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 Ale jedna vě c nebude před vámi 
 skryta, že jeden den u Pána 
 je jako tisíc let 
 a tisíc let jako jeden den. 
 

                       Teorie relativity 
                           m x t  = 1 
                                     
 Jestliže zjistíte, že mů j ná zor na podmínky, kdy vzniká  ča-
sový   efekt relativity, nesouhlasí se zavedený mi zvyklostmi, pak 
je  vše v pořá dku. Odlišný  byl pramen inspirace.   
                                      
 Z Petrovy epiš toly vyplývá, že relativní č as má dvě  hranič ní fá-
ze: 
 1) Relativní č asový úsek vteřiny se blíží maximu. 
 2) Relativní č asový úsek vteřiny se blíží minimu. 
  
 Musí tedy existovat dva hranič ní stavy č asu, prostoru, hmoty a 
pohybu za podmínky vzájemné rovnováhy a konstantní rychlosti 
svě tla. Č as, prostor, hmota a pohyb mohou v rámci vzájemné rov-
nováhy mě nit svoji relativní velikost a to vždy ve dvojicích: pohyb, 
hmota - hmota, č as - prostor. 
 Ponechme prozatím stranou dvojici pohyb, hmota, který je no-
toricky znám z příkladu vesmírné lodi pohybující se svě telnou rych-
lostí. Je to úmyslné, neboť tento uč ebnicový příklad nás omezuje 
zkoumat pouze jednu z obou hranič ních fází Petrova výroku. Nulo-
vá, č i dokonce záporná rychlost je totiž  pro nás nepředstavitelná. 
Vynecháme rovně ž  dvojici č as a prostor, neboť prostor je pravdě -
podobně  neenergetická sekundární velič ina vyplývající zřejmě  z in-
terakce velič in energetických dvojic č asu a pohybu nebo hmoty a 
č asu. 

 

 



                               TEOREIE  RELATIVITY  m x t =1                                                                                                           T EOREIE  RELATIVITY  m x t =1 

                                                       I  6 I                                                                                                                                                          I 7 I  

 Zbývá tedy dvojice hmota a č as, č i lépe řeč eno jejich interakce. 
Ta vš ak vznikne pouze za předpokladu, že č as je téže podstaty jako 
energetický základ hmoty. Tím můžeme rozumě t urč itou úroveň  
vnitřní atomové struktury a její stabilnost a nestabilnost za mimo-
řádných podmínek. A je zcela možné, že vš e probíhá na úrovni 
vztahu elektron - jádro atomu. Pokud na tuto hypotézu přistoupíme, 
pak musíme změ nit i pohled  na  č as  jako  velič inu, která uhání 
jedním smě rem. Naopak i v tomto případě  lze oč ekávat, že bude mít 
v jisté konstelaci charakteristické znaky energie - tedy hmoty a v ji-
né elektro-magnetického záření o neskuteč ně  malé vlnové délce. 
Takto připravená hypotéza nám umožní zkoumat obě  hranič ní fáze 
za předpokladu, že č as je ve vesmíru obsažen energeticky v jisté 
závislosti na množství hmoty, a to tak, aby byla zachována vzájem-
ná rovnováha mezi č asem, prostorem, hmotou a pohybem. A proto-
že je hmota v universu rozložena nestejnomě rně , bude i relativní 
č as poblíž  soustředě né hmoty odlišný od relativního č asu poblíž  
méně  soustředě né hmoty. Můžeme tedy hovořit o dvou hranič ních 
fázích jakoby o gravitač ním a negravitač ním vesmíru. Tvrdím tedy, 
že mezi č asem a hmotou musí být přímý a zákonitý vztah, který je 
nezávislý na pohybu. 
 Tvrdím také, že č as je druhým pólem gravitace. 
 Jsem přesvě dč en, že mezi hmotou a č asem je přímý a nikoli od-
vozený vztah, který lze matematicky vyjádřit rovnicí kontinuity: 
 

m x t = 1     
 Vztah mezi časem a zrychlením 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tato č ást je odvozena z jednotkové kružnice a při dalš ích úva-
hách je proto nutné si uvě domit, že pracujeme na úrovni jednicové 
soustavy, a že jsem tudíž  vzal za základ právě  jednu absolutní vte-
řinu (t0=1 sec), hmotnost právě  jeden kilogram a rychlost svě tla zá-
stupně  rovný právě  jedné.  
 Pak je zrychlení funkce sinu nebo zástupně  pomě ru okamž ité 
rychlosti lodi, kterou jsem na zač átku zatratil, a rychlosti svě tla - 
v/c. Pro názornost si ukažme malý příklad. 
 
                                rychlost lodi 1,44985 x 108 m/s 
a) sin 30o = 0,5                                                            =  0,5 
                                rychlost svě tla 2,997 x 108 m/s 
                                                                          
                                         v          2,595 x 108 m/s 
 b) sin 60o = 0,866                 =                                  =  0,866 
                                         c          2,997 x 108 m/s 
 
 Výsledná vteřina t je funkcí cosinu. Bude-li se zvyšovat zrych-
lení, zvě tšovat úhel AEB, pak se cosinus blíží svému minimu: t = 
cos alfa, zástupně  pomě ru mezi č asem relativním a absolutním, při-
č emž  absolutní č as t0 je roven právě  jedné. 
 
                                  t  relat.. 
cos alfa  =   t   =   .               = 1                         t0 abs  = 1                            
                                  t0 abs 
                                                                                  t  relat  
Při sinu 30o je velikost cos 30o =  0,866           t =         =  0,866 
                                                                                     1 
                                                                                  t  relat 
Při sinu 60o je velikost cos 60o =  0,5                t =          = 0,5 
                                                                                     1 
                                           1          1  
                                 m  =         =         = 2 kg 
                                            t        0,5 
 
 Hmotnost lodi se zvýš í při zrychlení 2,595 x 108 m/s2 (sinus 
60o) z jednoho kilogramu na kilogramy dva. Hmotnost se tedy ve

 

C - rychlost svě tla 
 t1- cos 60o= 0,5 
 (relativní č as) 
 t2- cos 30o= 0,866 
 (relativní č as) 
 t - cos 0o= 1 = 1 sec 
Z - sin 30o=  0,5 
 (zrychlení) 
 X - sin 60o= 0,866 
 (zrychlení) 
 
 

B 

Z 

X 

 t = 0,866 s 
 t = 1 sec 

C 
D 

A 

c 



                               TEOREIE  RELATIVITY  m x t =1                                                                                                           T EOREIE  RELATIVITY  m x t =1 

                                                       I  8 I                                                                                                                                                          I 9 I  

skuteč nosti zvýš í dvojnásobně . Přič emž  relativní úsek vteřiny je ro-
ven cos 60o. 
 Hmotnost je pak funkce tangenty, s tím rozdílem, že se tak sta-
ne při sin alfa = 1, jinými slovy budeme-li se pohybovat rychlostmi 
srovnatelný- mi s rychlostmi svě tla! 
 Nyní můžeme pro kontrolu provést snadný převod na Lorentzo-
vy transformač ní rovnice: 
 
                                     sin2 alfa + cos2 alfa = 1 
                 
                               tr   
 cos alfa  =   t   =                      cos2 alfa  =    1 - sin2 alfa 
                               t0                 
 
                                                          tr =  t0       1 - v2 /c2 
 
                                                                    
                   t0  
      t  =                
                 1 -  v2 / c2  
                       
      
                                                                    
 Vesmírná loď  se pohybuje rychlostí srovnatelnou s rychlostí 
svě tla. Může nastat celkem pě t mezních situací. Pro naš e potřeby 
postač í definovat pouze situace dvě : 
  
 a) pohybujeme se v gravitač ním vesmíru rychlostí svě tla, 
 b) pohybujeme se v negravitač ním vesmíru rychlostí svě tla. 
  
 V prvním případě  půjde veškerá energie paliva na udržování 
rychlosti a zvyšování hmotnosti. Tehdy se dostaví oč ekávaný efekt, 
který se v tomto okamž iku blíží svému maximu. Relativní č asový 
úsek se zkrátil tak, že ač  na Zemi uplynuly vě ky, na lodi jsou to 
dny. Též  dochází ke změ ně  rozmě rů rovnobě žných se smě rem po-
hybu. 
 V druhém případě  nastává paradoxní situace, neboť efekt, který 

Grafické zná zornění zá vislosti 
                                 času a hmoty m x t = 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          1 rel. sec 
 
 (2 sec abs) 

1 kg 

m = 0 
kg 

Lorentzova transformační rovnice 
 
Zdánlivý rozpor spoč ívá v rozdílné 
poloze pozorovatele! 

2 sec 1 kg 
1 sec 

smě r  rozpí-
nání  
     vesmíru 

cos 00 = 
1 
tg 450 
m = 1 
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m = 2 
tg 710 

m = 3 
tg 760 
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4 kg 
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zvyšová ní  
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se dostaví, bychom oč ekávali spíš e u gravitač ní č erné díry než  u to-
ho, č emu jsme se rozhodli říkat negravitač ní vesmír. Vš e záleží na 
rychlosti, kterou se pohybujeme, a zejména na poloze pozorovatele. 
V této č ásti universa bude prostor dostateč ně  zakřiven, aby délkové 
míry dosáhly svého maxima, neboť „minimum“ hmoty volá po ma-
ximální relativní vteřině  (viz m x t = 1). Nyní nastává situace, kdy 
pozorovatel „stojící“ mimo naš e Universum by mohl spatřit, že 
rychlost svě tla se blíží limitně  nule, ač  se stále řítí svojí svě telnou 
rychlostí. Náš  vesmír se pravdě podobně  může chovat jako č erná dí-
ra. 
 Svě tlo se tedy uvnitř naš eho hypotetického negravitač ního uni-
versa pohybuje skuteč ně  rychlostí 2,997 x 108 m/s, přestože relativ-
ní složka 1 metru mě ří dejme tomu přesně  365 km. Aby byla za-
chována vzájemná rovnováha mezi č asem, pohybem, prostorem a 
hmotou, byl vybrán právě  ten moment, o kterém hovoří Sv. Petr.  
Jeden den je jako 1000 let. Relativní složka jedné vteřiny bude ob-
sahovat právě   3,65 x 1010 absolutních vteřin (pozemských). Jinými 
slovy, v okamž iku, kdy na Zemi ubě hne jeden den, pro posádku by 
to znamenalo celých 1000 let.  Naš e vesmírná loď  musí mít dosta-
tek paliva a zachovat stálou svě telnou rychlost. V opač ném případě  
hrozí nebezpeč í, že se bě hem ně kolika okamž iků rozpadne stářím. 
Relativní č asový efekt je zde obrácený než  v prvním případě  a je 
správná, pak urč ující množství hmoty v hypotetickém negravitač -
ním vesmíru, kde je jeden den jako 1000 let, je 365 000 krát niž š í 
než  ve vesmíru poblíž  naš í planety. Opě t je vš ak nutné zdůraznit 
polohu pozorovatele. 
 Podle této hypotézy by astronauté projektu Apollo plnili s obtí-
žemi č asový harmonogram č inností zpracovaný a prově řený na 
Zemi (jistě  vybavený i dostateč nou č asovou rezervou). Relativní 
složka  č asu  by  byla  vě tš í  než   pozemská,  tudíž  absolutní, zakle-
tá v č asovém harmonogramu č inností. 
 Nový pohled, vyplývající ze vzorce m x t = 1 by umožnil i změ -
nu pohonu vesmírných plavidel: žádné palivové nádrže, žádné pali-
vo. Byla by využ ita nekoneč ná energetická zásobárna vesmíru, kte-
rou jsme si zvykli vnímat jako č as. Stejného efektu bychom mohli 
pravdě podobně  dosáhnout také změ nou záření gama na potřebnou 
energii.  

D ruhá ep i�tola ob ec ná  
Petra A p o�tola 
 
K ap. 3./ v e r� 8. 
  
 A le jedna  v ìc nebu de p ø ed v á m i  
 skryta , �e jeden den u  Pá na  
 je ja ko  tisíc let a  tisíc let  
 ja ko  jeden den. 
 
 
 
 
 
 
 
         Originální  teorie  relativity 
 
                             m   x   t  =  1 
 
 

Jestliže zjistíte, že mů j ná zor na podmínky, kdy vzniká  ča-
sový   efekt relativity, nesouhlasí se zavedený mi zvyklostmi, pak 
je  vše v pořá dku. Odlišný  byl pramen inspirace.   

Zá roveň prohlašuji, že autorem všech vzorců  v nich obsaže-
ný ch, vztahujících se ve svém odvození k jednicové kružnici a 
k vzorců m přirazený m je Zdeněk Šmitmajer.  

Jakékoliv zveřejnění matematický ch a geometrický ch vzta-
hů  této originá lní teorie relativity mimo tyto knihy musí bý t au-
torizová ny autorem nebo spoluautorem Ing. Zdeňkem Šmitma-
jerem. 
 
 
 
 
 

P ro z atím  nebudem e  øe�it o táz ku, pro è  �kum ulo v aný� relativ ní è
as pøesune  o bjekt, pùv o dnì le tící rychlo stm i sro v natelným i s rych-l
o stí sv ìtla, sm ìrem  do  budo ucno sti.  
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 Tento problém se (s ně kterými dalš ími) pokusím vysvě tlit v ji-
ném č ase i v jiné knize. Tedy tehdy, bude-li "konstelace hvě zd" 
tě mto snahám nakloně na.  

To ovš em neznamená, že vysílám prosebné signály k legrač ním 
bohům naš eho vě deckého Olympu, aby kdosi umístil svůj ledabylý 
podpis pod moji práci, č i pod ně který z mých vzorců.  

Prozatím jsem přesvě dč en - a nemohu se toho dojmu zbavit, že 
varianta teorie relativity, tak jak ji  nabízím k posouzení, je podstat-
ně  flexibilně jš í a stojí i na vyš š ím logickém základě  než  ta stávající, 
která je omezena umě lým vykonstruováním a lze ji dále jen tě žko 
neoddě leně  rozvíjet.  

