Zpět! 

Bůh - Stvořitel, věda, náboženská víra, kosmologie, matematika, biochemie a dějiny Božího stvoření světa.
Upozornění:
Toto náboženské dílo píši vyšším intelektuálním stylem, protože jej píši pouze pro samotné intelektuály!! 
Nejste-li intelektuál, pak raději tuto konkrétní náboženskou práci ani nečtěte - pravděpodobně ji totiž stejně nebudete vůbec rozumět!!!
Vybrané citáty - Motto:
Albert Einstein: "k Bohu jsem schopen se přiblížit se pouze natolik, nakolik mi to umožní moje matematické schopnosti."
L. A. Bľumenfeľd: "Život ve vesmíru jestvuje pouze jen na jediném místě, a to na naší Zemi."
Malá poznámka na margo obou dvou výše uvedeným citátů:
Nejen výše uvedený výrok velikého intelektuála Alberta Einsteina, ale i další výrok se kterým se i já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola rovněž plně ztotožňuji, tj. výrok "Život ve vesmíru jestvuje pouze jen na jediném místě, a to na naší Zemi", vyslovil intelektuál fakticky téhož nejvyššího intelektuálního rangu jako je i A. Einstein – nesmrtelně veliký ruský intelektuál, biofyzik, akademik, profesor L. A. Bľumenfeľd, jehož vědecký výrok "Život ve vesmíru jestvuje pouze jen na jediném místě, a to na naší Zemi" můžete kromě jiného najít zapsán i v jeho vědecké práci Проблемы биологической физикы – přepsáno do naší latinky “Problemy biologičeskoj fiziky”, kterou vydala Nauka, Moskva 1977, kde je zachycen i tento nesmrtelný a bez nejmenších pochybností pravdivý vědecký výrok velikého ruského intelektuála, biofyzika, akademika a profesora L. A. Bľumenfeľda, že "Život ve vesmíru jestvuje pouze jen na jediném místě, a to na naší Zemi", což je absolutně pravdivý vědecký výrok, a s tímto výrokem se proto i já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola rovněž plně ztotožňuji, a současně pohrdám s mentálně retardovanými debily, kteří ještě i dnes v 21. století žijí ve světě dětských pohádek, což je dáno i tím, že hledají jakýsi takzvaný “mimozemský život” !!!

I.Díl: Bůh, věda a náboženská víra aneb detailní dějiny Božího stvoření světa.

Doporučuji Vám, aby jste si přečetl(a) zejména též i těchto pět hlavních a velikých následujících prácí:
1./Henryk Lahola : Sociální spravedlnost a ekonomicky maximálně výkonná i spravedlivá ekonomická revoluce a revoluční stát i manifest. (po česky i po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm
2./Henryk Lahola :Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. (po česky i po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm
3./Henryk Lahola : Bezdomovec a nezaměstnaný. Bezdomovci a nezaměstnaní. Práce o chudobných lidech a sociální problematika adresována zejména pro chudobné lidi. (po česky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Bezdomovci.htm
5./Henryk Lahola : Slobodní murári. Svobodní zednáři. Konkrétne fakty o celosvetovej nadvláde slobodných murárov - svobodných zednářů. (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Nadvlada.htm
4./Henryk Lahola : Homosexuáli a lesbičky! Preč zo zvráteným úchyláctvom!! Vyliečte sa z tej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality!! Táto práca je určená k samoliečbe homosexuálov a lesbičiek, ktorí či ktoré o túto liečbu majú úprimný záujem!!! (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Terapiabuz.htm


Všeobecný úvod pro všechny co navštíví tuto práci:
Na úvod tohoto I. Dílu: “Bůh a věda aneb detailní dějiny Božího stvoření světa” upozorňuji všechny čtenáře a čtenářky, že všech sedm dílů této práce jsou zatím mou intelektuálně nejsložitější prací z oblasti náboženské, které jsem se odvážil pro čtenáře a čtenářky náboženských webových stránek o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz publikovat, a tudíž ji publikuji skutečně pouze jen pro samotné intelektuály.
Předpokládám, že každý díl této práce, kterou obsahově zaměřuji zejména pro intelektuály, bude mít asi 1,34 megabajtu čistého textu, aby jste si kterýkoliv z dílů - který se Vám zalíbí, a který by jste proto chtěli mít – mohli na nějaké disketě odnést si z veřejné knihovny, archivu či vědeckého ústavu domů. 
To je ale zatím pouze můj předběžný odhad. Bude-li zájem Vás intelektuálů o četbu této práce veliký, může těch dílů být ovšemže i víc, a naopak pokud by se ukázalo, že ve všeobecnosti je styl ve kterém píši tuto práci přece jen je pro průměrného českého, potažmo slovenského intelektuála příliš složitý na chápání, pak ovšemže těch dílů  může být i méně, neboť bylo by kontraproduktivní psát něco, na co stejně nikdo intelektuálně nestačí, aby tomu rozuměl.
Jinak ale tato práce spadá svým věcným obsahem do úplně stejné kategorie náboženských prací jako je česky psaný cyklus “Listů studentovi Martinovi hledajícímu víru v Boha”, či cyklus po slovensky napísaných “Listov pre inžinierku Andreu majúcu pochybnosti vo viere”, anebo i cyklus psaný česky “Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody”. 
A proto pokud by tato práce byla pro Vás intelektuálně příliš složitá na chápání, pak Vám vřele doporučuji číst namísto ní raději práce ve výše vyjmenovaných třech cyklech o kterých se zmiňuji o odstavec výše, které jsem záměrně psal výrazně jednoduchším stylem než tuto práci, protože tato práce liší se od nich pouze tím, že je určená intelektuálům, jinak ale má úplně tentýž cíl, jako práce v dotyčných třech cyklech publikovaných o odstavec výše – získat alespoň některé z Vás intelektuálů pro náboženskou víru v našeho Pána Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele.
Jinak ale domnívám se, že text této práce je záměrně formulován tak, aby byl lehce srozumitelný všem čtenářům disponující alespoň průměrnou inteligencí intelektuála, a to dokonce i těm, kteří neovládají základy vyšší matematiky. Přesto však ale aby základné teze vyslovené v této práci vyzněli co nejpřesvědčivěji, pokládal jsem za vhodné teoreticky dokázat jejich obsah i matematicky, a tudíž tyto důkazy vyžadují i znalost úkonů vyšší matematiky, protože bez použití matematických postupů a demonstrací by důkazní tvrzení týkající se Boha a Božího díla stvoření vesmíru, přírody a podobně výrazně ztratili ze své exaktní přesvědčivosti. A tudíž plné porozumění obsahu této práce si vyžaduje schopnosti porozumění i matematickým operacím odpovídajícím minimálně úplnému středoškolskému vzdělání.
Jste-li skutečný intelektuál – pak je tato práce určena právě Vám! Doporučuji Vám tedy: 
Přeskočte tedy další text “Úvod pro mentálně retardované psychopaty: namyšlené ”génie” a ”génijky” co tady nemají co hledat.” a začněte číst tuto práci až od samotné první kapitoly, která nese název “1.)Kapitola: Vysvětlení Božího zákona výměny energie při vzájemné kolizi častíc”.


Úvod pro mentálně retardované psychopaty: namyšlené ”génie” a ”génijky” co tady nemají co hledat.
Nejprve bych chtěl poprosit různé ”génie” s ubohým jedináčkem před svým jménem, popřípadě ty ještě větší ”supergénie” co nemají ani tento ubohý jedináček, respektive se zpravidla dokonce jedná o různé dvacetileté či ještě mladší sopláky, kterým teče mléko po bradě a kteří sice sami vůbec nic neumí, ale ve své ubohosti si tím více myslí, že již spolkli všechnu moudrost světa a již dříve než si jakoukoliv práci na těchto webových stránkách přečtou, tak s jejím obsahem (ač ho vůbec ještě ani nečetli!) zásadně již dopředu absolutně nesouhlasí a nejrůznější práce na těchto webových stránkách čtou pouze proto, aby mi pak mohli psát své jízlivé e-maily plné fanatické zloby a nenávisti ve kterých se s ”velikým rozhořčením” rozplývají nad ”ubohou a dementní úrovní mých prací”.
A proto tedy Vás prosím tedy vážený pane ”génie” (nebo ctihodná dámo ”génijko”) – nečtěte raději ani tuto další ”dementní práci” – a opusťte raději ihned tyto webové stránky. Pevně věřím, že na Internetu se nepochybně najdou i takové webové stránky (a není jich bohužel málo!!), které odpovídají Vaší "intelektuální" úrovni. Já ale Vaše přesvědčení a názory (pokud vůbec nějaké máte!!) plně respektuji – respektujte proto prosím také Vy přesvědčení a názory jiných lidí a smiřte se s tím, že jsou prostě i lidé, kterým se některé práce zveřejněné na náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz jednoduše líbí a čtou je rádi, protože je zajímá jejich věcný obsah a nehledají v nich pouze ”gramatické chyby”. A pokud se Vám tyto náboženské webové stránky o Bohu a víře nelíbí a zásadně nesouhlasíte s jejich obsahem, myšlenkami a názory, pak máte k dispozici jedno velice jednoduché a spolehlivé řešení, aby jste se nemusel(a) rozčilovat – jednoduše to vůbec nečtěte!!
Je pro mě s podivem, že může existovat někdo, kdo ztrácí svůj čas četbou webových stránek o kterých skutečně soudí, že je ”napsal duševně nemocný člověk” či že jsou ”výplodem jeho chorého mozku”. Já osobně cizí webové stránky, o nichž se domnívám, že je psali duševně nemocní lidé nikdy nečtu a lidé co vědomě čtou webové stránky o nichž se domnívají, že jsou ”dílem duševně nemocného člověka” jsou ve skutečnosti sami velice těžce duševně nemocní lidé, kteří by měli vyhledat dobrého psychiatra. Kromě toho věřím vážený pane génie nebo ctihodná dámo génijko, že po opuštění sfér náboženských webových stránek o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz se Vám podaří nalézt na Internetu i takové webové stránky, které napsali i ”duševně zdraví lidé”, ba možná dokonce právě i tací ”duševně zdraví lidé”, kteří jsou tak těžce ”duševně zdravými”, jako jste ”zdravý(á)” i Vy sám nebo Vy sama!
Internet je svobodné médium s mnoha miliardami nejrozličnějších webových stránek – výběr máte téměř nekonečný. A určitě se tam najdou i podobná individua jako jste Vy sám, či Vy sama. Pokud by čistě hypoteticky náboženské webové stránky o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz byli absolutně jedinými webovými stránkami na Internetu, chápal bych pak Vaše rozhořčení, protože uznávám, že ne každého musí zajímat náboženská víra nebo služba milosrdenství vůči bližním konaná z upřímné křesťanské lásky k lidem. Takto ale náboženské webové stránky o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz jsou pouze jedny z mnoha miliard různých webových stránek na Internetu a pokud se Vám osobně nelíbí, tak je prostě číst nemusíte, nikdo Vás k tomu určitě nijak nenutí.
A vzhledem k existenci mnoha miliard dalších webových stránek ani nejste z ”nouze” nějak nuceni číst takové webové stránky ”které se Vám nelíbí a s nimiž absolutně ve všem zásadně nesouhlasíte” proto, že by jste snad neměli eventuálně k dispozici na Internetu žádné jiné webové stránky tak, jako tomu u nás bylo například ve dvacátém století za bolševika u televize, kdy se lidé z nouze dívali třeba na televizi i navzdory tomu, že se jim nelíbila, protože žádné jiné televizní stanice u nás jednoduše tenkrát ještě neexistovali…
Mého Pána Ježíše Krista označovali často zlí lidé za "posedlého ďáblem", právě tak jako potomci tohoto zmijího pokolení ve své zbabělé anonymitě i mně označují za "blázna" – samozřejmě pod maskou zbabělé anonymity, aby se napadený člověk nemohl bránit občanskoprávní žalobou "na ochranu osobnosti" před nezávislým a nestranným soudem. Označit veřejně kohokoliv za "blázna" je veliké obvinění dotýkající se občanské cti člověka, a ten, kdo někoho označí za "blázna" by toto své tvrzení měl dokázat před soudem. Pokud se mi na Internetu podaří vypátrat jeho či její zatajovanou identitu a adresu - určitě dostane k tomuto svému dokazování před soudem "příležitost"!!!
Jiní nepřátelé Ježíše Krista mají tu nehoráznou drzost označovat Krista za údajného homosexuála. A mezi internetovými kreaturami se najdou i tací, co nepravdivě za homosexuála označují dokonce i mně samotného. Kristus byl heterosexuál, právě tak jako heterosexuálem jsem i já, a obvinit křivě někoho z homosexuality je veliké obvinění dotýkající se občanské cti člověka, a ten, kdo o jiném toto tvrdí, by toto obvinění měl dokázat před soudem. Pokud se mi na Internetu podaří vypátrat jeho či její zatajovanou identitu a adresu - určitě dostane k tomuto svému dokazování před soudem "příležitost"!!!
Křivé obvinění z homosexuality je závažnější obvinění než křivé obvinění z "duševní choroby", neb "být bláznem" není samo o sobě hříchem, zatím co homosexualita či homosexuální chování je něco tak perverzně hnusně odporného na blití jako kdyby člověk měl jíst nějaká hovna!!
Kromě toho do pekla půjde ten, co s těmito odpornými hříchy homosexuality má cokoliv společného, i ten kdo je jakkoliv obhajuje, jakkoliv ospravedlňuji a odmítá mravně odsoudit, jakož i ten, co z homosexuality úmyslně křivě obviní jiného!
Z vůle Páně dne 21.1.2009 proto byla vynesena kletba nad homosexuály a také i nad těmi, co jiné křivě obviňují z homosexuality "ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého!!"
A v neposledním radě Kristus byl majetkově chudý bezdomovec, řka:"ptáci mají svá hnízda…ale Syn člověka nemá kde by hlavu sklonil", no a já jsem stejný (v uvozovkách) "blázen" jako Kristus pro Krista a s Kristem; já ačkoliv se mi líbí hezké holky, zejména blondýnky a modroočky jsem se podobně jako Kristus v zájmu své spásy ve věčnosti rozhodl pro zachování věčného panictví pro Kristovo království a svou spásu v něm, no a v oblasti majetkové jsem na tom jen o malý odstínek "lépe" jako Kristus – bezdomovec.
Jejich nenávistné lži jsou pro mne pouze důkazem toho, že jednám správně a čím silnější bude intenzita jejich nenávistných útoků, tím bude větší i motivace mé touhy sloužit Bohu a lidem, protože si připomínám slova mého Pána Ježíše Krista: ”Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat - jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho,který mě poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích. Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce. Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce. To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: 'Nenáviděli mě bez příčiny'. Až přijde ”Povzbuditel”, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od počátku” (Jn 15, 18 – 26). Naštěstí ale moje reálná situace ani zdaleka není až tak pesimistická jak to plyne z tohoto citátu mého Pána Ježíše Krista, a i ti nejzuřivější nepřátelé náboženských webových stránek o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz se v podstatě musí chtě – nechtě smířit s tím, že některé příspěvky na náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz se jednoduše i navzdory jejich nenávistnému vzteku některým čtenářům líbí, čtou je rádi a jsou jim duchovní posilou a oporou v jejich každodenním náboženském životě právě tak, jako zas jejich víra je naopak pro změnu zas posilou pro mne samotného. A tudíž jejich spolubratr ve víře v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nechce a ani nemůže jejich důvěru zklamat ani kdyby se – obrazně řečeno – satan se všemi svými pozemskými služebníky ”na hlavu postavil”, protože na zemi a ani v pekle není té síly, která by mně mohla nějak přinutit zříci se mé křesťanské náboženské víry a otevřeného hlásání své víry ostatním lidem dobré vůle.


A dále již začíná samotná práce určená intelektuálům:

