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 {  Przesłanie  niniejszego tekstu jest wyrażone innymi słowy w języku angielskim pod .: 

" Theories attributing meaning to human life and promoting health "  

http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_world_health_and_societal_politics/vo
lume_5_number_2_1/article/theories_attributing_meaning_to_human_life_and_promoting_he
alth.html  
 
oraz w języku francuskim pod   

 La théorie de la participation des hommes dans la réversible reconstruction de l'Univers   - 
théorie indiquant le sens de la vie humaine et remontant  bien être et la santé  [ 
http://www.angelfire.com/ga3/gean/theorie.htm ]  }  

 
 
         
  Wstęp 
  
   Jest kilka ważnych powodów aby sformułować   i  rozpowszechniać - między innymi 
przedstawić także Państwu - teorię  określającą  kosmologiczny  sens życia ludzi oraz   
psychologiczne, socjalne,  a nawet zdrowotne   następstwa  uznania tej teorii za wysoce 
prawdopodobną.  
 
 1. Jest intelektualnym wyzwaniem i dręczącą koniecznością wyjaśnienie dlaczegóż to 
     obserwujemy taki  niebywały pęd ludzi do zrozumienia wszystkiego, czyli rozwoju 
     wszelakiego  poznania, dokonywania ustaleń naukowych i  rozwoju technologii.  
     Wyzwaniem intelektualnym jest także  udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy pojawienie 
     się ludzi we Wszechświecie i ich świadomości, świadomych działań  było 
     przypadkowe,  czy tez jest raczej koniecznością  w  planie rozwoju Wszechświata.     
     
2. Jeśli się zastanowić  i ewentualnie dokonać  przeglądu literatury to żadna z dziedzin 
    ludzkiej kultury nie  określa  sensu (celu)  życia ludzi. 
       a. Sensu, celu życia ludzkiego nie określają doktryny religijne. Zawierają one co 
           najwyżej zalecenia dotyczące oczekiwanych zachowań (stylu życia) i zawierają 
           przewidywania dotyczące losów ludzi po ich fizycznej śmierci. 
       b. Sensu życia ludzkiego nie określa żadna z klasycznych  teorii  metafizycznych 
           takich jak systemy metafizyczne Platona, Epikura, Arystotelesa, cyników, stoików, 
           Spinozy i Kanta.          
       c. Sensu życia nie jest oczywiście w  stanie określić nauka,  jako że jej metodologia nie 
          umożliwia wypowiadanie się na taki  temat.   
 
    3. Tak się składa, że sformułowane niedawno teorie kosmologicznie, jak się okazuje,   
        umożliwiają określenie ważnych - wręcz niezbędnych dla podtrzymania trwania życia 
        biologicznego  - zadań  jakie stoją  przed ludźmi i innymi inteligentnymi 
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        cywilizacjami. Owe wnioski wynikające dla dostrzeżenia sensu życia ludzi są 
        jednak mało znane. 
 
   4. Uznanie tych teorii za wysoce prawdopodobne ułatwia zażegnanie odwiecznego sporu 
       pomiędzy zapatrywaniami religijnymi a spekulacjami  metafizycznymi negującymi 
       istnienie Stwórcy Świata.  Niedawno sformułowana koncepcja "Intelligent Design" 
       może być uzupełniona poprzez wskazanie , kto był projektantem świata. 
 
   5. Rozpowszechnienie  wiedzy  na temat  omawianej tu "Teorii niezbędności ludzi w  
       nawrotowym odtwarzaniu się Wszechświata (TWLNOW)"   powinno wpłynąć na 
       przeciętne samopoczucie, kondycję psychiczną ludzi  więc w rezultacie także na stan  
       zdrowia populacji.  
 
    Może zastanawiać  jaki jest powód, że ja - co prawda pracowni uniwersytecki, ale z 
zawodu  lekarz przedstawiam tą teorię? Wynika to z moich wcześniejszych zainteresowań 
computers sciences, neurofizjologią, psychologią, socjologią  i filozofią - dziedzin z których 
wynikają  podstawy teoretyczne  teorii - co pozwoliło mi dostrzec możliwość jej 
sformułowania. 
  