Je vš ak možné, že se mýlím.  
Jak jsem řekl, nejsem odborník na pragmatická řeš ení.   
A nyní koneč ně  k tomu, co chci v této kapitole skuteč ně  řeš it. 

Část onoho problému mohu lehce definovat ně kolika triviálními 
otázkami: 
 
 
 - Lze m a tem a ticky a  geo m etricky odvodit vzta h p rùbìhu  Univerz
á lní a  Svìto vé èá ry? 
 - Lze trigono m etricky odvodit èa s v bu do u cno sti, ka m  se p ø esu n
e o bjekt krá tce p o  svém  �za sta vení� ?  
 - Ja ký vzta h p a nu je m ezi synchroniza cí Univerzá lní a  Svìto vé è
á ry, a le i èa sem  a bso lu tním  a  rela tivním ? 
 - Je m o �né tyto  vzta hy odvodit v jednico vé kru �nici? 
  
 Suš e konstatuji, že pro zpupného autora tě chto řádků bude potě -
š ením ukázat ně kolik malých trigonometrických triků, které logicky 
dokazují pravdivost předchozích tvrzení. Umožní (snad pozdě ji) ta-
ké  ně které dalš í variace na téma, "kde vlastně  leží prostory Alfa a 
Omega" - ale i možné oblasti, o nichž  zrputilí hříšníci nechtě jí ani 
slyš et. A pokud ano, pak jedině  z úst skalních materialistů, marně  
doufajících, že jsou jediným pevným bodem nejen v nekoneč ně  
hlubokém vesmíru, ale i přilehlých oblastech.  
A nyní malý obrázek, ve kterém se pokusím zmaterilizovat ně která 
svá tvrzení o č asu zcela "závislém" na známých trigonometrických 
funkcích. 

O b r. è. 1 -  Sync hronní na p ojení Relativní èasové èáry na SÈ: 
 

 
 Nejdříve si povš imně me, že rozlišuji tři průbě hy č asové 

č áry. Průbě h Svě tové č áry (SČ ), který je v prostředí absolutního č a-
su synchronně  napojen na průbě h č asové č áry Univerza (UČ ), ale 
také průbě h Relativní č asové č áry (RČ ). Jak je patrné (obr. č . 1), je 
spojnice mezi absolutními roky letu vždy kolmá na průbě h Relativ-
ní č áry, jež  je též , v případě  přirozeného napojení UČ  a SČ , totožná 
s průbě hem Univerzální č áry (při tg b =  1, b = 450). 
 Při zvyšování rychlosti se relativní složka RČ  postupně  vychy-
luje v přímé závislosti sinusové funkce rychlosti, potažmo odvoze-
ně  i od kosinového průbě hu č asu. RČ  pak pevně  urč uje tangenciální  
nárůst hmotnosti letícího objektu. 
 Tvrdím tedy, že kolmice na Relativní průbě h č asu - spojnice 
mezi absolutním poč tem roků na letícím objektu a Svě tovou č árou -  
vždy smě řuje do budoucnosti, až  tam, kde se protíná průbě h Svě to-
vé a Univerzální č áry. A to v přímé i v nepřímé závislosti na trigo-
nometrických funkcích č asu, ale i v souladu s matematickými vý-
poč ty. 

 

po è e t abso lutních ro kù le tu 
p rùbìh rela tivní èa so vé slo �ky 
o bjektu  p ø i v = 0,866 c 

p rùbìh Univerzá lní èá ry 
synchronnì na p o jené na  SÈ 

sm ìr rela tivní èa so vé slo �- 
ky na p o ju jící se na  SÈ 

prùbìh Sv ìto v é  è áry 
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 Jinými slovy - bude-li objekt postupně  zvyšovat rychlost svého 
letu, bude se zároveň  vychylovat i "přímka" znázorň ující průbě h 
Relativní č asové č áry. V okamž iku, kdy tato přímka protne tangen-
ciálu, urč uje nárůst hmotnosti letícího objektu. Dalš í zajímavostí je, 
že tato přímka vždy prochází hranič ním bodem relativní složky č a-
su, jež  je dokonce urč ujícím bodem smě rnice Relativní č asové č áry. 
Kolmice, vedená na Relativní č asovou č áru z bodu udávajícího po-
č et absolutních roků letu, protíná zároveň  i osu x - průbě h Svě tové 
č áry. Protíná ji vš ak v budoucnosti a geometrické vztahy přesně  po-
tvrzují vš e, co jsem o své teorii relativity napsal a snad ješ tě  napíš i. 
 Pro jednoduché dokumentování shody vš ech trigonometrických 
závislostí č asu s geometrickým (v podobě  grafu) použ iji nyní i své 
dalš í matematicko-fyzikální vzorce. 
 
O b r. è. 2 - Vyc hýlení Relativní èasové èáry a na p ojení na SÈ:    
                                                       
  
P o ro v nejm e  nyní trig o no m e trické  funkce  è asu s v ýpo è ty z rychlení o

bjektu pro : 
 
 a =  1, 4985  x 10 8 m / s2  - (co s α =  0, 866;   sin α =  0, 5) 
 a =  2, 5954  x 10 8 m / s2   - (co s α =  0, 5;       sin α =  0, 866) 
 a =  2, 9018  x 10 8 m / s2   - (co s α =  0, 25;     sin α =  0, 968) 
 
 P øi po è áte è ních v ýpo è tech v ycház ím  z e  Zdeòko v y ro v nice  ko nti
nuity, kdy t =  tr / ta = co s α  a m  = 1 / t. 
 
 
                                         m  x  t = 1  
 
 
 Nárůst hmotnosti pro první zrychlení je 1,1547 násobná, pro 
druhé uvedené zrychlení přesně  dvojnásobná a pro třetí zrychlení je 
č tyřnásobná. A koneč ně  použ ijeme nový vzorec pro výpoč et návra-
tu do absolutní - tedy Svě tové č áry. Dojde tak k posunu v č ase smě -
rem do budoucnosti, v pevné závislosti na úhlu pootoč ení Relativní 
č asové č áry nad velikost úhlu b = 450 (rovnovážný stav). Návratová 
synchronizace Relativní, Univerzální a zejména Svě tové č áry na-
stane při přeruš ení letu a výsledný relativní efekt vypoč ítáme podle 
následujícího vzorce: 
 
 První Vlastin vzorec p ro návrat do SÈ: 
 
 
                            U È          p oèet ab solutníc h rokù U È 
      návrat do  SÈ   =          = 
                              tr                               relativní èas 
 
 
 
    tgω                                                U È 
               = 1  z toho p lyne  tgω  = 
 cos α                                      èas návratu do SÈ 
 O b r. è. 3 - O d vození vzorce p ro nárùst SÈ: 

 

po è e t abso lutních ro kù letu 

Tento graf lze rozvinout do dalš ích vztahů. 

p rùbìh Rela tivní èa so vé èá ry na  
o bjektu  p ø i v = 0,866 c 

p rùbìh Rela tivní èa so vé èá ry na   
o bjektu  p ø i v = 0,5 c 

sm ìr Rela tivní èa so vé èá ry 
na p o ju jící se na  SÈ 

prùbìh Sv ìto v é  è áry 

m  

ω 
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  U È  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             nárùst SÈ  
 
   ω = 900   − β 
 
     U È              co s α                                 U È  
   tg  ω =             =                        nárùst SÈ  = 
     nSÈ               1                                       co s α 
 
 Tímto odvozením se opě t potvrzuje nejen platnost nového po-
hledu na teorii relativity, ale také možnost jednoduchých postupů 
při odvozování dalš ích vazeb mezi trigonometrickými funkcemi a 
dílč ími poznatky z oblasti, která ješ tě  není, ani zdaleka, zmapována. 
 Jisté je, že nejvě tš í překvapení této kapitoly nebylo ješ tě  po-
jmenováno. Nárůst SČ  je dán nejen pomě rem Univerzální č áry s re-
lativní složkou č asu, ale zejména úhlem e. Velikost tangenty tohoto 
úhlu je přesně  rovna nárůstu SČ . 
 Jedním z dalš ích úkolů je definice Svě tové a Univerzální 
č áry. Tak, jak tyto fenomény vidím v souvislosti se svými po-
hledy na teorii relativity. Prozatím prozradím, že právě  v této 
oblasti sehrává Zdeň kův vzorec kontinuity dominantní roli. 
 
Druhá  epištola obecná  Petra Apoštola 

 
Kap. 3./ verš  8. 
  
 Ale jedna vě c nebude před vámi  
 skryta, že jeden den u Pána 
 je jako tisíc let a tisíc let  
 jako jeden den. 
 
 
 
 
              Originální  teorie  relativity 
 
                             m   x   t  =  1 
 

 
Jestliže zjistíte, že mů j ná zor na podmínky, kdy vzniká  ča-

sový   efekt relativity, nesouhlasí se zavedený mi zvyklostmi, pak 
je  vše v pořá dku. Odlišný  byl pramen inspirace.   

Zá roveň prohlašuji, že autorem všech vzorců  v nich obsaže-
ný ch, vztahujících se ve svém odvození k jednicové kružnici a 
k vzorců m přirazený m je Zdeněk Šmitmajer. Jakékoliv zveřej-
nění matematický ch a geometrický ch vztahů  této originá lní teo-
rie relativity mimo tyto knihy musí bý t autorizová ny autorem 
nebo spoluautorem Ing. Zdeňkem Šmitmajerem. 
 

 
 Č as, tak jak jej vnímáme, je nehmatatelný fenomén zdánlivě  
uháně jící po přímce odkudsi ně kam. Promě ny situací, aniž  by byla 
jakkoli naruš ena příč innost událostí svě ta, kdy sled událostí má ve 
svém důsledku svoji příč inu. Promě na tvarů - ně které mizí, neboť 
vš e má vymezenou dobu trvání. Nové se objevují, se vš emi důsled-
ky své existence a prapůvodu, v souladu se zákony Univerza. 

1 

1 

2 3 4 

2 

0 β 

β 
ω 

ω α 

p rùbìh Rela tivní èa so vé èá ry na  
o bjektu  p ø i co s α  = 0,5 (0,866 c) 
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 A přesto je č as, č i jeho pravá podstata, č ímsi, co se vymyká 
vš emu, č ím nás vesmírné dálavy kdy ohromily. 
 Budiž  mi tedy odpuš tě no, že jsem tak jako mnoho jiných fasci-
nován č asem natolik, abych se znovu provinil a pokrač oval ve své 
"hříšné" č innosti - zaskakovat za vě decké velikány v oblastech, jež  
mi nebyly nikým přidě leny.  
 Na druhé straně  se přiznávám k tomu, že vš e, co bude následo-
vat, jsou pouhopouhé hypotézy a úvahy, stojící na vratkých nož ič -
kách mé drzosti a nevzdě lanosti. 
 Dnes chci zkoumat č as jako energetickou substanci, jejíž  para-
metry se blíží elektromagnetické indukci. Snad i proto, že jsem pře-
svě dč en, že je č as protipólem hmotnosti, chcete-li - gravitace. 
 Základem vš ech následujících úvah bude můj vzorec č asové 
kontinuity m x t = 1, a více než  domně nka, že se v tomto okamž iku 
jedná o energii. Zdeň kův vzorec neříká mimo jiné nic než  to, že 
každá hmotná č ástice má svůj relativní č as v závislosti na velikosti 
své hmoty, kterou se promítá v naš em třírozmě rném prostoru, a te-
dy i svůj vlastní a specifický poloč as rozpadu. 
 Ze vš eho nejdříve se vrátím k jednicové kružnici, i když  tento-
kráte s poně kud odlišně jš ími úmysly. 
 
Model možné ho indukování č asu: 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plocha o velikosti πr2 kolmo prostoupena č asovým polem vybudí 
indukci č asu, jež  vytvoří pomyslnou kouli o ploš e  4 πr2 x 107, ale 
pouze tehdy, jestliže bude rychlost pohybujícího se modelu vteřiny 

(sin α) blízká nule a pomě r relativní a absolutní vteřiny (cos α) bu-
de roven jedné. 
 V okamž iku, kdy dosáhne rychlost modelu rychlostí srovnatel-
ných s rychlostmi svě tla, bude úroveň  vybuzené č asové indukce 
klesat v kosinové závislosti, neboť č asový tok bude prostupovat 
plochou indukce pod úhlem  b =  900 - α. Celou zálež itost si nyní 
přiblížíme pomocí nakloně né roviny: 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nyní si představme, že se náš  kulový model vteřiny řítí 

prostorem rychlostí svě tla. Zanedbejme prozatím jakoukoli hmot-
nost a její nárůst. 
 Pozorovatel stojící kolmo na smě r pohybu zakrátko zjistí, že se 
průmě r koule postupně  zmenšuje. Zanedlouho nastane okamž ik, 
kdy je pozorovatel nucen připustit, že se jeho koule změ nila v 
přímku a zmizela.  
 Jiný pozorovatel, stojící tentokráte ve smě ru pohybu, v tomtéž  
okamž iku nezaznamená prakticky žádnou změ nu. Stále se mu bude 
jevit průmě t koule jako nemě nná plocha kruhu. Po vzájemné kon-
zultaci dospě jí oba pozorní pozorovatelé jednomyslně  k názoru, že 
se plocha letící koule (4πr2) promě nila v plochu kruhu  πr2. Plocha 
se tedy relativně  č tyřikrát zmenš ila a úroveň  relativní vteřiny se li-
mitně  blíží nule, neboť č asové pole neprotíná žádnou 

p lo cha  indu kce π r2 

intenzita č asové ho pole  
         4 π r2 x107  

ku lo vý m odel jedné vteø iny 

rela tivní vteø ina  

α 

Zvyšujícími se rychlostmi se 
naklání rovina indukč ní plo-
chy a relativní vteřina se 
zmenšuje, neboť svírá s č aso-
vým polem stále menší úhel. 
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č ást plochy indukce. Ta je v tomto okamž iku rovnobě žná s č aso-
vým polem. 