1.)Kapitola: Úvodní vysvětlení Božího zákona výměny energie při vzájemné kolizi častíc.
Doufám, že teď již různé výše zmiňované vlezlé psychopaty jsem odradil od dalšího čtení této práce – ostatně tak či onak tato práce by byla pro dotyčné psychopaty příliš intelektuálně složitá než aby ji byli schopni číst a rozumět jejímu pro ně intelektuálně příliš složitému obsahu, neboť na porozumění obsahu této práce je nezbytná alespoň průměrná inteligence, kterou oni rozhodně nemají - a proto se teď již zbaveni těchto mentálně retardovaných psychopatických parazitů “génijů” a “génijek” konečně společně i s Vámi drazí bratři a sestry v Kristu můžeme na těchto náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz věnovat hlavnímu obsahu této náboženské práce, která je celá věnována popisu detailních dějin Božího stvoření světa, které jsem se rozhodl napsat na znak mojí hluboké úcty k Bohu Stvořiteli.
Přiznám se popravdě, že není to jednoduché aspoň v té nejprimitivnější formě opsat tu obrovskou velikost Boží inkorporovanou v mém pokusu alespoň jakž takž popsat a osvětlit jednotlivé etapy ve vývoji vesmíru, podobně jako se v současnosti popisují například relativně přesné a podrobné “světské” dějiny starověku, středověku a novověku lidských dějin.
A není bez zajímavostí, že i dějiny Božího stvoření vesmíru možno celkem logicky rozdělit na vesmírní starověk coby takzvaná “éra záření”, vesmírní středověk coby takzvaná “éra materie” a vesmírní novověk coby takzvaná “éra života”.
V této práci týkající se této pevně věřím, že velice zajímavé náboženské tematiky zobrazuji nejdůležitější události, které se odehráli v průběhu těch deseti miliard až dvaceti miliard let, které uplynuli od prvopočátečního zásahu Božího směrujícího ke stvoření světa až dodnes.
V starých knihách a občas i na Internetu – zejména v pracích cizojazyčné provenience – se můžeme setkat s množstvím veselých i vážných příběhů dokumentujících skutečně geniální literární schopnosti, které měl například Ivo Andrić, Honoré de Balzac, Johann Wolfgang Goethe, William Golding, Knut Hamsun, Ernst Hemingway, Franz Kafka, Leopold Lahola, Boris Pasternak, Meša Selimović, Henryk Sienkiewicz, Albert Škarvan, Lev Nikolajevič Tolstoj; geniálně ostré pero jaké měli Nikolaj Vasilevič Gogoľ, Jaroslav Hašek, Jean – Baptiste Poquelin Molière, Alexander Soulženicin či Mark Twain; hudební genialitu jakou měli Johann Sebastian Bach, Ludwig Van Beethoven, Francois Fredéric Chopin, Claude Debussy, Antonín Dvořák, George Frederic Handel, Franz Joseph Handel, Franz Liszt Wolfgang Amadeus Mozart, Sergej Vasiljevič Rachmaninov či Richard Wagner, a tak bych mohl dál jmenovat skutečné geniální intelektuály našeho světa, přičemž rozhodně bych nemohl opominout to, že pokud jde o veliké intelektuály, skutečně geniálními činy se plným právem vyznačují i mnozí teologové, astronomové a fyzici atd.
Například vždyť jen kolik historek a klepů koluje o takových velikých géniích moderní vědy jakými byli tak velicí intelektuálové jako třebas N. Bohr, A. Einstein, L. Landau a jiní. 
Z hlediska cílů, které hodlám sledovat ve svém výkladu této náboženské práce, usilující o skloubení vědy s učením náboženské víry, ať je mi jakoby na určité zahřátí než přejdu k intelektuálně složitějším partiím dovoleno nejprve připomenout několik známějších ať již pravdivých či vymyšlených příběhů souvisejících s objevem vážných vědeckých poznatků, které mají velice úzký vztah k tématu této náboženské práce o detailních dějinách Božího stvoření světa.
Veliký švýcarský intelektuál W. Pauli se údajně prý jednou procházel ze svojí vyvolenou dívkou po krásných zákoutích přírody. Jeho poeticky naladěná dívka začala skládat ódy na to, že jaká je příroda rozmanitá a nádherně zbarvená. Intelektuál Pauli ji údajně prý přerušil, a stroze jí prý řekl: “A představ si, že v této chvíli jsem já jediný na světě, který ví, proč je taková!”
Intelektuál Pauli totiž – a jen sám Pán Bůh ví jak – objevil v ten památný den princip, který byl později nazván jeho jménem a který umožnil vysvětlit, jak můžou jestvovat rozličné chemické prvky, když tehdejší věda, a to i navzdory geniální Bohrově teorii o elektronovém obalu atomu připouštěla jen existenci prvků s prakticky s týmiž chemickými vlastnostmi.
Podobně tak mohu zmínit i příběh dalšího velikého intelektuála, kterým byl F. Houtermans. V časech slavné “götingenské” éry jak sám vzpomínal údajně prý taky jednou šel na procházku z jednou velmi hezkou dívkou. Byla jasná noc a hvězdy na Boží obloze “svítili na plný výkon”. Přítelkyně intelektuála Houtermanse najednou poznamenala cosi o tom, že jak “krásně svítí hvězdy”. A na to jí intelektuál Houtermans odpověděl: “My dva, respektive můj kamarád G. S. Atkinson a já, jako jediní obyvatelé této planety od včera víme, proč hvězdy svítí.
“Včera” si totiž oba dva intelektuálové F. Houtermans i G. S. Atkinson teoreticky ověřili myšlenku, že “hvězdy”, respektive přesněji řečeno slunká svítí proto, protože v nich tak jak to Bůh při stvoření světa naplánoval - probíhá v nich termonukleární syntéza, respektive fúze lehkých jader na těžší, a při této termonukleární syntéze se uvolňuje obrovská energie.
A na závěr přidám ještě úplně vymyšlenou historku, která nás zavede do nejvšeobecnější ale současně i velice zajímavé problematiky týkající se otázek, jaké si vědomě či podvědomě klade každý obyvatel planety, a to otázky: Jak Bůh mohl stvořil vesmír?
Intelektuál G. Gamow, původem Rus, by koncem padesátých let dvacátého století na otázku zvědavé slečny: “Jak to Bůh vytvořil?” mohl stroze odpovědět: Myslím, že vím jak – velikou explozí!
Byl to totiž právě tento intelektuál ruského původu, kdo zformuloval koncepci vzniku našeho světa založeném na existenci veliké exploze “Big Bang”, ke kterému mělo dojít před asi deseti miliardami let, i když základy této možnosti objevil význačný ruský intelektuál – matematik A. A. Fridman již o 25 let dříve. Tak vznikla dnes teorie vzniku našeho vesmíru horkým začátkem.
Ovšemže z každé historky vyplývá i nějaké poučení. Jaké všeobecné poučení vyplývá z výše uvedených příběhů?
Co tak významné a důležité přinesl svým výrokem intelektuál Houtermans?
Hvězdy svítili už před intelektuálem Houtemansem i po něm, a na této skutečnosti se objevem intelektuálů Houtermanse a Atkinsona nic nezměnilo. Ještě snadněji to pochopíme, když si výrok intelektuála Houtermanse přetransformujeme do jiné řeči: “Já (tj. intelektuál Houtermans) se nyní již nedivím, proč hvězdy svítí – vím, že tato činnost hvězd z Boží vůle zákonitě vyplývá z Bohem ustanovených univerzálnějších principů a poznatků, jako například z principu Alberta Einsteina o ekvivalentnosti hmoty a energie, schopnosti lehkých jader syntetizovat se za obrovského tlaku a teploty a podobně.
Takto se celkem přirozeně dostáváme k základní otázce: Kolik univerzálních principů a jaké potřebujeme na to, abychom jimi mohli vysvětlit tajemství Boží ve vlastnostech vnějšího světa a jevů  v něm probíhajících?
Ve všeobecné filozofické rovině můžeme na to říci: Potřebujeme postulovat existenci objektivních Božích zákonů tím, že postulujeme objektivní existenci hmoty a jejího pohybu. Na konkrétní aplikaci není tato odpověď zcela uspokojivá, protože je příliš univerzální. Pohyb má rozmanité formy a opis každé z nich vyžaduje odlišné principy. Mechanický pohyb možno opsat principy, které stanovil již anglický intelektuál Isak Newton, případně základním principem tak, jak jej stanovuje takzvaná kvantová fyzika, respektive Schrödingerova rovnice. Intelektuál E. Schrödinger se o ní zmiňuje například ve své práci “What is Life?”, University Press, Cambridge 1944. A biologický pohyb vyžaduje na svůj opis zase biologické principy a nejsložitější sociální pohyb podléhá nejuniverzálnějším zákonům vývoje lidské society. 
Kdybychom chtěli odpověď na tyto otázky konkretizovat, zjistili bychom, že definitivní odpověď na ně vlastně ani neexistuje. Je Božím tajemstvím. S velikou dávkou lidské pýchy se sice předpokládá, že údajně prý již my lidé známe všechna Boží tajemství ohledem všech vlastností světa a všech jevů, které v něm mohou probíhat.
Vůči Pánu Bohu jsme však ale my lidé krátcí! Svět je totiž dynamický systém a stále se rozvíjí. Permanentně vznikají v něm nové, doposud neznámé jevy, a tedy i naše vědy zkoumající tyto vlastnosti a jevy se musí stále rozvíjet do šíře i hloubky. Vznikají nové vědní obory a stávající vědní obory se prolínají, integrují. A tento proces bude na světě probíhat až do doby, kým se náš Pán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel podruhé nevrátí na naši zemi.
Klíčovou otázku však ale mohu trochu zpřesnit: 
Kolik základních principů potřebujeme my lidé poznat, abychom my lidé byli schopni dešifrovat Boží tajemství stvoření světa a skrze něj si tak vytvořit logický a adekvátní obraz tohoto Bohem stvořeného světa?
Co na to odpovědět? Snad nejvýstižněji to vyjádřil jeden z největších intelektuálů všech časů Albert Einstein, který řekl: “Náš svět je sice chudobný na principy, ale zato velice bohatý na struktury!”
My lidé s oblibou často používáme pojmů minulost, přítomnost a budoucnost. Co to je? Minulost je to, co bylo, přítomnost to, co je, a budoucnost to, co ještě jen přijde. Až při jejich hlubší analýze si začneme uvědomovat, že jejich smysl, který jim vtiskl Bůh je v našem empirickém světě vázán na existenci určitých “jednosměrných” procesů, tj. takových procesů, které mají vyhrazenu časovou orientaci. 
Takovýmto Bohem ustanoveným procesem našeho pozemského hmotného světa je například proces stárnutí hmotných věcí a hmotných bytostí. Tento proces v našem hmotném pozemském světě z Boží vůle probíhá zásadně vždy ireverzibilně – anebo jak říkají profesionální matematici a fyzici – probíhá po linii kladné časové ose.
Analogickým procesem je i vývoj systémů od jednoduchších forem k formám složitějším, jakož i vývoj celé lidské společnosti a podobně. Tyto procesy jsou zásadně vždy ireverzibilní. A právě to, že jim Bůh vtiskl dimenzi ireverzibility, umožňuje přiřadit jasný smysl i výše uvedeným pojmům. 
Kdyby totiž to Bůh ustanovil jinak, například kdyby ve světě jestvovali procesy, které by se pravidelně anebo náhodně opakovali mezi identickými stavy, nemělo by smyslu mluvit o tom, co bylo v minulosti, co je nyní a co přijde v budoucnosti. Představíme-li si existenci nějakého nestárnoucího tvora, který například nedělá nic jiného, než jen to, že stále kroutí nějaký stroj anebo se pravidelně či chaoticky přemísťuje mezi dvěma stálými body A a B, pak nemá tento tvor minulost ani budoucnost.
Mohu to jistěže formulovat i mnohem exaktněji! Pokud Bůh vytvořil systém nějakých direktiv, který předepisuje určitému objektu jen takový “pohyb”,  který se nekonečněkrát může vracet do identických stavů, pak nemá smysl mluvit o minulosti či budoucnosti takovéhoto objektu. Tento objekt v tomto případě totiž permanentně činí totéž, a tedy vůbec se nevyvíjí v čase, takže se nachází stále v přítomnosti, protože věčně vykonává reverzibilní, respektive reverzibilní pohyb. V takovémto případě pojmy minulost a budoucnost ztrácí smysl.
Proč o tom mluvím? Protože nejen Bůh má jako Bůh tyto možnosti, ale vlastně i zákony klasické i kvantové fyziky jsou přesně takovýmito direktivy. Fyzikálním objektům předepisují pouze reverzibilní pohyby, a tedy “a priori” vylučují jakýkoliv jednosměrný pohyb a vývoj. Konkrétně se to projevuje v tom, že základní zákony klasické mechaniky jako Newtonův zákon síly a základní rovnice její dokonalejší verze, takzvané kvantové mechaniky tj.Schrödingerova rovnice jsou invariantní při konvertibilitě času t za čas – t.
Když je něco možné v čase + t, je to stejně možné i v čase – t, jinými slovy v obráceném směru, takže ve velikém systému se s touž pravděpodobností uskutečňují pohyby ve směru k novým stavům jako ve směru stavů původních, respektive probíhají tak, že dění má povahu reverzibilních procesů. Sám čas vystupující v rovnicích klasické i kvantové mechaniky má význam pouze určitého parametru, pomocí kterého se opisují “lokální” změny v systému, a nemá význam času, který by určoval minulost a budoucnost celého systému.
Tento poznatek byl a vlastně je i nyní velice zajímavý, v důsledku čehož se na první pohled leckomu i zdá, že fyzikální dynamika je značně omezená teorie.
V hmotné přírodě totiž probíhají ireverzibilní procesy, ba dokonce téměř vždy máme do činění s ireverzibilními procesy, a ty by se, jak to z uvedené analýzy vyplývá, měly vymykat z původní klasické i kvantové mechaniky.
Když například vytvoříme různorodou směs plynů, a tento systém ponecháme svému “osudu”, tak zjistíme, že se v jeho nitru zjeví ireverzibilní procesy, které ho přivedou do stavu s homogenně rozloženými plyny.
Obrácený spontánní proces není možný! V nádobě homogenně vyplněné různými plyny nikdy nedojde ke spontánní separaci jednotlivých plynů. Proces homogenizace plynů se nazývá difuze. Vidíme, že difuze je příkladem ireverzibilního procesu. Skutečně, fenomenologická rovnice opisující difuzi nepřipouští konvertibilitu t  za – t bez toho, aby se změnil tvar rovnice.
Jiným přesvědčivým dokladem takovéhoto ireverzibilního procesu je přenos tepla. Probíhá vždy ve směru termálního gradientu, respektive ve směru poklesu teploty. Jak však možno fyzikálně zvládnout i ireverzibilní procesy, když zákony dynamiky, které platí pro každý fyzikální objekt, nepřipouštějí ireverzibilní procesy?
Intelektuál - fyzik L. E. Boltzmann našel způsob, tj. formalizmus vhodný na opis ireverzibilních procesů. Intelektuál Boltzmann formuloval základní rovnici ne pro každou část zvlášť, ale pro takzvanou separující funkci, tj. funkci, která vyjadřuje početné zastoupení častíc s ohledem na jejich souřadnice a rychlosti. Tato funkce se při spontánních procesech mění tak, že se již nikdy nevrátí k hodnotám z předcházejících okamihů.
Intelektuál Boltzmann se pokusil vykonstruovat pomocí ní novou charakteristickou funkci, která by se při všech spontánních procesech měnila monotónně – například jen by rostla anebo jen klesala – a která by tak matematicky nejvýstižnějším způsobem vyjadřovala ireverzibilitu takovýchto procesů.
A to se mu i podařilo. Objevil takzvanou H teorému. Jejím obsahem je tvrzení, že systém opsaný jeho rovnicí se vyznačuje určitou funkcí – takzvanou H funkcí – která má v čase monotónní pokles a opisuje tak ireverzibilní přechod systému do určitého takzvaného homogenního stavu. Tato H funkce je matematická funkce, která je zkonstruována pomocí separující funkce. Vzhledem k její složitosti její konkrétní tvar zde nebudu uvádět – pokud by se ale eventuálně objevil nějaký skutečně vážný zájemce o ni (a skutečně erudovaného matematika či fyzika od nějakého primitivního vtipálka – kterého budu tudíž úplně ignorovat – velice lehce rozeznám ze samotné formulace této žádosti!) – pošlu mu ji třeba emailem. Zde v této práci se omezím pouze na konstatování, že má skutečně monotónní, respektive stále jen klesající průběh. 
Velice názorně to dokázali intelektuálové A. Bellemans aj. Orban numerickými výpočty na počítači pro uměle vytvořený systém skládající se ze sta kuliček. Na počátku byly jednotlivým kuličkám předepsány určité rychlosti pohybu. Tomuto stavu odpovídala určitá hodnota H funkce. Vzájemnými nárazy se rychlosti častíc začali měnit. Všechny postupně po sobě následující stavy charakterizované novým rozdělením kuliček podle rychlosti se vyznačovaly postupně klesající hodnotou H funkce, až kým se nedosáhl stav s ustálenou minimální hodnotou této funkce.
V této souvislosti bych chtěl připomenout, že H funkce intelektuála Boltzmanna není vlastně nic jiného, než záporně vzatá později zavedená takzvaná entropie, která má v problematice ireverzibilních procesů základní úlohu. Čas vystupující v jeho rovnici není jen prostou matematicky nezávisle proměnnou veličinou, ale parametrem, který určuje “historii” jevu. Tím se statistický přístup intelektuála Boltzmanna ke zkoumání fyzikálních jevů ve svých důsledcích podstatně odlišuje od klasického “tajektoriového” přístupu, ve kterém se zkoumá a opisuje pohyb každé jednotlivé částice. Problém, který způsobil a doposud způsobuje nám intelektuálům nemálo starostí, spočívá v tomhle: Částice navzájem interreagujíce v systému zkoumaném formalizmem intelektuála Boltzmanna “poslouchají” bez výjimky  zákony klasické, případně kvantové mechaniky a nic  nové se do výpočtu nezakalkuluje. Jak je pak možné, že zákony neumožňují ireverzibilnost, kým formule intelektuála Boltzmanna celkem přirozeně poskytuje tento fenomén? Co je vlastně příčinou ireverzibility procesů? Ve které etapě pohybu se reverzibilita, kterou tak natvrdo požaduje klasická i kvantová mechanika mění na ireverzibilitu?
Francouzský intelektuál – fyzik a matematik H. Poincaré na základě velmi přesné analýzy dospěl k závěru, že klasická mechanika není kompatibilní, slučitelná se statistickým přístupem intelektuála Boltzmanna. Na základě toho, co jsem doposud řekl, jsem ochoten tento závěr akceptovat, ale na jednu otázku neznám odpověď. Když intelektuál Boltzmann nic více nepředpokládá než pouze to, že pro vzájemnou interakci častíc systému platí zákony klasické mechaniky, jak je možné, že přístup intelektuála Boltzmanna se nedá redukovat na klasickou, případně kvantovou mechaniku?
Této problematice mnoho úsilí věnoval nositel Nobelovy ceny za chemii, intelektuál I. Prigogine v knize From being to becoming, W. H. Freeman and Comp. San Francisco 1980, jejíž název by se dal přeložit asi jako “Od současnosti k budoucnosti”. Závěry intelektuála Prigogina lze shrnout do konstatování, že trajektóriový přístup ke zkoumání systémů asi není vhodný a postačující. Intelektuál Prigogine navrhuje přebudovat mechaniku tak, aby hamiltónian - což je funkce charakterizující trajektorie fyzikálních objektů – obsahoval od počátku část zodpovědnou za reverzibilitu a část zodpovědnou za ireverzibilitu procesů. Jestliže se tento program podaří úspěšně uskutečnit, pak se podle intelektuála Prigogine vybuduje “most” mezi mechanikou a statistickou fyzikou. Zdá se však ale, že jsme ještě jen na začátku této cesty.
Přesto však ale abych trochu oslabil pesimizmus, který čtenář z četby této práce může z ní mít, popřípadě dokonce snad i podezření čtenáře, že snad vůči čtenáři se úmyslně chci dopouštět nějaké signifikantní teologické manipulace, tak se pokusím na dvou speciálních případech ukázat, jak vzniká ireverzibilita, a co ji má vlastně na svědomí. Uvedl jsem již, že typickým představitelem ireverzibilních procesů je difuze a přenos tepla. Věnujme se proto trošku hlouběji těmto dvěma procesům.
Uvažujme o dvou stýkajících se prostředích s rozličnou koncentrací častíc pohybujících se co do absolutní hodnoty – kvůli určitému zjednodušení čistě teoreticky – stejnou rychlostí.
Základní veličinou při kvantitativní analýze procesu difuze je hustota toku j.
Je definována jako počet častíc, které procházejí jednotkovou plochou kolmo na směr toku za jednotku času. Bez velikých těžkostí je možné zjistit, že když koncentrace častíc pohybujících se ve směru zkoumaného toku rychlostí “v” je “n”, hustotu toku možno vyjádřit vztahem: f = nv.
Přes jednotkový průřez rozhraní projde za jednotku času f2 častíc z prostředí II. do prostředí I. a f1 častíc v opačném směru. V prvním případě se na procesu zúčastňuje určitá například A-tá část ze všech tam přítomných častíc v objemové jednotce, takže pro tok f2 můžeme napsat vztah: f2 = An2v.
Vzhledem k tomu, že žádný směr při jednotlivých částicích ve velikém souboru není privilegovaný, zúčastní se tatáž A-tá část z nosičů n1, realizace toku f1, takže platí: f1 = An1v
Výsledný tok ve směru osy X  je tedy: f = f2 – f1 = A(n2 – n1)v = Av  n.
Můžete tedy vidět, že vznikne nenulový proud častíc z prostředí z větší koncentrací častíc do prostředí s menší koncentrací. A tento proces je ireverzibilní. Je pozoruhodné, že jsme k němu dospěli zdánlivě bez použití nějakých nových fyzikálních principů. Co je tedy příčinou ireverziibility tohoto procesu?
Všimněte si, že se neptám co dělá každá částice zvlášť, ale se ptám co dělá systém jako celek!
Doposud jste se možná s pojmem systém setkali pouze v souvislosti s označením živých anebo neživých objektů, zatímco zde v této práci se s pojmem systém možná že třeba i poprvé setkáváte v souvislosti s označením objektu zkoumání tohoto Božího tajemství, který má určité dané vlastnosti. Systém se podle druhu a kvality zkoumaných vlastností definuje různě. Zde postačí (kromě nepatrných výjimek na něž zvláště upozorním) velice jednoduchá definice: Systém je dostatečně veliký soubor subsystémů, objektů, které se navzájem určitým způsobem integrují. Pod slovním spojením dostatečně veliký budeme téměř vždy rozumět obrovský – například počet řádů tisíců a milionů, ba dokonce ještě častěji řádu 1020 a ještě více!
A tedy v dané souvislosti pod vzájemnou interakcí je třeba rozumět “krátkodosahové” interakce, tj. také, na kterých se bezprostředně zúčastňují jen dva subsystémy anebo relativně nízký počet subsystémů.
Kdo by pozoroval uvnitř systému chování se každé jednotlivé částice, zjistil by, že její pohyb je determinován zákony mechaniky, a nevšiml by si u nich nijaký signifikantní náznak ireverzibility.
Ten, kdo hodnotí proces globálně, jinými slovy to značí, že z určitého nadhledu, ten pozoruje jednosměrný přenos hmoty, který potrvá do té doby, kým se koncentrace častíc v obou dvou systémech vyrovnají. Z pohledu pozorovatele jde tedy o ireverzibilní proces, který má svůj počátek i konec, respektive jinými slovy svoji minulost i budoucnost, a tedy svoji historii.
Ireverzibilita má tedy vždy místo pouze v systémech, a to tehdy kdy hodnotíme chování Boha, respektive v hmotném světě když hodnotíme chování jako celku, a když pojem dráhy skutečně není vhodný na opis tohoto chování se.
V hmotném světě transport tepla je ještě významnějším případem ireverzibilních procesů, protože při jeho studiu se zrodila nová fyzikální veličina – entropie, která se v hmotném světě využívá při formulování univerzálních zákonů týkajících ireverzibilních dějů. Jedenou z forem transferu tepla je přímé odevzdávání energie částic jiným částicím při vzájemných kolizích. Přímým pozorování  například u biliardových koulí, ale i ne příliš náročným výpočtem možno dojít k zajímavému poznatku:
Při vzájemné interakci částice, která má větší energii, část své energie vždy ztratí a druhá, která má menší energii, část energie získá. A toto i dokazuje proč Bůh jako absolutně jednoduchá, respektive nehmotná prvotní nezapříčiněná příčina je neměnitelná, nesmrtelná a věčná, zatímco naopak veškerý hmotný svět je pouze měnitelný, smrtelný a časný – podléhající i změnám a zániku!
Toto všechno je velice důležité poznání, a proto pokládám za enormně důležité demonstrovat si to i matematicky:
Důkaz, že v našem hmotném světě energetičtější částice vždy energii ztrácí (tj. mění se!), zatímco méně energetická částice energii získává (tj. taky se mění!) je nejsignifikantnější zejména za předpokladu, že dojde k centrální kolizi. Při takovéto srážce jsou středy obou interreagujících částíc na společné přímce. A není žádného racionálního důvodu očekávat, že by v hmotném světě toto tvrzení nemělo platit i ve všech ostatních variantách kolize, respektive příslušného odporu. 
A tak tedy když například dvě kuličky s hmotností m1 a m2 mají před srážkou rychlosti v1 a v2, přičemž ať platí nerovnost v1  v2, po kolizi ať jsou tyto rychlosti u1 a u2, a ať nejprve jde o dokonale pružný sraz. V takovémto případě se na deformaci kuliček nespotřebuje nijaká práce, proto zákon o zachování energie platí ve tvaru:  0,5 m1v12 + 0,5 m2v22 = 0,5 m1u12 + 0,5 m2u22.
Je vidět, že tuto rovnici možno splnit dvojicí hodnot rychlostí u1 a u2, které mohou splňovat podmínky u1v1, u2v2 i podmínku u1v1,u2v2. Sám zákon zachování energie nečiní tedy ještě selekci ze dvou možných trendů reakce. Tato role připadá zákonu zachování pohybu, který v izolované soustavě musí být rovněž splněn a který má v našem případě vyjádření: m1v1 + m2v2 = m1u1 + m2u2.
Kdybychom nejprve napsali zákon o zachování hybnosti, pak by “selekce” šla na vrub zákona o zachování energie!
Vrátíc se ale ještě k oběma výše uvedeným rovnicím třeba říci, že drobnou úpravou těchto rovnic dostaneme:
m1(u12 – v12) = m2(v22 – u22) 
m1(u1 – v1) = m2(v2 – u2).
Jejich předělením a po uvážení, že platí identita x12 – x22 = (x1 + x2) (x1 – x2), dostaneme jednoduchý vztah:
u1 + v1 = u2 + v2.
Z něho můžeme nejprve vyjádřit například neznámou u2 a dosadit do rovnice m1(u1 – v1) = m2(v2 – u2), poté vyjádřit neznámou u1 a rovněž dosadit do rovnice m1(u1 – v1) = m2(v2 – u2). Dostaneme tak vyjádření pro neznámé rychlosti u1 a u2:

       (m1 – m2)v1 + 2m2v2
u1  
             m1 + m2

         (m1 – m2)v2 + 2m1v1
u1  
             m1 + m2

Podle předpokladu je v1  v2, a proto když v rovnici:

         (m1 – m2)v1 + 2m2v2
u1   nahradíme v2 za v1, znamínko rovnosti se změní na nerovnost () takže platí:
                 m1 + m2


        (m1 – m2)v1 + 2m2v1             m1v1 + m2v1
u1      v1
                  m1 + m2                     m1 + m2


