odległości 
- przy małym natężeniu a dużym napięciu prąd tego typu łatwo później przy użyciu transformatorów 
zmienić w dowolną charakterystykę, np. o większym natężeniu. Straty przesyłowe w standardowej sieci 
elektroenergetycznej sięgają kilkudziesięciu procent całej wytworzonej w elektrowniach energii, głównie 
są to straty na rezystancji, która zwiększa się w miarę wzrostu temperatury np. w porach ciepłych typu 
lata lub wiosny. Próby zorientowania infrastruktury na wytwarzanie energii użytkowej na miejscu 
konsumpcji z dostępnych źródeł energii typu energia słoneczna, wodna, czy wiatr i geotermia czyli OZE 
na razie nie są w wystarczjącym stopniu implementowane z kilku względów i są spowalniane, a 
głównym jest prosty powód ekonomiczny oraz polegający na konieczności zbyt dużej ingerencji w 
istniejącą już infrastrukturę, która w przypadku wejścia systemu rozproszonego byłaby po prostu już 
zbędna. Szkoda, bo rozproszona infrastruktura energetyczna ma zasadnicze zalety, które trudno 
przecenić. Wymagana technologia, taka by skończyć trucie człowieka przez człowieka obecnie istnieje, 
nie mowa tu bynajmniej tym razem o OZE, jednak jest ona tak droga i tajna, bo jest zablokowana na 
takim poziomie przez oponentów ekonomicznych i nie opłaca się stosować tego, bo taniej wychodzi 
węgiel, atom czy gaz, czyli technologia już istniejąca, bo właśnie ta technologia została pochowana 
zanim dostała się do świadomości opinii publicznej i jest zmarginalizowana w postaci tajnych baz 
wojskowych i placówek naukowych gdzie służy do podgrzewania kanapek i kawy. Zrozumiałe więc jest, 
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że nie zrobimy nic jako ludzie, by wyeliminować szkodliwość pewnych rozwiązań. Założenia od 
początku były wadliwe, w latach początku dwudziestego wieku, gdy kształtował się obraz dzisiejszej 
technologii, nikogo nie interesował poziom zanieczyszczeń, czy uwarunkowania ekonomiczne, bo 
uważano że dokonuje się milowy krok cywilizacyjny, a świat korzystał bezkrytycznie z nowych 
udogodnień. Nie ma dostatecznych wskaźników do tego, by oszacować lub odgadnąć, czy 
modyfikowanie obecnej technologii pod względem materiałowym, doprowadzi do uzdrowienia spraw na 
świecie, ale może dojść do sytuacji, w której opracowane zostaną takie materiały, które zmienią obecną 
brudną technologię w czystą (oby), nawet pamiętając o tym, że technologia ludzi od początku miała 
piętę Achillesową, która obecnie coraz częściej się uwidacznia. Gdyby wcześniej zrozumiano pewne 
ograniczenia i cywilizacja zwróciłaby się w innych różnych, a prawidłowych kierunkach, które 
przemilczano w chwili burzliwego i zagłuszającego inne trendy, rozwoju standardowej technologii paliw, 
jakość życia na Ziemi mogłaby niewspółmiernie wzrosnąć w porównaniu do stanu obecnego. Tak się 
składa, że technologie te zostały zmarginalizowane. Społeczeństwo stanowi system otwarty, nie da się 
zbyt długo utrzymać czegoś w tajemnicy, zwłaszcza w erze internetu, informacja stanowi światło 
przebijające z głębokiej wody wiedzy, oraz broń nowoczesnego pola walki jakim jest cyberprzestrzeń o 
wiele bardzie niebezpieczną, niż mogłoby się zdawać . Obecnie hardware i software jest zintegrowany 
jak nigdy przedtem, co ma swoje dobre i złe strony. Wraz z rozwojem elektroniki można odczytywać 
kolejny etap postępu w tej dziedzinie, jednak gdy chodzi o energię to jej wytwarzanie w porównaniu z 
konsumpcją to sprawy zupełnie innej wagi. Baterie litowo-jonowe, których zasady działania i możliwości 
nie ulegają zmianie już od dawna, zasilają urządzenia prądożerne, których prądożerność na przestrzeni 
ćwierćwiecza uległa zwielokrotnieniu, skutkuje to tym, że cykle ładowania zmuszają do konieczności 
posiadania ustawicznego dostępu do punktu z prądem z elektrowni stacjonarnej. A wracając jeszcze na 
zakończenie do N. Tesli, jedną z ciekawostek - flagowych urządzeń elektrotechnicznych Tesli jest tak 
zwana cewka Tesli ( Tesla Coil ) działająca w oparciu o wysoką częstotliwość prądu. Uzyskiwane 
napięcia mogą być rzędu milionów woltów, a iskry mogą mieć długość nawet kilkudziesięciu metrów. 
Tego rodzaju cewki akurat działają o wysokie prądy, ale są rozwiązania działające w oparciu o podobne 
zjawiska elektryczne nie generujące tak wysokich napięć i dające się lepiej kontrolować gotowe by 
zastosować je w celach użytkowych. 

 

41. Od robotów do załogowych podróży kosmicznych. 

 
 