Tento stav je vš ak nepřijatelný, neboť jsme neuvažovali nárůst 
hmotnosti. Snad i proto, že kulový model vteřiny pro nás stále před-
stavuje nehmotnou a neexistující č ástici. Pokud bychom na chvíli 
povolili i tomuto modelu právo na existenci, pak ve chvíli lavinovi-
tého nárůstu hmotnosti by se č as ztrátou jednoho rozmě ru choval 
jako hmotná č ástice. Stane se tak právě  tehdy, kdy je pomě r abso-
lutní a relativní vteřiny roven č íslu 0,238 (co s α = 0,238 při perme-
abilitě  prostředí m  µ = 4π x 10-7 ). V této chvíli si ješ tě  připomeň me 
nepatrný fakt, že vš e ve vesmíru se snaží zaujmout s vě tš ím č i men-
š ím úspě chem co nejmenš í plochu a tu prozatím skýtá pouze tvar 
koule (plocha koule 4πr2).  
 Opusťme nyní kulový model vteřiny a ově řme si platnost Zdeň -
kovy rovnice kontinuity a hypotézy téhož  autora, zda relativní č as 
jednotlivých hmotných tě les je skuteč ně  různý v závislosti na jejich 
hmotnosti.  
 Z mnoha důvodů, jež  si ně kdy v budoucnosti možná vysvě tlí-
me, považujme č íslo 4πr2 = 4π x 107 , udávající celkovou intenzitu 
č asového pole, za velič inu (celkový náboj č asu), jež  se podílí svojí 
pomě rnou č ástí (0,7 62 x 4π x 107 ) na hmotnosti každého hmotného 
tě lesa naš eho třírozmě rného vesmíru. Zbývající díl potenciálu č aso-
vého pole (0,238 x 4π x 107 ) jde na vrub prostoru ležícího mimo 
náš  třírozmě rný vesmír. 
 

    Φt            9,57 557 39 x 107            0,7 62 
     Ic                4π x 107  

 
  Èasový interval tøetího rozmìru = celková intenzita  x  0,762.  
 
 
   Φt = 4π  x 107  x 0,762 = 9,5755739 x 107 
 

Hranič ní bariéra naš eho trojrozmě rného vesmíru je tedy v soula-
du s naš í pracovní hypotézou tvořena č asovým intervalem, jenž  
musí být roven celkovému elektrickému náboji jakéhokoliv prvku.  

Vzorec m  x  t  =  1 tedy netvrdí,  mimo jiné, nic menš ího, než  že 
č as poblíž  neutronu, protonu a elektronu je odlišný, v závislosti na 
hmotnosti tě chto č ástic, přič emž  pouze pomě rná č ást intenzity č a-
sového pole (9,57 557 39 x 107 ) se transformovala poblíž  tě chto č ás-
tic v podobě  č ehosi, co označ ujeme jako elektrický náboj. Odvoze-
ně  tvrdí autor tě chto řádků, že kilogram jakékoliv hmoty musí mít 
celkový elektrický náboj rovný hodnotě  č asového intervalu naš eho 
třírozmě rného svě ta - 9,57 557 39 x 107 . Jednoduchým poč etním 
úkonem skuteč ně  zjistíme, že se autor tě chto řádků nemýlí, pokud 
uvažuje spojitosti mezi celkovým elektrickým nábojem 1kg jakého-
koli prvku a celkovým č asovým potenciálem naš eho třírozmě rného 
prostoru. 

  
Vodík - nejjednoduš š í prvek, jenž  má pouze jeden elektron. Je-

den kg vodíku má 5,97 7 618 x 1026  atomů a právě  ten samý poč et 
protonů a elektronů. Pokud budeme hovořit o neutronech, pak pou-
ze v té úrovni, ve které lze tuto nestabilní "č ástici" považovat za je-
den z projevů nukleonu (druhým stavem téhož  je právě  nejen pro-
ton, ale i elektron).  

Nyní si připomeň me, že elementární elektrický náboj má hod-
notu 1,602 x 10-19 C. Celkový elektrický náboj 1 kg vodíku: 

 
 
           5,977618 x  1026 x 1,602 x 10-19   = 9,576144 x 107  
 
  

C elko v ý elektrický nábo j 1kg  v o díku m á skute è nì ho dno tu o dp
o v ídající intenz itì è aso v ého  po le  pro m ítajícího  se  v  na�em  tro jro z m
ìrném  a z cela specifickém  feno m énu. 
 N yní se  po kusm e  z jistit, z da i o statní prv ky o dpo v ídají sv ým  cel
ko v ým  elektrickým  po tenciálem  to m uto  tv rz ení. U  hliníku se  ji� set
káv ám e  s nìko lika elektro ny a nás bude  z ajím at, jak se  tato  skute è n
o st pro m ítá na po z adí è aso v ého  po le , nebo  chcete-li i o brácenì.    
 
 H liník - po è e t pro to nù     
                     po è e t neutro nù   
                     po èe t elektro nù     

- 13 
- 13 
- 13 
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 K lido v á hm o tno st pro to nù je  

 K lido v á hm o tno st neutro nùje  
 K lido v á hm o tno st elektro nù je  
  

A  o pìt jedno duchým  po è tem  z jistím e , �e  v  1kg  hliníku je  z cela 
pøesný po è e t ato m ù, po ta�m o  pro to nù, elektro nù i neutro nù a so uè e t
 jejich celko v ých hm o tno stí je  práv ì 1kg. 
 
 v  1kg  A l je  2,297 7 1 x 1025 ato m ù 
 po è e t pro to nù je  2,297 7 1 x 1025 ato m ù x  13 = 2,987 023  x 1026  
 po è e t neutro nù je  2,297 7 1 x 1025 ato m ù x  13 = 2,987 023  x 1026 
 
 Celkový elektrický náb oj zúèastnìnýc h p rotonù: 
 
 2,987 023 x 1026  x 1,602 x 10-19 =  4, 7852108 x 107 
 

Tentýž  náboj nese u Al nejen daný poč et elektronů, ale i neut-
ronů. A protože se atom jeví navenek jako neutrální, pak je neutron, 
jevící se také jako neutrální,  nositelem jak kladného, tak záporného 
náboje. Souč tem celkového náboje protonů a neutronů získáváme 
opě t známé č íslo 9,57 04216 x 107    (H  - 9,57 6144 x 107  ). 
 Vyberme nyní jiný prvek, jenž  se nám může zdát zcela odlišný. 
Jeho atomové č íslo je 207. Má 125 neutronů, 82 protonů a 82 
elektronů. Tím prvkem je olovo. 
 
 v  1kg  o lo v a je  0,0288618 x 1026  ato m ù 
 po è e t pro to nù je  0,0288618 x 1026 ato m ù x 82=2,366667 6 x 1026 
 po è e t neutro nù je  3,607 7 25 x 1026 

 po è e t elektro nù je  2,366667 6 x 1026 
 
 Celkový náb oj p rotonù: 
    
 2,366667 6 x 1026  x 1,602 x 10-19 =  3,7914014 x 107 
 

 Celkový (p om yslný) náb oj neutronù: 
 
 3,607 7 25 x 1026  x 1,602 x 10-19 =  5,7795754 x 107 

Pro ty, kteří nepokrytě  touží každého zastřelit jen proto, že má 
jiný názor, jenž  nepodléhá jejich stranické kontrole, č i zatuchlým 
"ideálům", chystám malé překvapení. Vím, že je dohání až  k nepří-
č etné zuřivosti možnost, že jedna a jedna jsou dvě . Právě  tě mto ho-
chům vě nuji svůj Smit-Patrickův legrač ní poznatek, že i souč et cel-
kového elektrického náboje protonů a neutronů olova je roven č íslu  
9,57097 68  x 107   (H  - 9,57 6144 x 107). ). Tedy č íslu, jež  je 0,762 x 
menš í než  plocha koule a zároveň  odpovídá Smit-Patrickově  hypo-
téze o velikosti indukce č asu v intervalu   9,57 557 39 x 107 . Jistá ne-
přesnost,  nad  níž   mí  přátelé   jistě   jásají,  je  dána  knižním  zao-
krouhlováním výpoč tů. 

Chci zároveň  oslovit i ty, kterým tak vadí, že jsem si svůj vzo-
rec nazval Zdeň kovým vzorcem kontinuity. Prosím je o jistou sho-
vívavost a zasílám jim tímto i malá slova útě chy: Je možné, že vš e 
způsobila má  drzá nevzdě lanost a zpupnost. 

1,67 2  x  10-27 

1,67 5  x  10-27 
9,107   x  10-31 
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Na ně kolika místech Spojených států byl v minulých  
letech pozorován okřídlený tvor vznášející se a lé tající  
nezvykle vysokými rychlostmi, a to tak, že jeho mohutně  
roztažená křídla se proti „oč ekávání“ ani nepohnula. 
                                                                                (archiv autora)  
  
 
                                 Relativita? 
 
 Dozvím-li se, že jinak zdravý soused, č i jeho babič ka, spatřili 
svalnatou třímetrovou bytost s mohutnými křídly a ohnivým pohle-
dem č erveně  zářících oč í, letící nezúč astně ně  rychlostí 150 km/hod. 
- zkrátka podivného tvora, který by se dal při dobré vůli pokládat za 
samotného ďábla - pak bezmocně  pokrč ím rameny a jdu dále, ra-
dostně  do zlatého vě ku. 
 Přesně  tak se zachová průmě rný (sdě lovacími médii dobře zpra-
covaný) pozemš ťan, zaslechne-li cosi o velmi záhadných tě lesech o 
velikosti 100 až  1000 metrů, dosahujících závratných rychlostí 
srovnatelných snad jen s rychlostí svě tla. Jeho zdě š ení se vystup-
ň uje při informaci, že se tak dě je ve vzdušném obalu Země  bez ja-
kéhokoliv oč ekávaného zvukového č i jiného efektu a že zrychlení 
tě chto fenoménů dosahuje (z nulové rychlosti) 50 až  14 000 G.  
 V okamž iku, kdy potvrdíte zprávu o záhadné transformaci tva-
ru, č i zneviditelně ní samotného objektu vzniknou přibližně  tři mož -
nosti, a to v přímé závislosti na psychické odolnosti vaš eho pozor-
ného partnera.  
 Slabš í jedinci od vás s hysterickými výkřiky prchají a od této 
chvíle pro ně  představujete zhmotně lé reálné nebezpeč í. Ti více 
odolní radostně  přivítají možnost, jak uplatnit své tě žce nabyté ja-
kékoli vzdě lání a velmi kvalifikovaně  vás pouč í, že jste magor. 
 Tě žko říci,  kdo  je  horš í - zda  ti,  co  svým  strachem způsobili 
v historii lidstva mnohá utrpení, nebo ti, co stateč ně  brání tento svě t 
před nežádoucím neznámem. 
 Třetí skupina je velmi nevypoč itatelná, neboť v sobě  zahrnuje 
oba předchozí typy. Její specifikum spoč ívá v záludném oč ekávání, 
kdy bude moci proti vám vaš e tvrzení úspě šně  a se vš í důraznou 
rozhodností použít. 