    Wydaje się,  iż byłem więc  jednym  z pierwszych autorów na świecie, którzy TWLNOW 
sformułowali  - opublikowali (8,9,10). Być może nie odważyłbym się jednak przedstawiać 
tych niesłychanie kontrowersyjnych  tez, gdyby wkrótce po mnie kilku innych autorów nie  
zaproponowało koncepcji dość podobnych. Jest ich nie wielu i podobnie  jak ja mają oni 
olbrzymie trudności z jej upowszechnianiem, gdyż  uznanie tej teorii budzi wpierw 
niezrozumienie,  niedowierzania, a potem  niesłychany opór. 
 
    Podobne do moich zapatrywania  prezentują  James Gardner (2), Michio Kaku (3) i Frank 
Tipler (4).  Aspekt kosmologiczny dostrzegają  także Alan Guth(5), Lee Smolin(6),  Steven 
Weinberg, Andrei Linde, Martin Rees, Neil Torok. W pewnym sensie istota tej teorii wynika 
także z tzw. systemowego oglądu świata (11,12,13) 
 
    Należy może już na wstępie podkreślić, że  wśród  nieco odmiennych wersji  tej teorii 
należy wyróżnić taką jej odmianę, która przewiduje "utylizację śladów po życiu osób 
zmarłych" - a więc która przewiduje pewną formę "zmartwychwstania" lub  być może 
należałoby powiedzieć reinkarnacji.  Poszczególne odmiany  teorii mogą także  przewidywać 
lub nie przewidywać  - przekazanie informacji o żyjących (ewentualnie także wcześniej) 
w naszym Wszechświecie istotach inteligentnych do wnętrza Wszechświata potomnego.  
    
   Ponieważ wyjaśnienie istoty teorii nie jest proste oddzielę w niniejszym referacie 
stwierdzenia określające jej konstrukcję od uzasadnień empirycznych, które są dostępne np. 
na stronie Internetowej [1]. Niektóre zagadnienia rozwijam w zamieszczonych w  niniejszym 
artykule przypisach.   
 
Najkrócej jak można, w punktach - teorię można próbować wyjaśnić następująco.: 
   
 
1. Obserwowany przez nas, rozwijający się Wszechświat (fragment Wszechświata?) też 
kiedyś miał swój początek, po czym rozpoczął rozwój, który jest kontynuowany, co przejawia 
się szybkim rozwojem technologii i przyrostem wiedzy. Obecna postać Wszechświata ulegnie 
unicestwieniu.  Obserwowany przyrost wiedzy i rozwój całości kultury jest wysiłkiem w 
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kierunku zrozumienia istoty procesów fizycznych, kosmologicznych, istoty życia, 
funkcjonowania umysłu i społeczeństw po to aby stworzyć szansę na jego odrodzenie. 
 
2. Biorąc pod uwagę powszechne zjawisko emergencji na wszystkich poziomach komplikacji 
skłania do wniosku, że istoty ludzkie pojawiły się jako niezbędny krok w rozwoju  
wszechświata, któremu należy przypisywać zasadnicze znaczenie.  
  
3. Poznanie "przepisu" na nową wersję Wszechświata nie jest wystarczające, gdyż według 
przepisu (projektu) coś (ktoś) musi ową ideę zrealizować. Innymi słowy musi istnieć 
"procesor", który przepis ów wykona.  
 
4. W naturze ,  twory ożywione - istniejące obecnie ("n") były wytworzone przez podobne 
byty generacji "n -1". Tak więc program  genetyczny, określający organizm, zapisany na 
łańcuchach DNA chromosomów komórki jajowej jest realizowany przez organizm matki, a 
więc organizm "n -1" - tego pokolenia. 
 
5. Przez analogię można przypuszczać, że nowa wersja Wszechświata zostanie 
zrealizowana także przez obiekt "n -1" -  tego pokolenia, to znaczy przez obecny 
Wszechświat. 
  