Robotyka to dziedzina technologii obejmująca napędy, sterowanie elektroniczne z wymaganym 
oprogramowaniem oraz zaawansowaną mechanikę pozwalającą na konstruowanie robotów wszelkiego 
typu. Opanowanie budowy robotów bardziej zaawansowanych technologicznie i obdarzonych 
niezależnym systemem podejmowania decyzji, może wpłynąć na radykalne przyśpieszenie procesu 
postępu cywilizacyjnego. Kluczowym momentem w technologii budowy robotów będzie chwila, w której 
zostanie opanowana nie-rakietowa technologia napędu robotów, która nie będzie zależna od ilości 
paliwa w warunkach próżni zupełnej, czyli warunkach jakie panują poza atmosferą Ziemi. Połączenie 
technologii napędu z autonomicznym systemem opartym np. na sztucznej inteligencji, sieciach 
neuronowych przyśpieszyć może znacznie kolonizację planet w systemie słonecznym. Obecnie 
istniejąca i już dość dobrze wykrystalizowana technologia sterowania robotami pozwala na realizowanie 
nawet bardzo wyszukanych konstrukcji robotów, jednak zdalne sterowanie robotami na większą 
odległość napotyka na problem skończonej prędkości fali elektromagnetycznej w przestrzeni, co 
powoduje, że sterowanie robotami w sytuacjach wymagających komunikacji między bardzo oddalonymi 
punktami nadawania sygnału i jego odbioru przez roboty w przestrzeni, staje się niemożliwe lub bardzo 
utrudnione. Autonomiczne systemy sterowania w robotach bazujące na sztucznej inteligencji omijają ten 
problem. Problem konwencjonalnego napędu rakietowego dla zrobotyzowanych przedsięwzięć polega 
na niewielkich prędkościach uzyskiwanych za pośrednictwem tego typu rozwiązań. Konwencjonalne 
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napędy dobrze spisują się w sytuacji pobliża Ziemi, gdy istnieje potrzeba wystrzelenia nowego satelity, 
czy budowy małych stacji orbitalnych, jednak zawodzą gdy w grę wchodzi odległa eksploracja poza-
planetarna. We współczesnej technologii są to jednak najbardziej popularne metody wynoszenia 
ładunku poza atmosferę. Impuls właściwy obecnych rakiet nie przekracza 450 s, co oznacza w 
praktyce, że osiągnięcie najbliższej Ziemi planety wymaga około 8 miesięcy lotu (przy korzystnym 
ustawieniu planet i znośnych do zaakceptowania rozmiarach rakiet). Impuls właściwy napędu 
atomowego z wykorzystaniem ciekłego wodoru - Nerva miał wynosić 850 s jednak nigdy nie został 
wprowadzony do użytku komercyjnego. Gdyby udało się opracować budowę robotów napędzanych 
siłami nie polegającymi na ciągu rakietowym lecz np. na oddziaływaniu pól - nastąpiłby niewspółmierny 
do obecnych uwarunkowań technologicznych postęp cywilizacyjny, być może do tego zmierza sytuacja 
kreowana przez największe ośrodki naukowo - techniczne w różnych rejonach Ziemi. Wszelkie próby 
zmiany rodzaju i metod napędu jakim dysponują współczesne statki kosmiczne, jak dotychczas spełzły 
na niczym, co biorąc pod uwagę okres w jakim następował rozwój napędu rakietowego ( przyjmując 
datę początkową jako moment skonstruowania pierwszej rakiety na paliwo ciekłe przez Roberta 
Goddard'a na początku zeszłego wieku) może skłaniać do zastanowienia się nad przyczyną braku 
innych technologii napędów działających w przestrzeni kosmicznej w naszych czasach. Robotyzacja 
prawdopodobnie do pewnego stopnia będzie rozwijała się równolegle do technologii eksploracji 
kosmosu. Dzisiaj roboty wykonują prace, których człowiek nie chce wykonywać ze względu na ich 
monotonność lub złe warunki otoczenia w rejonie pracy, w przyszłości zdominują one nie tylko fabryki, 
jak dzieje się to dzisiaj, lecz wkroczą do dziedzin życia człowieka typu opieka nad wymagającymi 
pomocy ludźmi, ludźmi w podeszłym wieku, chorymi, będą one przygotowywać samodzielnie posiłki i 
inne prace domowe, zmieni się skala i pole, umożliwiające zastosowanie robotów, powstaną nowe 
zawody i funkcje w społeczeństwie. Rozwój robotyzacji i automatyki jest dobrze przedstawiony i 
widoczny w technologii produkcji samochodów, gdzie roboty są powszechnie stosowane już od dawna i 
w zasadzie każda fabryka aut posiada produkcyjne linie zautomatyzowane. Jeszcze nie dawno przy 
tego typu pracy, którą wykonują obecnie roboty, pracowali ludzie i zostali oni wyeliminowani przez 
automaty, które raz zaprogramowane mogą pracować całodobowo i nigdy nie odmówią wykonania 
danej pracy. Istotnym momentem będzie osiągnięcie równowagi pomiędzy autonomią robotów, a 
oprogramowaniem stworzonym przez konstruktorów. Zanim powstaną na wielką skalę roboty z cechami 
osobowościowymi przypominającymi do złudzenia człowieka, zarówno pod względem cech 
psychicznych, mimiki, poruszania się i zdolności poznawczych, co już się powoli odbywa, trzeba 
zastanowić się, czy tego typu technologia jest tym czego można by sobie na prawdę życzyć. Gdy 
rozróżnienie robota od jego konstruktora stanie się niemożliwe, wtedy robot może zająć miejsce 
konstruktora i nikt nie zauważy tej zmiany, tego typu nonsensów trzeba w przyszłości uniknąć. Są dwa 
nurty robotyki, które zdominują w przyszłości przemysł eksploatowania zasobów planety oraz zajęcia 
wymagające bardzo dużej precyzji. Z jednej strony będziemy mieli do czynienia z robotami, które 
sterować będą innymi maszynami (pojazdami wydobywczymi, pojazdami drogowymi), będą to drony z 
autonomicznym systemem podejmowania decyzji, oraz maszyny produkujące syntetyczne produkty 
żywnościowe, typu np. syntetycznego mięsa. Innym obszarem działalności automatów, będą całkowicie 
automatyczne fabryki, w pracę których człowiek nie będzie musiał w najmniejszym stopniu ingerować, 
będą produkować one wszystko co potrzebne do życia na planecie, począwszy od ubrań do wszystkich 
przedmiotów codziennego użytku. Kolejnym krokiem w robotyzacji może stać się opracowanie technik 
transportu polegającego na wykorzystaniu pola grawitacyjnego, wprowadzenie metod typu silników 