 Nicméně  zprávy o reálných technicko-fyzikálních jevech se 
utě š eně  (i díky „informač ním“, státem dotovaným kanálům) množí 
a bylo by poš etilé se domnívat, že je nutné urychleně  schválit pro-
gram komplexní výstavby léč ebných ústavů. 
 Je totiž  možné, dokonce zcela urč ité, že od reality prchají ti, 
jimž  pravda nahání strach se vš emi známými příznaky - tedy vč etně  
proslulé husí kůže a nezbytného smrtelného potu. Č ímž  ovš em ne-
tvrdím, že jsem nadš en představou, že se naš imi luhy a šumícími 
bory mají proháně t lucifeři, stříbrň áci č i jiná podobná havě ť jako 
rovnovážný faktor jiných létajících fenoménů. 
 Jedním z důkazů neexistence mimozemských civilizací, pohy-
bujících se i uvnitř naš í sluneč ní soustavy, jsou nepřekonatelné ves-
mírné vzdálenosti. A farizejským mě řítkem je naš e technická, ale i 
filozofická úroveň . 
 Představte si, říkají ně kteří „vě dci“ (pro jistotu) novinářskými 
ústy, svě telný paprsek k nám letí z nejbliž š í galaxie plných 4,3 let . 
 Z jiných, vzdáleně jš ích galaxií, neuvě řitelné tisíce let a z neko-
neč ných prostor letí dokonce miliony až  miliardy let. 
  I kdyby (nedej, přírodo!) kdesi v nekoneč ných hlubinách ves-
míru existovala nahodilá civilizace, pak bychom se s jejími zástupci 
nemohli nikdy setkat.  
 Jsou to prokazatelně  nepřekonatelné vzdálenosti, tvrdí bezo-
styšně  popularizátoři geniálních myš lenek. 
 Dalš í a dalš í neuvě řitelné implantáty jsou vkládány do naš eho 
myš lení.  
 Kdosi velmi zarytý a plný zlého úmyslu pomě řuje rozdílné a 
nesoumě řitelné velič iny newtonovskou fyzikou, neboť U.F.O. ne-
jsou žádoucí. 
 Prozatím. 
 Pak přijde slavný den a budou to titíž , kteří zač nou tvrdit, že 
jsme vyš lechtě ni naš imi bohy a zachránci - cizorodou entitou, o kte-
ré kdysi v souvislosti s U.F.O. tak prozíravě  a velmi kvalifikovaně  
hovořili.  
 Slouhové jakýchkoliv rež imů. 
 Jistě že existuje vysoce kvalifikovaná vě da, velmi opatrná ve 
svých výrocích, neboť se pohybuje ve svě tě  fantastických možností 
a za zády s plesajícími srdci vš ehoschopných generálů.  
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 A ti ostatní „vě doucí“, kteří od pradávna arogantně  realizují své 
touhy patřit k vyvolené elitě , poč ítají s nedostupností mnohých in- 
formací, ale i dobře promyš leným systémem denních starostí. 
 Svě t  informač ní  exploze, v níž  se dozvíte vš e nepotřebné s do-
stateč ným předstihem.  
 Pokusme se nyní o ně co, co již  bylo vě tš inou dávno i velmi 
dávno popsáno, mnohé ově řeno dílč ími pokusy, č i uvedeno do pra-
xe - a sice posoudit, zda jsou nekoneč né prostory vesmíru skuteč ně  
tak nepřekonatelné.  
 Nejdříve se přiznám, že nerad používám slovo civilizace, neboť 
toto slovo má v sobě  velmi zavádě jící impuls č ehosi lidského.                      
Pomě řovat tímto slovem jakoukoliv nelidskou a přesto vysoce ro-
zumnou formu bytí by nebylo prozíravé. Vyhovuje mi naopak slovo 
entita (podstata, jsoucnost), které zahrnuje různorodé formy energe-
tických projevů. 
 Nyní se pokusme společ ně  porozumě t filozofickému problému 
možné vesmírné entity pohybující se stabilně , nebo témě ř stabilně  
rychlostmi soumě řitelnými s rychlostmi svě tla. Neboť takový je 
pravdě podobně  osud tě ch, kteří se jednou odhodlají vykroč it za 
humna své galaxie. Uvažovat a pomě řovat toto rozhodnutí ra-
ketovými motory je spíš e legrace tě ch, kteří se ani náhodou ne-
hodlají setkat s Prozřetelností a obdivovat variace stvoření. 
 Nejdříve ze vš eho je nutné zatratit č as pomě řovaný naš ím budí-
kem - naš i představu o č asu tekoucím od jednoho potenciálu k dru-
hému. Č as nemůže být přímkou ani vektorem, i když  jsme zajatci 
třírozmě rného svě ta, spoutaní představami newtonovské fyziky. 
Hlavní změ na závislá na „budíkovém“ č ase, kterou velmi inten-
zivně  vnímáme, je přechod od rovnovážného stavu k nestabilitě  a 
chaosu, kterou jsme, nevím proč , nazvali stárnutím. Rozhodně  to 
vš ak není obráceně , jak nám (prozatím znač ně  úspě šně ) tvrdí za-
stánci vývojové teorie. 
 Velkou roli v naš ich představách třírozmě rného newtonovského 
vě zení sehrává i objektivně  vnímaný průbě h univerzální (potažmo 
svě tové) č áry, na kterou se každý z nás synchronně  při narození na-
pojí a v okamž iku smrti odpojí.  
 Je to důmyslný systém podporující mimo jiné i naš e představy o 
minulosti, přítomnosti i budoucnosti - vidíme je spíš e jako oddě -

lené faktory. Přič emž  okamž itá přítomnost je nekoneč ně  menš í 
(0,238 vteřiny) než  to, co vnímáme jako nekoneč nou minulost a ne-
koneč nou budoucnost. 
 Průbě h univerzální č áry (UČ ) je odpově dný i za naš e vnímání 
č asu v podobě  přímky. Co jsem doposud napsal, je minulost. To, co 
nyní č tete, je okamž itá přítomnost, jež  se vzápě tí stává minulostí. 
To, co napíš i, je budoucnost, která se vzápě tí stává okamž itou pří-
tomností a ješ tě  dále minulostí. 
 Průbě h univerzální č áry je problém vš ech jasnovidců a proroků. 
Je nepřekonatelná do té míry, že staví nepovolané proroky do role 
outsiderů (pokud by spoléhali na svoji přirozenost). Jiná situace 
může nastat tehdy, budu-li patřit k tě m, kteří se z jakéhokoliv důvo-
du pohybují rychlostmi srovnatelnými s rychlostí svě tla. Můj prů-
bě h univerzální č áry bude ovlivně n vzájemným napě tím mezi abso-
lutním a relativním č asem. Bude reálně  odlišný (byť pouze doč as-
ně ) od průbě hu UČ  tě ch, kteří se pohybují velmi malými rychlost-
mi. Budeme-li patřit k prastaré entitě  stabilně  se pohybující  rych-
lostmi svě tla, pak v třírozmě rném svě tě  přestává hrát minulost a bu-
doucnost tak důlež itou roli. Je dokonce možné přistoupit na mož -
nost, že splývají v jistém momentu v jedno. Nyní bude nutné si 
uvě domit, že se pohybujeme rychlostmi, kdy se relativní č as stává 
č asem témě ř nesmrtelných bohů. 
                                                                          
                      to                                                        
 tr =                                              
                 1        v2                                               

                                          c2                                               
 
  Nebudu  se  nyní  zmiň ovat o podrobnostech, které jsem popsal 
v prvním dílu. Nicméně  tato rovnice umožní názorně  dokumentovat 
to, co jsem tvrdil o božské nesmrtelnosti.  
 Jestliže se bude rychlost „v“ blíž it limitně  rychlosti „c“, pak se 
pomě r obou velič in blíží hodnotě  „1“. V tom okamž iku se celá 
hodnota jmenovatele blíží nekoneč ně  nule, kterou nesmí nikdy do-
sáhnout.  
 Pak relativní č as nekoneč ně  vzroste, neboť pomě r absolutního 
č asu a nekoneč ně  malého č ísla se limitně  blíží nekoneč nu. Aby to 

t0  
tr   
v 
c 

- absolutní č as 
-  relativní č as   
- rychlost pohybu 

- rychlost svě tla 
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nebylo tak jednoduché, je nutné potvrdit fakt, že to s č asem ne-
smrtelných bohů není zas tak vážně  nesmrtelné, neboť jsme nepoč í-
tali s nekoneč ným nárůstem hmoty letícího objektu. 
 Možná že celý problém bude vyřeš en v okamž iku, kdy bude 
zhotoven první odlitek právě  při rychlostech blízkých rychlosti 
svě tla. Zatím jsme odlévali výrobky spoutané newtonovskou fy-
zikou. Ve své úvaze (č i spíš e spekulaci) vycházím ze svého vzorce 
kontinuity m x t = 1.  Ze vzorce, o kterém jistý matematik pro-
hlásil, že se matematicky nedá napadnout.  
 Zajímavá asociace. 
 Ano, nedá se matematicky zpochybnit. Ani v okamž iku, kdy se 
ně komu zalíbí a koneč ně  si jej přivlastní. Nicméně , promiň te, mám 
takových ně kolik do páru. 
  
Zdeňků v vzorec kontinuity: 
                                                         
 m  x  t  =  1                         m                 
                                                              tr           
                                                    t  = 
                                                              ta           
 
 Mám dojem, že velkou a nezamě nitelnou roli ve hře průniku 
dimenzemi sehrává doba vzniku č i zrození - tedy okamž ik napojení 
na průbě h synchronizované univerzální č áry, ale také vzájemný 
pomě r absolutního a relativního č asu. V naš em prostředí je tento 
pomě r roven „1“ a to znamená, že s hmotností si nemusíme dě lat 
starosti, neboť jak je patrné, musí být rovně ž  nezmě ně na. Co se sta-
ne v okamž iku vzniku ocelového odlitku, bude-li mezi relativním a 
absolutním č asem napě tí a jejich pomě r bude menš í než  jedna? Je 
jasné, že doba tuhnutí z taveniny na austenit a dalš í chemické struk-
tury bude probíhat podle relativního č asu, neboť absolutní č as je 
„pouhou pomocnou relikvií“.  
 Kdo je schopen dnes říci, co se stane, až  se takový odlitek do-
stane do naš eho „přirozeného prostředí“. Zdeň kův vzorec kontinui-
ty tvrdí, že (když  se nestane nic jiného na straně  č asu č i tvaru) se 
musí  sníž it hmotnost předmě tu. 
 Kdo ví? 

 Jednou z dalš ích cest, jak snižovat hmotnost a zvyšovat zrych-
lení , je odlévání kovů a slitin za takových výjimeč ných situací, ja-
kou může být i beztížný stav.  
 Cílem je získat stejnorodou strukturu a optimálně  vyváženou 
atomovou mřížku. Pevnost takového kovu se může zvýš it až  dva-
cetkrát. Namáhané konstrukč ní prvky tak mohou být vylehč eny a 
tím i snížena celková váha jakéhokoliv zařízení, tedy i vesmírných 
plavidel. 
 Rozhodně  je v oblasti vysokých rychlostí hmotnost problémem 
č íslo jedna. A nyní jak je to s nepřekonatelnými vzdálenostmi? 
 Jednoduchým propoč tem lze zjistit, že vš e, co se odehrává na 
objektu pohybujícím se „rychlostí svě tla“, probíhá pouze podle re-
lativního č asu. A tak galaxie vzdálené miliony svě telných let se při-
blíží na přijatelný č asový interval. 
 Nejdříve vš ak ně které detaily a pokrač ování toho, co jsem zač al 
tvrdit v prvním dílu této knihy. 
  
Obr. č . 1 
 
                                                        AB - oblouk vyznač ující průbě h 
                                                                     univerzální č áry 
 
                                         sin a         R  =  1   -   c =  2,997 x 108  m/s 
                                 a 
                               cos a                   a  =   zrychlení m/s2 
 
                                                                          v                         tr  
                                                           sin a  =              cos a  = 
                                                                          c                          ta  
 
                                                            lr    
                                              cos a  =           retrakce délek 
                                                            l0     
 
 
                             sin a2   +    cos a2  =  1 
 

A 

B 

- hmotnost 
- relativní č as 
 
- absolutní č as 
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 Je jisté, že pro velké vesmírné vzdálenosti jsou pro nás zajíma-
vá zrychlení  a - vě tš í než  600, to znamená rychlosti zejména v in-
tervalu 2,5954 x 108 m/s až  2,997 x 108 m/s. Není bez zajímavosti, 
že  právě  v hranič ní oblasti, poblíž  rychlosti 2,997 x 108 m/s (rych-
losti svě tla „c“), by mě la být naš e dominantní sféra zájmů. V jistém 
velmi malém rozsahu rychlostí zde dochází k úžasnému lavinovi-
tému nárůstu relativní složky. Naš e vě domosti nás vš ak nutí plazit 
se hluboko pod touto metou, neboť v uč ebnicových pouč kách, vy-
cházejících ze starých dobových technologií, panuje zdě š ení nad ji-
ným lavinovitým nárůstem - tentokrát hmoty.  
 Ale i to by bylo možno - i při jistém stupni zkostnatě ní - vyřeš it, 
neboť se zdá, že mezi lavinovitým nárůstem hmoty a nárůstem rela-
tivní složky existuje posun smě rem k naš í výhodě . 
 Jistě že existuje hranice, kdy i podle soudobých poznatků nastá-
vá rovnovážný stav mezi dodávanou energií, rychlostí i relativní 
složkou č asu a zvyšuje se pouze hmotnost. Jde pouze o to, posunout 
tuto hranici co nejvýš e - smě rem k výhodnému intervalu.  
 
Obr. č . 2                                                          m0                     m 
                                                          tg β  =                = 
                                                                       cos α             t0 
   
                                                            „Z“ rovnice kontinuity      
                                       3                      
                                                                                          tr   
                                                         m0    x   t0   =   m  x                 =  1 
                                                                                           ta  
                                    t0             2                             
                                                                            m  x    cos α  =  1   
 
                                                                             
                                                     
                                                                    m  -  nárůst hmotnosti 
                                                                          
 
                               b 
 

 Jak je patrné, tvrdohlavé setrvání u raketových motorů a ne-
zbytných palivových nádrží v souvislosti s překonáváním vesmír-
ných dálav je pouhým prostředkem, jak dokázat tě m, kterých se to 
netýká,  že jsou to vzdálenosti nepřekonatelné. 
 Ale velké raketové motory spotřebují velké množství paliva a to 
jen zvyšuje hmotnost. Zvýš ená hmotnost vyžaduje silně jš í, ale o to 
hmotně jš í raketové motory. Ty naopak vyžadují přídavné nádrže. 
Nádrže zvyšují hmotnost... 
 Umořili by nás k smrti. 
 Ješ tě  jednou - žádné raketové motory, žádné nádrže. Byl by sice 
ztracen velmi dobrý byznys, na kterém lze vydě lat „dlouhé peníze“ 
a dokazovat, že nelze překonat nepřekonatelné, ale to je vš e. Celý 
vesmír je naplně n energií velmi krátkého vlně ní gama. Postač í vy-
vinout jeden malý mě nič . 
 Program Apollo byl jistě  úspě šný a vš e, co s ním souviselo, by-
lo nádherné i pouč né.  
 Neuvě řitelně  hřmící raketové motory Saturn, které 16. č ervence 
1969 vynesly na obě žnou dráhu a pak na Mě síc loď  Saturn - Apollo  
11 s lidskou posádkou na palubě , vyvinuly v poč átku startu  sílu 3,5 
milionů kg a nadzdvihly v první vteřině  soustrojí Saturn - Apollo 11 
vážící 2,95 milionů kg o neuvě řitelný 1,5 metru  (a  =  1,5 m/s2 ).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V okamž iku startu byla už iteč ná síla lodi Saturn - Apollo 11 ce-
lých   550 000  kilogramů.  Palivo  váží  v  první  vteřině   startu  o 
12 000 kg méně  a každou dalš í vteřinou se totéž  množství promě ní 
v č moud. Na samém poč átku váž ilo plných 2,22 milionů kg. Za ně -
kolik okamž iků nenávratně  zmizí, až  na nepatrnou č ást potřebnou k 
jednoduchým manévrům a na poslední tlač ný impulz. 0 

cos α 

cos α 

1 

m0  

 Praha - říjen roku 1973 - 1730 hod. 
 