Platí tedy nerovnost u1  v1.  Podobným postupem, tj. záměnou v1 za v2 v rovnici:
         (m1 – m2)v2 + 2m1v1
u1   , by jsme zase dokázali platnost nerovnosti u2  v2.
             m1 + m2
Protože kinetická energie častíc je přímo úměrná druhé mocnině rychlosti, doopravdy platí, že energičtější částice energii ztratí, zatím co méně energetická částice ji naopak získá.
A k témuž výsledku přijdeme i v případě dokonale nepružného srazu, při kterém zákon zachování energie ve tvaru 0,5 m1v12 + 0,5 m2v22 = 0,5 m1u12 + 0,5 m2u22 neplatí, protože část energie se tu ztratí na deformaci těles. Po srážce se obě částice pohybují touž rychlostí, proto zákon o zachování energie platí ve tvaru: m1v1 + m2v2 = (m1 + m2) v.
A z něho pro výslednou rychlost vyplývá vyjádření:

        m1v1 + m2v2
v  
           m1 + m2

Záměnou v2  v1 by jsme dostali nerovnost v  v1, záměnou v1  v2 nerovnost v  v2.
Mohu tedy plným právem konstatovat, že až uvážením obou zákonů zachování energie a pohybu dostanu ze dvou možných alternativ tu, která se pozoruje v praxi a která je v souladu se zákony platnými pro ireverzibilní procesy.
Ve velikých souborech vzájemně interreagujících hmotných častíc se to projeví v tom, že systém s větší střední energií hmotných částic – respektive s vyšší teplotou – postupně ztrácí svoji energii ve prospěch systému s menší střední energií hmotných částic, respektive s nižší teplotou.
Teplo tedy proudí vždy jen z prostředí s vyšší teplotou do prostředí s nižší teplotou, co je jedna z formulací slavné “druhé termodynamické věty”.
Zdá se jako kdybychom zde skutečně vyvodili ireverzibilitu přímo z reverzibilních dynamických zákonů. Skutečnost je však ale taková, že jsem při formulování druhé termodynamické věty opět musel projít  od bilancování procesů systému jako celku. Systém – podobně jako v případě difúze – ve srovnání se svými subsystémy získal novou “kvalitu”. Zatím však ale ještě jakoby nevím přesně odpovědět na otázku, kde se táto nová kvalita vzala. Třeba zdůraznit, že jsem zkoumal jen jeden ze specifických mechanismů přenosu tepla a jeden případ difúze.
Z Boží vůle kromě těchto jevů probíhá v okolním světě  nespočetné množství jiných jevů souvisejících s jinými vzájemnými působeními - například elektrickými, magnetickými a podobně – a všechny tyto reálné procesy mají jeden společný charakter spočívající v tom, že jsou ireverzibilní!
Společným znakem všech těchto Božích dějů je to, že orientují jakoby vývoj systému od “uspořádanější” formy do formy méně “uspořádané”.
A skutečně difúzí i tepelným transferem se spontánně porušuje původní struktura, která se projevuje separovanými oblastmi s rozdílnou koncentrací hmotných častíc, případně rozdílnou teplotou. Výsledkem je homogenizace celého systému a tedy určitý chaos. A mírou této uspořádanosti je – jak uvidíte později – záporně vzatá H funkce intelektuála Boltzmanna, respektive entropie.
Při teoretickém zkoumání vývoje systémů, kterých konfigurace není podmíněna “krátkodosahovými” silami vznikajícími při vzájemných kolizích, ale “dalekodosahovými”, řekněme gravitačními silami, jako je to například v astrofyzikálních systémech se sice ukázalo, že tu nevzniká spontánní tendence k destrukturalizaci, která by byla podmíněna jen dalekodosahovými silami, v skutečnosti však takovýto trend jestvuje i v takovýchto systémech. Působí zde rozličné takzvané “slapové” síly, existuje vyzařování gravitační energie atd.
Tendence ke spontánní degradaci určitých struktur se mi tedy jeví jako univerzální vlastnost nejen makroskopických, ale i astrofyzikálních systémů, jinými slovy všech fyzikálních systémů, v kterých dominují krátkodosahové interakce.
Jak je vidět, H funkce intelektuála Boltzmanna při ireverzibilních procesech pouze klesá. Entropie, když se od ní liší pouze záporným znamínkem, se vyznačuje opačnou vlastností – při ireverzibilních procesech pouze stoupá.
A teď již můžeme společnou vlastnost všech ireverzibilních procesů vyjádřit velmi jasně a stručně, ba dokonce jsem i v pokušení napsat, že velmi elegantně: směr vývoje  reálných systémů je určen směrem růstu jejich entropie.
Co však ale ve všeobecnosti nutí systémy, aby si z vícera možností vybrali právě tu, která je spojená s růstem entropie?
Mnozí intelektuálové zastávají názor, že příčiny tohoto fenoménu třeba hledat v kosmologických faktorech. Jiní intelektuálové se zas domnívají, že nezdar klasické mechaniky postihnout ireverzibilitu spočívá v tom, že při  svém řešení požaduje absolutně přesně zadané počáteční podmínky, co ovšemže nikdy nelze splnit.
Již výše zmiňovaný intelektuál I. Prigogine, který sám nejvíce přispěl k prozkoumání ireverzibilních procesů, při pokusech odpovědět na otázku, kde se bere ireverzibilita na kosmologické úrovni, lakonicky konstatuje: “Dávám přednost konstatování, že nevím”.
Nakonec bych chtěl ještě poznamenat, že i v živém světě lze pozorovat podobné jevy. A také i pro živé systémy je možné zavést pojem entropie. Má však ale trochu jiný obsah a význam jako entropie neživých systémů. Nicméně i pro ni platí, že její hodnota následkem spontánních procesů v živém světě se monotónně zvětšuje. Je to podmíněno tím, že i interakce mezi hmotnými částicemi živých systémů je determinována krátkodosahovými silami. Paradoxně na adresu ateistů a materialistů bych zde poukázal na ten fakt, že přirozenost entropie v přírodě si protiřečí se známým učením všech evolučních teorií, že živé systémy se vyvíjejí od nižších forem k vyšším.
Do živých systémů patří i systémy složené z myslících bytostí. Pro takovéto sociální systémy se taky zavádí pojem entropie a má podobné vlastnosti jako entropie neživých systémů – při spontánních procesech její hodnota jen roste.
Vyplývá to ze skutečnosti, že individuální činnost členů sociálních systémů je prakticky vždy determinována úsilím co nejúplněji uspokojit své náboženské, intelektuální, materiální, kulturní, citové a jiné potřeby. Není úkolem fyziky zkoumat, proč tomu tak je. Fyzika pouze konstatuje, že i v sociálních systémech spontánní činnost jejich jednotlivců vede ke vzrůstu entropie.  Je to všechno čirá náhoda, anebo je to proto, že z nějakého důvodu působení zákona entropie chtěl Bůh? 
Ať již jste si na výše uvedenou otázku odpověděl či odpověděla jakkoliv, faktem zůstává, že takto nutně přicházíme k závěru, že růst entropie při spontánních procesech prakticky všude ve světě se vyskytujících systémech je univerzální a všeobecně platná charakteristika.
A to zdůrazněme přitom, že ono to klidně mohlo být i nějak úplně jinak! Například připomeňme si, že principiálně byly možné i jiné alternativy: například monotónní pokles entropie, anebo cyklické střídání růstu a poklesu entropie, případně růst entropie v jedné části vesmíru a pokles v jiné a podobně.
Proč si Bůh, anebo chcete-li “vesmír jen tak sám” zvolil z našeho lidského hlediska – a to zejména z hlediska eventuálního nějakého čistě jen evolučního vzniku života - právě tu nejnevhodnější alternativu?
To je otázka na kterou ateističtí intelektuálové nemají žádnou odpověď. Musí pouze mlčky akceptovat, že náš svět ovládá princip růstu entropie při spontánních procesech. A i když si to často dostatečně neuvědomujeme, jde o velice silný princip, který je dokonce silnější než princip zachování energie, protože obratně řečeno – v obrovské továrně přírodních procesů má jakoby “roli ředitele”, který určuje způsoby a metody práce, zatím co princip energie jen “účtuje, vyvažuje aktiva a pasiva”. 
Co možno říci na závěr těchto úvah? To, že – z Boží vůle – naše prahmota již při takzvaném “Velikém výbuchu” měla vlastnost dovolující pouze vývoj směrem k růstu entropie. Na úrovni současných vědeckých poznatků a s určitým smyslem pro humor bych proto mohl konstatovat, že naše prahmota měla již při takzvaném “Velikém výbuchu” zakódováno heslo: Směrem k vyšší entropii vpřed!”
Respektujíc tuto zásadu, prahmota z Boží vůle se při velikém výbuchu rozprskla na všechny strany a naše historie se začala. A tímto konstatováním vlastně končím tuto první kapitolu. V druhé kapitole, ale i v dalších kapitolách se pokusím očima věřícího křesťana prozkoumat oněch zhruba deset miliard let, které od dotyčného velkolepého zásahu Božího uplynuly. S úžasem zjistíte, že nejvíce se toho odehrálo v prvních zlomcích vteřiny a pak v prvních vteřinách po výbuchu. Pak se již nové kvality tohoto Božího veledíla zjevovali s postupně klesající frekvencí.


2.)Kapitola: Kvalita, informace, entropie a  termodynamická pravděpodobnost systému.
Dáno je empirickým poznáním, že s obsahem pojmu kvality se spojuje souhrn podstatných vlastností a znaků předmětů či jevů. Pod kvalitativními změnami se tedy ve všeobecnosti rozumějí  změny podstatných vlastností a znaků. Potud nejsou s kvalitou žádné problémy.
Tyto problémy vznikají až tehdy, když máme posoudit, zda-li předmět anebo jev získal změnou takzvanou “vyšší” anebo “nižší” kvalitu. A vynesení takovýchto hodnocení již vyžaduje určitou kvantifikaci pojmu kvalita, jinými slovy znamená to stanovení určité škály, stupnice kvalit, porovnáním s kterou by jsme mohli zkoumaný objekt anebo jev spolehlivě zatřídit.
Co však ale vzít za míru kvality? Je zřejmé, že vzhledem k nejrozličnějšímu významu slova kvalita – například mluvíme o kvalitě vody, mléka, suroviny, výrobku, lidí – nelze zavést nějakou absolutní a univerzální míru kvality.
Mým cílem v této náboženské práci je však zkoumat proces Boží aktivity, respektive proces změny a vývoje hmoty v našem hmotném světě, a proto z tohoto hlediska se zdá být nejvhodnější zavést míru kvality vzhledem na určitou uspořádanost, komplexnost, složitost a dokonalost struktury či tvarů zkoumaného hmotného objektu.
Například v našem hmotném světě takový led je určitě uspořádanější materie než voda, a voda má zase dokonalejší strukturu než pára. Dále pak rostlina je složitější a uspořádanější objekt než neživý kámen, bakterie je složitější jako rostlina, a jakýkoliv makroskopický živočich je zase složitější než baktérie. Prostě jinými slovy řečeno – je tu Bohem dána určitá hierarchie kvalit, a bylo by velice užitečné, kdyby se mi podařilo dostatečně vysvětlit Vám jejich objektivní míru.
Ovšemže nebudu se v této práci na náboženských webových stránkach o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz pokoušet vysvětlovat Vám tento problém pro všechny systémy vyskytující se z Boží vůle ve světě, tj. pro neživý i živý svět současně.
Začněme s neživou přírodou. Můžete se plným právem nejprve zeptat, jaký vnitřní faktor rozhoduje v našem hmotném světě o struktuře, tedy o kvalitě látky z hlediska jejího vnitřního uspořádaní, respektive o tom, zda-li bude krystalem, amorfní tuhou látkou, kapalinou anebo plynem?
Odpověď vědy už poznáte a je velice jednoznačná: rozhoduje o tom tepelný pohyb atomů a molekul. Je to neustálý chaotický pohyb mikroskopických častíc každé látky, který by prakticky ustal až při teplotě takzvané absolutní nuly.
Čím je tento pohyb intenzivnější, tím méně je stav daného systému méně uspořádaný. Zdá se proto, že teplo jako veličina vyjadřující intenzitu tohoto pohybu by mohlo být dobrou mírou uspořádanosti, tj. kvality systému. Přijetím určitého tepla Q by se pak uspořádanost systému úměrně snížila, odevzdáním tepla Q do okolí by se uspořádanost zase zvýšila. Lehce však můžete zjistit, že samo teplo Q by nebylo dobrou mírou uspořádanosti, a to ze dvou příčin:
1./Stejné množství přijatého tepla určitě vyvolá větší zhoršení kvality, respektive uspořádanosti systému, jestliže se přijme při velmi nízké teplotě, jako když se přijme při vysoké teplotě. V prvním případě se totiž vnese nepořádek do prakticky uspořádaného systému, v druhém už do velmi neuspořádaného systému. Například pár kapek bláta velice sníží kvalitu čistých bílých šatů, ale prakticky již nezhorší kvalitu už velmi zašpiněných šatů.
2./Míra kvality by měla odrážet vlastnosti stavu látky a neměla by záviset od způsobu, jakým se látka do tohoto stavu dostala.V případě tepla vzniká právě druhý případ – látku lze do téhož stavu dovést přijetím tepla, ale i ekvivalentního množství mechanické práce, například mechanickým stlačením. Fyzikálně řečeno, míra kvality by měla být stavovou veličinou a v matematické řeči: přírůstek míry kvality by měl být takzvaným úplným diferenciálem.
Mohu dokázat, že oběma výše uvedeným podmínkám vyhovuje veličina, která vznikne předělením množství přijatého tepla (Q) absolutní hodnotou systému (T), respektive veličina Q/T. Označme ji  S a pojmenujme jako přírůstek entropie systému. Příslušný definiční vztah má tedy tvar: S = Q/T.
Tímto způsobem možno vypočítat změnu entropie jen za předpokladu, že teplota T zůstává konstantní.
Problém výpočtu změny entropie systému v reálních podmínkách souvisí s tím, že přijetím anebo odevzdáním i nepatrného množství tepla se současně mění i teplota. Jinými slovy když se tedy teplo přijímá anebo odevzdává spojitě, i teplota se spojitě mění, a pak výše uvedený vzorec je nepoužitelný, protože obsahuje nekonečně mnoho nekonečně malých sčítanců. Z matematiky však vím, že v takovýchto případech se sumace může nahradit integrálem a výpočet entropie lze uskutečnit podle běžných pravidel pro integraci funkcí. Namísto zmiňovaného vzorce je zde tedy pro vzrůst entropie všeobecnější vzorce:
                          2
S2 – S1 = 1 dQ/T
                        
            T
S = 0 dQ/T

Takto bych tedy asi označil začáteční a konečný stav. Podle toho vím jednoznačně stanovit jen relativní entropii systému. Když však ale označíte entropii systému při teplotě rovné takzvané absolutní nule jako nulovou, pak máte možnost vypočítat i absolutní entropii každého systému při teplotě T  0 právě vztahem:
            T
S = 0 dQ/T

První termodynamická věta napsaná ve tvaru dU = dQ – pd V nám umožňuje vyjádřit dQ prostřednictvím dalších stavových veličin: vnitřní energie, teploty a tlaku.
Pro ideální plyn však můžeme vyjádřit vnitřní energii systému pomocí specifického molového tepla při stálém objemu Cv (dU = CvdT). 
Kromě toho pro jeden mól látky můžu napsat stavovou rovnici ve tvaru pV = RT, kde R je všeobecná plynová konstanta. Po uvážení těchto relací můžu vztah

                          2
S2 – S1 = 1 dQ/T přepsat do tvaru: 

                           2          CvdT + pdV
S2 – S1 = 1      .
                                 T

Vidíte,že změna entropie je zapříčiněná jen růstem teploty:

                       T2           CvdT
(S)T  = T1       = Cv(ln T)T2T1 = Cv ln T2/T1 
                           T

A změna entropie zapříčiněná jen změnou objemu při konstantní teplotě:

                      V2           CvdT           V2          RdV
(S)T  = V1       = T1   = R(ln V)V2V1 = R ln  V2/V1
                          T                          V

Se vzrůstem teploty a podobně i se vzrůstem objemu se vždy spojuje i růst entropie, snížení teploty a zmenšení objemu způsobuje pokles entropie. Rozpínající se vesmír – jestliže ho lze pokládat za ideální plyn – tedy zvyšuje svoji entropii.
Někteří možná budete namítat, že vesmír svým rozšiřováním se současně snižuje svoji teplotu, a to by mohlo tento růst kompenzovat. Lehce Vám však dokáži, že tento jev může sice zpomalit růst entropie, ale nemůže ho zastavit. V některé z následujících kapitol Vám ukáži, že ve vesmírné takzvané “epoše záření” byl tlak úměrný čtvrté mocnině teploty, přičemž teplota klesá úměrně převrácené hodnotě vzdálenosti R určující poloměr koule se středem v  místě hypotetického výbuchu. S uvážením těchto skutečností mohu napsat:


                        pdV                          T4dV
S  =      T1      T34R2dR    dR/R  ln R2/R1 .
                 T                          T

Vzhledem k tomu, že platí nerovnost R2  R1, přírůstek uvedený nahoře uvedeným vztahem je vždy kladný!
Když se systém mění počtem částic, třeba do vyjádření vnitřní energie zahrnout i člen, který tuto změnu respektuje. Vyjádří se součinem takzvaného chemického potenciálu   a změny počtu mólů látky (dn), takže (dU) = dn. S tím související změnu entropie lze tedy vyjádřit vztahem:

                       dn
(S)  -     .
                         T

Ještě jednou se ale vrátím k definičnímu vztahu, který má tvar S = Q/T. Jak jsem se již zmínil, tímto způsobem možno vypočítat změnu entropie jen za předpokladu, že teplota T zůstává konstantní. Když si celkovou změnu entropie mezi teplotami T1 a T2 rozdělíme na úseky s teplotami T1, T2…Ti…atd. a příslušné množství tepla označíme Q1, Q2…atd., celkovou změnu entropie můžeme vyjádřit vzorcem:

S2 – S1 = Q1/T1  +  Q2/T2  + … = Σ Qi/Ti

Vzhledem k tomu, že přijetím i libovolného malého tepla se mění teplota systému, je výhodnější první vztah přepsat do tvaru: dS = dQ/T, kde veličiny dS a dQ jsou takzvané diferenciály. Namísto veličiny dQ lze použít vyjádření vyplývající z takzvané první termodynamické věty, která se při zachování počtu částic v systému zapisuje ve tvaru: dQ = dU + p dV, kde dU je diferenciál vnitřní energie systému p tlak a dV diferenciál objemu. A toto vyjádření mi umožňuje výpočet změny entropie systému při libovolních  změnách objemu a tlaku. Všechny tyto vztahy uvádím pouze proto, abych zdůraznil, že entropie se zavádí jako kvantitativní veličina, respektive veličina, kterou lze měřit v příslušných jednotkách.
Takto lze pomocí entropie korektním způsobem zavést objektivní míru uspořádanosti systémů, respektive jejich vnitřní kvality.
Dokazuje to, že entropie má tu zajímavou vlastnost, že v izolovaných systémech, ve kterých spontánně probíhají ireverzibilní procesy, její hmota pouze roste. Pro pořádek třeba k tomu přidat ještě jednu ne bezvýznamnou poznámku. Kdybychom přijímání, případně odvádění tepla uskutečňovali rozličnými konečnými rychlostmi, zjistili bychom, že příslušné teplo potřebné na změnu teploty z hodnoty T1 na T2 není stejné. Souvisí to s tím, že při takovýchto reálních procesech systémem protékají takzvané makroskopické toky související v tomto případě s rozdílem teplot v systéme, které účinnost procesu zmenšují. Jestliže chcete, aby výše uvedené vzorce byly jednoznačné, musíte se omezit na případ nekonečně pomaly probíhajících procesů, při kterých nevznikají makroskopicky pozorovatelné toky. Při takovýchto procesech se systém nachádzí vždy v takzvaně termodynamicky rovnovážných stavech. Za těchto podmínek má příslušný proces povahu reverzibilního procesu. Z toho potom plyne, že pod teplem ve vzorci dS = dQ/T třeba rozumět pouze teplo reverzibilně přijaté systémem.
Sama entropie se tímto vztahem definuje pouze pro homogenní stavy. Konec konců teplota T je z exaktního hlediska definována rovněž pouze pro homogenní stavy. Jak postupovat v případě nehomogenních procesů to Vám vysvětlím později. Z dosavadního výkladu této náboženské práce plyne, že entropie jako míra kvality Božího fyzikálního systému zavedená vzorcem S = dQ/T má relativně úzkou oblast použitelnosti. 
Intelektuál L. Boltzmann – o kterém jsem se v této práci již vícekrát zmiňoval – našel však velice zajímavou interpretaci entropie definované výše uvedeným vztahem, která jí poskytuje mnohem širší dosah. Na základě této interpretace ji lze bez větších těžkostí použít na hodnocení kvality nejen všeobecnějších fyzikálních systémů, ale právě tak i biologických, ba dokonce i sociálních systémů.
Intelektuál Boltzmann mně ukázal, že entropie úzce souvisí s pravděpodobností výskytu v daném uspořádání. Aby jste i Vy snadněji pochopili tuto souvislost, představte si například soubor kuliček, které vysypeme na nějakou plochu. Existuje určitá nenulová pravděpodobnost, že nám tyto kuličky přitom vytvoří i nějakou složitou strukturu – například květ.
Sami však ale doufám cítíte, že pravděpodobnost náhodného vzniku takovéhoto uspořádání je velice malá.
Proč? Rozdělte si pro jednoduchost podložku s kuličky na dvě polovice a uvažujte a uvažujte o experimentech jen se čtyřmi kuličky, které si označíme písmeny A, B, C, D. Teoreticky mohou vzniknout tři případy: všechny kuličky budou v jedné anebo druhé polovici podložky, dvě budou v jedné a dvě v druhé, případně tři v jedné a jedna v druhé. Kolika možnými způsoby lze tyto tři situace realizovat?
Jak můžete vidět první případ lze uskutečnit pouze dvěma způsoby, zatímco druhý šesti Je tedy zřejmé, že při jednom náhodném experimentu druhý případ má větší naději na realizaci než ten první.. Čtenář se lehce sám přesvědčí, že z tohoto hlediska největší šanci na realizaci má třetí případ.
Stav charakterizovaný navenek určitým uspořádáním  lze označit jako makrostav a jednu z konkrétních možností jeho vytvoření jako mikrostav. V našem případě máme přezkoumány dva makrostavy – první z nich se dá realizovat dvěma mikrostavy, druhý šesti. Čím větším počtem mikrostavů lze vytvořit daný makrostav, tím má takovýto makrostav větší naději na realizaci. Jinými slovy je tedy jen velice malá naděje, že se vytvoří květ, protože jiné makrosvěty odpovídající homogennějšímu rozložení kuliček může se vytvořit podstatně větším počtem mikrostavů.
Počet mikrostavů poskytujících tentýž makrostav lze pojmenovat jako termodynamická pravděpodobnost a označit ji znakem P. A pravděpodobnost samého mikrostavu p pro daný makrostav je zřejmě dána vztahem p = 1/P.
Intelektuál Boltzmann dokázal, že entropie systému S v daném makrostavu souvisí s touto termodynamickou pravděpodobností, případně s pravděpodobností mikrostavu podle vztahu S = k ln P = - k ln p, kde “k” je konstanta intelektuála Boltzmanna k = 1,3 . 10-23 JK-1 , a znak ln značí přirozený logaritmus.
Podle výše uvedeného výsledku je entropie přímo úměrná termodynamické pravděpodobnosti výskytu daného stavu a zákon růstu entropie v izolovaných systémech značí tedy pouze to, že systém spontánně prochází z méně pravděpodobných do pravděpodobnějších situací.
Při důkazu platnosti výše uvedeného vztahu využijeme již jednou ověřený výsledek:

                      V2           CvdT           V2          RdV
(S)T  = V1       = T1   = R(ln V)V2V1 = R ln  V2/V1
                          T                          V