kwantowych, przesyłu danych za pośrednictwem lekkich cząstek typu neutrin, oraz opanowanie technik 
regeneracji tkanek organizmu wspomaganej zestawem metod medycyny, zmieni obraz rzeczywistości, 
w której żyć będą ludzie. Robotyka to bardzo interesująca dziedzina wiedzy i technologii, która pozwala 
na rozwiązanie licznych problemów w technice, może ona również być rozbudową możliwości ludzkich, 
w tym możliwości ludzkiego umysłu oraz organizmu. W przeciągu najbliższych lat technologie oparte na 
robotach używanych poza Ziemią nabiorą na znaczeniu i wyjdą funkcjonalnie poza coś więcej niż łaziki 
marsjańskie i księżycowe. Obecnie rozwijana technologia druku 3D może zmienić się w kierunku 
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budowy za pośrednictwem robotów 3D stałych baz budowanych z materiału miejscowego na "srebrnym 
globie" i Marsie, po to by umożliwić wydobywanie cennych materiałów i surowców do celów 
przemysłowych oraz zainicjować rozwój miejscowego przemysłu i osadnictwa. Pomimo piętrzących się 
trudności technicznych, nie brakuje chętnych do tego rodzaju inwestycji - technologia kolonizatorska w 
obrębie systemu słonecznego, może zwrócić się wielokrotnie i zainwestowane pieniądze nie pójdą na 
marne. Należy spodziewać się, że odpowiednie instytucje i firmy połączą swoje siły, żeby tylko osiągnąć 
swoje cele i stanie się to szybciej niż może się zdawać. Nikt nie jest w stanie zamknąć drogi 
prowadzącej do eksploatacji zasobów systemu słonecznego, jedyną barierą w tym przypadku jest 
odpowiednia technologia - musi ona zapełnić pewność i bezpieczeństwo, zwłaszcza wtedy gdy jest to 
transport załogowy poza atmosferą. Są także chętni do budowy infrastruktury orbitalnej w celach 
turystycznych na znacznie większą skalę niż ma to miejsce dziś, o ile sytuacja dojrzeje do tego, by były 
z tego zyski. System słoneczny nie składa się wyłącznie z planet, ich księżyców i słońca, za to pełny 
jest mniejszych i większych odłamków skalnych i metalicznych, które są jak skarbce pełne cennych w 
warunkach ziemskich metali, surowców, niezbędnych w elektronice i całym przemyśle obecnym na 
Ziemi. Roboty mogą przyczynić się do szybszego powstania odpowiednich technik eksploatacji 
zasobów tych obiektów systemu słonecznego. Człowiek nie wszędzie może pracować i nie we 
wszystkich warunkach sprawdza się, gdy chodzi o wydajność wykonywanych prac i swoje własne 
bezpieczeństwo i tak np. promieniowanie kosmiczne i pochodzące od słońca jest szkodliwe i 
bezpośrednio wręcz zabójcze dla organizmu ludzkiego - stąd pojawia się pole dla wykorzystania 
robotów. Na Ziemi żyjemy i przebywamy w warunkach w których obecna atmosfera w znacznym stopniu 
chroni ludzi zarówno przed szkodliwym promieniowaniem pochodzącym od centralnej gwiazdy w 
układzie słonecznym, jak i od twardego promieniowania z głębi kosmosu, roboty są praktycznie nie 
wrażliwe na tego typu oddziaływanie, nie mniej jednak pracując w warunkach promieniowania ich 
podzespoły mogą zostać częściowo aktywowane. W praktyce dysponujemy dość niską wiedzą 
dotyczącą różnych zagrożeń które można napotkać w układzie słonecznym - dopiero go poznajemy - 
żaden łazik marsjański, który przebywał na tej planecie dostatecznie długo nie wrócił na Ziemię, by 
można było dokonać badań zarówno pomiarów fizycznych i mikrobiologicznych. Księżyc jest 
najprawdopodobniej ogólnie sterylny i w porównaniu do Marsa zagrożenie mikrobiologiczne jest 
minimalne, czy Mars jest sterylny trudno stwierdzić - nie wykryto co prawda sporów w gruncie, jednak 
mogą one występować głębiej pod warstwą gruntu - należy pamiętać, że powierzchnia planety badana 
jest dopiero od 1975 roku, czyli od chwili lądowania pierwszej sondy Viking - jest to niewielki okres 
czasu by z pewnością odrzucić możliwość istnienia zagrożenia. Dodatkowo Mars z uwagi na 
rozrzedzoną atmosferę pozwala na dotarcie do swojej powierzchni meteorytów, które mogą zawierać 
spory z innych systemów planetarnych. Nie jest całkowicie wykluczone także to, czy planeta nie została 
już "zainfekowana" bakteriami z Ziemi, pomimo tego że bardzo dbano by pojazdy wysyłane z Ziemi były 
sterylne, to pewne bakterie mogły przetrwać lot w sondach wysyłanych na Marsa by dotrzeć do tej 
planety. Organizm ludzki to system otwarty wrażliwy na inwazyjny kod genetyczny i toksyny bakteryjne, 
to sprawia, że bezpieczniej w niektórych sytuacjach wysyłać dobrze zaplanowane misje zrobotyzowane 
- co jest czynione i dzisiaj, by poczyniły one odpowiednie przygotowania, po to żeby zapewnić ludziom 
wymagane bezpieczeństwo, w tym schronienie, zapasy żywności, wody pitnej, ochrony termicznej, tlenu 
i pędników chemicznych typu metanu i wodoru, oraz wszelkich innych substancji koniecznych przy 
eksploatacji planetarnej na powierzchni kolonizowanych globów. Jednak sytuacja przedstawia się w ten 
sposób, że obecnie większe szanse w wyścigu na "czerwoną planetę" mają w zasadzie bardzo 
nieliczne organizacje na Ziemi - opanowanie systemów podtrzymania życia na pokładach pojazdów 
kolonizacyjnych oraz transportu za pomocą napędu rakietowego jest ze sobą ściśle połączonym 
zestawem technik, bez współgrania których nie możliwa staje się żadna misja załogowa. Bez 
osiągnięcia określonego pułapu technologicznego całość staje się mało sensowna. Aby utrzymać tego 
typu poziom oraz możliwość komunikacji międzyplanetarnej, konieczne są nakłady finansowe, które 
ponieść z pozytywnym skutkiem zdolne są tylko bardzo nieliczne instytucje na świecie. Pomimo tego, że 
trwają prace nad obniżeniem kosztu wynoszenia w przestrzeń kosmiczną, przypadającego na 1 kg 
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ładunku, przy użyciu rakiet, poprzez np. odzyskiwanie członów rakietowych lub próbę konstrukcji rakiet 
wielokrotnego użytku, to sytuacja w skali świata przedstawia się wciąż dość niekorzystnie. 
 