Objekt ve výšce 10 km a o velikosti 300 x 600 metrů 
dosáhl z nulové  rychlosti bě hem první vteřiny své -
ho pohybu rychlosti 75 000 km/hod.  
Zrychlení  a = 20 833 m/s2  bez jaké hokoliv oč eká-
vané ho zvukové ho, č i jiné ho doprovodné ho efektu. 

Tangenciální závislost ná-
rustu hmotnosti na č ase 
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 Ve chvíli, kdy se stroj řítí na obě žnou dráhu neuvě řitelnou rych-
lostí 29 000 km/hod. (8 km/sec.) s š estinásobným zrychlením, je ho 
již  jen „na dně “. 
 Poslední hybný impulz a Apollo, vážící nyní již  jen 49 400 kg 
(vč etně  LEMu a dalš ího potřebného nákladu, ale i vč etně  tří astro-
nautů), uhání k Mě síci rychlostí 40 000 km/hod. Dalš í urychlení je 
zbyteč né a zbytek paliva nepostradatelný. Zbývající hnací jednotka 
zatím mlč í. 
 Hranice únosného přetížení leží ně kde mezi 6 G až  8 G. Je to 
hranice mezi pozemskými strastmi a radostmi onoho svě ta. 
 A přesto můžeme na obloze a poblíž  planety zahlédnout objekty 
dosahující v první vteřině  zrychlení 50 G až  4000 G. Za ně kolik 
dalš ích málo okamž iků rychlostí 2,59 x 108  m/s. 
 
Tajná  zprá va LGM 
 My mocní z dalekých konč in nebes. Možná malí š ediví trpaslí-
ci a možná, že i ně co překvapivě  jiného. 
 Kdo ví? 
 My majitelé standardních i nestandardních létajících objektů, 
které jednou pozemš tí č ervové a jejich náč elníci nazvou U.F.O. My, 
vě č ní cestovatelé hlubokými propastmi zářících hvě zd, jsme kdysi 
vyrazili se svými lehkými stroji, urč enými pro krátké dolety, k blíz-
ké galaxii vzdálené pouhých 37 svě telných let. 
 Jsme nesmrtelní bohové, neboť náš  č as je odlišný. Stárneme po-
maleji, neboť naš e rychlost je vyš š í a vyš š í. Známe mnohá kouzla 
naš ich předků, před kterými domorodci padali v úžasu do prachu již  
před ně kolika miliony let. 
 Jsme zde!                                               
 
 Nepřekonatelné vzdálenosti nejsou tak nepřekonatelné. O tom 
jsem více než  přesvě dč en. Je pouze nutné si uvě domit, že č as objek-
tu letícího rychlostmi blížícími se „c“ je jiný. Namísto oč ekáva-
ných desítek roků ubě hne bě hem takového letu pouze ně kolik málo 
dní.  Lze tedy hovořit o krátkodobých letech. 
      Nejdříve si musíme uvě domit, že 2 950 000 kg, které byly vyne-
seny na obě žnou dráhu, bylo urychleno na 20 000 km/hod., a vzá-
pě tí o ně co lehč í na 40 000 km /hod.  

 Jen malá č ást toho, co bylo tak pracně  urychleno, stála za to. 
Nicméně  v prvních okamž icích tlač ila hnací jednotka 295 desetitu-
nových automobilů. A ta mohla být i nadále urychlována oddě -
lenými hnacími impulzy, pokud by byly ješ tě  ně jaké k mání. 
 V následujících výpoč tech - z mnoha důvodů úmyslně  - použ iji 
letící objekt o hmotnosti pouhých 200 kg a urychlím jej tak, že jeho 
hmotný nárůst bude zlomkem hmotnosti toho, co jednoho krásného 
dne vyrazilo k Mě síci. 
 Jediná překážka k úspě chu je - mimo neznáma - hnací jednotka, 
mě nič  energií a pevnost materiálů, nebo případně  jakákoliv ochrana 
před neúmě rným namáháním vš eho druhu. 
 
                            Alpha  Centauri   (4,3 svě telných let) 
 
a)    t r  =   4,3  x  0,001   x   365 dní    = 1,56 dní         m   =     200 t 
b)   t r  =   4,3  x  0,0001 x   365 x  24 = 3,75hod.        m   =   2000 t   
 
 Let z Alpha Centauri by trval v prvním případě  1,56 dne a 
hmotnost by vzrostla z 200 kg na 20 desetitunových aut. V druhém 
bychom byli schopni tutéž  vzdálenost, při nepatrně  vě tš ím zrych-
lení, urazit za 3,75 hodiny. Hnací  jednotka  by  nyní  musela zápo-
lit s 200 desetitunovými automobily. Do váhy kolosu Saturn - Apol-
lo 11 nám tedy ješ tě  chybí plných 950 tun. Totéž , co se týč e hmot-
nosti, platí i pro dalš í případy. 
             
                    Sirius   (8,7 svě telných let)   
 
a)   t r   
b)  t r    
 
 Na Sirius bychom se dostali tímto způsobem za 3,17 dne, nebo  
nepatrně  dříve - za 7,62 hodin. Eta Cassiopeia, vzdálená 10,8 svě -
telných roků, by nás vítala buď  za 3,94 dny, nebo dokonce za 9,46 
hodin. Zeta Reticulli vzdálená 37 svě telných let nás spatří až  ubě h-
ne 13,5 dní, nebo za 1,35 dne. 
 A jak dál? 

=  8,7   x  0,001   x  365  =  3,17 dne  
=  8,7   x  0,0001 x  365 x  24  =  7,62 ho d. 
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 Nejdále bychom se tímto hlemýždím tempem dostali bě hem š e-
desáti let do vzdálenosti až  600 000 svě telných let. 
 Pak nezbývá nic jiného, než  usilovně  hledat jiné cesty. 
 Nebo pokyvovat tě m, kteří tak rádi hrají stejnou hru a přikyvují 
hlavami svým š éfům - na znamení pokory.        

 

 

 

 

 

 
 

Poč et zákonů v Universu je takový, jaký je. 
Ani jeden nepřebývá, ani jeden nechybí. 
V opač né m případě  by vesmír ztratil právo 
na existenci. 
Tě mto zákonům je zcela lhostejné , zda 
je známe, č i nikoli.  
                                   Šmitmajer Zdeněk                        
 
 
 
 
                    Nejmé ně  č tvrtý  rozmě r 
 
 Zdá se, že  naš e  představa  č asu  tekoucího odně kud  ně kam 
nás v naš em  třírozmě rném  svě tě  pevně  zakotvuje a uzamyká spo-
leč ně  s pevně  zafixovanou představou platnosti newtonovské fyziky 
na vš echny zázraky Universa (hovořím pouze o nás, bídných č er-
vech, kteří v ojedině lých přestávkách mezi denními průšvihy s úc-
tou vzhlížíme ke geniálnímu  vě deckému  božstvu sídlícímu tam 
kdesi v nebetyč ných výš inách jakékoliv fyziky a matematiky). 
 Představa „budíkového“ č asu, ale i transformač ní Lorentzovy 
rovnice, „umož ň ují“ cestovat v č ase pouze jedním smě rem a to 
vždy do budoucnosti. To je podle mého míně ní velmi málo, neboť 
se zdá, že i majitelé zvláš tních technicko-fyzikálních jevů (U.F.O.) 
jsou zcela odlišného názoru.  
 Jedním z důkazů, že se mýlím, může být absence návš tě v na-
š ich potomků v naš í přítomnosti. Pokud za ně  ovš em nepovažujeme 
Little Green Men - malé zelené mužíč ky č i jinou š edivou venkovní 
havě ť.  
 Je též  možné, že jsme  si dokázali vytvořit tak skvě lé podmínky, 
že již  dnes se nacházíme na č ervené listině  ohrožených tvorů. Ne-
přítomnost zmíně ných potomků nemusí totiž  nutně  znamenat, že 
jakýkoliv pohyb č asem je nesmyslnou spekulací, nebo že se v bu-
doucnosti v plné síle objeví nová Svatá inkvizice.   
 Neboť... 
 Nemusí být taková budoucnost. 
 Je možné, že se Zlatý vě k lidstva obejde bez nás. 

 

Při pohledu na vzdálené  krásy Univerza se nabízí mnohé  otázky. 
Nicmé ně , ta zásadní, zda lidstvo nalezne samo sebe, byla možná 
zodpově zena již na poč átku třetího tisíciletí. Zuřivým mlč ením o 
závažných jevech, globálně  státním terorem a schvalováním záko-
nů, které  jsou výplodem zvrácené ho humoru  banditů.   
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 Závisí na tom, co vš e naš i genetič tí, ale i jiní odborníci skvě lé 
spotřební společ nosti ješ tě  stač í vymyslit. 
 Nyní zpě t k možnosti vydat se do svě ta, kde odedávna tuš íme 
spíš e peklo, č i  „onen svě t“. 
 Není tak dávno, co experimentální fyzika radostně  ohlásila hy-
potetickou možnost super rychlých č ástic - rychlejš ích než  samotné 
svě tlo, rychlejš ích než  sama myš lenka - tachyony, tardony a luxo-
ny.  
 Tyto prozatím smyš lené nezvykle č ilé č ástice jsou, tak jako 
prozatím hypotetické č erné č i bílé díry, usilovně  hledány.  
 Zdá se vš ak, že v okamž iku, kdy super rychlé č ástice spatří 
svě tlo svě ta, zmizí nenávratně  č erné díry, na které je prozatím i 
svě tlo příliš  krátké. A naopak.  
 Ně kdo se pravdě podobně  pokouš í přejet propast č asu na kolo-
bě žce. 
 I když ... 
 Č as od č asu oslovují vě dci havě ť na spodních příč kách pro-
střednictvím srozumitelného jazyka bulvárních plátků.  
 A tak jsme se také my mohli nedávno dozvě dě t, že probě hl 
úspě šný pokus, kdy č ástice svě tla - fotony - dorazily k detektoru 
rychleji než  svě tlo.  
 Při pokusu bylo použ ito ně kolik skupin fotonů, které musely 
dosáhnout cíle dvojím způsobem. Jedny přímou cestou, druhé mno-
hovrstevným zrcadlem. Devadesát pě t procent tě ch, které se vydaly 
druhou cestou, nikdy k svému cíli nedorazily. Jedno procento vš ak 
dosáhlo svého cíle rychlostí o sedmdesát procent vyš š í, než  je rych-
lost svě tla.  
 Zřetelný rozpor mezi tímto mě řením a souč asnými pilíři teorie 
relativity nemusí být vůbec rozporem.  
 Pokusme se přijít na kloub záhadě  i za cenu, že se můžeme 
ukrutně  mýlit.  
 Jiná skupina vě dců - astrofyziků - oznámila, že na okraji naš eho 
vesmíru bylo pozorováno tě leso pohybující se ně kolikanásobně  
vyš š í rychlostí (osminásobně ), než  je rychlost svě tla.  
 V  tom  okamž iku  by bylo vš e, a nejen  kolem  teorie  relativi-
ty, v průšvihu.   
 A skuteč ně .  