A zde vypočtěme změnu entropie 1 mólu plynu při izotermické expanzi z objemu V1 na objem V2 ještě i jinou cestou. Je známo, že entropie by se měla spojovat určitým funkčním vztahem s termodynamickou pravděpodobností P, respektive s počtem mikrostavů vytvářejících tentýž makrostav. Ještě jednou opakuji, že, že převrácená hodnota termodynamické pravděpodobnosti p = 1/P určuje pravděpodobnost výskytu daného mikrostavu vránci skoumaného makrostavu.
Doopravdy jestliže počet možných stavů, například počet čísel na krychli je šest, pak pravděpodobnost, že při náhodném vrhu padne požadované číslo je 1/6. Dále jistě uznáváte, že pravděpodobnost není editivní veličina, jestliže budete požadovat, aby současně nastali jev A s pravděpodobností p1, jev B s pravděpodobností p2 atd. V takovémto případě je pravděpodobnost výsledného jevu určena součinem pravděpodobností jednotlivých jevů, tj. p = p1p2p3…
Entropie je však aditivní veličinou. To značí, že entropia systému složeného z A častíc se rovná součtu entropií související z každou částicí zvlášť. Konkrétně tedy – jestliže máte v systému jen dvě částice, výsledná pravděpodobnost, že jedna částice je v bodě A a druhá v bodě B je dána součinem p = p1p2.
Výsledná entropie je však ale určena součtem jednotlivých entropií, tj. S = S1 +  S2.
Tyto konstatování platí i tehdy, když pracujete s termodynamickou pravděpodobností. Kdyby jste tedy postulovali přímou úměrnost mezi entropií a termodynamickou pravděpodobností, nebylo by možné současně splnit rovnici p = p1p2 i rovnici S = S1 +  S2.
Když však ale budete předpokládat, že entropie je přímo úměrná logaritmu termodynamické pravděpodobnosti – anebo záporně vzatému logaritmu pravděpodobnosti jevů – bude vše v pořádku.
Jestliže první rovnici přepíšeme do tvaru – ln p  - ln p1 – ln p2, můžete vidět že při požadavku S  - ln p = ln P je i rovnice S = S1 +  S2 splněna.
Můžete tedy napsat vztah S = C ln P, kde C je zatím ještě blíže neurčená konstanta. Změna entropie v případě, když termodynamická pravděpodobnost P1 se změnila na P2 je podle vzorce: S = S2 – S1 = C (ln P2 – ln P1) = C ln P2/P1.
A toto mně umožňuje vyjádřit změnu entropie při izotermické expanzi 1 mólu ideálního plynu z objemu V1 na objem V2 a porovnáním získaného vztahu ze vztahem:

                      V2           CvdT           V2          RdV
(S)T  = V1       = T1   = R(ln V)V2V1 = R ln  V2/V1 , a stanovit neznámou konstantu C.
                          T                          V

Poměr termodynamických pravděpodobností P2/P1 odpovídajících změně objemů z V1 na V2 pro jednu částici je zřejmé (P2/P1)1 = V2/V1.
Daná částice má totiž tím více možností na své umístění, čím ve větším objemu se nachází. Pro dvě částice už by to bylo (P2/P1)2 = (V2/V1)2, protože pravděpodobnost, že v daném objemu je přítomná částice p = p1p2 i částice S = S1 +  S2, se rovná součinu pravděpodobností platných pro jedinou částici. Jestliže tedy počet částic v jednom móle plynu je N, platí rovnice (P2/P1)N = (V2/V1)N.
Změnu entropie vyjádřenou  S = S2 – S1 = C (ln P2 – ln P1) = C ln P2/P1 můžete tedy vypočítat pomocí vzorce (S)v = C ln V2/V1)N = CN ln V2/V1.
Porovnáním ze vztahem:

                      V2           CvdT           V2          RdV
(S)T  = V1       = T1   = R(ln V)V2V1 = R ln  V2/V1 , získáte rovnici R = CN !
                          T                          V

U této výše uvedené rovnice R = CN, ze které pro neznámou konstantu C vyplývá vyjádření C = R/N. Podíl všeobecné plynové konstanty R a počtu částic A v jednom mólu látky však určuje konstantu “k” intelektuála Boltzmanna.
Víte, že entropie je vyjádřením stupně neuspořádanosti systému, takže z toho vyplývá, že výskyt uspořádanějších struktur je méně pravděpodobný jako výskyt neuspořádanějších. Uvedená interpretace intelektuála Boltzmanna značí přínos nejen pro oblast živé přírody, ale pro nás věřící křesťany má veliký význam i v tom, že nám umožňuje najít jistou souvislost s nejvýznamnější charakteristikou hmotného živého tvorstva – s informací.
V této náboženské práci bych chtěl zdůraznit, že živý tvor je obdařen schopností přijímat, zpracovávat, uchovávat a přenášet informace. A podle množství informací potřebných na poznání daného objektu lze usuzovat na to, jaký je složitý a dokonalý.
Když chcete najít vzájemnou souvislost entropie s informací, musíte nejprve přesněji specifikovat pojem informace. I když existuje velice všeobecný přístup k definici tohoto pojmu a k zacházení s ním, mně postačí, když ji budete chápat jako určité množství poznatků zprostředkovatelných pomocí nějakého Bohem nám daného všeobecného “kódu”.
Rozhodně nemíním předstírat, že znám všechna Boží tajemství, a tudíž i zde mi všelicos není úplně jasné a tudíž to do této náboženské práce ani nemohu napsat. Nicméně z praktického hlediska předpokládejme například takzvaný binární dvojznakový kód, protože i v praxi se poměrně lehce realizují prvky se dvěma stabilními odlišnými stavy.Kolik takovýchto binárních znaků by jste potřebovali na zprostředkování určité informace – například informace obsažené ve větě “Tato látka obsahuje železo”?
V binárním kódu bychom mohli přímo zakódovat jen dva prvky, například H a He znaky 0 a 1 anebo + a -. Jestliže se použije dvojice znaků, už bychom mohli zakódovat čtyři prvky kombinacemi 00, 01, 10, 11; a jestliže použijeme trojice znaků – tak máme už osm prvků.
Všeobecně při použití kombinací s H binárními znaky bychom mohli zakódovat n = 2H prvků. Na přenos “n” údajů  bychom tedy potřebovali H = log2n základních znaků. Tato veličina se nazývá množství přenášené informace, a jestliže uvážíte, že veličina 1/n = p udává pravděpodobnost výskytu daného jevu, uvidíte, že to můžete vyjádřit vztahem: H = log2 1/p  - log2p.
Tento vztah se nápadně podobá vztahu S  - k ln p, protože veličina p má v obou případech tentýž význam – určuje pravděpodobnost výskytu daného jevu.
Z matematického hlediska je zřejmé, že platí rovnice ln a = log2a . ln 2, a proto porovnáním předcházejících dvou vztahů dostaneme zajímavý výsledek: S = (k ln 2) H = 9 . 10-22 H.
Tento vztah nám umožňuje vypočítat entropii stavu jestliže je známo množství informací potřebných na zprostředkování poznatků o tomto stavu. Konkrétně stačí nám velice málo informací na to, aby jsme opsali krystalický stav  nějaké jednoduché látky – při absolutní nule by stačilo udat několik mřížkových konstant. Při vyšší teplotě se už atomy rozkmitají, některé se vysunou ze svých normálních poloh, takže poznat stav takovéto látky vyžaduje už podstatně více informací. V případě neživých systémů, kde dominujícím činitelem rozhodujícím o struktuře je termální pohyb, představuje výše uvedený vztah návod na výpočet entropie pomocí počtu informací potřebných na opis stavu systému.
Je však zřejmé, že touto rovnicí můžeme přiřadit určitou entropii systému i tehdy, když jde o určitou uspořádanost nepodmíněnou bezprostředně termálním pohybem. V takovémto případě však už na takovouto “entropii” nelze použít vztahy a výsledky známé z termodynamiky a slouží mně jen výhradně jako jakýsi ukazovatel kvality. Výše uvedený vztah má v tom případě jen čistě formální význam.
Jestliže se nějaký systém vyznačuje určitou funkční uspořádaností – jako například živé orgány – a na poznání této funkční uspořádanosti potřebujeme H informací, pak podle vzorce S = (k ln 2) H = 9 . 10-22 H můžeme i tuto vlastnost systému převést do entropické řeči a měřit ji jednotkami entropie. Jde tedy o určité zevšeobecnění pojmu entropie, které nám umožňuje posoudit “kvalitu” každého systému, a to nejen živého.
Není však nutné měřit množství informací jednotkami entropie. Častěji se množství informací udává v takzvaných “bitech”. Je to takové množství informací, které odpovídá jevu s pravděpodobností p = 1/2, tj. jevu s dvěma možnostmi jako například rub a líc mince. Konstatování, že mince při náhodném hodu padla na líc, je 1 bit informace. 
Předtím jsem se ptal, kolik informací je obsaženo v tvrzení: Tato látka obsahuje železo.
Kdyby se chemické prvky vyskytovali v látkách s touž pravděpodobností, bylo by p = 1/92 a H  - log2 (1/92)  6.
Citovaná věta představuje tedy přibližně 6 bitů informací. Ve skutečnosti je výsledek ale trochu odlišný, protože jednotlivé chemické prvky se v přírodě nevyskytují s touž pravděpodobností.
Mohu tedy říci, že množství informací potřebných na opsaní určitého systému v daném makrostavě a jeho entropie jsou navzájem úměrné veličiny. 
O vztahu mezi entropií a informací se mezi intelektuály vedou intenzivní diskuse. Když jsem na tuto problematiku hledal odpověď ve vědeckých pracích příslušných renomovaných odborníků objevil jsem celé spektrum různých názorů a přesvědčení, a to od těch, kteří zastávají ten názor, že jde o čistě náhodnou podobnost vzorců až po ty, kteří zastávají názor či přesvědčení, že jde o hlubokou vzájemnou souvislost. Když jsem tak četl jednotlivé vzájemně se lišící názory jednotlivých vědců nemohl jsem se ubránit mému osobnímu vzrůstajícímu přesvědčení, že objektivní pravda bude s největší pravděpodobností asi někde uprostřed těchto protikladných názorů. Nesvobodno totiž zapomenout, že vlastně i zavedení pojmu entropie vzniklo historicky vzniklo vlastně z potřeby najít vhodnou takzvanou Lapunovovu funkci, která by svým monotónním růstem anebo poklesem vhodně charakterizovala vhodně charakterizovala trend spontánních, respektive externě nevynucených vývojových procesů. Formální podobnost vztahů pro entropii a informaci mně přinejmenším přivádí na myšlenku, že by vhodnou Lapunovovou funkcí pro složitější systémy než jsou neživé termodynamické systémy, mohla být informace.
Z tohoto zorního úhlu bych se eventuálně chtěl ptát: A proč jí, anebo její přímo úměrnou veličinu nenazvat rovněž entropií?
Podle mého osobního názoru mělo by to pozitivní črtu v tom, že bychom měli jednotnou terminologii pro živé i neživé systémy. V tomto smyslu bychom mohli dále mluvit i o entropii biologických a sociálních systémů, na které pojem entropie v původním významu tohoto slova není použitelný.
A chtěl bych poukázat na další zajímavou skutečnost! Víte, že živé systémy interreagují navzájem prostřednictvím informace – přijímají ji, zpracovávají ji, uchovávají a dále odevzdávají?
Vzhledem k tomu, že entropie je výrazem energetické interakce a množství přenášených informací je vyjádřením informační interakce, na základě uvedených vztahů mající plně formální podobnost, a proto se domnívám, že z Boží vůle informační interakce musí být spojena vždy i s energetickou interakcí. Jinými slovy získáváním informací o systému je vždy spojeno i s energetickým zásahem do systému.
To je ostatně i obsah, jenž má známý Brillouinův princip. Úplně po lopatě bych mohl říci, že “učeným se nikdo nestane bez námahy”.
Zavedení další organizace do původně neuspořádaného anebo méně uspořádaného systému se projeví zmenšením počtu informací potřebných na opis jeho vztahu, respektive poklesem jeho entropie. V takovémto smyslu se takovýto subsystém jeví jako producent takzvané “negativní entropie”.
Ovšemže možný je i opačný případ, když jde o cílevědomou diverzi. V takovémto případě mohu konstatovat, že subsystém vyprodukoval kladnou entropii. Tento přístup mi později v této práci umožní zvážit i vývoj sociálních systémů za přítomnosti dvou “zdrojů” entropie: entropie pocházející ze spontánní činnosti jednotlivců a entropie pocházející z řídící činnosti. Bůh má možnost vědomým řízením – generací negativní entropie – kompenzovat její přírůstek vznikající následkem individuálních interakcí jednotlivých členů sociálního systému.
Ostatně pochopíte to lehce, když si představíte, co by se stalo, kdyby v určitém okamihu přestali ve společnosti fungovat všechny řídící a kontrolní orgány. Vznikl by chaos, který by postupně narůstal. A tento růst chaosu by pokračoval do té doby, kým by někdo do tohoto procesu vnesl nějaký řád tím, že by navrhl určité organizační opatření, zásady konání a podobně. V makrosvětě vesmíru tento “někdo” byl Bůh.
Anebo jinak řečeno, tento “někdo” vyprodukováním negativní entropie mohl zpomalit přirozený růst entropie makrosvěta vesmíru, ba dokonce svým způsobem růst entropie nejen zastavit, ale případně i snížit celkovou entropii tohoto systému.
Tak se dá ukázat, že kvalitu neživých, právě tak jako i kvalitu živých cílově orientovaných systémů lze z určitého aspektu vyjádřit jedinou veličinou – entropií, jestliže se tento pojem řádně zevšeobecní.  V tomhle smyslu budu dále v této práci chápat entropii, i když to vždy již nebudu nějak extra zdůrazňovat. Aby jste si utvořili určitou představu o naznačených kvantitativních mírách kvality rozličných systémů které vytvořil Bůh, uvedu Vám následující příklady: 
Například Vaše lidské tělo obsahuje v průměru kolem 1013 buněk, které jsou funkčně organizovány.
Kdyby všechny buňky měli své nezaměnitelné místo v průměrném lidském organismu, měli by jste jich v průměru kolem a = 1013! (1013 faktoriál) možností vytvořit systém z 1013 častíc, takže množství informací potřebných na vytvoření takovéto struktury Vašeho lidského těla v průměru je podle vztahu H = log2 1/p = - log2p: H = log2(1013!)  1013 log21013 4 . 1014 bitů.
Buňky jsou sestrojeny z biopolymérů. Jedna lidská buňka obsahuje přibližně 108 polymérů, jinými slovy: H = log2(108!)  2,6 . 109 bitů.
Biopolyméry jsou sestaveny z monomérů – Vaše lidské tělo je v průměru obsahuje řádově 3 . 1025.
A když obdobně mám předpokládat že z monomérů vzniká jedinečná struktura biopolymérů, v které žádný monomér nelze nahradit jiným, činí to přibližně až H  1026 bitů.
Tímto mým příkladem chci poukázat zejména na tu velkolepost Božího díla, protože klíčovým elementem není pouze uspořádanost samotných buněk, jako jím není ani uspořádanost buněk do jednotlivých orgánů lidského těla, ale právě tak je to i uspořádanost biopolymérů, respektive buněčných bílkovin. A z tohoto aspektu vlastně v našem hmotném biologickém světě ani není příliš veliký rozdíl mezi uspořádaností těch nejjednoduchších bakterií od uspořádanosti těch nejsložitějších tvorů.
Podle vtahu S = (k ln 2) H = 9 . 10-22 H je celá tato uspořádanost ekvivalentní přibližně 103 jednotkám entropie, co znamená změně entropie asi 170 cm3 vody při jej vypaření.
Je však ale zapotřebí ještě dodat, že výše uvedené vztahy platí pouze za předpokladu, že všechny jevy, které přicházejí do úvahy, jsou “apriórní” stejně pravděpodobné. Konkrétně by to například znamenalo, že pravděpodobnost najít lecjaký chemický prvek v dané sloučenině je totéž.
Jestliže to tak není, pak je nutné použít složitější vyjádření H  - Σ pi log2 pi , kde pi je pravděpodobnost i – tého jevu. Přitom je splněná podmínka Σ pi = 1.