42. Ciemna materia i ciemna energia. 

 
 
Począwszy od naszego systemu słonecznego, który wraz z miliardami innych systemów gwiezdnych 
tworzy naszą galaktykę, galaktyki takie jak Droga Mleczna - gwiezdne miasto, sumują się na grupę 
lokalną galaktyk, a grupa lokalna jest jednym z ziaren tworzących włókna kosmiczne o skomplikowanej 
geometrii, która przechodzi w najdalsze i nieznane rejony i naprawdę nie ma pewności czy nasz 
wszechświat ma skończone wymiary, czy może jest bezkresny i gdy przyjdzie właściwy moment by 
człowiek mógł go zbadać, stanie on w obliczu niekończącej się jego eksploracji. Galaktyki to ciekawe 
formacje gwiezdne, tworzą one zarówno małe i bardzo duże skupiska materii międzygwiezdnej, gwiazd i 
innych obiektów kosmicznych a rozmiary ich dysków, w przypadku galaktyk spiralnych, mogą sięgać 
setek tysięcy lat świetlnych. Inną grupą galaktyk są galaktyki eliptyczne. Galaktyki eliptyczne to 
interesujące formacje gwiazd w formie owalnej lub kulistej, gdzie odległości między gwiazdami 
zmniejszają się w miarę zbliżania się do centrum tego typu galaktyk i mogą wynosić nawet 1 rok 
świetlny. Grawitacja spaja je w całość jednak mechanizm zapewniający stabilność tego typu galaktyk 
zdaje się być nieco inny niż w galaktyce spiralnej. Galaktyki spiralne obracają się wokół swojego 
zgrubienia centralnego więc siła odśrodkowa zdaje się współgrać z siłami grawitacyjnym by ustanawiać 
pewnie pozycje układów gwiezdnych w swojej strukturze, jednak dodatkowo coś jeszcze powoduje 
przeciwstawianie się grawitacyjnemu zapadnięciu się galaktyk zarówno spiralnych jak i eliptycznych jest 
to cały czas będąca zagadką naukową tkz. ciemna materia, która prawie nie oddziałuje ze zwykłą 
materią, a jej zadanie zdaje się polegać na utrzymaniu odpychania, czyli jest to materia o ujemnym 
oddziaływaniu grawitacyjnym. Ciemna materia jest to wynikająca z obliczeń masa brakująca w 
kosmosie, bez której wytłumaczenie pewnych cech wszechświata nie jest możliwe przy obecnym 
poziomie naukowym obowiązującym w naszych czasach. Stała kosmologiczna, której wprowadzenie 
jest tak samo słuszne jak zaproponowanie istnienia ciemnej materii i ciemnej energii czyli przeciwwagi 
dla dodatniego oddziaływania grawitacyjnego obowiązującego w klasycznej materii i zrównoważenia 
tego oddziaływania ujemnym oddziaływaniem grawitacyjnym, którym z założenia miały by się cechować 
ciemna materia i ciemna energia, wprowadzona ona została w celu wyjaśnienia niewytłumaczonych 
obecnie właściwości kosmosu w szczególności ma ona zastosowanie w teorii tkz. statycznego 
wszechświata. Jednak tego typu spekulacje nie mają jak dotychczas potwierdzenia doświadczalnego, 
gdyż nie udało się otrzymać w laboratorium nawet najmniejszej ilości materii tego typu lub wykryć 
choćby ślady ciemnej energii za pośrednictwem różnych urządzeń badawczych.Ciemnej materii jest 
zdecydowanie więcej niż materii standardowej, bo jak się okazuje z obserwacji znanego wszechświata, 
tempo jego rozszerzania się zwiększa się, właśnie dlatego, że ciemna materia ma charakter 
oddziaływań odwrotny do standardowej materii, czyli każda jej cząstka ma odpychać się grawitacyjnie 
jedna od drugiej. W galaktykach eliptycznych równowaga pomiędzy siłami grawitacyjnymi, a siłami 
odśrodkowymi musi być zapewniona, zabezpieczenie przed kolapsem nie polega raczej na polu 
magnetycznym gwiazd, ani na tym że galaktyki te obracają się, tutaj wyraźnie widać że coś hamuje 
zapadanie się tego typu galaktyk, być może jest to właśnie ciemna materia. Wszechświat zdaje się 
rozszerzać we wszystkich kierunkach, każdy jego punkt oddala się od drugiego, przestrzeń a nie tylko 
materia rozrzedza się coraz bardziej w związku z czym powstały teorie mówiące, że struktura 
przestrzeni na skutek rozszerzania się ulegnie "rozdarciu" a wraz nią również i materia przestanie 
istnieć, wszystkie atomy ją tworzące zostaną rozdarte i przestaną istnieć. Jest to nieco ponura teoria i 
wizja końca wszechświata ale nie wszystko w kosmosie kończy się happy end'em włącznie z tragediami 
o katastrofalnym zasięgu, które gdyby wydarzyłyby się w rejonie systemu słonecznego doprowadziłyby 
do zniszczeń na niewyobrażalną dla ludzi skalę. Sformułowana także została teoria strun mówiąca o 
wielowymiarowości wszechświata, zakłada ona że wszechświat składa się z wielu wymiarów - więcej 
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niż trzech, bo aż z jedenastu. Poszczególne wymiary drgają w 11 - wymiarowej przestrzeni. Jest to 
próba wytłumaczenia pewnych nierozwiązanych problemów matematyki i fizyki, do rozwiązania których 
potrzeba więcej niż trzech wymiarów przestrzeni, chodzi o tkz. tensory, które powstają w procesie 
obliczeń i nie można dla nich znaleźć rozwiązania kierując się zasadami przestrzeni trójwymiarowej. 
 

43. Płyny i ich zastosowanie w napędzie bezwładnościowym.  

 
 
Płyny to substancje o średniej gęstości, większej od gazów a mniejszej od ciała stałego, chociaż są 
wyjątki np. typu litu, który jest ciałem stałym a jest lżejszy od np. wody. Ośrodek ciekły może reagować 
na siły dynamiczne, w tym przypadku wiąże się to z efektami bezwładnościowymi, które powstają wtedy 
gdy ciecz zmienia kierunek przepływu, prędkość przepływu lub reaguje na zewnętrzne siły jak siła 
odśrodkowa lub przyśpieszenie albo spowolnienie w ośrodku ciekłym. W oparciu o tego typu zjawiska w 
przeszłości próbowano rozwiązań zdolnych do napędzania określonych urządzeń do generowania 
prądu czy w lotnictwie, a nawet w astronautyce. Prekursorzy tego typu rozwiązań najczęściej nie 
cieszyli się swoimi rozwiązaniami w kontekście powszechnego uznania, raczej pozostali aż do 
współczesnych czasów praktycznie w cieniu powszechnie stosowanej technologii i ich propagatorów, 
których liczba przerosła najśmielsze oczekiwania. Już od czasów Tesli nie brak było przeciwników 
określonych technologii z potencjałem do odmienienia problemów lotów atmosferycznych i kosmicznych 
jako takich. Sam Tesla miał w swoim zestawie patentów również urządzenia jak turbiny oraz pompy, 
które cechowały się odmienną konstrukcją na ówczesne czasy. Od chwili gdy ludzkość zaczęła 
korzystać z wypalania węgla, gazu i innych nośników energii w celu wytwarzania energii elektrycznej w 
elektrowniach, już od tego czasu zaczęło się odejście od tkz. darmowej energii, odrzucono w ogóle 
koncepcję wolnej energii jako takiej, a technologia zaniedbała niekiedy rewolucyjne rozwiązania 
polegające na przepływie ciężkich cieczy lub energii molekularnej w nich zawartej. Energia zaczęła się 
tym samym kojarzyć ludziom ze schematem, w którym pierwsze skrzypce grają całe korporacje a 
system jej wytwarzania z systemem zcentralizowanym. W tym punkcie energia wytwarzana 
powszechnie przez konsumenta ucierpiała najbardziej. Napędy i elektroenergetyka zaczęły być 
kontrolowane przez gigantyczne korporacje, sterowane sztucznie za pośrednictwem centralnych 
systemów administracyjnych, przez co wolność człowieka została ograniczona bo doszło do tego, że 
musiał on podporządkować się machinie właśnie tego typu. Gdyby każdy dysponował wolnością 
miejsca przebywania, sposobu zasilania swoich potrzebnych urządzeń, to pod względem 
ekonomicznym i ergonomicznym, cały system kontroli społeczeństwa ległby w gruzach, wyłoniła by się 
z tego nowa forma, czysty krajobraz technologiczny, w którym w końcu człowiek decyduje o swoim 
losie, a nie korporacje i rządy. 
 

