
 

  

  

  

  

  

   CAPÍTOL 12 

  

SOBRE L’ORIGEN DE 

L’UNIVERS I LES Tª'S. 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  
 

   Més sobre l'origen de l'univers i Tª's: 

  
   Descobriment que la relació espai-temps també inclou o conté la Tª com 

a variable .. 
  
   Hi ha éssers més propers a la idealitat que altres i tenen temps real i 

el temps imaginari similars. 
  

Amb les qualitats humanes, podem fer un joc i donar la benvinguda als 

nostres èxits mentre seguim superant-nos. 

L’entusiasme i la motivació són paraules clau, a més d’aprendre a explicar, 

doncs, és l’iniciador del moviment que té més a dir. 

Des de l’experiència, sé que no és bo superar amb rapidesa i agitació totes 

les dificultats. El descans no és dolent. A més, com més sàpigues, menys 

possibilitats de caure malalt. 

"Reuneix-te la nit i el dia" i quan succeeix em sento caient, i he de conèixer-

me i ser conscient i protegir-me, relaxar-me i ubicar-me (si escolto el meu 

cos em diu que estic nerviós) . 

  
  
   Com en el cas de la classificació de proteïnes segons la seva conformació, 

hi ha diverses maneres de descriure les partícules i la seva interacció (5 

de conegudes) . 

 
Ara deixeu-me mostrar aquests 5 tipus: 

  

1-      Primer: interaccions com una col·lecció elàstica 

2-      Segon: estableix connexions entre la col·lisió i la seva conseqüent 

divisió 

3-      Tercer: incloem la seva naturalesa sinusoïdal. 

  

  

4-      La fusió entre els dos produeix un resultat que conté energia i 

trajectòria pròpia abans de la seva dispair. 

5-      La col·lisió té en compte una dimensió temporal, de manera que 

cadascuna de les parts es pot entendre com un univers complet. 



 

 

 

 

 

 

   

       

Com que l’esfera és una geometria perfecta, s’utilitza per representar 

diversos sistemes. 

  

Cada punt de l'infinit que es projecta des del Big-Bang descriuria la posició 

d'una estrella o punt de llum. 

  

  

La gravetat de l'estrella (que és E en la seva forma més pura, més que un 

planeta) serveix d'alimentació per la seva vida atraient cossos nous de 

l'exterior. 

No hi ha coses més romàntiques que veure el niu d’una au damunt d’un 

arbre. Aquesta és la naturalesa de la mare amorosa i actua conscient d'això 

la sostenibilitat és una política positiva i segueix el lliure funcionament de les 

lleis naturals. La majoria sap que aquestes lleis governen el món, tals com 

fenòmens reversibles i irreversibles, la teoria de la relativitat, aspecte dels 

macrosistemes que provenen dels microsistemes (com el quars, el grafit, el 

diamant ...), principi de conservació de l'energia, estructures geomètriques 

perfectes com l'esfera (o un altre equilibrat), balanços nets de massa i de 

càrrega, l'equilibri de forces present en el sistema solar (sistemes de 

referència), naturalesa de l’ona- partícula ... 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 
 

Si tot és possible no és divertit. Negacions o contradiccions quotidianes en 

el dia a dia de la gent Qui no té memòria ha de tenir cames; a poc a poc anem 

absorbint les noves tecnologies. 

  

  

El concentrat vol dir que no perdreu de vista altres coses que no 

s’aconsegueixen (tenint en compte la ment desperta); allò que es pot 

relacionar amb aquests canvis és l’ordre mental: allò que no és interessant 

no mereix la pena parar-hi atenció. 

Prefereixo mantenir el meu "estat" i no voler sentir el plaer de l'anonimat o 

haver arribat a un límit (generalment perquè les coses no 

s’acaben, i la quantificació és una prova que mai arriba a predir les primeres 

partícules, "sempre hi ha quelcom més a dins"). 

  

Som una part activa de l'evolució constant de l'Univers. 

  

   Vegem la figura 60 on dibuixar el pla de gravetat. Estrelles w, w ', w' ', w' 

'' ... orbitant al voltant del planeta i tendeixen a caure cap a ell si no actuen la 

seva força centrífuga. 

  



   Com més intensa sigui la vida “explotada”, més desviacions i fluctuacions 

descriuran la gràfica tempsimaginari i temps real . 

  

       Fig. 60 
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On les estrelles representades les anomeno w, w ', w' ', w' '' ... 

  

  

  

És cert que com més separades siguin les galàxies, més ràpides s’allunyen 

de nosaltres?. A més,  U = 0, així que q (calor) i W (treball) resolts amb una 

dissipació mínima o amb un benefici màxim  % d' eficiència ). 

  

La il·lusió es basa en allò que se us demanarà que expliqueu en cada moment 

i no defugir responsabilitats; d’altra banda, col·lapse entre l’obligació i el 

passatemps quan es barregen . 

El fet de ser el "rei de la nit" es descobreix al llarg de la festa en moviment, 

i el que està embolicat no és probablement el líder més amable. La 

meva única intenció és divertir-me (com als nois i noies), mentre que el sexe 

és complementari. Hi ha coses que només es troben en l’inconscient o  

subconscient col·lectiu. 

  

Rayleigh-Jeans  Planck , gràcies al gràfic 60', veu la catàstrofe 

ultraviolada, que desfà la creença que la temperatura creix linealment (el 

lector pot fer les seves pròpies deduccions per veure com es va iniciar la 

teoria quàntica). 

  

 

 



 

 

 

      Fig. 60’ 
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Normalment ens ocupem de la velocitat i el temps, per la qual cosa volem 

construir edificis, per exemple, i el més ràpidament millor, cosa que provoca 

una mala qualitat i poca fiabilitat. 

  

  

Com les bombolles i el seu impacte o interacció entre ells des de les seves 

membranes, si la "membrana” de la terra col·lisionés amb una altra, els 

resultats podrien ser catastròfics. 

  

  

  

  

  

  

  



  