3.)Kapitola: Fázové přechody a analýza vzniku nových fyzikálně - kosmologických kvalit.
Jde-li o počátky, lze říci, že se tato teorie začala rozvíjen na půdě nerovnovážné termodynamiky zejména zásluhou intelektuála I. Prigogina a jeho školy, a v současné době se již delší dobu vyvíjí jako samostatná disciplina pod názvem synergetika.
Nicméně třeba poznamenat, že ne všichni intelektuálové tento název synergetika přijali za svůj. Já osobně bych se snad i osobně přimlouval za tento jednoduchý název synergetika, nicméně nemohu opomenout ten fakt, že je zde i nemalá část intelektuálů, kteří používají název teorie kooperativních jevů.
Ať již se přikloníte Vy osobně ke kterémukoliv názvu, já osobně bych rád připomenul, že veliký intelektuál působící na stuttgartské univerzitě, profesor H. Haken definuje synergetiku jako vědu o vzniku nových časových, prostorových i časoprostorových struktur v libovolném systému vyznačujícím se určitou dynamikou. 
V rámci teorie kooperativních jevů lze často beze zbytku vysvětlit mnohé, a to i pro tuto naši náboženskou práci důležité fyzikální jevy, jako například vznik koherentního záření v laseru, supravodivosti, oscilací v Gunnově diodě a spínaní v Ovshinského diodě, selekci i vznik nových druhů v molekulárních biologických systémech, ale též například i vznik takzvaného "organizovaného chaosu", respektive turbulence a mnohých dalších i pro tuto náboženskou práci velice významných fenoménů.
Já osobně nechci Vás zatěžovat žádnými složitostmi, nicméně i když akceptuji mé poznání z ohlasu předešlých kapitol mezi čtenáři, že bych zde neměl zacházet do nějakých příliš podrobných detailů (napíšete-li mně ale nějaké konkrétní dotazy na můj email, tak Vám ovšemže ochotně na ně odpovím), nicméně i když ale tento výklad zestručním, nepřichází v úvahu abych ho úplně vynechal, neboť objasnění a tlumočení alespoň ty nejelementárnější základy teorie vzniku nových kvalit potřebuji kvůli výkladové celistvosti této náboženské práce, která se nemůže obejít - na co předem upozorňuji - bez znalostí alespoň takových triviálních základních matematických operací, jakými jsou derivace a integrál.
Jinak ale to bude třeba až později. Zatím uvedu něco tak jednoduchého, že by to snad mělo být srozumitelné i úplnému debilovi:
Představte si například takovou lehkou ružici, která je upevněna na konci pevného tenkého drátu délky "L" tak, aby mohla rotovat, otáčet se kolem osy kolmé na rovinu nějakého jiného tělesa. Jediná síla, která na tuto ružici působí je gravitační síla G. Pohyb objektu vyvolává moment síly D = GL sin?. Za těchto podmínek se ružice nebude pohybovat, protože se tento moment rovná nule, respektive zde platí triviální rovnice sin? = 0. A této rovnici vyhovují pouze dvě řešení: ? = 0 a  ? = 180. 
První odpovídá horní poloze, druhé dolní poloze ružice. Již i v takovémto jednoduchém příkladě se setkáváme ze skutečností, která je v teorii vzniku nových kvalit podstatná, a to že základní rovnice opisující stav objektu anebo i celého systému poskytuje pro ustálený stav více než jen jedno řešení.
Objekt se však může ale nacházet pouze jen v jednom z nich. Ve kterém?
Každému čtenářovi této náboženské práce je zajisté jasné to, že za normálních okolností bude ružice v dolní poloze. Na otázku proč, můžeme odpovědět logickým konstatováním že proto, protože při každém pokusu o vychýlení z této polohy se objekt spontánně vrací zpátky do tohoto stavu.
Naproti tomu každý, a to i ten nejmenší pokus o vychýlení z horní polohy se toto končí "katastrofou", protože objekt se svou vlastní sílou nikdy není schopen dostat do původního stavu. Znamená to, že řešení odpovídající dolní poloze se stabilní, zatímco řešení odpovídající horní poloze je nestabilní. Objekt zaujímá tedy za normálních okolností stav odpovídající stabilnímu stacionárnímu řešení. A stabilním stacionárním řešením je určený trvalý stav objektu, případně celého systému.
Teoreticky je ale možné i to, aby náš objekt setrval i v horní poloze. Ostatně byla by to v určitém smyslu i atraktivnější situace, jenže tento stav je velice málo pravděpodobný. Možný ale přesto je! 
Jsou totiž dvě možné ustálené polohy volně rotující družice například na nějakém tenkém pevném drátě. Ta prví možná situace, kde je dolní poloha stabilní a horná nestabilní již byla nastíněna. Může ale být ještě další, a doposud nezmíněná situace, kdy například za přítomnosti intenzivního vertikálního proudění směrem nahoru se právě naopak dolní poloha stává nestabilní a horní stabilní. Samozřejmě, že za všech okolností to možné není! Varianta, kdy dolní poloha se stává nestabilní a horní stabilní existuje například tehdy, když silné vzduchové proudění směřuje směrem vzhůru, neboť zde se poměry obrátí - dolní poloha se stává nestabilní a horní naopak stabilní.
Je zřejmé, že při vertikálním proudění ružice by mohla setrvat i v dolní poloze libovolně dlouho, ale při libovolně malé poruše, respektive fluktuaci se překlopí do stabilní horní polohy. Přesně tak je to i se složitějšími případy. Původně stabilní stavy se při změněných okolnostech mění na nestabilní a celý systém tak vlivem malé poruchy získává novou kvalitu. To je ostatně sama podstata teorie vzniku nových kvalit, kterou ovšemže dále v této náboženské práci hodlám detailněji objasnit i na několika dalším příkladech, které jsou i pro účely této naší náboženské práce velice důležité.
Mezi intelektuály zabývajícími se profesně touto problematikou jsou velice atraktivními příklady v oblasti vzniku nových kvalit zejména taková laser, Gunnova dioda a podobně. Nicméně z hlediska náboženského účelu této mé práce vzhledem k určité jejich náročnosti si nejsem zcela jist tím, zda-li demonstrace těchto příkladů je nejvhodnější pro výklad a teoretické zpracování této mé náboženské práce, respektive zda-li by nebylo možná přece jen optimálnější poohlédnout se sice po vědecky méně atraktivních, ale zato pro účely této náboženské práce ilustrativnější příklady vzniku nových kvalit. Není o ně nouze, vždyť například  struna se při namáhání sláčikem rozkmitá, vlak při prudkém zabrždění  začne vykazovat trhavý pohyb, při prudké manipulaci s automobilem nastává nebezpečný balanc, motorový člun na vodě při určité kritické rychlosti vyletí z dráhy atd. 
Z hlediska ilustrativnosti a s ohledem na ne příliš velikou náročnost může být pro nás nejzajímavější právě poslední případ. Na něm se totiž nejlépe demonstruje podstata takzvané kvalitativní analýzy a konzultující podmínky vzniku nových kvalit. Nejen pro nás v této náboženské práci, ale ostatně například i pro různé mechaniky, konstruktéry, majitele a jiné zainteresované osoby je důležité poznat každý detail pohybu například v daném případě výše zmíněného závodnického motorového člunu. Potřebují přece poznat jeho dráhu, rychlost a další relevantní údaje, a to v podstatě prakticky v každém okamihu závodů. Prostě stručně řečeno – potřebují problém analyzovat kvalitativně!
Ovšemže mnohé pozorovatele celého procesu na tribuně zpravidla zajímá pouze jen jedno jediné, a to zda-li se pokus skončí šťastlivě, jinými slovy to, zda-li v průběhu závodů nenastane nějaká neočekávaná událost, která by se mohla skončit katastrofou. Z matematicko – fyzikálního hlediska je tedy zajímá pouze jen a jen kvalitativní analýza!
Jinými slovy chtějí si odpovědět na tu otázku, zda-li člun v průběhu závodů nevyletí z dráhy, tedy zda-li se v procesu závodění neobjeví nějaká, respektive v tomto konkrétním specifickém případě negativní, nežádoucí takzvaná “nová kvalita”.
Ovšemže, že si takto kladou vlastně méně náročné otázky než lidé, kteří jsou zainteresovaní na závodech, a lze očekávat, že i nezbytné prostředky, které jsou zapotřebí na získání odpovědi budou méně náročné. Pokusím se ukázat, že na otázku, zda-li při pohybu motorového člunu nehrozí nebezpečí vzniku nestability, možno odpovědět bez toho, abychom museli problém vyřešit kvantitativně.
Předpokládejme, že náš motorový člun s hmotností “m” se pohybuje působením konstantní tažné síly “F” za přítomnosti třecí síly “T”. Pohybová rovnice má proto tvar:
m . dv/dt = F – T,
kde “v” je rychlost pohybu člunu a výraz dv/dt představuje zrychlení. Zajisté víte, že síla tření je v prvním přiblížení přímo úměrná rychlosti “v”. V našem případě se však motorový člun při vyšší rychlosti vynořuje z vody, a proto třecí síla tření prudce poklesne. Předpokládejme, že tento proces poklesu síly tření je úměrný třetí mocnině rychlosti, což je předpoklad dosti blízký realitě. Za těchto podmínek má proto pohybová rovnice tento tvar:
m . dv/dt = F – av + bv3,
kde “a”, “b” jsou charakteristické konstanty. 
V uvedeném konkrétním příkladě platí nerovnost F  av – bv3, protože síla tření nemůže být větší než tažná síla. Jako všeobecný ilustrativní příklad by však měl odrážet i vlastnosti systému, v kterém takováto nerovnost nemusí platit, proto kvůli všeobecnosti předpokládejme, že síla působící na zkoumaný objekt je “naprogramována” podle funkce f(v) = F - av + bv3.
Základem kvalitativní analýzy je najít takzvané stacionární řešení problému, tj. řešení odpovídající nulové levé straně charakteristických rovnic, respektive zde v našem případě dv/dt = 0. 
A tyto stacionární řešení jsou kořeny kubické rovnice:
bv3 – av + F = 0.
Označím je “vs”, přičemž se je v této náboženské práci nebudu pokoušet explicitně vyjádřit. Připomenu pouze tolik, že v uvedeném případě existují ve všeobecnosti tři stacionární řešení: v1s, v2s a v3s.
Podle okolností mohou být všechny tři kořeny reálné, anebo jeden kořen reálný a dva komplexně sdružené. To závisí od tvaru křivky f(v) = bv3 – av + F, kde pro křivky tvaru “a” existují tři skutečné průsečíky s osou y = 0, tj. tři stacionární řešení, při křivce tvaru “b” existuje jen jedno reálné řešení. Předpokládejme, že náš případ odpovídá křivce “a”, takže existují tři reálné stacionární stavy. Uvedl jsem již, že některé stacionární stavy jsou stabilní, jiné nestabilní, čím se vyjadřuje okolnost, že při malé poruše stacionárního stavu se v prvním případě systém automaticky vrátí do původního stavu, zatímco ve druhém případě se úplně destabilizuje. Proto druhou etapou kvalitativní analýzy je přezkoumat stabilitu stacionárních řešení. Postupuje se tak, že se uvažuje s malou poruchou, respektive změnou stacionárního stavu (y), tj.
V = vs + y
vyvolanou nějakými  vnějšími zásahy anebo vnitřními fluktuacemi, a zkoumá se odezva systému na takovouto poruchu. Dosazením předcházejícího vyjádření do uvedené pohybové rovnice dostanete ji do tvaru:
m . dy/dt = F – a(vs + y) + b(vs + y)3.
Jestliže uvážíme platnost rovnice F – avs + bvs3 = 0, a jestliže v této zatím poslední rovnici uplatníme předpoklad, že jde o malé poruchy (y  vs) tím, že zanedbáme členy obsahující “y” s mocninou větší než je “1”, obdržíme rovnici:
m . dy/dt  - ay + 3bvs2y   - (a – 3bvs2)y.
Jejím řešením je funkce y = A ept,
Kde “A” je libovolná konstanta “a” a parametr “p” má hodnotu: 
                                                                                                              a – 3bvs2
                                                                                                       p  
                                                                                                                   m
Když je “a” větší než 3bvs2, pak je “p” záporné, což znamená, že porucha se s časem utlumí. Systém totiž spontánně poruchu zlikviduje a příslušný stacionární stav je tedy stabilní. 
V opačném případě když je “a” menší než 3bvs2, takže “p” je kladné, co znamená, že malá porucha se s časem zvětšuje a přivádí systém do katastrofické situace. Takovéto stacionární řešení je tedy nestabilní.
I když neznáte skutečné hodnoty stacionárních řešení, víte bezpečně zjistit zda-li řešení v2s je stabilní, zatímco řešení v1s a v3s jsou nestabilní.
Veličina:
- a + 3 bvs2 není totiž nic jiného jako směrnice křivky f(v) = F – av + bv3 v bodech “vs”,  protože to je její první derivace, a ta jistě víte z matematiky má význam směrnice křivky v daném bodě. V bodech "v1s" a "v3s" je tato směrnice kladná, zatímco v bodě "v2s" záporná.
Vidíte tedy, že při dostatečně veliké rychlosti člunu, když už je splněná podmínka 3 bvs2 > a, může nastat nestabilita člunu, při které se jeho pohyb kvalitativně změní, jako například, že rychlost člunu se prudce zmenší anebo zvětší, co může vyvolat destabilizaci pohybu člunu.
Ukázal jsem, že poměrně jednoduchou kvalitativní analýzou se tyto nebezpečné – byť i v jiných případech třeba i žádoucí – stavy jednoznačně identifikují. Ostatně už i na tomto triviálním jednoduchém čistě modelovém příkladě se dají vyspecifikovat tři všeobecné podmínky - kterou využiji v dalším výkladu této náboženské práce – za kterých může nastat kvalitativní změna systému:
A.)	Systém musí interreagovat  ze svým okolím, tj. musí být v nerovnovážném stavu,
B.) Systém se musí dostat tak daleko od rovnováhy, aby se mohla uplatnit nelineární dynamika, respektive přítomnost členů s vyššími mocninami charakteristické proměnné jako první,
C.) V systému se musí objevit nějaká vhodná porucha, respektive fluktuace, která v uvedených exponovaných podmínkách přeroste do makroskopických dimenzí, a tak vyvolá kvalitativní změnu systému. Dále ukáži, že analogické podmínky vystupují jako nevyhnutné ve všech ostatních častěji již zmiňovaných případech vzniku kvalitativních změn.
Jedním z takovýchto příkladů kvalitativních změn systému jsou i takzvané “fázové přechody”. Tyto fázové přechody jsou přechody, při kterých se jedna fáze systému mění na jinou. A to přitom nemusí jít jen o nějaké vzájemné proměny plynné, kapalné a tuhé fáze, ale například i o změny nemagnetické fáze v magnetickou, vodivé v supravodivou, nekoherentní vlny v koherentní a podobně. Ostatně již delší dobu se v dílech vícerých intelektuálů všechny tyto případy zahrnují pod souhrnný název “kritické jevy”, co je nejen výstižnější název, ale současně i zřetelněji poukazují na spjatost vědecké teorie se všeobecnou metodologií zkoumání kvalitativních změn. A což je velice důležité i pro využití v této mojí náboženské práci, ukázalo se, že synergetika je schopna tyto zajímavé silové procesy opsat všeobecně týmž formalismem bez ohledu na to, zda-li jde o rovnovážné, případně o nerovnovážné fázové přechody o kterých jsem již výše mluvil.
Aby jste snadněji pochopili tento formalismus, vraťte se k předcházejícímu příkladu a pokuste se ho analyzovat všeobecnějším způsobem. Možné je dokonce i udělat si pro svoji vlastní potřebu třebas i nějaké názorné grafické zpracování, z kterého by jste sám již pouhým pohledem zjistil, zda-li je příslušný stacionární stav stabilní anebo nestabilní. Uvědomte si, že například taková kulička v drážce s dolinkou je ve stabilní poloze, zatímco ve drážce s vypuklým profilem je v poloze nestabilní. 
Například tedy čára s dolinkami a vypuklinami by mohla být skvělým indikátorem stability a nestability. A nejde-li jinak, pak nestyďte se třebas i graficky si ku každému případu si takovouto čáru, respektive funkci sám zkonstruovat. Zajisté velice dobře víte, že potencionální energie tělesa je definována jako práce potřebná na jeho přenesení ze vztažného místa na dané místo v určitém fyzikálním poli.
A jestliže vzhledem k co nejmaximálnější jednoduchosti této náboženské práce prozatím zde chci uvažovat pouze jen a jen s transferem, přenosem proti směru síly pole, lze tuto práci vyjádřit i velice známým triviálně jednoduchým vzorcem:
U =  - f ds,
Kde “f” je síla pole a “ds” element dráhy. Zajistí víte, že potencionální energie má význačnou vlastnost – v ustáleném stavu každé těleso zaujímá stav s minimální potencionální energií. A ovšemže toto tvrzení platí i pro složitější systémy. Podívejme se na pravou stranu pohybové rovnice: m . dv/dt = F – av + bv3, která má význam síly. 
Její integrál definuje rovněž jakýsi potenciál, ale v “rychlostním” prostoru. Označím ho například symbolem G. Má tu vlastnost, že jeho záporně vzatá derivace podle rychlosti určuje sílu působící na zkoumaný objekt, tj. f  - dG/dv. A tento formalizmus lze aplikovat i v tom případě, když zjevně nejde o sílu a když G nemá význam potencionální energie.
Pojmenování funkce G jako “potenciál” se však zachovává pro všechny případy, protože výše uvedený vztah má ve všeobecném případu tvar f  - grad G, systémy, v kterých se dá tato procedura uskutečnit, se nazývají gradientní.
V tomto mém případě je evidentní:

                              a                     b           
G       Fv      v2  +    v4     +  konst.
                              2                     4           
Jak jste si zajisté všimli, stacionární stavy zodpovídají extrémům funkce G. To ovšemže nijak nepřekvapuje, protože stacionární stavy odpovídají nulovým hodnotám funkce f (v), respektive podmínce dG/dv = 0.
A samotná funkce G má přitom tutéž vlastnost jako potenciální energie – v jejím minimu je stacionární stav stabilním stavem, v jejím maximu je zas nestabilním stavem.
A jak můžete vidět, právě tento potenciál je mým hledaným indikátorem stability a nestability stacionárních stavů.Tuto vlastnost funkce G lze s výhodou využít na prozkoumání fázových přechodů v rozličných systémech. Chci-li touto prací prokázat nejen existenci Boha plus i to, že právě Bůh je tvůrcem vesmíru, asi bude z hlediska logické chronologie výkladu nejlépe dále se věnovat nejprve fázovým přechodům druhého druhu. Ruský intelektuál L. D. Landau použil zde pro volnou energii soustavy – energii Ev definovanou rozdílem U – TS, kde U je vnitřní energie, T je teplota a S entropie – vyjádřeno ve tvaru: Ev = A + Bq2 + Cq4, kde A, B a C jsou charakteristické konstanty, a “q” je takzvaný parametr uspořádanosti (opaku entropie!), což má tu vlastnost, že při q = 0 je systém v chaotickém stavu, zatím co při q  0 existuje v systému určitá uspořádanost.
Při zkoumání fázové přeměny paramagnetické materie na feromagnetickou může být touto veličinou střední magnetizace látky. Jestliže je nulová, materie je prakticky nemagnetická; jestliže je ale od nuly různá, látka se vyznačuje určitou uspořádaností magnetických momentů. Když porovnáváme funkci Ev s potenciálem G, tak zjistíme, že funkce Ev úplně odpovídá tomuto mému výše zmíněnému modelovému příkladu s motorovým člunem za předpokladem, že síla F se rovná nule.
Na rozdíl od toho však ale teď předpokládejte, že koeficient B může být kladný i záporný. V Landauově teorii má tento koeficient význam veličiny úměrné rozdílu teploty systému T a teploty fázového přechodu Tc, respektive B  (T – Tc). Kladné hodnoty konstanty B zodpovídají situacím nad kritickou teplotou, záporné situacím pod kritickou teplotou. Z toho, co jsem řekl tedy je zřejmé, že při kladných hodnotách konstanty B bodu q = 0 odpovídá stabilní řešení.
Když však ale koeficient B změní znaménko, pak toto řešení se stává nestabilním a prostřednictvím fluktuace systém projde do stabilního stavu odpovídajícího bodu q  0. Když tento přechod nastává v těsném okolí hodnoty B = 0, z těchto skutečností lze dovodit dvě charakteristiky příslušného fázového přechodu:
1.Volná energie soustavy se nemění, mění se jen její závislost od paramentu uspořádání.
2. V systému vzniká určité uspořádání q  0. 
To, že se volná, a proto ani vnitřní energie systému nemění skokem, ale jen její první derivace – určující například specifické teplo – charakterizuje fázové přechody  druhého druhu.
Typickým příkladem takovéhoto přechodu je přechod látky z paramagnetického do feromagnetického stavu. Analogickým přechodem je i přechod z nekoherentního stavu laseru do koherentního stavu a přechod z vodivého stavu do supravodivého stavu. Ovšemže obrovský význam této teorie nespočívá pouze jen v tom, že poslouží i mně pro účely této mojí náboženské práce, ale nezávisle na tom též jde vlastně o první úspěšný pokus vysvětlit skokovou změnu systému při kontinuálně se měnících vnějších podmínkách. Podobně jako leckdo si naivně myslí, že Bůh jednoduše neexistuje, tak i zde na základě určité zdánlivé logiky na první pohled nejeden logicky myslící člověk by se rovněž domníval, že když se teplota feromagnetické látky bude spojitě měnit, že i stupeň uspořádání magnetických dipólů odpovědných za magnetické pole bude postupně růst nebo klesat v  závislosti na tom, zda-li teplota klesá nebo roste.
Ve skutečnosti to však ale vůbec neprobíhá podle tohoto schématu, neboť až do určité kritické hodnoty teploty se uspořádání magnetických dipólů vůbec nemění. V kritickém stavu se toto uspořádání drasticky mění. A to je právě přesně to, na co já upozorňuji v této teorii fázových přechodů.  A ovšemže analogicky můžeme přezkoumat i fázové přechody prvního druhu, při kterých se vnitřní energie systému mění skokem. Ve vyjádření funkce E je třeba však připustit i člen úměrný třetí mocnině parametru q, neboť potenciálová funkce má v tomto případě vyjádření: G = A + Bq2 + Cq3 + Dq4, přičemž ať platí nerovnosti: 
A  0, C  0, D  0 a B  0 nebo B  0.
Jak tedy můžete opět vidět, jediným stabilním stavem při kladných hodnotách konstanty B je stav odpovídající bodu q = 0, tj. neuspořádaný stav!
Když koeficient B mění znaménko, co se dosahuje snižováním teploty, stav se stává nestabilním a systém projde do nového stabilního stavu charakterizovaného nižší vnitřní energií a parametrem q  0. Při takovémto fázovém přechodu se tedy vnitřní energie mění skokem – její první derivace mají “singularitu”, tj. rostou nad všechny meze – a nový stav se vyznačuje určitou uspořádaností. Takovéto fázové přechody se kvalifikují jako fázové přechody prvního druhu. Typickým představitelem takovéhoto přechodu je například krystalizace kapaliny. Všeobecným znakem těchto fázových přechodů je to, že probíhají bez zjevných makroskopických toků uvnitř systému, jako například bez elektrického, hmotnostního a prakticky i bez tepelného toku!
A právě proto patří do kategorie takzvaných rovnovážných fázových přechodů. Již jsem naznačil, že takovéto fázové přechody nejsou příliš zajímavé z hlediska biologického světa, neboť pomocí nich bych Vám já neuměl dostatečně stravitelným způsobem vysvětlit a Vy by jste tudíž z mé viny proto ani nepochopili vědecky – teologickou podstatu biologického vývoje směrem ke složitějším a dokonalejším kosmologickým strukturám, a to navíc nehledě již na to, že v teologických či náboženských pracích by se to s tou matematizací při náboženském či teologickém výkladu nemělo asi příliš moc přehánět.
Tudíž já ještě i dále bude – alespoň tedy prozatím – věnovat svou pozornost nerovnovážném fázovým přechodům, které mně poskytují určitou platformu pro vysvětlování mnohých zajímavých případů vzniku nových kvalit v neživých i živých systémech.


4.)Kapitola: Synergetika, laser a Gunnova dioda coby klasifikace nových kosmologických kvalit.
Teprve nyní je snad již ta vhodná příležitost, abych tedy blíže popsal proces probíhající v zařízení, které nesporně patří mezi nejvýznamnější objevy našeho století, a které jsem již zmínil, tj. laser. Hned na počátku však ale třeba připomenout, že laser se nestává laserem hned po zapnutí, respektive vlastně dokonce ani při trvalém zapnutí, kým v něm neproběhne určitý proces “samoorganizace”. Podle všeobecného tvrzení lze říci, že podstatou laseru je to, že elektromagnetická vlna určité frekvence f, které násobek Plancovou konstantou h (hf) určuje vzdálenost dvou energetických hladin obsazených elektrony, vynucuje přeskok elektronů z vyšší hladiny na nižší, čím se ještě více zesiluje původní vlna.
Nicméně ale je třeba zdůraznit i to, že je sice pravda, že zde vzniká zesílení, ale pravda je i to, že fotony tohoto pole nejsou ze začátku navzájem korelované svou polarizací a fází, takž toto záření není koherentní. Volněji a srozumitelněji řečeno – co foton, to jiná realita. Situace se podobá feromagnetické látce nad kritickou teplotou, když jsou magnetické momenty tak chaoticky rozloženy, že střední magnetizace prostředí je prakticky nulová. V uvedeném příkladě jsem tuto veličinu označil písmenem q a nazval parametrem uspořádání. V laseru je takovýmto parametrem střední amplituda elektromagnetické vlny. Ve stavu před “laserovým” přechodem je energie elektromagnetického pole rozložená – podle Gaussova zákona – na relativně široký interval vln s chaoticky rozloženou polarizační rovinou a fází, takže parametr q určující střední amplitudu pole se prakticky rovná nule.
Když roste intenzita “čerpání” laseru, respektive napájecí příkon, roste amplituda q podle rovnice analogické pohybové rovnici m . dv/dt = F – av + bv3, přičemž příslušná potenciálová funkce G má tvar – její odvození je velice zdlouhavé a proto to z praktických důvodů vynechám, nicméně ale vážnému zájemci, který by o to měl zájem, to mohu zaslat emailem; nicméně ale zde v této náboženské práci se omezím pouze jen na uvedení tvaru příslušné potenciálové funkce G, který je G = (A – C)q2 + Dq4, kde A, C a D jsou charakteristické konstanty. Konstanta C je přímo úměrná takzvané inverzi D, která je určena rozdílem obsazovacích čísel horní a dolní energetické hladiny. Pro účely této náboženské práce na tomto místě není důležité, aby jste exaktně přesně porozuměli kosmologicko – matematickému vyjádření a příslušným symbolům. Podstatné je pouze to, že potenciálová funkce G je totožná co do tvaru s funkcí Ev, která je Ev = A + Bq2 + Cq4, a která obsahuje v sobě možnost fázového přechodu druhého druhu.
Nicméně i v tomto případě jediným stabilním řešením je stav odpovídající bodu q = 0 v případě, jestliže koeficient B = A – C je kladný, respektive jestliže je inverze D dostatečně malá. Když však ale příkon laseru vzroste a inverze D získá takové hodnoty, že koeficient B změní znaménko, vznikne stabilní stav charakterizovaný nenulovou hodnotou parametru q. Vznikne velice úzká “čára”, které odpovídá prakticky jediná monochromatická vlna. Tato vlna, na rozdíl od stavu před “samoorganizací”, si udržuje fázi na makroskopických rozměrech řádově statisíců kilometrů a v průběhu makroskopického času řádu vteřiny. Před fázovým přechodem jsou tyto hodnoty řádu 1 metr, respektive 10-11s. A takovýto laserový paprsek splňuje již všechny předpoklady, které jsou kladeny na monochromatické záření, které se dá prakticky velice dobře využít v holografii, v měřící technice, v medicíně a podobně. Velice dobrou a výstižnou ilustrací toho, co se právě tak děje i v laseru, je například i takovýto příklad velice dobře známy ze všedního každodenního života:
Zajisté se Vám již podobně jako i mojí maličkosti nejednou stalo, že když jste měl někde neformální přednášku ať již někde V České republice či Slovenské republice, potažmo někde v blízkém zahraničí, a to ať již někde na akademické půdě anebo i mimo akademickou půdu, že po skončení Vaší přednášky se z auditoria Vašich posluchačů ozval spontánní potlesk publika. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že tento potlesk, kterým Vaši přednášku odměnili Vaši posluchači byl zajisté někdy i dosti mohutný, nicméně ale zejména pokud šlo skutečně o potlesk spontánní, tak fakticky prakticky zásadně vždy byl tento spontánní potlesk na samém počátku úplně chaotický, protože každý z posluchačů Vaší přednášky tleská  svým individuálně vlastním tempem a rytmem. Postupně ale se tento zpočátku zcela chaotický potlesk – aniž by si to samotní tleskající posluchači byli vědomi - vzájemnou podvědomou konvergencí se jejich potlesk slije do synchronního tleskání k němuž se všichni tleskající posluchači přidají, až nakonec všichni jednotně tleskají týmž rytmem. A od této chvíle je prvopočáteční chaotický potlesk nyní po vzájemné synchronizaci potlesku již nejen potleskem mohutným, ale mimoděk i uspořádaným, ba dokonce až koordinovaným, kde potlesk každého jednotlivého posluchače přednášky se organicky zařazuje do jednotného výsledného rytmu, a to bez toho, aniž by si toho samotní tleskající posluchači byli vědomi. Toť vzájemná podvědomá síla kolektivní sugesce i autosugesce.
Teď jsem nechtěně trochu zabrousil i do psychologie, ale nebylo to rozhodně mým primárním úmyslem. Můj primární úmysl s demonstrací tohoto o odstavec výše uvedeného příkladu směřuje v intencích potřeb této mé skromné náboženské práce poukázat na tu skutečnost, že vlastně i tento o odstavec výše uvedený příklad má vztah k hlavní kosmologické linii výkladu v tom smyslu, že tento o odstavec výše trochu podrobněji uvedený příklad v kosmologickém slova smyslu není jen modelem procesů probíhajících například i v laserech, ale současně dokumentuje i to, že vlastně i procesy dokonce i v těch nejsložitějších systémech, kterými sociální systémy nesporně jsou, mají z vůle Boha – Stvořitele vlastně tentýž naprosto analogický průběh jako v “nižších” pouze neživých systémech, což ostatně i mojí maličkosti při psaní této skromné náboženské práce umožňuje abych plným právem některé metody zkoumání z oblasti Bohem stvořených neživých systémů přiměřeně aplikoval i na nepochybně mnohem složitější živý svět. Ono totiž mým cílem při psaní této náboženské práce rozhodně není Vás jen tak zbůhdarma zatěžovat jen tak pro nic za nic objektivně poněkud nudným výkladem o použitelnosti laseru. Ostatně mnohem důležitější je ten poznatek, že laser představuje fakticky první vážnější příklad jevu, v kterém dochází k “vnitřní samoorganizaci v procesu absorpce energie zvenku”. Tento poznatek velice zřetelně vynikne tehdy, když například vzájemně porovnáte proces zmagnetizování materie s laserem.
V obou případech jde o fázový přechod druhého druhu, jenže zatím co v prvním případě se organizace magnetických momentů dosahuje postupným ochlazováním systému, tj. odvodem tepla do okolí, ve druhém případě se to dosahuje zase přívodem energie do systému z okolí. Vzhledem k tomu, že – viděno z našeho lidského pohledu – Bohem kreovaný biologický svět spěje ke stále vyšší dokonalosti v procesu přijímání živin z okolí, laser je nejenže mnohem vhodnějším dokladem o možnosti vzniku spontánní organizace i v neživém systému jako systémy s “klasickým” rovnovážným fázovým přechodem, ale současně i jakýmsi neživým modelem biologických vývojových procesů.
Dále pak si všimněte ještě i další případ vzniku jakési nové kvality v procesu přijímání energie, kterou jsem již rovněž v této náboženské práci zmínil, a to konkrétně mám na mysli Gunnovu diodu. Příčinou této mojí pozornosti Gunnově diodě v této mojí skromné náboženské práci je ta skutečnost, že v Gunnově diodě se tento proces realizuje před našimi oči málem jako nějaký názorný a poučný film. Abych to totiž vysvětlil, třeba říci, že Gunnova dioda je takový mikroelektronický prvek skládající se z krystalku gáliumarzenidu a dvou přívodů. Bez vnějšího elektrického napětí je dioda v rovnovážném stavu, kde volné nosiče náboje se v něm pohybují chaoticky, bez sebemenšího náznaku jakékoliv organizace.
Po připojení vnějšího napětí začne  diodou protékat elektrický proud, který se částečně mění na teplo, které způsobuje, že chaos v pohybu elektronů ještě více narůstá.Veškeré malé poruchy – fluktuace – které se v této situaci vytvoří, se spontánně likvidují, a systém má vždy dosti “sil” obnovit svůj stacionární stav. Takovýto stav se udržuje v našem systému do té doby, kým se neobjeví “nelinearita” v příslušných charakteristikách. Nelinearita Gunnovy diody spočívá v tom, že rychlost nosičů náboje, a proto i elektrický proud procházející diodou, se od určité kritické hodnoty připojeného napětí začíná měnit v závislosti od tohoto napětí jinak než lineárně. Při určité hodnotě vnějšího napětí začíná tato rychlost s napětím dokonce klesat.
S čím to souvisí?
Elektrony se v těchto stavech díky zvláštnímu uspořádání atomů gáliumarzenidu podstatně více “brání” změně svého pohybového stavu jako v podkritických oblastech, co je rovnocenné tvrzení, že jejich efektivní hmotnost mnohonásobně, a to až dvěstěnásobně  vzroste. Podobný jev vznikne například i tehdy, když lavina sněhu anebo kamení narazí na pásmo křoví. Zde se taky pohyb laviny sněhu nebo kamení zpomalí, a to dokonce i v tom případě, kdy je příslušný svah v těch místech ještě prudší.
Tyto skutečnosti ovšemže odlišně vplývají na fluktuace. Jestliže v podkritickém stavu každá fluktuace spontánně zaniká, zde ji čeká optimističtější osud, protože začne růst z mikroskopických rozměrů do rozměrů makroskopických, které jsou limitovány pouze jen geometrií a rozměry použitého polovodiče. Je to způsobeno tím, že v určitém místě nábojová fluktuace posunula svým elektrickým polem lokální intenzitu elektrického pole do kritické oblasti, čím se prudce sníží odtok elektrického náboje z tohoto místa, zatím co příliv náboje z okolí pokračuje s nezměněnou intenzitou. Elektrické pole v okolí je totiž ještě podkritické. Tak se původně z nevýznamné a prakticky nepozorovatelné fluktuace stane makroskopická doména elektrického náboje, která se přesouvá jako celek k elektrodě, kde se rozplyne.
Každý takovýto přesun balíku elektrického náboje na elektrodu však způsobí elektrický puls, a protože za ním zákonitě tvorba dalších domén a jejich přesun na elektrodu, ve vnějším okruhu se objeví pravidelné pulsy v velice vysokou frekvencí. To jsou ty známe Gunnovy oscilace. A tak přechodem od rovnovážného stavu do stavů s nelinearitami za spolupůsobení vhodné fluktuace zde vznikla nová kvalita – elektrické oscilace. Je to příklad vzniku takzvaných časových struktur. Větší uspořádanost, a tedy nižší entropie výsledného stavu se projevila tím, že kým v  podkritické oblasti se elektrický náboj přesouval k elektrodě chaoticky, po kvalitativní změně se to děje “organizovaně” prostřednictvím jednotlivých elektrických domén. Na ilustraci vzájemné konfrontace názorného výkladu vzniku nové kvality v Gunnově diodě a teorie tohoto jevu uvedu ještě i to, jak vypadá seriozní přístup k osvětlení procesů probíhajících v Gunnově diodě. Podobně jako v laseru, i  zde by mohla mít funkci parametru uspořádání amplituda vlny elektrického pole.A skutečně, k takto zvolenému parametru možno stanovit příslušný potenciál G. 
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Má tvar: G = Aq4 + Bq2 – C   , 
                                             D + Eq2