44. Skala Kardaszowa, a inne koncepcje. 

 
 
Skala Kardaszowa, którą zaproponował w 1964 Nikołaj Kardaszew obrazuje hipotetyczne poziomy 
rozwoju cywilizacji. Jako cywilizacja ziemska reprezentujemy obecnie poziom cywilizacji typu T - 0. 
Cywilizacja typu T-0 opanowała energię dostępną na Ziemi, posiada możliwość zapisywania danych, 
budownictwa, oraz posiada kulturę i sztukę, cywilizacja taka opanowała energię atomową w znacznym 
stopniu i dysponuje zaawansowanymi metodami przekazu informacji. Należy przypomnieć, że według 
skali Kardaszowa cywilizacja typu T - 1, dysponuje energią całkowitą gwiazdy, docierającą do Ziemi, 
opanowała fuzję termojądrową, budowę procesorów planetarnych zdolnych do kontroli nad pogodą itp. 
Skoku cywilizacji ziemskiej, między cywilizacją Typu T-0 , a T-1, nie należy się spodziewać wcześniej 
niż po roku 2100. W zakres możliwości cywilizacji typu T-1, wchodzi rozbudowana kolonizacja własnego 
systemu planetarnego, oraz wysyłania sond do sąsiednich układów planetarnych, kontrola nad 
wszystkimi procesami na planecie itp. Cywilizacja typu T-2, to cywilizacja, która opanowała energię 
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świetlną całej gwiazdy ( rozwiązania typu sfery Dysona) i podróże międzygwiezdne. Ludzkość ten 
poziom może osiągnąć nie wcześniej niż pod koniec tego milenium. Dalej przypada cywilizacja typu T-3, 
która potrafi wykorzystać energię całej galaktyki, gwiazd neutronowych i czarnych dziur. Typy cywilizacji 
wyższe to typ od T-4 do T-7, które dysponują już tak fantastycznymi możliwościami, że można je 
przyrównywać do możliwości boskich. Bez względu na to jak to spostrzegać, cywilizacja człowieka jest 
w fazie zarodkowej, nie osiągnęła jeszcze poziomu cywilizacji T-1. Obecnie prawdopodobnie kluczem 
do sukcesu, będzie opanowanie energii termojądrowej, poprzez kontrolowaną fuzję termojądrową, jak w 
systemach typu tokamaków, czy polywell lub laserowej fuzji termojądrowej. Opanowanie tego rodzaju 
energii mogłoby przyśpieszyć wejście do stadium T-1. Dostatek energii dla rozwoju globalnej 
gospodarki przyczyniłby się do wzrostu ekonomicznego, doprowadziłby zapewne do likwidacji walki o 
energię między poszczególnymi krajami, gdyż jej ilość zaspokoiłaby wszystkie wymagania z chwilą 
wypracowania odpowiedniej stabilnej technologii fuzji. Sytuacja, w której prowadzona jest walka o 
surowce energetyczne nie jest zdrowa ani dla ekosystemu planety, ani dla poszczególnych 
użytkowników tych surowców. Nonsens cywilizacji opartej na zanieczyszczaniu środowiska osiągnie 
swoje apogeum, jeżeli cywilizacja będzie zwlekać z wdrożeniem tego źródła energii. 
 

45. Zrobotyzowana eksploracja systemu słonecznego. 

 
 