 Zanedlouho byl ohláš en jev pohybující se v relativně  neda-
lekém regionu vesmíru více než  dvojnásobnou rychlostí „c“. 
 Je to podivuhodné zjiš tě ní, kterému si dovolím (ze své hluboké 
nicoty) odporovat.  
 Buď  je informace úmyslně  neúplná, nebo mám odlišný názor. 
Postrádám totiž  komplexní pohled na celou zálež itost a tvrdohlavě  
se opakuji - v žádném případě  nelze pomě řovat fyzikální velič iny 
rychle se pohybujících objektů (ale i jakéhokoliv elektromagnetic-
kého vyzařování) pouze newtonovskou fyzikou.  Pokud vůbec. Je 
pro mne šokující, že ti, kteří pomě řují rychlosti srovnatelné s rych-
lostmi svě tla, uvažují newtonovskýma oč ima ve svě tě  plném relati-
vity. Zcela zanedbávají hlavní aspekty relativity jako je relativní č as  
pohybující se „zálež itosti“, změ nu prostoru i délek, a co je nejdůle-
ž itě jš í - zcela vymizela definice místa pozorovatele. orentzovy 
transformač ní rovnice nejsou zase tak omezující, aby způsobily ta-
kový zmatek. 
 I když ... 
 Naš e představa hypersvě ta by jistě  byla bohatš í, pokud bychom 
mě li dostatek odvahy. Prozatím se cítíme ve svém třírozmě rném 
svě tě  velmi pohodlně  a bezpeč ně  a odmítáme fakt, že kdosi ne-
známý lomcuje  pomyslnými dveřmi naš eho skvě lého úkrytu.  
 Pokusím se nyní navázat na má předchozí tvrzení (první díl) a 
nabídnu svou verzi relativity, která je schopna vysvě tlit ně koli-
kanásobné rychlosti „c“  č ehokoliv.  
 Vycházím zejména ze své rovnice kontinuity, ale i vš eobecných 
„uč ebnicových“ poznatků, jako je transformace prostoru, retrakce 
délek apod. Vzájemné vztahy mezi hmotou, č asem, rychlostí, roz-
mě ry prostoru, ale i teplotou jsou poně kud odlišné než  ty, na které 
jsme si prozatím navykli. Musíme se smířit s tím, že při rychlostech 
srovnatelných s rychlostí svě tla se objevují i takové zákony, které 
„doposud skrytě  č ekaly“ na svou přílež itost. Nyní se pokusím o 
jednorozmě rný nákres naš eho třírozmě rného vesmíru, přič emž  mi 
vyhovuje teorie Velkého třesku - rozpínání vesmíru od poč áteč ního 
nulového bodu, ale i koneč ná rychlost svě tla, která v naš em tříroz-
mě rně  vnímaném svě tě  č iní cca 2,997 x  108  m/s.  
 Náš  svě t je pravdě podobně  interakcí ně kolika dimenzí. Jednot-
livé energetické  projevy, tak jak  je  vnímáme  my, třírozmě rné by- 
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Vzhledem k rozpínání vesmíru předpokládám, že kdesi na hra-
nicích vesmíru (není pravidlem) bude hmota velmi rozptýlena a re-
lativní vteřina bude podstatně  vě tš í než  v prostoru, kde se nachází 
naš e planeta. Pak prostor v oblasti rozptýlené hmoty bude nutně  mít 
relativně  vě tš í délkové míry. Jeden metr nebude totožný s tím, co 
známe na Zemi. A tak svě tlo, které má v naš em trojrozmě rném 
vesmíru koneč nou  rychlost, opě t urazí svých 2,997 x 108 metrů za 
vteřinu, i když  relativní vteřina bude podstatně  vě tš í hodnoty než  
naš e pozemská. To, co umožní svě tlu letě t svou rychlostí, je právě  
změ na rozmě ru prostoru, kdy jeden metr není tím metrem, jaký 
známe, a přesto je. Tento zdánlivý rozpor je dán pouze tím, že jsme 
přesně  nedefinovali nejdůlež itě jš í údaj v oblasti relativních dě jů: 
polohu pozorovatele a smě r pohybu pozorovaného objektu. 
 Zásadních poloh je hned ně kolik. Každá poloha pozorovatele 
předpokládá, při vyhodnocování dě jů, zcela odlišné  myš lenkové 
pochody a nutně  se v duchu musíme postupně  vcítit do role pozoro-
vatele nejméně  ze tří základních stanoviš ť. Jedním z přirozených 
stanoviš ť je Země . Jiné podmínky zavládnou poblíž  pozorovaného 
letícího objektu, a zcela odlišné na samotném objektu. Jedno z nej-
důlež itě jš ích pozorovacích stanoviš ť je vš ak mimo naš e Universum 
- vyhrazené pouze Bohu, neboť je pro nás nedostupné.  
 Nám je povoleno toto místo navš tívit jen díky naš í představi-
vosti. A tehdy,  když  použ ijeme tuto taktiku, můžeme spatřit objekt 
pohybující se ně kolikanásobně  vyš š ími rychlostmi, aniž  bychom 
upadali do zoufalství, nebo naopak jásali nad tím, že jsme koneč ně  
objevili ně co jako tachyony č i zruš ili koneč nou rychlost svě tla. 
 Vzhledem k relativně  odlišným rozmě rům bychom mohli 
(za jistých podmínek)  pravdě podobně  spatřit i neuvě řitelně  
velká tě lesa s obřími parametry soumě řitelnými s rozmě ry ga-
laxií. Možná. Nyní se přesuň me na stanoviš tě , které je jinak 
vyhrazené Bohu, neboť je to jedna z naš ich možností, jak ob-
divovat Jeho dílo. Tehdy bychom  mohli  spatřit  (kolmo na 
smě r rozpínání  vesmíru), jak se v hranič ních oblastech ves-
míru svě tlo již  nepohybuje a nemůže opustit Universum. Po-
zorovatel stojící poblíž  svě telného paprsku. by naopak vidě l, 
že se stále pohybuje svou rychlostí, a ten na Zemi by přísahal, 
že se pohybuje rychlostmi ně kolikanásobně  vyš š ími

 

 
 Předpokládaný tvar naš eho vesmíru, nakreslený jednorozmě rně ,  
umožní následující úvahu. V souladu se vzorcem m x t = 1 před-
pokládám přímý (nikoli odvozený) vztah hmoty a č asu. Poblíž  více 
soustředě né  hmoty  bude v této  závislosti  odlišný relativní č as než  
v prostoru, kde bude hmota více rozptýlena. 
  
 

tosti, jsou poně kud chudš í o ně které aspekty, a nedávno mnohé z 
nich neexistovaly - byly pro nás neviditelné. Dnes již  jsme schopni 
ně které z nich  mě řit i č ásteč ně   využívat, neboť  jsou  do jisté  míry 
s naš ím svě tem v interakci. Jak se chovají v hyperprostoru (pokud 
ně co podobného vůbec připustíme), je prozatím více než  záhada. 
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neboť byl svě dkem zdařilého efektu relativity, kde velkou roli 
sehrál smě r pohybu pozorovaného objektu. Ale i to je relativní. 
 Je též  možné, že bychom mohli paradoxně  vidě t - pokud by-
chom se nacházeli mimo naš e Universum (proti smě ru rozpínání) - 
náš  vesmír jako zdroj energetického záření (nikoli vš ak pohledem 
třírozmě rného svě ta). A v okamž iku smrš ťování naš eho vesmíru 
naopak jako cosi, co by připomínalo hypotetické č erné díry. Ješ tě  
jeden faktor je nutné připomenout - je velmi pravdě podobné, že 
mezi efekty relativity patří plynulé spojení minulosti s bu-
doucností, neboť naš e pevné ukotvení v č ase a prostoru - tedy při 
nízkých rychlostech - by se nekonalo. Ač  je to podivné, i my jsme 
každou noc svě dky podobného plynulého prolínání minulosti, pří-
tomnosti a budoucnosti. Náš  pohled na různá souhvě zdí nás v naš í 
okamž ité přítomnosti zavádí do různě  vzdálené minulosti vesmíru - 
a naopak z pohledu opač ného je naš e přítomnost budoucností. A to 
lze zvládnout v jediném krátkém okamž iku. Hmota, č as, pohyb a 
rozmě r jsou specifickým projevem téže energetické interakce ně ko-
lika paralelních prostředí - (dimenzí?), která se v naš em třírozmě r-
ném svě tě  projevuje tak, jak se projevuje. Přič emž  hranice jednotli-
vých paralelních prostředí není jednoznač ně  stanovena, nebo naš e 
velmi omezené smysly z jakýchkoliv důvodů vnímají pouze ně které 
dílč í projevy. Typickým případem je celá škála elektromagnetické-
ho záření č i samotná elektrická energie. Přestože ješ tě  nedávno 
jsme odmítali vš e, co jen trochu zaváně lo neviditelností, dnes lec-
cos s viditelnou radostí využíváme. Naš e dlouhé televizní več ery 
jsou garantovány právě  tím, o č em je řeč . Celá podstata elektro-
magnetického vlně ní leží mimo naš e smysly a pouze č ást interakcí s 
naš ím prostředím ně jak vnímáme. Jako svě tlo nebo teplo. Jindy nás 
upozorní spálená pokožka, rakovina č i oslepnutí, že se cosi podiv-
ného kolem nás odehrálo. Vidíme efekty magnetismu i ně kterých 
elektrických výbojů. Cítíme neblahý vliv elektrické energie, jsme 
schopni promě řovat i takové zálež itosti, jež  ješ tě  v minulosti ne-
smě ly existovat. A pokud ano, tak by vás ti, kteří mají vždy neuvě -
řitelný strach před pravdou nebo neznámem, slavnostně  upálili na 
pomalém č i rychlém ohni.  

Naš ím dalš ím cílem nebude nic menš ího než  neviditelnost, ne-
boť je možné, že vš e v naš em třírozmě rném svě tě  je interakcí ně ko-

lika paralelních prostředí. Jak projevy energetické, tak hmota - 
vč etně  své biologické formy. Je docela možné, že známe okamž ik, 
kdy vývoj biologického systému energeticky vyč erpal jedno z ener-
getických prostředí a interakce byla přeruš ena. Pozůstatek interakce 
- mrtvé tě lo - podléhá dále zákonům svého prostředí a to ostatní 
přetrvává jako interakce ostatních paralelních prostředí.  
 Tento model by umožnil, za jistých okolností, řízený a plynulý 
přestup tam, kde tuš íme nicotu vyš š ích dimenzí. Nyní se pokusme 
o nic menš ího, než  je přechod do paralelního svě ta - do jiné 
dimenze. Popustíme-li fantazii dostateč ně  pomyslnou uzdu, 
odmě níme se sami sobě  pohledem na nový svě t, zcela nesou-
mě řitelný s tím, co potkáváme na své cestě  za denními úspě -
chy. Nejedná se též  o nic jiného, než  o možnost  objevit, ales-
poň  na malou chvíli, neviditelnost. Je též  možné, že na druhé 
straně  přirozené bariéry nalezneme sice nicotu, nicméně  s ne-
koneč ným poč tem výstupů v č ase i prostoru. Je jasné, že celý 
„výlet“ do neznáma by se mě l uskuteč nit automatickými sys-
témy, neboť není jisté, co vš e se přihodí s biolo-gickou for-
mou. Avš ak ani tento způsob, jak si za chvíli ukážeme, není 
bez problému, neboť zdánlivá nicota bude zcela jistě  eldorá-
dem zákonů, které i v této oblasti nedoč kavě  č ekají na své ob-
jevení. Pokud bychom tedy do tohoto sporného a více než  hy-
potetického prostředí vyslali sondu, je více než  možné, že v 
okamž iku návratu bychom zjistili, že je nefunkč ní, a dalo by 
se s úspě chem pochybovat o její úplnosti. Je velmi reálné, že 
jednotlivé č ásti zařízení vyrobené v různém č ase a prostoru 
(viz průbě h univerzální č áry) by se již  nikdy neshledaly. Jiné 
souč ásti, ty, které projevují svoji funkci radostným pohybem, 
by naopak prostoupily jedna druhou - vytvořily by kompaktní 
celek. Nejdůlež itě jš í z nejdůlež itě jš ích faktorů, umož ň ující 
úspě šně   završ it tento nezvyklý pokus, musí být aretace son-
dy. Ustavení ve vš ech svých stupních volnosti (znehybně ní) 
nejméně  v osách x, y, z (reálného prostoru).  

Jakákoliv změ na x1, y1, z1 v okamž iku návratu způsobí 
nevratné změ ny. Jediným, avš ak žádoucím, efektem by bylo 
zmizení sondy.  
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Ta by se sice „č as od č asu“ objevila v naš em prostoru a reál-
ném č ase, avš ak je možné, že i na ně kolika místech souč asně . 
Zvláš tě  tehdy, pokud bychom zanedbali vztah mezi průbě hem uni-
verzální č áry a jednotným č asem vzniku vš ech souč ástí. 

 Vypusťme nyní pro zajímavost do „č tvrté dimenze“ cvič nou 
krychli, která má tu výhodu, že může být jednolitým a zcela ho-
mogenním pravidelným geometrickým útvarem, vyrobeným v jedi-
ném č asovém intervalu a prostoru s pevně  ustavenou polohou ve 
vš ech rovinách volnosti (v opač ném případě  to, co po pokusu vysu-
blimuje zpě t do naš eho třírozmě rného svě ta, by nebylo již  možno 
nazvat krychlí). Byť by byla vzhledem k průbě hu UČ  zcela kom-
paktním celkem. Jak je to možné? Nejdříve je nutné si představit 
krychli tak, jak bychom ji pravdě podobně  spatřili ve č tvrtém roz-
mě ru. Co je vš ak jisté? 
 Ten, kdo se odváž il nebo jednou odváží objevit „neviditelný“ 
svě t, vysvě tlí možná i  záhadu  energetického vmě šování i jevů, na 
které je krátká nejen fyzika, ale i vš e, co pokládáme za logické a 
normální. 
 
 

Nemohu přemýš let jinak od okamžiku, 
kdy se mi při jednom z náhodných pohledů 
na denní oblohu zhroutil náš  sterilní  
svě t fyziky jako přísloveč ný domeč ek 
z karet.  
                                                     Autor 
 
 
 
         Spojení  minulost - budoucnost 
 
 Den poté bylo jasné, že „nesmírné vesmírné“ vzdálenosti jsou 
nepřekonatelné pouze pro systém, který vynalož il a houževnatě  vy-
nakládá obrovské úsilí přesvě dč it nás, že je jediným pevným bodem 
celého Universa. 
 Bodem, který si osobuje právo rozhodovat o tom, co můžeme a 
nesmíme vě dě t. 
 Systém sice tě žkopádný až  legrač ní, ale o to více arogantně jš í a 
zákeřně jš í. 
 Potomci „svatých“ inkvizitorů. 
 I dnes není zdravé nepatrně  vyboč it ze zavedeného a peč livě   
(programově ?) udržovaného nízkého průmě ru. 
 A tak radě ji zapomenu, co jsem tvrdil o možnosti, že se borci 
relativity mýlí, když  hovoří pouze o jediné možnosti „cestování“ 
č asem.  
 Pro tento krátký okamž ik přistoupím na omezené podmínky 
oficiální fyziky a budu též  přesvě dč en, že je možné cestovat č asem 
pouze jedním smě rem - do budoucnosti a nikdy zpě t. 
 Rozpomenu se i na svá tvrzení, že neznáme cesty, jak získat 
spojení s minulostí a budoucností, neboť jsem od jistého okamž iku 
„optimista“.  Majitelé reálných jevů, pohybující se beztrestně  po 
naš í obloze, takovou techniku vš ak ovládají. 
 A je jim zcela lhostejné, zda to tutláme, č i nikoli. 
 Jsem velmi prostý č lově k a nemám proč  nevě řit zprávám, že již  
ně kolikrát bylo zachyceno rádiové a televizní vysílání společ ností, 
které již  celá léta neexistují. 
 Opoždě né signály? 
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 Z téhož  důvodu jsem fascinován Tezcatlipocovou aparaturou - 
kouřícím č i dýmajícím zrcadlem, které svému majiteli zprostředko-
valo (mimo jiné) spojení s minulostí, ale i budoucností. 
 Televizní i rozhlasový přenos z minulosti do budoucnosti? 
 Ale i obráceně ? 
 Ač  je to k nevíře, odvážím se nyní předlož it svoji vlastní va-
riantu takového spojení - doposud nikým nikde nepublikovanou.  
 Jsem dozajista, „díky nesmiřitelnému třídnímu boji“, jediným 
(doposud) ž ijícím opravdu vyuč eným zámeč níkem, který se odváží 
nemístně  žertovat s „bohy prově řených pravd“, kteří mají ve hře 
vždy tolik es, kolik uznají za vhodné. 
 Pokusím se nyní přiblíž it to, co bych mohl nazvat „malé zámeč -
níkovo tajemství“.  
 I za tu cenu, že si je kdosi, se silně  vyvinutým smyslem pro spo-
leč ný majetek, bude snaž it přivlastnit. 
 Tedy tehdy, pokud se v následující úvaze nemýlím. 
 Celý problém navazuje na vš e, co jsem o relativitě  doposud tvr-
dil. Až  na ně které výjimky, platné pouze pro tuto kapitolu. Ač  ne-
rad, přiznávám pro tuto chvíli, že: 
 
 vš echny uč ebnicové definice, hovořící o č ase jako vektoru, ma-
jí pravdu, 
 
 č asem se dá cestovat pouze jedním smě rem a to smě rem do bu-
doucnosti, 
 
 přestup do jiné dimenze a jistý způsob „neviditelnosti“ je nežá-
doucím výmyslem. 
 