kde A, B, C, D a E jsou konstanty závislé od materiálových a geometrických charakteristik diody. Lehce možno zjistit, že i zde dochází ke kvalitativní změně, po které je nový stav charakterizován nenulovou hodnotou parametru q, tj. existencí Gunnových oscilací. Změny koeficientu B – a obrácení jeho znaménka – se zde dosahuje tím, že derivace rychlosti přenosu náboje podle času se postupně zmenšuje, až nakonec přechází do záporných hodnot. A podobné znaky, respektive vznik určité uspořádanosti, vykazují i jiné technicky významné systémy, jako například Ovshinského dioda, ale jimi se již v této mé náboženské práci detailně zabývat nebudu. 
Jak jsem již naznačil, i mimo rámec potřeb této náboženské práce i zcela nezávisle ode mě již delší dobu lze u mnohých intelektuálů sledovat jejich úsilí rozvíjet teorii vzniku nových kvalit v rámci takzvané synergetiky. 
Slovo synergetika pochází z řeckého slova Συνερεια, což značí kooperativní činnost. Intelektuál H. Haken tímto slovem označil disciplínu, která se zabývá kooperativními jevy, respektive jevy podsystémů.
Později vyšlo najevo, že již sto let před intelektuálem Hakenem použil tento termín anglický intelektuál G. Sharington na označení téhož okruhu jevů ve fyziologii. Co vedlo intelektuála Hakena ke koncipování nové disciplíny s uvedeným názvem? Bylo to – jak intelektuál Haken sám uvádí – poznání, že vznik nových kvalit v systémech, jako například zmagnetizování feromagnetických látek, vznik supravodivosti, vznik koherentního záření v laseru a podobně, probíhá úplně analogickým mechanismem, a že tento mechanismus lze opsat jednotným formalismem?  Intelektuálovi Hakenovi mnozí intelektuálové, a to zejména mnozí dnešní intelektuálové vytýkají to, že základy takovéhoto “unitárního” přístupu vznikli již před intelektuálem Hakenem na půdě nerovnovážné termodynamiky rozvíjené intelektuálem Prigoginem a jeho školou. Nicméně moje skromná maličkost osobně těmto intelektuálům může odpovědět, že synergetika podle intelektuála Hakena je již šířeji pojatá vědecká disciplína, a to zejména z těchto aspektů: 
A)Předmětem zkoumání synergetiky jsou i takové jevy, pro které nelze exaktně odvodit vztahy pro ústřední veličinu nerovnovážné termodynamiky, kterou je takzvaná “produkce entropie”. Tak je to kromě jiného například i ve fyzikálních, ekonomických, ekologických, biologických a sociálních systémech.
B)Zatím co nerovnovážní termodynamika se především usiluje zjistit, kdy dojde v systému k nestabilitám, a tedy ke vzniku nových kvalit, synergetika se orientuje na způsoby specifikace a opisu nověvzniknutých struktur.
C)Synergetika zkoumá vznik nových kvalit s přihlédnutím na fluktuace, které mohou podstatně ovlivnit vývoj systémů.
I když sice nepopírám, že nejeden intelektuál by zde mohl sice oprávněně namítnout, že tohle vše je možné i na půdě nerovnovážné dynamiky, osobně se domnívám, že synergetika jako relativně přece jen ještě stále mladá disciplina si již i navzdory tomu všemu vydobyla své pevné místo v současné vědě a její struktuře a tudíž že se jako taková – i navzdory veškerému zlehčování – úspěšně rozvíjí. V synergetice je známo šest tříd nových kvalit, které vznikají kooperačním mechanismem:
První třídou synergetiky je vznik časových struktur – původně stacionárně pracující systém začne vykazovat periodické oscilace. Druhou třídou synergetiky je vznik prostorových struktur – původně chaotický systém začne vykazovat určitou prostorovou mozaiku. Třetí třídou synergetiky je vznik časových struktur impulsního charakteru – laser pracující v konstantním režimu se při určitém kritickém výkonu mění na pulsne pracující laser. Čtvrtou třídou synergetiky je vznik solitonů – vlnových balíků, které se při šíření nerozplývají. Pátou třídou synergetiky je vznik “spirál” a “hypercyklů” v biologických systémech. Sem lze zařadit i další jevy pozorované v biologické říši, například mutaci, selekci, vznik nových druhů atd. Šestou třídou synergetiky je vznik “deterministického” chaosu – původně deterministický systém, jako například kapalina s laminárním prouděním – se skokem mění na chaotický systém s turbulentním prouděním.
Vzhledem k tomu, že jednotným společným autorem všech těchto systémů je Bůh, později v této práci ať již v tomto prvním díle anebo eventuálně až ve druhém díle (zatím ještě nemám zcela ujasněno kdy k tomu přistoupit) chvi Vám ukázat, že analogické struktury – div se světe – fakticky vznikají dokonce i v těch nejvyšších sociálních systémech. Pokud jde o tyto takzvané “nižší systémy”, domnívám se, že je nepochybné, že už i v této náboženské práci jsem snad již dostatečně  na jednotlivých modelových příkladech již dostatečně demonstroval matematicko – fyzikální formalismus synergetiky. Nyní se zas pokusím o určitou sumarizaci a přesnější kategorizaci poznatků. 
Jak jste se mohli v této náboženské práci přesvědčit, ve všeobecnosti možno prakticky úplně ve všech systémech vytipovat určitou veličinu, která má funkci parametru uspořádanosti. Například v případě jednoduchého mechanického pohybu to byla rychlost, v případě soustavy elementárních magnetických dipólů střední magnetizace v laseru a v Gunnově diodě střední intenzita elektrického pole, v chemických a biologických systémech to bude koncentrace molekul, v rostlinném i živočišním světě hustota jedinců daného druhu, a v sociálních systémech početnost určitých jednotlivců majících tutéž určitou společnou vlastnost, jako například příslušnost k určitému náboženství anebo i konkrétně i společná příslušnost k určité konkrétní církvi či náboženské společnosti, politické straně, odborné profesi, národnosti, sportovnímu klubu a podobně. Tento parametr uspořádání – někdy i kooperační činitel – má společné rysy a závislost jeho přírůstku od času determinuje časový vývoj systému. Příslušná rovnice, která se nazývá evoluční, má v jednosložkovém systému všeobecný tvar dg/dt = F(q,g), kde q je parametr uspořádanosti, g je charakteristický parametr a F charakteristická funkce. Fakticky ale vlastně takovýto typ rovnice jsem již v této náboženské práci fakticky Vám ukázal, a mohli jste se tudíž již v této náboženské práci přesvědčit o tom, že v závislosti od stupně nelinearity se může vyskytnout vícero stacionárních řešení, z nichž některé mohou být stabilní, ostatní nestabilní.
Jednosložkový systém se tedy vyznačuje jednoduchými stabilními anebo nestabilními stacionárními řešeními, kterým odpovídají stabilní nebo nestabilní stacionární stavy. Podstatně pestřejší paletu nových kvalit dostaneme v dvousložkových systémech, v kterých působí dva parametry uspořádanosti. A příklady takovýchto systémů nalezneme i v neživém světě, ale podstatně častěji se s ním setkáme v biologii, biochemii, ekologii a sociologii. Na bližší ilustraci bych ještě zmínil například vzájemné soužití dvou druhů zvířat, neboť i to je určitý biologický systém, jako například systém “dravec – kořist”.
Ovšemže s praktických důvodů hodlám dále v této náboženské práci – pokud na to snad nedej Bůh nezapomenu, ale doufám, že ještě nejsem natolik starý abych trpěl sklerózou a zapomínal na svá umíněná předsevzetí – v dalším charakteristické parametry g ve všeobecném zápisu vynechávat a více je tedy již nebudu neuvádět. 
A takovéto systémy lze všeobecně opsat těmito rovnicemi:
dq1/dt = F1(q1,q2)
dq2/dt = F2(q1,q2).
Jestliže já použiji podobný postup analýzy jako jsem v této náboženské práci již rozebíral v modelovém případě pohybujícího se člunu, tj. naleznu stacionární řešení q1s, q2s, přezkoumám jejich odolnost vůči malým poruchám y1 = q1 – q1s, y2 = q2 – q2s, a zanedbám v rovnicích všechny členy obsahující proměnné y1 a y2 s vyšší mocninou jako s první, dostanu namísto uvedených rovnic dvě rovnice ve tvaru:
dy1/dt = a11y1 + a12y2
dy2/dt = a21y1 + a22y2 ,
kde v těchto rovnicích a11, a12, a21, a a22, jsou příslušné koeficienty. Postup řešení problému všeobecného dvousložkového systému lze tedy konkretizovat na přezkoumání již výše zmiňovaného vzájemného soužití dvou systémů s “antagonistickými” vztahy, čímž míním již v této náboženské práci výše naznačený problém soužití dravců a obětí.  
Takovéto rovnice lze v prvním přiblížení modelovat na základě označení dravců například lvů, označíc je jako N1, a počtu obětí například antilop označíc je jako N2. Uvažujme nyní kvůli určitému zjednodušení, že v předešlé větě mnou výše zmínění dravci se živí jen takovými oběťmi, které jsem zmínil v předešlé větě, jejichž počet je v daném ekologickém prostředí nepochybně početně limitován, zatímco naopak oběti coby bylinožravci se naopak živí trávou, která je zatím – alespoň čistě teoreticky – v daném ekologickém prostředí prakticky téměř neomezená. Kdyby neexistovaly žádné oběti, pak dravci by nevyhnutně museli vyhynout, respektive vyjádřeno čistě matematicky, musel bych říci, že přírůstek dravců za jednotku času by byl zápornou veličinou úměrnou nanejvýš jejich momentálnímu počtu N1 daný tempem jejich umírání od hladu. Přítomnost obětí ale právě naopak způsobuje, že dravců právě naopak přibývá, a to fakticky tím více, jako je jejich obětí. To znamená, že přírůstek těchto dravců musí být přímo úměrný součinu N1N2. Bilanční rovnice dravců má proto tvar dN1/dt   AN1 + BN1N2, kde A a B jsou určité charakteristické konstanty. Oběti přibývají rozmnožováním. Tento přírůstek za jednotku času je tedy přímo úměrný jejich počtu N2.
Soužití s dravci však ale zas zapříčiňuje pokles obětí, a to nepřímo úměrně tou mírou, jak přibývá dravců, a proto pokles obětí za jednotku času můžeme vyjádřit týmž členem jako přírůstek dravců. Proto bilanční rovnice pro oběti má tvar dN2/dt = CN2 – BN1N2. V ustáleném stavu je dN1/dt = dN2/dt = 0. Z pravých stran uvedených rovnic pak logicky plyne, že musí platit buď řešení N1s – N2s = 0 anebo řešení N1s = C/B, N2s = A/B, kde indexem s jsme zdůraznili, že jde o ustálené stacionární hodnoty.
Stacionární řešení jsou určeny vztahy N1s = C/B a N2 = A/B. Jestliže zavedete malé poruchy vztahy:
y1 = N1 – N1s
y2 = N2 – N2s
a dosadíme je do původních rovnic, dostaneme po “linearizaci” dvě rovnice ve tvaru: 
dy1/dt  Cy2
dy2/dt  - Ay1,
které lze splnit volbou y1 = aept a y2 = bept.
A dosazením těchto funkcí do rovnic dy1/dt  Cy2 a dy2/dt  - Ay1 dostanete dvě homogenní rovnice:
py1 – Cy2 = 0
Ay1 + py2 = 0,
Které mají jen tehdy nenulové řešení, když jejich determinant se rovná nule, tj.:
p - C
        = 0.
A   p
Z toho je tedy zřejmé, že jde o kvadratickou rovnici pro parametr p ve tvaru p2 + AC = 0 s řešeními:
                                                                                
P1,2 =  i AC =  iω, přičemž jak jsem již naznačil AC = ω. Pro malé poruchy y1 a y2 tak dostanete funkce:
y1 = a1eiωt + b1-iωt
y2 = a2eiωt + b2-iωt.
A Vy pomocí velice dobře známé Eulerovy poučky eiα = cos α + i sin α si tyto funkce přepište do tvaru:
y1 = c1 sin ωt + d1 cos ωt = K1 sin (ωt + α1)
y2 = c2 sin ωt + d2 cos ωt = K2 sin (ωt + α2),
kde c, d, K, α jsou nové charakteristické konstanty. A z těchto vztahů je tedy zřejmé, že uvedená stacionární řešení jsou skutečně nestabilní a že při libovolné malé poruše se systém rozkmitá tak, že počet jedinců prvního druhu vykazuje časově periodický průběh s frekvencí ω = AC a počet jedinců druhého druhu se mění se stejnou frekvencí, ale jinou fázovou konstantou.
Jestliže já použiji podobný postup analýzy jako jsem v této náboženské práci již rozebíral v modelovém případě pohybujícího se člunu, tj. naleznu stacionární řešení q1s, q2s, přezkoumám jejich odolnost vůči malým poruchám y1 = q1 – q1s, y2 = q2 – q2s, a zanedbám v rovnicích všechny členy obsahující proměnné y1 a y2 s vyšší mocninou jako s první, dostanu namísto uvedených rovnic dvě rovnice ve tvaru:
dy1/dt = a11y1 + a12y2
dy2/dt = a21y1 + a22y2 ,
kde v těchto rovnicích a11, a12, a21, a a22, jsou příslušné koeficienty. A jestliže opět hledáme řešení ve tvaru y = y(0) ept dostaneme dosazením do předcházejících dvou rovnic dvě homogenní rovnice pro parametr p, které mají tvar:
(a11 – p)y1 + a12y2 = 0
a21y1 + (a22 – p)y2 = 0.
Takovéto rovnice mají jen tehdy netriviální, tj. nenulové řešení, když se jejich determinant rovná nule, respektive když platí rovnice:
a11 – p,    a12 
                      = 0.
    a21  a22 – p
Pro parametr p tak získáte kvadratickou rovnici:
p2 – (a11 + a22)p + (a11a22 – a12a21) = 0
s kořeny p1 a p2, kterým odpovídají řešení:
y1(t) = A11ep1 + A12ep2
y2(t) = A21ep1 + A22ep2, 
kde A11, A12, A21 a A22 jsou nějaké konstanty. Podle druhů kořenů p1 a p2 dostanete šest navzájem odlišných situací, respektive rozličných druhů časových struktur v dvousložkovém systému jimiž jsou: 1.)stabilní uzel, 2.)nestabilní uzel, 3.)stabilní ohnisko, 4.)nestabilní ohnisko, 5.)nestabilní sedlo a 6.)kmitání okolo stabilního středu.
Když jsou kořeny p1 a p2 reálne a oba záporné, poruchy y1 a y2 se spontánně utlumí a systém se vrátí do stacionárního stavu. Když jsou oba kořeny reálne a kladné, poruchy budou s časem narůstat, takže systém se stává nestabilním. Tyto dva případy se označují jako stabilní uzel a nestabilní uzel, protože v takzvané fázové rovině, tj. v rovině tvořené souřadnicemi y1 a y2, jim odpovídá bod, do kterého se systém spontánně vrací, případně bod, z kterého se systém při libovolné malé poruše vzdaluje. Když jsou kořeny p1 a p2 komplexní, pak řešení y1(t) a y2(t) představují periodické procesy s postupně klesající nebo postupně rostoucí amplitudou podle toho, zda-li reálné složky příslušných kořenů jsou kladné nebo záporné.
Lehce se o tom i Vy sami přesvědčíte, když použijete vyjádření p = a + bi a funkce ebi rozepíšete podle Vám velice dobře známé a již jednou i v této náboženské práci i zmiňované Eulerovy poučky:
ebi = cos b + i sin b.
Tyto případy se označí jako stabilní případně nestabilní ohnisko. Když jsou kořeny p1 a p2 takové, že jeden z nich je kladný a druhý záporný, jde o takzvané nestabilní sedlo.
A v neposlední řadě může být i taková situace, že oba kořeny jsou čistě imaginární. V takovém případě jde o takzvaný stabilní střed, kterému odpovídá netlumené kmitání systému. Velice zajímavým a prakticky zejména v biologii významným případem vzniku časové struktury je nestabilní ohnisko, když se systém rozkmitá s postupně narůstající amplitudou kmitů.
V speciálních systémech, v kterých se vyskytuje nelinearita alespoň třetího řádu, se může amplituda těchto kmitů ustálit, takže vznikne velice stabilní a od počátečních podmínek nezávislé kmitání. Nazýváme jej limitní cyklus a pomocí něho můžeme modelovat početné procesy v biologické sféře, jako například fotosyntézy, glykolýzy a podobně. Neméně zajímavé pro účely této náboženské práce jsou i struktury prostorové. Dříve než Vám ukáži jaké jsou nevyhnutné podmínky na vznik takovýchto struktur uvedu pro názornou co nejjednoduchší ilustraci několik naprosto banálních příkladů.
Mnohé z nich jsou tak naprosto běžné a samozřejmé, že si Vy při nich tu zvláštnost – že vlastně jde rovněž o určité prostorové struktury – s největší pravděpodobností často ani jen neuvědomujete. Vezměte si například takové takzvané “beránky” na obloze coby zvláštní útvary mračen, které jsou rovněž jedním z velice hezkých příkladů formování prostorových struktur. Podobně tak například i pískové duny nebo třebas i mozaika sněhem zaváté roviny kolem našeho kostela svatého Cyrila a Metoděje v Babicích u Uherského Hradiště rovněž dokumentuje určitý proces vzniku určitých prostorových struktur z původně homogenního systému.
A tyto struktury mají veliký význam i v biologické říši, protože jsou jak pevně věřím jsou snad východiskem k Vašemu dokonalému pochopení morfogeneze, což je původ tvarů a prostorové organizace v živých systémech, a nakonec v neposlední řadě i v matematickém přiblížení se k Bohu tak blízko, jak mi to jen umožní moje objektivně nepříliš veliké osobní matematické schopnosti. Zatím ale nijak nepředbíhejme logickou posloupnost výkladu, a proto pokuste se – s mou skromnou pomocí – nyní v čistě jen všeobecné univerzální rovině nalézt a současně i plně pochopit společnou příčinu vzniku prostorových struktur.
Když se nad tím zamyslíte, zajisté mi dáte za pravdu, že z Boží vůle touto fakticky všem systémům společnou příčinou vzniku prostorových struktur je prostorová nehomogenita systému, která podle poznatků, které jsem Vám již vysvětlil nutně vede ke vzniku difúze.
A na základě vzorce difúzního toku f = f2 – f1 = A(n2 – n1)v = Av  a zajisté Vám nebude těžké pochopit, že difúzní tok se při spojité změně koncentrace částic ve směru osy X dá vyjádřit vztahem:
j  - D dn/dx, kde D je koeficient difúze. Člen související s difúzí lehce můžete zamontovat do evolučních rovnic, pokud si objasníte názorný smysl veličiny dj/dx. 
Představte si oválnou nádobu ve tvaru válce s průřezem S, do které v místě X vstupuje tok j(x) a v místě y + dx vystupuje tok j(x + dx). Veličina:
dj      {j(x) – j(x + dx)}S
   