Być może już w niedalekiej przyszłości robotyka i automatyka umożliwi szerzej zakrojoną i 
zaawansowaną kolonizację całego układu słonecznego. Do tej pory mieliśmy do czynienia z 
nieskoordynowanym i partykularnym wysyłaniem przez różne agencje kosmiczne (NASA, ESA) małych 
zrobotyzowanych misji jak misja Spirit'a czy Opportunity i nie tak niedawna Curiosity lub ostatnia udana 
misja Juno orbitująca obecnie wokół Jowisza. Różne prace w dziedzinie robotyki i automatyki 
przyczynią się do przygotowania zaplecza technologicznego dla pionierów kolonizacji planet typu Marsa 
i być może również budowy miast w wyższych warstwach atmosfery Wenus. Obecne próby kolonizacji 
planet układu słonecznego rozbijają się o fundusze, brak jest centralnie sterowanego systemu 
ponadpaństwowego, nadrzędnego zawiadującego eksploracją systemu słonecznego, który umożliwiłby 
bardziej złożoną i wielowątkową produkcję robotów wyposażonych w sztuczna inteligencję mogących 
być w stanie wprowadzić bardziej istotne zmiany w środowiskach docelowych, czyli tam gdzie zostałyby 
one wysłane. Misje takie, aby uzyskać ważny i kluczowy rezultat, musiałyby składać się z setek robotów 
wysyłanych na daną planetę mogących współpracować ze sobą, uzyskiwać potrzebne substancję w 
procesie rafinacji regolitu, gruntu dostępnego na miejscu oraz zdolnych do konstruowania schronów dla 
ludzi, oraz wszystkich systemów zaopatrzenia w energię. Czy będzie to również energia pochodzenia 
atomowego czy konwencjonalna, zależy od rozmachu przeprowadzanych działań, jednak wykorzystanie 
energii atomowej powinno znacznie wpłynąć na możliwości przetrwania na miejscu jeżeli chodzi o 
kolonizatorów. Zasadniczo zasilanie w energię oraz wytwarzanie potrzebnych substancji musi 
przebiegać automatycznie i wykazywać się dużą niezawodnością, ponieważ poleganie na technologii 
będzie jedyną formą i możliwością przetrwania na wielu nowych środowiskach planetarnych, czy 
księżycach np. w celu rafinacji platyny i złota. Aby do tego rodzaju aktywności doszło nie wystarczy 
dysponować wiedzą i standardowymi umiejętnościami, trzeba natomiast wykazać się umiejętnością 
przewidywania zdarzeń, które w razie sytuacji kryzysowej mogą przebiegać bardzo szybko. Żaden 
człowiek nie stanął jeszcze na innej planecie poza Ziemią, co wyraźnie wskazuje na fakt, że obecnie 
świat zbyt bardzo pochłonięty jest własnymi sprzecznymi interesami, co nie służy jego mieszkańcom w 
żaden sposób, żeby jednak doszło do konkretów potrzebna jest współpraca pomiędzy zespołami ludzi 
dysponującymi wiedzą i zapleczem technologicznym. Wybierzemy się w kosmos z jednego ważnego 
powodu - nasza planeta się zużyje i po pewnym czasie wyeksploatowana, nie będzie przedstawiała dla 
rodzaju ludzkiego żadnej większej wartości. Obecnie opracowaliśmy technologie w oparciu o które 
eksterminujemy systematycznie z Ziemi dość duże ilości innych gatunków cieszące się jeszcze obecnie 
możliwością życia w zanieczyszczonym, ale jeszcze podtrzymującym ich egzystencję, środowisku. 
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Sztuczne mięso, GMO, sztucznie wytwarzany tlen i woda, to może być przyszłość, w której nie ma 
zasadniczej przyrody, Ziemia stanie się natomiast systemem zurbanizowanym i uprzemysłowionym, 
sam ekosystem pozbawiony zostanie ciągłości a poszczególne ogniwa zostaną raz na zawsze złamane. 
Klony ludzi przeznaczonych dla wymiany organów dostarczą tkz."życia wiecznego" swoim właścicielom. 
Chociaż przecież decydujący o osobowości centralny układ nerwowy nie będzie mógł być wymieniony w 
prosty sposób nawet gdyby udało się dzięki klonowaniu wymieniać wszystkie inne organy i skórę. 
Teoretyzowania tego typu, że systemy takie jak przejście na technologię elektryczną w całości, mogą 
ale nie koniecznie powinny doprowadzić do odciążenia ekosystemu naszej planety od szkodliwego 
gatunku którym można nazwać człowieka, który działa ewidentnie metodami samobójczymi dla siebie, a 
dla innych gatunków mieszkających na Ziemi stanowi poważne zagrożenie ich egzystencji. Dlatego 
należy zastanowić się, co jest ważniejsze, czy ratowanie doświadczonej przez los populacji przez 
działanie partykularne typu dania ludziom ryby a nie dania wędki, bo czymże innym jest dawanie 
pożywienia, leków i ubrań bez tworzenia odpowiedniego przemysłu, infrastruktury w tym elektryfikacji 
słabo rozwiniętych gospodarczo rejonów świata oraz odpowiedniej edukacji, czy może zwrócić się w 
kierunku kolonizacji np. Marsa, rozwijając jednocześnie zaawansowane technologie, które zaprocentują 
za jakiś czas w sposób obfity, a udający się w liczbie milionów na tą planetę kolonizatorzy przecież 
ustąpią miejsca innym biedniejszym jednostkom, które dzięki temu będą się mogły najeść do syta czy 
przebywać w klimatyzowanych pomieszczeniach w warunkach skwaru. Należy skoncentrować się na 
jak najmocniejszej eliminacji zagrożeń płynących z kosmosu oraz opracowaniu ekonomiczniejszych 
metod transportu poza planetarnego, bo sytuacja i tak po jakimś czasie zmusi do tego świat i polityków, 
w przeciwnym razie dojdzie do odwrotnego w skutkach efektu, czyli gwałtownej depopulacji, na skutek 
poważnych zaniedbań badawczych, upadku większego fragmentu kosmicznej skały lub działań 
wojennych na globalną skalę, z czym mieliśmy już do czynienia kilka razy wcześniej. Wzrost 
demograficzny siłą rzeczy nasila falę nienawiści i agresji, zarówno w skali jednostki jak i całych 
narodów. Nie pomoże w tym planowanie, nawet również jakiekolwiek inne projektowanie od strony 
biologicznej ludzi, gdyż ostateczny wpływ na charakter człowieka mają uwarunkowania środowiskowe, 
zatem ilość "wadliwych" jednostek natomiast zgodnie z prawem prawdopodobieństwa i tak będzie 
niemożliwa do oszacowania, a działania edukacyjne stają się nie do końca skutecznym rozwiązaniem. 
W tym względzie mamy np. terroryzm oparty na nienawiści a przecież terrorystów używających metod 
terrorystycznych nie da się zupełnie edukować i stanowią oni obecnie formę destabilizowania 
wielowątkowego ustroju światowego, której nie można pominąć, ponieważ sytuacja tego typu może 
wymknąć się spod kontroli i jest to jeszcze jeden problem, nadzwyczaj twardy orzech do zgryzienia dla 
prób wprowadzania kontroli i bezpieczeństwa międzynarodowego. Natomiast z drugiej strony istnieje w 
wyżej rozwiniętych społeczeństwach mocne dążenie nieakceptowania przejawów odmiennego myślenia 
i eksploatacji systemem prawno-ekonomicznym jednostki z negatywnym skutkiem dla cywilizacji, 
czynione przez ludzi owładniętych różnymi, nie zawsze idącymi w kierunku korzyści ogółu ludzi, ideami. 
Mamy tutaj nieuzasadniony wpływ na technologię realiów ustanowionych jeszcze przez stare metody 
myślenia, nikt w obecnej cywilizacji nie zerwał i nie odciął się jeszcze definitywnie od ogólnego 
schematu uprawiania polityki, tego jakiej technologii obecnie używamy i nawet największym umysłom 
naszych czasów nie dano szansy na stuprocentowe pole manewru, ani nie zrealizowano większości z 
ich kluczowych wizji. Dla wojowników wykorzystujących terroryzm, filozofia zachodu to dzieło demonów, 
te kultury nigdy nie przejmą schematu funkcjonowania opartego na tych zasadach i jest to kolejna 
przeszkoda w zjednoczeniu narodów w celu przyśpieszenia eksploracji systemu słonecznego. 
Podziałów jest znacznie więcej niż można zauważyć patrząc pobieżnie, większa część kultury zachodu 
pod względem mentalności człowieka, faktycznie przejęta została przez system monetarny jako taki, a 
życie stało się poligonem dla zdominowanych, zdeterminowanych i zminimalizowanych do posiadania 
jednostek, pozbawionych co gorsza pożytecznej wizji. Jednak widać już wyraźnie, że znudzone 
społeczeństwo poszukuje pewnej różnie pojmowanej odskoczni, szczególnie w gospodarkach wyżej 
rozwiniętych, ta sytuacja i tendencja może dojrzeć do tego że do ich grupy dojdą nowe narody a na 
skutek postępu technicznego sytuacja polepszy się do tego stopnia, że znikną choroby i ubóstwo, a 
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technologia nie przerodzi się w monstrum pożerające swojego twórcę, jak może to się stać w przypadku 
AI lub technologii nuklearnej. 
 