 
 Vš e ostatní zůstává v platnosti. Vč etně  koneč né rychlosti svě tla  
v našem třírozměrném vesmíru a možnosti, že „majitelům“ 
U.F.O. neč iní problém dosáhnout bě hem ně kolika okamž iků rych-
losti srovnatelné s tím, č emu říkáme rychlost svě tla.  
     Neuvě řitelná zrychlení (potažmo zpomalení), která se podle naš í 
fyziky nedají přežít ani obejít. 
 To je prozatím nemě nná pravda.   

 Ale kdybychom vě řili naš im velikánům fyziky doslova vš e, pak 
bychom nikdy nejezdili vlakem. Tehdy vedli uč ené spory a pře-
svě dč ovali okolní svě t svými matematickými výpoč ty o tom, že při 
vyš š ích rychlostech (než  je 40 - 60 km/hod.)  bude vš echen vzduch 
z vagonů odč erpán a vš ichni cestující se udusí... 
 Nikdo nepřež ije zbě silou jízdu železného oře řízeného š ílenými 
dobrodruhy.   
                                                       *** 
 
 Milí č tenáři a badatelé. Popusťme nyní, na krátkou chvíli, opě t 
uzdu své fantazii a promě ň me se v hypotetické malé š edivé „ven-
kovany“, kteří se jednoho pochmurného dne v galaxii Zeta Reticulli 
(vzdálené 37 svě telných let) rozhodli, za úč inné pomoci ně kterých 
domorodých náč elníků, anektovat naš i planetu. 
 Byl vypracován plán, ve kterém se mimo průbě žného studia ž i-
vého a než ivého materiálu, doč asně  soustředě ného na planetě  (s cí-
lem jeho bezodpadního využ ití), poč ítá i s relativně  krátkým dlou-
hodobým ovlivň ováním domorodců, ale i s postupnou infiltrací na-
š ich sil do náč elnických klanů. 
 Vš e musí probíhat nepozorovaně .  
 Jak vzhledem k domorodcům, kteří by svým odporem celou zá-
lež itost jistě  nepodporovali, tak vzhledem k ostatním „vně jš ím si-
lám“. 
 Naš e možnosti jsou (díky příslibu v této kapitole) omezeny a 
my můžeme „cestovat č asem“ pouze do budoucnosti.  
 Potřeby invaze vš ak hovoří jasně : Je nutné proniknout do růz-
ných dob minulosti, ale i budoucnosti planety.  
 A nejen to. 
 Je nutné mezi různými obdobími budoucnosti i minulosti na-
vázat dostateč ně  pružné vzájemné rádiové i televizní spojení (jak ji-
nak, když  jiné lepš í neznáme). Spojení, které bychom mohli nazvat 
„lokální informač ní síť“ mezi minulostí a budoucností. 
 Je to dostateč ně  š ílené, aby to mohlo být pravda? 
 Uvidíme.   
 Obrň me se nyní svatou trpě livostí, neboť se v dalš í č ásti ne-
obejdeme bez matematiky. Nic se vš ak nestane, jestliže přeskoč íme 
příslušný poč et matematických symbolů a vzorců.  
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 Ty slouží pouze k potvrzení myš lenky, která není nezajímavá a 
svým způsobem je i originální. I když  není z mnoha důvodů dotaže-
na do úplného konce.  
 Abychom vš e snadně ji pochopili, vypracujeme nejdříve cvič ný 
invazní program, ve kterém budou zvoleny takové míry, které ne-
budou nároč né na výpoč ty. 
 Cvič ný program umož ň uje vyslat k Zemi pouze omezený poč et 
létajících aparátů. Přesně  takový poč et, který umožní pouze doku-
mentovat reálnost zamýš leného projektu. Ale i obě žné dráhy pra-
covních stanic jsou zvoleny tak, aby byla usnadně na kontrola prav-
divosti tvrzení. 
 V den  „D“ zamíří  dvanáct  naš ich  strojů k sluneč ní  soustavě , 
v níž  se nachází objekt naš eho zájmu. Stroje se pohybují rychlostmi 
srovnatelnými s rychlostmi svě tla. 
 Celých 37 absolutních (pozemských) svě telných let poletí floti-
la zařízení urč ených pro krátké dolety. Jednotlivé aparáty poletí 
(vždy ve dvojicích) nepatrně  rozdílnými rychlostmi - interval rych-
lostí se vš ak bude nacházet v té oblasti, ve které již  dochází k lavi-
novitému nárůstu relativního č asu.  
 Za chvíli zjistíme, že (byť nepatrně ) různé rychlosti způsobí ta-
kový koneč ný efekt, že bude možno tvrdit, že první fáze programu 
naš í mise byla více než  úspě šná. 
 V okamž iku, kdy první vesmírná plavidla dorazí k Zemi, budou 
postupně  ve dvojicích navedena na různou kruhovou dráhu poblíž  
vyhlédnuté planety.  
 A to tak, že jednotlivé obvody kruhových drah (v tomto uč ebni-
covém příkladu) budou právě  rovny rychlostem jednotlivých dvojic 
U.F.O. (viz dále obrázek č . 1). 
 Takové uskupení plavidel má hned ně kolik výhod. Každá z 
dvojic obě hne svůj kruh za jednu vteřinu, neboť se stále pohybují 
rychlostmi svě tla. (Jak vidíte, jsem č lově k přející a udě lám radost i 
tě m, kteří se vždy poohlížejí po ně jaké holi, zahlédnou-li vhodného     
psa - zcela jsem totiž  zanedbal parametry volantu.  
 Snad i proto, že podobného efektu lze dosáhnout nejen jaký-
mikoliv násobky obě žných cest, č i polomě rů. Potě š ím také jejich 
srdce, neboť jsem též  zcela úmyslně  zanedbal neuvě řitelně  velké 
dostředivé a odstředivé síly. Ale to je mé „velké“ tajemství.)    

 Úhlová rychlost vš ech zúč astně ných létajících aparátů je stejná 
(6,28), a co je nanejvýš  zajímavé: z jednotlivých plavidel lze pro-
vést vizuální kontrolu ostatních stejně  obíhajících plavidel. (Pozor 
vš ak na relativní č as každé dvojice.) Za nepatrnou chvíli jsou tedy 
vš echna plavidla témě ř „na dosah ruky“ vzhledem k malému rozdí-
lu rychlostí (potažmo polomě ru okružné dráhy).  
 I když  mnohý radista potvrdí fakt, že vidím-li objekt svého zá-
jmu, ješ tě  to neznamená kvalitní spojení. Je vš ak velmi pravdě po-
dobné, že se to může, při jisté úrovni usilí, podařit. 
 Když  bychom celou zálež itost probrali až  do konce, zjistíme, že 
je velmi reálné rádiové a televizní spojení mezi objekty letícími tak 
blízko sebe, přestože relativní č as probíhá na každé z dvojic letících 
objektů odlišně . 
  Ale i ten nejrychlejš í byl již  totiž  i ve své minulosti na stejné 
dráze. 
 Nyní to nejdůlež itě jš í. 
 Obě žná dráha plavidel byla zvolena tak, aby se při každém obě -
hu - v tomto případě  jednou za vteřinu - setkala se Zemí. Je jasné, 
že se při dalš ím setkání nedá uvažovat o kruhové dráze, ale spíš e o 
dráze podobající se jemné spirále.  
 Každé dalš í setkání s planetou Země  se bude v tomto cvič ném 
programu konat každou vteřinu. 
 Nastává vrcholný okamž ik celého pokusu. 
 Vždy jedna ze dvojice invazních lodí zůstane i nadále na své 
„okružní dráze“ a ty druhé  zbrzdí svůj let a přistanou na planetě . 
 A prá vě nyní se stane cosi neuvěřitelného!  
 V tomto vrcholném okamž iku se vzájemně  stanou zúč astně ná 
plavidla neviditelná. 
 Zmizí tak, jako když  vypnete televizní přístroj.  
 Plavidla přistála v různých epochách Země ! 
 Jak je to možné? Vzhledem k rozdílným zrychlením probíhá na 
jednotlivých objektech různý relativní č as, který se délkou letu 
„akumuluje“.  
 V okamž iku přeruš ení letu se musí vyrovnat napě tí mezi rela-
tivní a absolutní složkou č asu. Tehdy se ž ivá i než ivá hmota syn-
chronně  napojí na průbě h univerzální č áry - v závislosti na rela-
tivní složce č asu.  
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 Jejich dvojníci - objekty, které zůstávají na obě žné dráze, se 
stávají nejen retranslač ními stanicemi, obstarávajícími č ilé obou-
stranné spojení.  
 Jsou také stanicemi přestupními - umož ň ujícími vyrovnávání 
relativního č asu jednotlivých posádek tak, aby bylo možno do-
morodým náč elníkům i nadále tvrdit, že my LGM (Little Grey or 
Green Men - Malí š ediví nebo zelení mužíci) jsme jejich ne-
smrtelní bohové. Nicméně  vš e je na tomto svě tě  relativní, a tak si 
nechme i tento problém do dalš ího dílu, nebo jiné podobné opováž -
livosti.    
 Nastává okamž ik pravdy, kterému jsem se vyhýbal „jako č ert 
kříž i“. Je nač ase výpoč ty zjistit, co se vlastně  odehrálo. Zastavme 
tedy celou invazi právě  v okamž iku, kdy se U.F.O. poprvé „dotkly“ 
Země . 
 Víme o nich, že poletí celých 37 absolutních svě telných let. 
Označ me si jednotlivé dvojice plavidel písmeny U1 ...Un.  
 Přiřaďme každé dvojici „strážných a badatelských“ U.F.O. ta-
kové rychlosti, aby po 37 absolutních svě telných letech mě la každá 
ze dvojic možnost přistát v předem urč ené budoucnosti planety. 
 Relativní složka č asu má ješ tě  jeden velký význam, zejména 
pro možné spojení smě rem z budoucnosti do minulosti. Proto je 
tvořena rychlost vš ech zúč astně ných dvojic nejen č asem dě jinné 
epochy Země , ale také č ísly 6, 12, (18), 24, 36, 48, 72 (řada č ísel 
Šalamounových klíč ů).  
 Proč  byla  použ ita právě  tato kombinace č ísel, bude vysvě tleno 
o ně co pozdě ji.  
 Stejně  tak bychom mohli použít škálu hodnot, které jsou sou-
č ástí mayského kalendářního systému, o ně mž  hovoří i pan Dä-
niken ve své knize „11. srpen 3114 př. Kr., den, kdy přiš li bohové“. 
Božský cyklus 73 let po 260 dnech (Tzolkin) v kombinaci s po-
zemským kalendářem (Haab - cyklus 52 let po 365 dnech) by vš ak 
vytvořil s č íslem 18 980 koneč ný efekt s podstatně  vě tš ím č asovým 
intervalem. 
 Č asovým intervalem celých 11 581 let. 
 Ve zmíně né knize hovoří autor o bozích, kteří navš tě vovali 
mayské nebe v pravidelných intervalech každých 5,2 roků a  při ná-
vratu, vždy za 52 pozemských let, spoč inuli na své domovské pla-

netě . Jestliže se opravdu v roce 3114 př. Kr. uskuteč nila první ná-
vš tě va,  pak  poslední  z  této várky by mě la  probě hnout až  v roce 8 
467. To je příliš  velký č asový rozdíl, který není pro názornost naš e-
ho cvič ného programu vhodný. 
 Nicméně  jako „bojový“, plně  akč ní, zcela vyhovuje, zejména 
tehdy, jestliže by rok 3114 byl jedním z dat přistání a poč átek by 
byl posunut do hlubš í minulosti.  
 V naš em cvič ném plánu LGM si zcela náhodně  vybereme da-
tum startu z domovské galaxie a to tak, abychom na Zemi působili 
v č asovém intervalu 1943 let.  Za rok naš eho startu zvolme rok 852 
po Kr. 
 První U.F.O. musí přistát na Zemi v roce 1166 po Kr. Druhý              
v roce 1259 po Kr. Třetí v roce 1444 po Kr. a rok 1629 bude patřit 
č tvrtému v pořadí. Pátý přistane v roce 1999 po Kr. a první fáze mi-
se bude ukonč ena rokem přistání posledního z nich - 3109 po Kr. 
Od tohoto zámě ru se odvodí nejen rychlosti jednotlivých dvojic, ale 
i relativní složka č asu. Délka letu pak urč uje „akumulaci“ této slož -
ky. Pro názornost si provedeme výpoč et nejrychlejš í dvojice, která 
má přistát v roce 3109 po Kr. Parametry ostatních dvojic si pouze 
vypíš eme (viz tabulka č .1). 
 