dx              S dx
znamená vlastně úbytek častíc za jednotku času z jednotkového objemu, protože čitatel značí počet častíc, o které poklesne jejich počet v objemu Sdx, a jmenovatel je tento objem. 
Tuto veličinu lze vyjádřit i jako pokles koncentrace částic za jednotku času – dn/dt.
Jestliže tedy rovnici j  - D dn/dx derivujeme ještě jednou podle proměnné x, tak dostaneme vztah:
 dn           d2n
  D   ,
  dt            dx2
který nám umožňuje uvážit v rovnici pro časovou změnu parametru uspořádání dg/dt = F(q,g), kterým je v těchto případech koncentrace častíc, jako i jeho časovou změnu vyvolanou difúzí.
Pro nehomogenní jednosložkový systém můžete tedy evoluční rovnici dg/dt = F(q,g) napsat ve tvaru:
  dq                         d2q
  F(q,g) + D   .
  dt                           dx2
Příkladem vzniku prostorových struktur v jednosložkovém systému je Boží dílo stvoření anebo chcete-li vznik galaxií a hvězd, který stručně zmíním později.
Nyní Vám totiž chci předvést analýzu situace v dvousložkových systémech. Může jít například o dvě biochemické substance, o dvě koexistující materie jako například dým plus atmosféra atd. Pro takovéto systémy budou současně platit dvě rovnice předcházejícího typu:
 dq1                              d2q1
  F1(q1,q2) + D1   
  dt                                 dx2

dq2                              d2q2
  F2(q1,q2) + D2   
  dt                                 dx2
Podobně jako i v předcházejících případech musíte hledat nejprve stacionární řešení těchto rovnic bez difúzních členů.
Označím je jako qo1s a qo2s, neboť musíte zkoumat stabilitu těchto řešení s ohledem na možnost vzniku i prostorové struktury.
Příslušné malé poruchy označte si jako z1(x,t) = q1(x,t) – qo1s a z2(x,t) = q2(x,t) – qo2s a budeme je hledat ve tvaru:
z(x,t) = z(0) eikx + pt,
kde p má význam parametru charakterizujícího časovou  stabilitu tak jako do současné doby, a k je nový charakteristický parametr. Podobným postupem jako v případě bez difúze, tj. dosazením malých poruch  do východiskových rovnic a zanedbáním nelineárních členů vyšších rádů jako prvního, dostanete pro ně podobné rovnice jako byly již v této náboženské práci zmiňované dvě rovnice, první  dy1/dt = a11y1 + a12y2 a druhá dy2/dt = a21y1 + a22y2, a to pouze jen s tím rozdílem, že do koeficientů a11, a12, a21 a a22 vstoupí nyní i koeficienty difúze d2z/dx2   k2z. Velice lehce můžete zjistit, že platí zde tyto vztahy:
a11 = a011 – k2D1   a12 = a012
a22 = a022 – k2D2   a21 = a021
kde indexem 0 jsem označil hodnoty koeficientů bez uvážení difúze. Týmž postupem se dostanete i ke kvadratické rovnici:
p2 – (a11 + a22)p + (a11a22 – a12a21) = 0
s kořeny p1 a p2, kterým odpovídají řešení:
y1(t) = A11ep1 + A12ep2
y2(t) = A21ep1 + A22ep2,
jejímž řešením je:
          1                       
p1,2   (a11 + a22)   (a11 + a22)2 – 4(a11a22 – a12a21)   .
          2                                                                          
Vy již ode mě víte, že stabilní řešení vznikají pouze jen tehdy, když parametr p má záporné hodnoty. A ne příliš složitou analýzou, se kterou se zde však ale nebudu zbytečně zdržovat (byť i skutečně vážným zájemcům jsem to ochoten zaslat emailem) bych mohl lehce dokázat, že za přítomnosti i difúze se původní stabilita může změnit v nestabilitu – p se stane kladným – jestliže příslušné koeficienty difúze nejsou stejné.
V takovémto případu se začne v systému utvářet periodická prostorová struktura určená parametrem k ve vyjádření malé poruchy. Jaká konkrétní struktura vznikne, tj. jakou hodnotu bude mít parametr k, to lze zjistit až další poměrně složitou analýzou.
Vidíte, že celkem přirozeně lze ozřejmit vznik prostorových a současně i časových struktur. Hezkým příkladem tohoto druhu jsou zajisté i Vám velice dobře známé Žabotinského – Belousovovy experimenty s určitými organickými látkami, v kterých skutečně vznikaly časové a prostorové oscilace. V této mé náboženské práci mám ovšemže v úmyslu se k nim ještě vrátit, nicméně ale nyní pouze se omezím na poukázání na tu skutečnost, že je možné najít i takové okolnosti, za kterých časové oscilace zmiznou a zůstanou jen prostorové struktury. Vrátím se k nim opět, když se v této mé náboženské práci budu zabývat problematice biologických struktur. V složitější obdobě se s touto problematikou v této mé náboženské práci opět setkáte až se budu opět zabývat popisem Božího díla stvoření anebo chcete-li vzniku hvězd z homogenní “suroviny”, při pokusech objasnit vznik takzvaných koacervátů v raných stadiích Boží kreace či z Boží vůle vzniku života, až Vám budu vysvětlovat morfogenézu, respektive Boží stvoření či z Boží vůle daný vznik rozmanitých biologických tvarů a druhů, jako i při mém vysvětlování analogických struktur v sociálních systémech. A v neposledním řadě je třeba ještě upozornit Vás i na ještě velice zajímavou korelaci mezi synergetikou, tj. teorií vzniku nových kvalit a moderní matematikou.
Známý intelektuál, matematik Gödel, rodák z Brna, dokázal větu která vzrušila mnohé intelektuály, a to zejména matematiky. V laickém znění intelektuál Gödel říká zhruba asi to, že běžnými matematickými operacemi uvnitř určitého abstraktního prostoru se můžete dopracovat i k takovým výsledkům, které již do tohoto prostoru nepatří. Názorně Vám to mohu ilustrovat situací, ve které náhodný kop do fotbalového míče, s kterým se hrají děti na dětském hřišti mezi dvěma domy, zapříčiní, že míč opustí “legální” terén o oknem se dostane do “zakázaného” území. Synergetika v praxi vlastně konkretizuje a realizuje Gödelovu poučku. 
Běžnými matematickými prostředky se Vy můžete dostat z oblasti s určitou paletou jevů – jako například s homogenním a časově konstantním rozložením častíc – do oblasti s novým jevem, jako například s časovou a prostorovou oscilací koncentrace částic. A tím velice přirozeně objasňuje genezi nových jevů a vlastností, zbavuje Vás údivu nad jejich původem, že fakticky pocházejí od Boha, který je jejich tvůrcem, a fakticky tak naplňuje i velice výstižné heslo velikého intelektuála Alberta Einsteina, který při jisté příležitosti řekl “údiv – začátek vědy, věda – konec údivu” (rozhodně však ale ne konec náboženství!).


5.)Kapitola: Bůh, vesmírný starověk a časové údaje rozpínání Bohem stvořeného vesmíru.
Když se v nadpisu této páté kapitoly kromě jiného objevuje poněkud snad neočekávaně i slovo “starověk”, možná si v duchu teď kladete otázku, zda-li tedy podobně jako je to v historické vědě zcela běžné, zda-li dál i v případě vesmíru bude následovat i nějaký “středověk” a “novověk”. Nechci Vaši zvědavost nijak napínat, a proto hned Vám i zcela otevřeně řeknu, že dále v této náboženské práci skutečně bude ve svém výkladu Božího stvoření vesmíru mluvit i o středověku a novověku, nejprve však ale bych chtěl Vám ihned odpovědět na otázku, která Vás teď nepochybně asi napadla, a to zda-li takovéto dělení má i zde vůbec nějaký smysl, a zda-li to není přece jen snad příliš násilné takovýmto způsobem přenášet dělení lidských dějin na dějiny vesmíru, a tedy zda-li je to vůbec vhodné.
Osobně se domnívám, že i zde v případě vesmíru je dělení období na takzvaný starověk, středověk a novověk je vhodné a plně odpovídající, protože jednotlivé etapy historie se definují podle toho, co ovládalo a charakterizovalo dané období. Domnívám se totiž, že i z tohoto aspektu se skutečně historie vesmíru skutečně vnitřně rozpadá na tři hlavní kompaktní historické epochy, v kterých kromě neměnného Boha samotného dominoval vždy poněkud jiný sekundární charakteristický činitel.
V první fázi, kterou jsem pojmenoval “starověk” tímto od Boha sekundárním činitelem takzvané starověké epochy vesmíru bylo Boží kosmické záření, ve druhé fázi, kterou jsem pojmenoval “středověk” tímto od Boha sekundárním činitelem takzvané středověké epochy vesmíru byla zase Bohem stvořená hmotná materie, a nakonec třetí fáze, kterou jsem pojmenoval “novověk” tímto od Boha sekundárním činitelem takzvané novověké epochy vesmíru byl Bohem stvořený život na naší planetě Zemi; a Bůh, kromě naší planety Země ani nikdy nikde jinde žádný život nestvořil.
Chcete-li to pojmenovat éra, pak tedy pak tedy starověkem lze nazvat éru záření, středověkem éru hmoty a novověkem éru života.
V této páté kapitole se hodlám zabývat pouze jen prebiotickým světem, a tedy ve světě, ve kterém na naší planetě Zemi ještě nebyly vůbec žádné náznaky stvoření anebo chcete-li vzniku života. V této páté kapitole této mé náboženské práce, a patrně ještě i v několika dalších kapitolách mi půjde zejména o přezkoumání nejrannějších stadií vývoje vesmíru, a o vytvoření adekvátního modelu v této náboženské práci, jejichž vlastnosti by nebyli v rozporu s křesťanskou vírou a ani s vědeckých pozorováním, nevyjímajíc ani alespoň zmínění nejdůležitějších kvalitativních změn, kterými prebiotický svět přešel od svého počátku. V souladu se záměry této mojí náboženské práce, které jsem již nastínil v počátečních kapitolách, se zde konečně pokusím vyspecifikovat ty principy a postuláty, které z Boží vůle a Božího přičinění tomuto světu předurčovali cestu vývoje.
Vzhledem k tomu, že jde zde zatím jen o  neživý svět, kterého dynamiku neberu-li v úvahu samotného Boha, určoval téměř výlučně prakticky pouze jen fyzikální pohyb, a tedy měli by to být především Bohem ustanovené fyzikální zákony, které determinovali vývoj našeho světa v této zmiňované takzvané starověké epoše.
Mohu říci, že tato moje matematická teodicea určitě nesklame naděje, kterou v ní při psaní této mé náboženské práce vkládám, byť i objektivně musím uznat, že jsem zatím ještě patrně asi dosti daleko od toho, abych mohl s uspokojením konstatovat, že všechno to co Bůh při stvoření vesmíru dělal a jak to dělal, je již i nezávisle od prvních tří kapitol knihy Genesis první knihy Mojžíšovy Písma Svatého Starého zákona objasněno i na základě této mé matematické teodicee. 
Příčinou této prozatimní určité nejistoty, je ta skutečnost, že v oblasti světské profánní vědy zatím ještě ani zdaleka nejsou k dispozici příslušné vědecké teorie, které – na rozdíl o Boží pravdy tlumočené v Písmu Svatém - by bylo možné zde ve světě světské vědy bez sebemenších pochybností rozšířit v prostoru i v času, což  značí libovolně hluboko do mikrosvěta a dále do megasvěta a libovolně blízko do předpokládaného počátku, kdy Bůh zřejmě udělal prvotní kroky ke stvoření našeho vesmíru, a zejména pak problémy spočívající i v tom, že nejen já osobně, ale i ti intelektuálové, kteří se touto problematikou odborně zabývají, nemají ani oni samotní dostatek nezbytných experimentálních údajů, které jsou v exaktní vědě nevyhnutně potřebné pro potvrzení anebo naopak vyvrácení rozličných vědeckých hypotéz.
Vzhledem k tomu, že při psaní této náboženské práce chci být absolutně nestranný a objektivní s upřímnou láskou k čisté vědě a vědeckému bádání se kterým se zde chci s Vámi podělit, připadám si zde vlastně svým způsobem málem jako nějaký detektív, který nejenže nic z toho jak Bůh kreoval svět neviděl, protože v té době ještě ani neexistoval, ale který navíc přišel ná místo  “činu” velice pozdě “ex post”, a chci-li nyní vystupovat nikoliv jako teolog, ale jako pouze jen z pozice exaktní vědy, pak tedy coby amatérsky vědec pouze jen svou osobní logickou dedukcí na základě pozůstatků velice chabých a mezerovitých stop, které mi nabízí exaktní věda, se i já pokusím v této náboženské práci zrekonstruovat celý příběh Božího stvoření světa. Za těchto okolností tedy nutně Vás musím vyzvat ke zdravé kritičnosti, aby jste vše k čemu dospěji brali s určitou rezervou a skepsí, protože ke všemu k čemu jsem za těchto okolností dospěl, nutně má ještě více – méně pouze jen charakter určité ne vždy zcela jednoznačně vědecky prokázané hypotézy, a v mnohých případech dokonce věda po určitých, řekl bych – “korunních svědcích”, ještě jen netrpělivě čeká.
Navzdory ale tomuto mému poněkud opatrnému postoji, mohu snad konstatovat, že již i v současné exaktní vědě se již i nyní podařilo zkonstruovat již i nyní relativně velice dokonalý obraz historie našeho prebiotického světa, a nepochybuji ani nejméně o tom, že jeho sledování nejen mně, ale i Vám poskytne vzrušující napětí, které v ničem nepokulhává za zážitky poskytovanými třebas i těmi nejnapínavějšími detektivkami v našich jinak mravně uboze pokleslých českých televizních stanicích. A budu tudíž já jen velice potěšen s vykonání velice dobrého skutku, když alespoň část z Vás získám pro čtení a studium této náboženské práce, namísto Vašemu zbytečně promarněnému volnému času, který by jste zřejmě asi promrhali sezením u zapnuté televize, spojené s Vaším sledováním těch uboze primitivních, debilních a nemravných televizních sraček, které Vám nabízejí k duševní konzumaci ve svém každodenním vysílání zejména naše české televizní stanice.
Právě tak jako v dobrých detektivních románech, i zde v této mojí náboženské práci klíčovým bodem způsobující dotyčné “vzrůšo” a “napětí” je neznámý začátek děje. 
Ve světě exaktní vědy těch různých teorií je vícero. Hlavní z nich jsou však v současné době pouze jen dvě z nich. Tou starší z obou těchto vědeckých teorií o vzniku vesmíru jsem se již před nějakým časem zabýval v mé práci, která se nachází na adrese www.henryklahola.nazory.cz/Laplace.htm kterou na rozdíl od této práce jsem adresoval nejen intelektuálům, ale v podstatě nejširší občanské společnosti, děti a mládež z toho nijak nevyjímajíc. A tudíž v této náboženské práci určené výlučně pouze jen intelektuálům se hodlám především zaměřit na tu druhou z obou hlavních teorií o vzniku vesmíru, která je navíc tou mladší a snad dokonce možná momentálně ještě i populárnější vědeckou teorií o vzniku vesmíru než je ta předešlá, které jsem se již věnoval.
Teorii, které se budu tudíž věnovat v této mé náboženské práci se lidově říká “Veliký výbuch”, což je v podstatě jen určitý mechanický převod z anglického “Big Bang”, a tedy na základě tohoto Big Bangu se nyní začnu zamýšlet nad výkladem o nejstarší epoše našeho světa. 
Opětovně připomenu ještě jednou a naposled to, co jsem v této mé náboženské práci zmiňoval již několikrát, a to tu skutečnost, že z hlediska světské vědy problematika vývoje vesmíru, jeho počátků i struktury tvoří náplň samostatné vědecké discipliny, která se nazývá kosmologie. Jinak ale je to nepochybně doslova Hamletovská otázka. 
Jde-li o takovéto Hamletovské divadlo, tak pamatuji si, když  jsem před více než dvaceti lety byl v Slováckém národním divadle v Uherském Hradišti, kde dávali Hamleta. A v dotyčném dramatu je Hamletům monolog, kde Hamlet říká – jak jsem si to asi takhle zhruba osobně zapamatoval: “Být či nebýt, to je oč tu běží, zda-li to vše snášet, střely a šípy, rozkácené sudby, anebo se vzepřít a vše zakončiti vzpourou – zemřít, spát…”
A nepochybně každý při vzpomínce na nešťastného Hamleta si rovněž i v této souvislosti s Big Bangem položí onu obdobnou Hamletovskou otázku, zda-li skutečně tento nyní tak velice populární Big Bang byl nebo nebyl. Respektive tedy zda-li skutečně náš svět vznikl tímto “horkým počátkem” anebo nikoliv.
Vzhledem k mé upřímné snaze po čisté a objektivní pravdě ohledem stvoření či vzniku našeho vesmíru nemíním dělat žádné rozdíly mezi intelektuály, kteří na tomto poli vědy bádali, a to bez ohledu na to, zda-li to byli křesťané, inověrci anebo dokonce třebas i ateisté. Ba dokonce veden upřímnou láskou po poznání čisté pravdy, nepokládám v této souvislosti za “kacířský” ani tento výrok, který řekl jinak veliký ruský intelektuál V. I. Ginzburg, který byl při tom zřejmě motivován svým ateizmem: “Otázky o konečnosti anebo nekonečnosti vesmíru, o zákonech jeho vývoje s časem a podobně nejsou otázkami filozofickými, a musí se řešit ve světle poznatků astronomických porovnání a moderní fyziky”.
Základem pro tato vědecká zkoumání vesmíru je matematika. Petrohradský intelektuál a matematik A. A. Fridman zveřejnil v roce 1922 své zajímavé vědecké výsledky, které tento intelektuál dosáhl při řešení kosmologických rovnic intelektuála Alberta Einsteina, respektive rovnic opisujících vzájemnou souvislost prostoru, gravitačního pole a hmoty. Publikoval je jen jako určitou matematickou kuriozitu, a sám jim nepřipisoval nijaký reálny význam.
Podle těchto výsledků by měl totiž být náš svět nestacionární, což znamená, že by se měl v čase rozpínat anebo smršťovat. Takováto představa byla v prudkém rozporu s do té doby uznávanými názory, podle kterých náš vesmír existuje jako stabilní útvar. Sám intelektuál Einstein se podřídil této představě a do určité míry podvědomě zmanipuloval své základní rovnice, aby z nich řešením vyplynul stacionární model vesmíru. To je jasný příklad vědeckého přístupu k řešení problémů z “apriórního” stanoviska, co se však ale nemusí vždy vyplatit.
Tak to bylo i v tomto případě, kde hlavním arbitrem byl americký intelektuál a astronom observatoria na Mount Wilsone v USA E. Hubble, který objevil zákon – nazývaný dnes jeho jménem – podle kterého se od nás vzdálené galaxie vzdalují, přičemž rychlost tohoto vzdalování roste přímo úměrně jejich vzájemnou vzdáleností.
Jak je to možné?
Nejen ze samotné exaktní vědy, ale právě tak i z naší zkušenosti víme, že frekvence periodických procesů jako například zvuku se mění, jestliže je zdroj, potažmo detektor ve vzájemném pohybu. Hvizd píšťaly lokomotivy se posouvá k vyšším tónům, jestliže se lokomotiva k nám přibližuje, a k nižším, jestliže se od nás vzdaluje. Tento jev se nazývá Dopplerův efekt, lze proto využít na stanovení rychlosti pohybujícího se objektu, jestliže se nám podaří změřit změnu vlnové délky příslušného periodického procesu. Vzhledem k tomu, že vesmírné objekty dávají o sobě vědět tím, že k nám vysílají rozličné elektromagnetické vlny jako například  světlo, nabízí se astronomům šance objektivně změřit rychlost jejich pohybu vůči nám. Při přibližování zdroje světla se jeho vlnová délka posouvá ke kratším vlnám, tj. k fialovému okraji spektra, zatím co v opačném případě k delším vlnám, tj. k červenému okraji spektra, a proto se v astronomii i udomácnili názvy červený a fialový posuv.
Červený posuv odpovídá vzdalování objektů, fialový posuv zase jejich přibližování. Když intelektuálové, kteří se zabývají vědeckým bádáním v oblasti astronomie zaměřili své detektory na nejbližší slunká a mlhoviny, zjistili ve shodě se svým očekáváním, že se chaoticky objevuje červený i fialový posuv. Připisovali to té skutečnosti, že tyto objekty vykonávají rozličné pohyby, při kterých se k nám některé z nich přibližují a jiné zas se od nás vzdalují.       
Intelektuál Hubble měl však ale ve srovnání s ostatními experimentátory k dispozici největší dalekohled těch čas, který měl průměr zrcadla až 2,5 metru, a tudíž mohl ním zaměřit do podstatně větších dálek vesmíru. Tam intelektuál Hubble s údivem zjistil, že se již vůbec nezjevuje fialový posuv, ale vždy pouze jen červený posuv. Sama změna vlnové délky tohoto posuvu byla přitom navíc ještě tím větší, čím vzdálenější byl pozorovaný objekt. 
V roce 1929 z toho vyvodil zákon o přímé úměrnosti mezi vzdáleností galaxie a rychlostí vzdalování, který se zapisuje ve tvaru v = HR, kde v je rychlost, R vzdálenost a H konstanta, která se na počest tohoto velikého amerického intelektuála nazývá Hubblova. Význam této Hubblovy konstanty je veliký, protože její převrácená hodnota, tj. podíl R/v určuje čas, za který pozorovaný objekt dospěl do svého nynějšího místa z místa svého “vymrštění”. 
Intelektuál Hubble vypočetl, že tato konstanta má v současnosti hodnotu přibližně nějakých 1,5 . 10-17, z čehož vyplynulo, že čas “letu” pozorovaného objektu nacházejícího se na hranicích nám lidem od Boha daného pozorovatelného světa, respektive čas od hypotetického počátku kdy Bůh stvořil náš vesmír je přibližně zhruba nějakých cca 2 . 109 let. Později ale když z jiných měření bylo známo, že naše planeta Země má sama přinejmenším dvakrát tolik let, tak se pokládal Hubblův výsledek za zcela nesmyslný a jeho zákon za pochybný. Později se ještě měření dále upřesňovaly, což zase vedlo k asi pětinásobně menší hodnotě této konstanty H  7,5 . 10-18 1/s, čemuž zas odpovídal “věk” našeho vesmíru jen něco málo před 10 miliard let, až se nakonec tento vědecký odhad stáří našeho vesmíru ustálil na nějakých zhruba 13,7 miliard let.
V každém případě však ale doporučuji ještě i těchto “dnešních” 13,7 miliard let brát z určitou rezervou, neboť minulé zkušenosti nás nabádají k určité obezřetné opatrnosti dané kromě jiného i tím, že v údajích kolem Hublovy konstanty existoval mezi rozličnými intelektuály vědecky bádajícími v této oblasti relativně veliký rozptyl, a proto i údaje o skutečném věku našeho vesmíru se vždy dosti rozcházely. Pokud jde tedy o stáří našeho vesmíru, tak tedy například intelektuál B. Carney uvádí 13,5 – 16 miliard let, intelektuál J. Grygar 18 miliard let, intelektuál I. Iben 8 – 18 miliard let, intelektuál D. N. Schramm 11 – 17 miliard let atd.
V každém případě však ale ať již ten konkrétní časový údaj o délce existence našeho vesmíru je již jakýkoliv, zajité Vás jako hloubavé a zvědavé intelektuály spíše bude zajímat odpověď na tu zajímavou otázku, jak mohl americký intelektuál Hubble vyvodit ze svých měření nutně právě ten závěr, že vesmír se rozpíná?
Intelektuál Hubble se především opíral o takzvané kosmologické pravidlo, podle kterého vesmír je homogenní, a proto poznatky získané z jakéhokoliv stanoviska lze ztotožnit s vlastnostmi vesmíru jako celku. 
Není proto vůbec žádnou chybou, že já zejména z hlediska potřeb právě této náboženské práce, já vlastnosti vesmíru zkoumám z takovéhoto objektivně jinak nepodstatného a co do hmotnosti a velikosti vesmíru rovněž tak i objektivně relativně úplně mrňavého vesmírného tělesa, jakým je naše relativně maličká planeta Země.
V této souvislosti zejména pro potřeby této mé náboženské práce musím obzvláště zdůraznit, že je tudíž až šokujícím způsobem velice zajímavá a neuvěřitelná ta skutečnost, že úplně všechny  vzdálené objekty se od nás vzdalují bez ohledu na to, v kterém směru se nacházejí. Tento překvapivý poznatek má pouze jen jedno jediné možné vysvětlení, a to to, že za těchto okolností jediný objektivně možný geometrický prostorový model, v kterém se všechny hmotné vesmírné objekty ve vesmíru vzdalují od pomyslného středu, a v daném čase se nacházejí jakoby na povrchu pružného balónu, který se kontinuálně nafukuje a rozpíná všemi směry, přičemž naše tak “malá” a “bezvýznamná” planeta Země – což je úplně to absolutně největší překvapení – fakticky nutně, což ateista by zde asi konstatoval, že: - “jen tak čirou náhodou” - se tedy musí nacházet v samotném středu tohoto takto rozpínajícího se vesmíru!!!
Ono totiž vzdálenost dvou bodů na povrchu takovéto sféry kontinuálně permanentně rozpínajícího se prostorového útvaru stávajícího vesmíru, například nějakých pomyslných vesmírných bodů A a B se musí vyjádřit vztahem R = rα, kde toto r je vzdálenost od “středu” a α je příslušný úhel.
Jestliže se tedy vesmír z Boží vůle rozpíná fakticky po celém svém vnějším “obvodu” fakticky všude jakousi konstantní rychlostí v0, pak je možné to vyjádřit vztahem r = v0t, kde t je čas, a tedy fakticitu rychlosti vzdalování se bodů A a B je možné vyjádřit vztahem: 
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což jen dokazuje, že skutečně platí zákon intelektuála Hubbla, jestliže veličinu v0/r označím jako konstantu H. A z vyjádření H = v0/r současně plyne závěr, že její převrácená hodnota r/v0 má skutečně význam času charakterizujícího rozpínání vesmíru od “počátku”, tj. od okamihu kdy Bůh stvořil vesmír.
Domnívám se totiž, že před určitým časem, dejme tomu těch dnes mezi intelektuály nejvíce preferovaných 13,7 miliardy let, které většina dnešních intelektuálů vědecky bádajících v této oblasti označuje za počátek stvoření anebo chcete-li vzniku vesmíru, v určitém místě Bůh způsobil, anebo chcete-li, tak tedy “pouze jen opět čirou náhodou došlo” k obrovskému výbuchu, který pak vedl ke vzniku obrovské tepelné energie, respektive teploty, a od té chvíle se náš vesmír permanentně rozepíná a současně se při tom i globálně ochlazuje.
Jak jsem již v této mé náboženské práci naznačil, tento model “horkého” počátku zformulovali koncem čtyřicátých let dvacátého století intelektuálové G. Gamow, R. Herman a R. Alpher. A prvním faktem, který tuto hypotézu postavil do roviny už dosti seriózně vědecky podložené hypotézy byl fakt permanentně se rozpínajícího se vesmíru, a prvním tak řečeno jakoby dodnes zachovalým “corpusem delicti”, který nám tuto informaci zprostředkoval bylo kosmické záření ze vzdálených galaxií. 
Detailnější analýza informací, které nám přináší toto kosmické “světlo” ze vzdálených vesmírných objektů však ale podle mého čistě osobního názoru jednoznačně ukazuje, že toto “corpus delicti” možná není, popřípadě nemusí být až natolik moc průkazným důkazem, jako by se nám na první pohled mohlo zdát, protože kosmologická teorie ranných stadií vývoje našeho vesmíru, která je vědecky založena na předpokladu o takzvaném horkém počátku totiž podle mých osobních matematických výpočtů zde jednoznačně jasně dokazuje, že toto kosmické záření se dostalo na “světlo” nejdříve tak až za nějakých zhruba téměř 700.000 počátečních let po předpokládaném výbuchu.
Pokud Vás snad toto mé nepochybně velice odvážné tvrzení překvapilo, tak dále abych tento svůj názor mohl u Vás obhájit, uvádím dále logiku mých osobních úvah spojenou i s příslušným matematickým výpočtem tak, jak jsem se k tomuto svému osobnímu vědeckému přesvědčení vlastně vůbec dobral:
1.)Za prvé – jak jsem již vysvětlil, základní vědeckou charakteristiku rozpínajícího se vesmíru vyjadřuje zákon amerického intelektuála Hubbla, které je v = HR, což znamená, že veškerá chronologie událostí musí z něj vycházet. V takovéto logické chronologii z matematického hlediska základnou nezávisle proměnnou musí být takzvaná “lineární dimenze” vesmíru R, která představuje z geometrického hlediska poloměr rozpínající se koule, na jejímž “povrchu” je rozložená hmota. Takovémuto jednoduchému postupu ale brání tyto dvě skutečnosti: za A.)Konstanta intelektuála Hubbla není ve skutečnosti konstantou, ale závisí od vzdáleností R, a za B)Jestliže je vesmír nekonečný, tak musel nutně být nekonečným již i v okamihu výbuchu, a proto vzdálenost R není ve všeobecnosti vědecky definovanou veličinou. Kromě toho jestliže bych chtěl uvedené těžkosti překonat, tak musím nutně proměnnou R nahradit takzvanou “rozumnější” veličinou, která by měla smysl i v nekonečném vesmíru, a teprve až pomocí ní bych se pokusil vyjádřit konstantu intelektuála Hubbla. A takovouto vhodnou veličinou je hustota s, která určuje hmotnost připadající na jednotkový objem, a proto dobře charakterizuje vesmír bez ohledu na jeho dimenze.
2.)Za druhé – hustota s nějaké látky homogenně vyplňující kouli s poloměrem R je:
          M
s    R-3,
     4/3  R3
což když se náš vesmír nacházel na počátku ve stavu kosmického záření, proto musím najít závislost hustoty od vzdálenosti R i pro takovýto případ. Netuším jak dlouho mně ještě paní knihovnice nechá sedět u jejich počítače než mně vystřídá dalším čtenářem nebo čtenářkou, nicméně dále pak při psaní této náboženské práce ovšemže do budoucna plánuji i to, že se budu detailněji zabývat kosmickým zářením, a tam Vám i názorně detailně vysvětlím všechno kolem toho (na co teď již patrně asi nebudu mít dostatek času, neboť v řadě čekají další čtenáři na počítač), že hustota energie vynásobená rychlostí světla c je určená ve vědě nepochybně velice známým Stafonovým-Boltzmannovým zákonem uc = T4, kde  je Stafonova-Bolzmannova konstanta.  
3.)Za třetí – hmotnost příslušná této energii je podle vzorce intelektuála Einsteina m = E/c2, a proto tedy:
       u      
s     T4  aT4, kde a = 1,22 . 10-32 kg/m3.
      c2     c2
4.)Za čtvrté – Když tedy, a to rovněž v této náboženské práci vysvětlím až někdy později, neboť paní knihovnice můj počítač zřejmě asi brzy dá někomu z čekajících dětí, a proto již asi brzy budu muset prozatím opět zase tento jeden z několika zdejších veřejných počítačů opět opustit; a tudíž zde se pouze omezím jen na to opravdu nejnutnější, tj. poukázání na tu skutečnost, že teplota vesmíru se mění úměrně podle vzorce 1/R, což znamená, že matematicky pro epochu záření dostanu úměrnost sž  R-4.
5.)Za páté - Pokusím-li se tedy najít nezbytné vztahy odrazu pro oba možné myslitelné případy vyjádřené závislostmi hustoty s nějaké látky homogenně vyplňující kouli s poloměrem R a úměrnou změnu teploty vesmíru pro epochu záření, pak toto vyjádřím všeobecným tvarem s = bR-n, kde n = 3 pro epochu materie a n = 4 pro epochu kosmického záření, zatím co b je příslušná konstanta.
6.)Za šesté - Někdy později v této náboženské práci z týchž časových důvodů, že mně brzy vyhodí od počítače v této veřejné knihovně protože na ně čeká mnoho dalších osob, zejména dětí, které si chtějí hrát, jak jsem již několikrát zmínil výše, Vám tedy později v této náboženské práci detailně vysvětlím závislost Hubblovy konstanty od hustoty s v okolí takzvané kritické hustoty vesmíru, nyní zde se však ale i bez jakéhokoliv vysvětlování či dokazování pouze jen omezím na pouhé faktické konstatování, že toto určuje vztah:
         8Gs   1/2
H    ,
           3       
kde G je gravitační konstanta.
7.)Za sedmé – Rychlost v rovnici Hubblova zákona v = HR vyjádřím podle definice rychlosti vztahem v = dR/dt, za konstantu H dosadím výše uvedený již i v této náboženské práci zmiňovaný vzorec pro vyjádření závislosti Hubblovy konstanty od hustoty s v okolí takzvané kritické hustoty vesmíru a za hustotu zas dosadím příslušný vzorec podle rovněž již i v této náboženské práci zmiňovaného vztahu s = bR-n. Celkově tak tedy v konečném vyjádření máme rovnici:
  dR        8Gs   1/2
      R-n/2 R  KR1-n/2,
   dt           3       
kde jsem pro stručnost zavedl označení K = (8Gb/3)1/2. Tuto zjednodušenou rovnici pak velice lehce vyřešíte tak, že jednoduše “separujete” proměnné, tj. funkci R dáte na levou stranu a funkci t zase na pravou. Tak tedy dostanete rovnici:
   dR
  K dt,
 R1-n/2
kterou již můžete integrovat. 
8.)Za osmé - Pomocí poučky xndx = xn+1/n + 1 dokáži Vám tedy, že platí rovnice:
  2
 Rn/2  Kt + konst.
  n
9.)Za deváté – Jestliže ji napíši pro dva různé okamihy t2 a t1, a rovnice od sebe odčítáte, dostanete rovnici:
               2       1                1             
t2 - t1      R2n/2 -   R1n/2  .
               n       K                K            
10.)Za desáté – Z i v této mé náboženské práci již zmiňované rovnici s = bR-n však ale plyne vztah Rn/2 = (b/s)1/2 a když ještě vemu v potaz i vyjádření konstanty ve vztahu:
  dR        8Gs   1/2
      R-n/2 R  KR1-n/2,
   dt           3       
pak se velice lehce dostanete  již k definitivnímu výsledku: 
              2              1              1     
t2 - t1     3/8G        .
              n                       S2           S1  
11.)Za jedenácté – Když tedy nebudete jako nějaký trouba po večerech čumívat na nějakou stupidně pitomou televizi a jejich ubohé sračky, kterými se snaží krmit naše nešťastné české obyvatelstvo; ale namísto toho si zamilujete raději matematiku, stejně jako jsem si matematiku zamiloval i já, a pokud jde konkrétně o tuto mou náboženskou práci, tak zase budete zcela prakticky věnovat svoji pozornost dění od výbuchu až do ukončení této první epochy “kosmického záření”, pak tedy můžete klást n = 4 a s1  . Pak již totiž jen chronologii těchto událostí popisuje velice jednoduchý vzorec:
       1           1
t    3/8G     .
       2                     s
12.)Za dvanácté – Jestliže tedy vím, že prvnímu fázovému přechodu vesmíru odpovídá teplota T = 1028 K, pak podle již i v této náboženské práci zmiňovaného vztahu:
       u      
s     T4  aT4, 
       c2     c2
zjišťuji, že požadovaná hustota vesmíru je s = 1,5 . 1080, a tedy čas kdy se to stalo plyne zase ze vzorce:
       1           1
t    3/8G     , 
       2                     s
                                                    1                   3                1/2                  1
kde po dosazení dostanete: t           10-35s.
                                                    2      8 . 3,14 . 6,6 . 10-11       (1,5 . 1080)1/2
13.)Za třinácté – A podobně tak i vzhledem k tomu, že tvorba hélia si vyžaduje ochlazení na teplotu 3 . 109 K, zjistíte, že příslušná hustota je s  107, a příslušný takzvaný “chemický” čas je:

       1                   3                1/2                  1
t           10s.
       2      8 . 3,14 . 6,6 . 10-11             (107)1/2
14.)Za čtrnácté – Z toho všeho pak plyne již konečný definitivní rezultát, který jednoznačně říká, že epocha záření se skončila při teplotě přibližně rovné 3000 K, čemuž odpovídá hustota vesmíru s  10-19 kg/m3 a čas t  680.000 let. Proto tedy, když jsem úplně na počátku před tímto výpočtem tvrdil, že toto kosmické záření se dostalo na “světlo” nejdříve tak až za nějakých zhruba téměř 700.000 počátečních let po předpokládaném výbuchu, tak jsem měl jednoznačně pravdu, což nyní i Vy musíte poctivě uznat.


6.)Kapitola: Při stvoření či vzniku vesmíru se toho nejvíce odehrálo v prvních zlomcích vteřiny a pak v prvních vteřinách…
Detailnější analýza informací, které nám přináší toto kosmické “světlo” ze vzdálených vesmírných objektů pak tedy podle mého čistě osobního názoru – který jsem výše uvedeným výpočtem jednoznačně prokázal – nám ukazuje, že toto “corpus delicti” možná není, popřípadě nemusí být až natolik moc průkazným důkazem, jako by se nám na první pohled mohlo zdát, protože kosmologická teorie ranných stadií vývoje našeho vesmíru, která je vědecky založena na předpokladu o takzvaném horkém počátku totiž podle mých dotyčných osobních matematických výpočtů se kterými jste se na konci předešlé kapitoly mohli seznámit, zde jednoznačně jasně dokazuje, že toto kosmické záření se dostalo na “světlo” nejdříve tak až za nějakých zhruba téměř 700 tisíc počátečních let po předpokládaném výbuchu, respektive přesněji řečeno po zhruba 680.000 letech. Tudíž toto “Corpus delicti”, respektive tento “svědek” jakoby přišel na místo požáru, když už nejen že nehořelo, ale již ani jen netlelo. V prvotní fázi tento Bohem stvořený vesmír byl již navíc v dotyčné době již i relativně chladný,neboť v té době průměrná teplota vesmíru byla již jen kolem 3000 K, a tudíž “ohně”, které “zrodili” toto zmiňované kosmické záření, byli sporadicky kde – tu souhrou vhodných okolností znovu založeny, a tedy jsou to až teprve jen sekundární jevy bez relevantního významu k hlavní linii díla Božího stvoření vesmíru.
Mnohem více důvěry by si tudíž zasloužil “svědek”, který by byl na místě zkoumané události podstatně dříve, nejlépe ještě tehdy,, když trvaly plameny výbuchu. A takovýto “svědek” se vcelku potichu a bez zvláštní pompéznosti se přihlásil v roce 1965 pod názvem “reliktové záření” – tj. pozůstatkové záření. V tomto roce totiž dva američtí intelektuálové a radioastronomové z Bellových laboratoří v USA A. A. Penzias a R. W. Wilson publikovali zprávu o objevu záhadného a všudypřítomného elektromagnetického záření odpovídajícího záření takzvaně “absolutně černého tělesa” při teplotě asi 2,7 K, a hned za ní následoval článek intelektuálů R. H. Dicka, P. J. E. Peeblesa, P. G. Rolla a D. T. Wilkinsona o interpretaci tohoto záření.
Podle nich je toto záření v podstatě totéž, které vzniklo – lze říci – již v prvních momentech po výbuchu, poté se po několik statisíciletí stále měnily interakcí zejména s elektrony, a na konci sedmého statisíciletí se definitivně osvobodily od materie, a od té doby je zde jako přímý “svědek” horkého počátku našeho vesmíru.
I když sice přímé “svědectví” reliktového záření lze uznat fakticky až teprve od onoho okamihu odtržení se od látky, protože od té doby se totiž již kvalitativně vůbec nezměnilo, přesto však ale je toto “svědectví” již nepoměrně důvěryhodnější jako objev rozpínání vesmíru prakticky 13,7 miliard let po předpokládaném výbuchu.
Toto i způsobilo, že převážná část intelektuálů bádajících v této vědní oblasti se v současné době přiklání k hypotéze o “Velikém výbuchu” jako počátku Božího stvoření anebo chcete-li vzniku našeho světa v nynější podobě. Lidé a zejména pak intelektuálové jsou ostatně velice zvídavý, a tudíž se pak intelektuálům ani nelze příliš divit, že se tak velice pokoušejí získat přímé informace o tomto Velikém výbuchu z momentů ještě bližších tomuto samotnému výbuchu. Jedna z variant se již prakticky nějak realizuje, pro druhou se tvoří nějaké konkrétní projekty a třetí je zatím ještě jen tak nějak čistě teoretická.
Tato první varianta tkví v stanovení obsahu hélia ve vesmíru. Dosavadní teoretické závěry týkající se obsahu hélia ve vesmíru vedli jednoznačně k názoru, že veškeré momentálně pozorované hélium nemohlo být vyprodukováno termojadernými procesy ve hvězdách. To byl konec konců i jeden z hlavních stimulů, které obrátili zraky intelektuálů na zkoumání počátečních fází našeho vesmíru. Teoretické modely založené na předpokladu o horkém počátku našeho vesmíru říkají, že přibližně po uplynutí zhruba sta vteřin po “Velikém výbuchu” se složení našeho světa ustálilo v poměru asi 7 – 8 % hélia a ten ostatek byl vodík. A v tomto poměru tedy vstupovali hélium a vodík do etapy tvorby prvních hvězd. První, a to ještě ne příliš přesná měření o zastoupení hélia v takzvaných “starých hvězdách” poskytují údaje v rozpětí 5 – 10 % hélia, což by ale jinak odpovídalo této teoretické předpovědi. V souvislosti s přezkoumáním nejvčasnějších okamihů následujících po “velikém výbuchu” se největší naděje vkládají do fyziky takzvaných “neutrin”. Jsou to částice s nulovým elektrickým nábojem a prakticky nulovou – ba možná že dokonce i přesně nulovou – klidovou hmotností. Tudíž nesmírně lehce pronikají hmotou. Abych Vám dostatečně ilustroval toto mé tvrzení, tak musím poukázat na tu skutečnost, že aby se pohltila polovice neutrín ze světelného paprsku, bylo by nezbytné postavit mu do cesty až úplně neuvěřitelně hrubou 1015 kilometrovou vrstvu betonu. Tudíž nelze se divit tomu, že  mohou zůstat “uzavřeny” v hmotě jen do té doby, kým její hustota dosahuje kolosální hodnoty. Takováto situace byla asi do třetí desetiny první vteřiny po “Velikém výbuchu”/!!!/, kým ještě hustota vesmírné hmoty nestihla poklesnout pod hodnotu řádu 1010 kg/m3. Od tohoto okamihu totiž tato neutrina již vyplňují náš vesmír jako jakýsi neutrinový plyn podobně jako kosmické reliktové záření, který však ale na rozdíl od kosmického reliktového záření neumíme doposud nijak zjistit.





Poznámka: Tato práce zatím není ještě ani zdaleka dokončená! V jejím psaní proto pokračuji i nadále, a postupně bude tato práce tedy doplňována. Současně však ale potřebuji i čas na studium příslušné odborné literatury, a to již ani nemluvím o tom, že v současné době píši i úplně jiné věci plus studuji i úplně jiné materiály k těmto jiným věcem v různých knihovnách a archivech, a proto prosím o trpělivost, pokud by dlouho trvalo, než se objeví další pokračování u této práce! 
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1./Henryk Lahola : Sociální spravedlnost a ekonomicky maximálně výkonná i spravedlivá ekonomická revoluce a revoluční stát i manifest. (po česky i po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm
2./Henryk Lahola :Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. (po česky i po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm
3./Henryk Lahola : Bezdomovec a nezaměstnaný. Bezdomovci a nezaměstnaní. Práce o chudobných lidech a sociální problematika adresována zejména pro chudobné lidi. (po česky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Bezdomovci.htm
5./Henryk Lahola : Slobodní murári. Svobodní zednáři. Konkrétne fakty o celosvetovej nadvláde slobodných murárov - svobodných zednářů. (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Nadvlada.htm
4./Henryk Lahola : Homosexuáli a lesbičky! Preč zo zvráteným úchyláctvom!! Vyliečte sa z tej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality!! Táto práca je určená k samoliečbe homosexuálov a lesbičiek, ktorí či ktoré o túto liečbu majú úprimný záujem!!! (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Terapiabuz.htm
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