46. Kapitalizm. 

 
 
Dążenie społeczeństwa w systemie kapitalistycznym do posiadania, jako takiego, jest niestety podstawą 
funkcjonowania systemu kapitalistycznego, bez tego system ten przestałby funkcjonować, jednak 
ewentualny brak dostatecznej ilości dóbr, czy z drugiej strony brak siły nabywczej ze strony konsumenta 
zawsze wcześniej czy później doprowadza do kryzysu, w nawet wysokorozwiniętych krajach ten 
problem jest istotny, bo jakkolwiek pierwszorzędne potrzeby pozostają zaspokojone to dobrobyt jest dla 
niektórych marazmem ciężkim do zniesienia w dłuższych ramach czasowych, stąd często poszukiwania 
jakiegoś źródła emocji, będącego w konflikcie z otoczeniem. Demokracja to ustrój, w którym 
dopuszczalne jest wszystko, pod warunkiem, że ma to uzasadnienie ekonomiczne, problemem jest tylko 
ilość pieniędzy by poprzeć daną inicjatywę, która z merytorycznego punktu widzenia może być 
całkowitym nonsensem, jednak dopóki jest to przedsięwzięcie rentowne to będzie ono wspierane, nawet 
pomimo zepchnięcia na margines innych lepszych idei, które siłą rzeczy będą niedofinansowane, czy to 
w technologii czy gospodarce, system ten staje się faktycznym zdeformowanym kapitalizmem 
zdeprecjonowanym do dyktatury systemu monetarnego, który zamiast pomagać, utrudnia życie w 
dłuższej skali czasowej, głównie za pośrednictwem systemów administracyjnych, chcących 
administrować głównie tymi jednostkami, które nie potrafią się skutecznie ale w ramach prawa przed 
nim bronić, w którym realia wolnorynkowe i prawo obowiązujące w gospodarce nie służą celom 
utylitarnym, a jedynie stanowią tor przeszkód dla bezsensownego bogacenia się najczęściej tych, którzy 
korzystają z bogactwa w sposób nonsensowny i krótkowzroczny. Obawiam się, że jeszcze daleko 
jesteśmy od zrównoważonego i harmonijnego rozwoju tych właściwych i istotnych technologii, które nie 
będą rabować nas z zasobów finansowych, a faktycznie wypromują każdego z osobna jeżeli tylko 
dysponuje on pozytywnym potencjałem i zapewnią egzystencję masom ludzi bez borykania się 
codziennie z problemami i potykania się o próg ekonomiczny postawiony przez wymagania gospodarki 
ustawionej na krótkich nogach, której fundamentem są emeryci i klasa średnia, najbardziej 
eksploatowana ekonomicznie. Niesprawiedliwe i dziwne natomiast jest to, że im niższa jest ranga 
ekonomiczna podmiotów do eksploatacji tym bardziej eksploatacja ich będzie wzmożona. Równoległy 
wniosek jest taki, że człowiek kierujący się chęcią posiadania jest właśnie najlepszym obiektem do 
kontroli dla "systemu". Inni, którzy mają szansę wymknąć się spod kontroli nie "zsynchronizowani" z 
"mechanizmami" nie osiągają swych celów z powodu braku dostępu do odpowiednich środków 
potrzebnych do ich realizacji na skutek braku komplementarności z tym spolaryzowanym systemem, 
który stworzony został przez "nakręconych" przez pieniądz "wizjonerów" "ojców" współczesnego pola 
walki ekonomicznej. Wszyscy ci ekonomiści zwolennicy różnych koncepcji przeznaczonych do 
racjonalizacji na żywym ciele społeczeństwa, testują swoje teorie za darmo jak w laboratorium, pracując 
jednak nie nad lekarstwem ale nad czymś odwrotnym w działaniu, pomimo tego efekty niejednokrotnie 
nie są zgodne z oczekiwaniami. Rządy przychodzą jedne po drugich, a to co zepsuli poprzednicy jest 
później elementem kreowania przewagi politycznej dla aktualnie rządzących, jednak realia nie wiele się 
zmieniają i nie przekładają się w znaczny sposób na możliwości przeciętnego obywatela. Cały system 
na skutek braku dalekosiężnej wyobraźni nie zmienia się zbytnio. Obecnie technologia dostępna na 
Ziemi nie dysponuje środkami, do tego by realizować jakiekolwiek śmielsze marzenia technologiczne 
wykraczające poza z góry utarte ramy naukowe i szybko ta sytuacja nie ulegnie poprawie, bo 
zainteresowanie jest wszędzie znikome, ale w tym przypadku tak się składa, że prawdziwym i 
faktycznym wyznacznikiem rozwoju technicznego cywilizacji jest właśnie możliwość realizowania 
eksploracji kosmosu, bo w tym przypadku uwidaczniają się wszystkie problemy technologiczne, z 
którymi raczkująca cywilizacja sobie nie radzi, dlatego jest unieruchomiona we własnym "domu" czy 
"kołysce" i nie rozumie ani nie dostrzega istotnego zewnętrznego ładu i zasad w swoim sąsiedztwie. 
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Niestety zaawansowana technicznie technologia dostępna na Ziemi, która nie służy istotnym niczyim 
korzyściom była i jest nader często wprzęgnięta w tryby przemysłu zbrojeniowo-wojskowego i odkąd 
sięgnąć pamięcią pole walki było miejscem, na którym jednocześnie była ona testowana i ulepszana a 
sektor wojskowy był często głównym inwestorem w wielu kluczowych dziedzinach przemysłu 
wojskowego doprowadzając do jego nadmiernego rozrostu. Analizując historię konfliktów na Ziemi, 
można dostrzec, że ludzkość, nie może dłużej "wytrzymać" bez jakiejś mniejszej lub większej 
"zawieruchy", i szuka wciąż konfliktu, a od ciągłego dążenia do autodestrukcji niestety nie mogą jej 
odwieść ani ustabilizowany dobrobyt ani żadna inna forma dostępnego obecnie szczęścia. Konflikt od 
dawna miał różne podłoże ideologiczne, jeżeli nie chodziło o podstawy religijne, to o panowanie nad 
określonym rejonem świata, lub o przejęcie kluczowych i strategicznych dóbr albo o jedynie prostą 
potrzebę zdobywania i podbijania. Wygląda na to,że konflikt dla niektórych przedstawicieli naszej 
cywilizacji jest podstawą ich działania i rozumowania. Są konflikty wynikające z charakteru ludzi 
dążących do każdej formy konfliktu i agresji, o podłożu religijnym czy przejawów braku tolerancji dla 
jakichkolwiek innych form działania i zachowania się. Chyba długo jeszcze trzeba będzie czekać do 
czasu eliminacji wielowątkowego konfliktu wszystkich form, tak by przedstawiciele i wyznawcy 
"międzynarodowego prawa dżungli", nie osobno, a razem, zaczęli przemawiać jednym tonem i nie od 
święta w imieniu wszystkich tych ludzi rządzonymi przez wyznawców prawa, które nie ma nic z prawem 
wspólnego, bo służy jednym a innych eliminuje. 
 