                                    U.F.O.  -  U1 
 
 start                                             852 po Kr. 
 navedení na obě žnou dráhu       889 po Kr.   
 a zastavení letu 
 přistání v roce                             3109 po Kr.   
 č asový interval                           2220 abs. let        
 zakódovat č íselnou řadu            6 : 360      =  0,0166666 
 do relativní složky č asu             37 : 2220  =  0,0166666 
 
 
                  t relativní 
 cos  α  =                                 sin2 α    +    cos2 α    =    1  
                       t absolutní     
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 cos  α  =   0, 0166666 
 
 
 sin α =      1 -   cos2 α     =      1 -  0,01666662 
  
 
 sin α =   0,9998611      v1 =  0,9998611  x  c    
 
                                          v1 =  2,9965834  x 108 
  
 m  x   t  =  1  -  hmotnost při zrychlení 
 
 
Tabulka  č . 1: 
                                
          č íslo     interval       cos  α          v  x 108            m = 1 / t   váha 
           řady      (roky)                             (m / sec)         (kg)         (kg) 
 
 U1    6 : 360    2220      0,016666     2,9965834         60        12000 
 
 U2  12 : 360    1110      0,033333      2,9953342         30          6000  
                          
 U3  18 : 360      740      0,05               2,9932513         20         4000 
   
 U4  24 : 360      555      0,066666      2,9903325         15          3000 
 
 U5  36 : 360      370     0,1                 2,9819772         10          2000    
  
 U6  48 : 360      277     0,133333       2,9702403           7,5      1500 
 
 
       „To přeci není možné a odporuje to vš emu, co známe.“ Tak prý 
hovořili odborníci jednoho krásného dne roku 1991, když  se znena- 
dání ozvaly nouzové signály lodi Gemini, která údajně  zmizela 
krátce po startu před 28 roky. 
 Záchranná loď  vylovila z moře neporuš enou kabinu s astronau-
tem, jehož  jméno mě lo být  Charles Hinson.  

 Nikdo o podobné misi NASA z roku 1963 nic neví, ale to vůbec 
nemusí znamenat, že se jedná opě t jen o programovou dezinforma-
ci. Tuto zprávu přinesly mnohé noviny s dalš ími detaily. Modul 
Gemini nesl zásoby na š estimě síč ní let. 
 Doba 28 let se zdá být v tomto okamž iku holým nesmyslem. 
 Charles Hinson (v době  startu ve vě ku 41 let) je v souč asné do-
bě  v psychiatrické péč i. Jeho pamě ť jeví velké naruš ení. Jediná slo-
va, která vyslovil, se vztahovala k mimozemské entitě , která jej 
pravdě podobně  „zkoumala“. „Musíte to pochopit - ONI jsou ne-
přátelé.“  
 Odporuje to vš emu, co známe, tvrdí odborníci. 
 To je také jeden z důvodů, proč  vznikla právě  tato kapitola.  
 
Obr. č. 1:     
                                                    v1  
    
 
                                                u1 absolutní čas 

 

                                                        u6                                               2πR1   =  v1                                                                                                 
                                                                       2πR2   =  v2  
                                        u6                                           2πR3   =  v3 

                                                                                                             2πR4   =  v4  
                                                                        2πR5   =  v5  
                                                                        2πR6   =  v6  
 
                                                     u1 relativní čas 
                                                       
                                                          Země 
 
 
 
 
 
 Vraťme  se  nyní  do  okamž iku,  kdy  U.F.O.  přistály  na  Ze-
mi. V tomto okamž iku zůstalo na obě žné dráze zbývajících š est sta-
nic, které mají stále akumulovanou relativní složku č asu.  
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 Jak je již  patrné, vzhledem k pomě rně  malým rozdílům rychlos-
tí jsou vzdálenosti mezi jednotlivými objekty velmi malé. 
 
 Vzdálenost mezi U1  a U2  je    
 Vzdálenost mezi U2  a U3  je    
 Vzdálenost mezi U3  a U4  je    
 Vzdálenost mezi U4  a U5  je  
 Vzdálenost mezi U5  a U6  je  
   
 Zopakujme si ně které detaily pokusu. Objekty obíhají nepatrně  
rozdílnými rychlostmi srovnatelnými s rychlostmi „c“ a to v té fázi, 
kdy dochází k lavinovitému posunu relativního č asu.  
 Hmotnost se sice rovně ž  zvyšuje, avš ak pro nás LGM na přija-
telnou míru. 
 Vš echny objekty se pohybují synchronizovaně  tak, že mají stej-
nou úhlovou rychlost - vždy za jednu absolutní vteřinu obě hnou 
svoji dráhu. Absolutní č as má stejnou úhlovou rychlost.  
 Vesmírné lodě  ležící na delš ích drahách mají vždy vyš š í aku-
mulaci relativního č asu - leží, pro objekty na vnitřních drahách, v 
jejich budoucnosti.  
 A naopak. Objekty na vnitřních drahách leží v minulosti plavi-
del na vně jš í dráze. 
 Vzhledem k stejné úhlové rychlosti jsou vš ak pod stálou a vzá-
jemnou vizuální kontrolou. 
 Jejich vzájemná rychlost je rovna nule. Nepohybují se. 
 Jak již  víme, nárůst relativní složky je na jednotlivých objek-
tech různý a nebyl by (ani náhodou) synchronní, tak jako č as abso-
lutní.  
 Tím, že jsme do jednotlivých rychlostí a č asů (na zač átku po-
kusu) „zakleli“ č íselnou řadu  6, 12, (18),  24, 36, 48, 72, 360,  zjis-
tíme, že č ísla 360, 180, 120, 90, 60, 45 a jejich násobky jsou oka-
mž iky, kdy je dokonce synchronní i relativní složka jednotlivých 
vesmírných lodí. 
 A nejen to! 
 V tě chto okamž icích je zajiš tě na i synchronizace mezi absolutní 
a relativní složkou „výzkumných“ U.F.O.  A to vždy v okamž iku, 
kdy se setkávají  s planetou - každou š estou relativní vteřinu. 

 Mezi objekty na obě žné dráze a jejich „dvojníky na planetě “ 
probíhá neustále vzájemné spojení - zvuk i obraz. A to i přes ne-
sporný fakt, že mezi nimi stále rozvírají pomyslné nůžky relativní 
složky.  
 Zapomenu-li na vš e, co jsem doposud tvrdil, je nepopiratelným 
faktem, že ač koliv je objekt na obě žné dráze poně kud posunut do 
budoucnosti, byl v každém okamž iku své minulosti na stejné obě ž -
né dráze. A protože se tentýž  objekt pohybuje nedaleko (na dohled) 
objektu, jehož  relativní č as jej posunuje do daleké budoucnosti, je 
zpráva z roku 1166 předána promptně  až  v roku 3109. 
 Je zcela jisté, že jednotlivé invazní výsadky by byly frustrovány 
skuteč ností, že jejich kolegové na obě žných drahách se dož ijí abso-
lutního vě ku hranič ícího s nesmrtelností - např. pro operátory na 
stále  obíhajícím objektu U1 ubě hlo, od okamž iku přistání druhého 
z dvojice U6 ,  necelých 261  let. Pro výsadek z dvojice U6  by 
ubě hlo mezitím neuvě řitelných 2220 let. Jiný problém by řeš ili ti na 
U1,   ale i ti ostatní na obě žné dráze. Pokud se vš ichni zúč astně ní 
LGM chtě jí po prvé fázi invaze setkat v jediném stejném okamž iku, 
musí ti, co se pohybují na svých obě žných drahách, ale i ti z výsad-
ku, změ nit svoji polohu v č ase. Datum setkání byl stanoven na rok 
ležící  pro  vš echny  zúč astně né  „experimentátory“  v budoucnosti 
- v roce 3115 po Kr. 
 Zanedbáme-li č as, pro vš echna organizač ní opatření, ubě hlo by 
na Zemi pro každého z výsadku š est let.  
 Vš echny úkoly jsou splně ny, zprávy do budoucnosti i minulosti 
vyslány, a tak jednotlivé výsadky po ně kolika dnech své mise na 
Zemi vystartují zpě t na obě žnou dráhu, kde se setkají se svými part-
nery z jednotlivých dvojic. 
 Ve  chvíli  svého   startu  se  již   dávno v budoucnosti  setkávají 
s ostatními v roce 3115 po Kr. Celá akce netrvala pro každého ze 
zúč astně ných - od okamž iku startu ze své domovské galaxie - ne 
déle než   221 dní (2263 absolutních let x 0,0166666 trelat.). 
 Od okamž iku „přistání“ uplynulo pouhých 36,5 dne (6 absolut-
ních let x 0,0166666 trelat.). Celkem tedy asi 261 + 10 dní. 
 Jak je to možné? 
 Aby se mohl výsadek spojit se svými „dvojč aty“, musí se jejich 
letoun urychlit tak, aby byly jeho absolutní a úhlová rychlost (tedy i 

 19 km 
 33 km 
46 km    

133 km 
186 km 

 

890 m 
170 m  
480 m  
  40 m  
890 m  

 



                           SPOJENÍ  MINULOST  -  BUDOUCNOST                                                                                            SPOJENÍ  MINULOST  -  BUDOUCNOST  

                                                             I 54 I                                                                                                                                                   I 55 I  

polomě r okruhu) stejné. Je zabezpeč ena i již  zmíně ná synchroniza-
ce relativní složky.  
 Posádka přestoupí do objektu, který zůstal trvale na obě žné drá-
ze a jehož  relativní č as se stále akumuluje. Je pouze o ně kolik dní 
starš í než  jejich „dvojníci“, kteří doposud neopustili „svoji obě ž -
nou dráhu“. 
 Opuš tě né U.F.O. je od tohoto okamž iku řízeno automaticky vý-
poč etní aparaturou U1 a přechází na podstatně  odlišnou obě žnou 
dráhu - s mnohem menš í rychlostí, ale  vě tš ím polomě rem. A to tak, 
aby jednotlivá automatická plavidla mě la vš echny výhody synchro-
nizovaného obletu. Stávají se retranslač ními a monitorovacími zaří-
zeními, stanicemi sloužícími tě m, kteří se doposud ve své minulosti 
brouzdali po planetě  a sdě lovali místním překvapeným š amanům a 
náč elníkům domorodců, že se pohybují č asem. Že znají vzdálenou 
minulost, ale i mnohé dě je v budoucnosti. V té, kde se titíž  „nesmr-
telní“ bohové souč asně  vyskytují, nebo - chcete-li - budou teprve 
vyskytovat. 
 Vraťme se do okamž iku, kdy se setkávají dvojice posádek. Ny-
ní jsou možné dvě  cesty, jak se bez nesnází posunout v č ase do bu-
doucnosti, neboť nedaleko (ve své minulosti) obíhá druhé nejrych-
lejš í plavidlo  U2 .  
 První cesta spoč ívá v urychlení vš ech plavidel tak, aby „dohna-
la“ relativní č as objektu U1 .  
 Druhá cesta je podstatně  rychlejš í.  
 Objekty U1 a U3  s příslušnými rychlostmi změ ní dráhu,  aby se 
přiblíž ily plavidlu U2  tak, aby vzdálenost (kvůli zmapování celého 
pokusu) nebyla vě tš í než  jeden centimetr.  
 Posádky přestoupí do U2 . Jeden z daleké absolutní budoucnosti 
druhý z minulosti. V tentýž  absolutní okamž ik. Minulost a budouc-
nost zde nehrají žádnou roli. Zprávy z minulosti do budoucnosti ne-
byly žádným problémem. Vš e, co bylo doposud v cvič ném progra-
mu podniknuto, vytváří velmi zajímavé podmínky i pro cestu opač -
ným smě rem. Jedinou podmínkou je nutnost, aby pro vš echny zú-
č astně né ležela minulost v jejich budoucnosti. A tak bylo možno 
splnit podmínku této kapitoly. 
 Podobně  se zachovají i posádky zbývajících plavidel. Objekt U2 
je urychlen tak, aby dosáhl v přijatelném intervalu relativní složky 

smě řující do roku 3115 po Kr. Zbývající prázdná plavidla se mohou 
stát  automatickými  sondami,  nebo  mohou být  urychleny tak, aby 
v krátké chvilce v budoucnosti opě t slouž ily svým majitelům. 
 Celé období plánovaného intervalu je pod neustálou kontrolou 
prostřednictvím ústřední retranslač ní stanice, stále obíhající původ-
ní rychlostí po své dráze. 
 Č as od č asu domorodci zachytí ně které předávané informace. 
Nerozumě jí jim, neboť jsou buď  velmi urychleny, nebo velmi zpo-
maleny. Nevě dí si rady ani s tě mi, které v minulosti přebrali z jejich 
televizního a rozhlasového vysílání. 
 Opoždě né signály?  
 To vš e lze provést i s menš ím poč tem vesmírných lodí. Na dru-
hé straně  my LGM vlastníme tisíce a tisíce takových, ale i dokona-
lejš ích strojů s technologiemi entity staré ně kolik desítek milionů 
let.  My malí š ediví trpaslíci jsme vaš imi velkými bohy minulosti, 
přítomnosti, ale i budoucnosti.  
 Jsme tu! 
 A nic s tím nemůžete udě lat. Vaš i š amani a náč elníci, v souladu 
s naš imi plány, souhlasně  přikyvují a co je nejdůlež itě jš í - mlč í.  
  
Centurie X./74 
 An revolu du grand nombre septieme, 
 Apparoitra temps ieux d´Hecatombe: 
 Non eloigné  du grand age millie(s)me. 
 Que les entrez sortiront de leur tombe. 
 
 Uplynulo velké  č íslo sedm, 
 přichází  č as  Hekatomb: 
 není vzdálen vě k velké ho tisíciletí, 
 kdy mrtví vystoupí ze svých hrobů.  
  
 
         
       
 

 

 



  

 

 