47. Technologie. 

 
 
Począwszy od wczesnych lat pięćdziesiątych dysponujemy wysoko-zaawansowanymi a zarazem 
niszczycielskimi broniami masowego rażenia. Bomba wodorowa - wynalazek zdolny do siania 
spustoszenia na niespotykaną skalę w ekosystemie Ziemi, nie jest jedyną z broni jaką posiada 
ludzkość. Energia atomowa może być nadzieją ludzkości na praktycznie nie kończącą się możliwość 
czerpania energii dla rozwoju cywilizacji, a jednocześnie jedną z technologii opartej na syntezie oraz 
rozpadzie atomowym, co oznacza od strony faktycznej -zastosowania zgrubnego i surowego podejścia 
do techniki produkcji energii. Pod względem zaawansowania technologii wykorzystanie energii 
atomowej nie zostało jednak do końca opanowane i incydenty gdzie technologia tego typu wymyka się z 
pod kontroli są dość częste. Podejście do produkcji energii oraz realnych potrzeb wymaganych przy 
transporcie wszelkiego typu, gdzie mogą być konieczne duże energie, albo nawet energie mniejsze, za 
to z większym naciskiem na samą technologię, może jednak odbiegać i prawdopodobnie odbiega od 
istniejących w naturze możliwości, z którymi nauka obcuje na co dzień, lecz nie rozumie i nie dostrzega 
ich mechanizmu a tym samym nie potrafi prawidłowo zinterpretować skorelowanych danych. Znane 
realia wynikające z właściwości otaczającego świata fizyki, tutaj także nie zapewnią rozwiązania 
patowej sytuacji, gdyż nie podpowiadają one rozwiązań, a jedynie opisują pewną prawdę o kosmosie. 
Dość często spotykamy się z prawdą, której nie potrafimy właściwie zinterpretować, nader często nie 
rozumiemy pewnych zaistniałych wydarzeń, mających decydujący wpływ na nas i nasze otoczenie. Od 
kilku pokoleń życie na Ziemi nie zmieniło się co do swoich podstaw znacząco. Ten fakt może niepokoić, 
bardziej jednak skłania do pytań o przyczynę tej sytuacji. Co jakiś czas jednak zdarzają się rzeczy 
niezaplanowane przez naukę i fizyków, które nie mogłyby wydarzyć się w inny sposób jak np. przez 
przypadek. Wielu ludzi zajmujących się różnymi tematami odbiegało w treści swoich badań od 
standardów i ogólnego oraz aktualnego nurtu, jednak z takiej czy innej przyczyny ich rozwiązania nie 
miały ważniejszego dla większej zbiorowości ludzi impaktu. Pewne cele wytyczane przez potrzeby 
cywilizacyjne osiągnięto poprzez wejście innymi drzwiami i zamiast rozwiązywania określonych tematów 
bezpośrednio musiało upłynąć więcej czasu nim sytuacja zakończyła się sukcesem. Czasami 
interesujące jest jednak nie to co dzieje się tam gdzie jest największy hałas technologiczny i naukowy, 
gdyż akurat co do niego zdolni jesteśmy jasno odczytać przyszłość i przesłanki technologiczne, które go 
określają są przejrzyste. Pewne rozwiązania legły w gruzach, zaprzestano pracy nad nimi, bo teoria nie 
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była w stanie przewidzieć pewnych konsekwencji, albo sprawy komplikowały się ekonomicznie, gdy 
przeoczono istotne problemy, które ułatwiłyby dalsze prace. Jednak wizja dawno pogrzebanej 
technologii nie odpuszcza do dzisiaj i w umysłach wielu rodzą się nowe wyobrażenia i wraz z postępem 
nad materiałami i automatyką są one coraz realniejsze. Niektóre próby opanowania możliwości 
pochodzących z tego typu prac nad wyśnionymi technologiami, mogą mieć realne znaczenie dla 
kierunku rozwoju świata. Prace nad źródłami energii, typu energii powstającej jak gdyby z niczego, lub 
raczej z próżni, z nie wiadomo w wyniku jakich procesów elektrycznych, lub przy wykorzystaniu nie 
wiadomo jakiej natury i mechanizmów dotyczących materii, czy pól, mogą podlegać krytyce, jednak ich 
skuteczność jest obecnie niejednokrotnie naoczna. Tego typu urządzeniami są m.in. urządzenia 
elektrochemiczne i elektrotechniczne jak specyficzne ogniwa, czy wzmacniacze energii, o nie 
wyjaśnionych źródłach tejże energii w oparciu, o którą te urządzenia są zasilane. Kolejnym przykładem 
jest napęd elektromagnetyczny, próby jego budowy podejmowano już wcześniej bardzo często, w 
oparciu o elektromagnetyzm działa obecnie wiele urządzeń jednak mechanizm, który bezpośrednio w 
skali makro zmieniałby energię elektromagnetyczną na kinetyczną, nie jest wykorzystywany obecnie do 
napędu pojazdów kosmicznych. Brak jest urządzeń zasilanych samymi falami elektromagnetycznymi, 
które przedstawiałyby jakąś przeciwwagę dla napędu rakietowego. Nie ma rozwiązań, gdzie 
następowałaby interakcja pola elektromagnetycznego z polem grawitacyjnym, albo próba kontroli nad 
inercją ciała stałego. Chociaż znane są kwantowe podstawy fizyczne odnoszące się do materii i 
procesów wymiany energii i materii, to cały czas nie zdołano przedstawić uzyskanej wiedzy w 
powiązaniu z czymś więcej jak technologia konwencjonalnego transportu kosmicznego. W napędzie 
rakietowym decydujące znaczenia ma powstające w reakcji chemicznej ciśnienie, w napędzie 
elektromagnetycznym teoretycznie zastosowanie miałoby zjawisko takie jak rezonans 
elektromagnetyczny, czy paramagnetyczny - EPR, być może NMR (jądrowy rezonans magnetyczny), 
jak dotychczas nie ma praktycznie danych o tym, że jakieś prace tego typu zostały zwieńczone jakimś 
większym sukcesem. EM - drive, to dalej technologia raczej traktowana z przymrużeniem oka, pomimo 
tego, że prawdopodobnie udowodniono jej istnienie, to dalej podstawy teoretyczne stanowczo ją 
wykluczają, z powodu np. braku zgodności z zasadą zachowania pędu, czy dynamiki ciała stałego. 
Zjawiska elektromagnetyczne, gdzie wykorzystywane są wysokie częstotliwości, nie są obce w 
nowoczesnej technologii, znane są od dawna, a związane z nimi wysokie energie mają zastosowanie 
m.in. w technologii telewizji, radia i elektronice w.cz. Brak jest tutaj pomostu pomiędzy stosowaną 
obecnie technologią, pewnymi faktami, do których nie mamy jeszcze klucza technologicznego. Winą 
obarczyć można jedynie całość schematu technologicznego i jego charakterystykę, oraz zanik w rysie 
technologicznym pewnych funkcji psychologicznych, które w normalnych warunkach otworzyłyby drogę 
do nowych rzeczy. Jest kilka punktów, w których są niedociągnięcia w wiedzy, zdaje się, że 
najważniejszym niedociągnięciem jest brak wiedzy i przewidywań z zakresu połączenia dynamiki ciała 
stałego z jego reprezentacją termodynamiczną, w tych realiach nauka zatrzymała się jeszcze gdzieś na 
początku XX wieku. 