6. Ludzie w sposób podświadomy dążą do poznania wiedzy potrzebnej dla zaprojektowania 
nowego Wszechświata  i do opanowania  takich form inżynierii kosmicznej,   która 
umożliwi utworzenia wszechświata potomnego 
 
7. Utworzenie wszechświata potomnego  może się okazać celem tak trudnym iż należy 
rozpatrywać zmodyfikowaną wersję niniejszej  teorii (wersja "silniejsza"- teoria 
rozwinięta II stopnia), która  przewiduje powstanie  nadrzędnej, globalnej inteligencji i 
świadomości istot żyjących naszej planety. Zakłada się,  że możliwości  poszukiwania 
rozwiązań trudnych problemów takiego umysłu będą większe. Przewidywanie powstania 
takiego umysłu jest  koncepcją zbliżoną do pojęcia Gai jako systemu oraz noosfery ( i 
punktu Omega )  w sensie Teiharda de Chardin.  
      Można tą ideę ekstrapolować i uogólnić. Można zakładać,  że analogiczne umysły 
powstaną  także  na innych planetach zamieszkałych przez inteligentne cywilizacje. 
Można dodatkowo założyć, że takie planetarne umysły pewnej galaktyki będą się 
porozumiewać przez swoiste,  niepoznane   jeszcze sposobów komunikowania się. Można 
by wtedy mówić o jaźni nadrzędnej pewnej galaktyki,  a nawet jaźni   nadrzędnej 
Wszechświata {#1}.   
      
8. Wszechświat można więc pojmować jako wielki organizm  - twór, który prócz 
rusztowania (czasoprzestrzeń, gwiazdy, planety) ma  umysł. W myśl  przedstawionych  
zapatrywań  ludzie żyjący aktualnie wydają się elementami ( analogia do neuronów)  
wczesnej  wersją powstającego, rozwijającego się "mózgu Wszechświata".  Przez analogię do 
mózgu ludzkiego należy się jednak  zastanowić  czym są treści  zapamiętane przez ów mózg 
nadrzędny.    
 
9. Jeśli uznać analogię pomiędzy człowiekiem a Nadrzędnym Tworem Myślącym, to w tym 
świetle ludzie którzy żyli i zmarli stanowią informacje   wpisane do pamięci tego 
nadrzędnego umysłu.  Życie ludzkie  wraz  z  wchodzeniem osób w rozmaite interakcje, 
niektóre intensywne na wskutek istnienia   fenomenu  miłości   jest wytwarzaniem  
powiązanych ze sobą  śladów pamięciowych, czyli tzw. engramów pamięciowych 
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Nadrzędnego Umysłu, które ładowane są do pamięci przez ( zarejestrowanie ) "zamrożenia" 
ich we wnętrzu kuli czasoprzestrzeni. 
 
10. Powstanie potężnego nadrzędnego umysłu zapewne umożliwi zaprojektowanie nowej 
wersji wszechświata i jego odtworzenie, jednak w tym momencie wywodu należy zwrócić 
uwagę,  iż niektóre osoby formułujące TWLNOW różnią się w swoich przewidywaniach. 
Frank Tipler  zakłada, że celem ludzkości jest zrealizowanie przewidywań religii 
monoteistycznych, tzn. zapewnienie możliwości zmartwychwstania ludzi u kresu czasów (3). 
Zgodnie z wizją religii chrześcijańskiej ludzie w swoim „życiu po życiu” będą istnieli w 
innego rodzaju ciałach (3,16). Według Tiplera  będzie to zrealizowane poprzez zbudowanie 
potężnego systemu informatycznego, we wnętrzu którego wszyscy  żyjący  wcześniej ludzie  
zostaną  „odtworzeni” na tzw. II stopniu implementacji, czyli "zostaną emulowani" we 
wnętrzu owego hyper – cyber - systemu  wg wzorców tkwiących w czasoprzestrzeni (3). 
Należy podkreślić, że ta – jeszcze silniejsza  wersja teorii (teoria rozwinięta III stopnia)  
zakłada wykorzystanie śladów po życiu istot żyjących wcześniej.                                       
 
11. Odmiana teorii przedstawiona przez Franka Tiplera zakłada,  że czasoprzestrzeń będzie 
się zapadać i powstanie tzw. „Wielki Kolaps” (Big Crunch).  Od czasu odkryć astronomów z 
roku 1998 wiadomo iż nasza czasoprzestrzeń nie będzie się kurczyć (14) {#2}. Odwrotnie, 
dokonuje one coraz szybszej ekspansji. Frank  Tipler przedstawił więc  w ostatniej swojej 
książce („Physics of Christianity”) wizję,  iż wysoko zaawansowane cywilizacje dokonają 
anihilacji ciężkich cząstek po to aby zmniejszyć ilość  materii w Wszechświecie i wywołać 
zapadanie się czasoprzestrzeni (16).   
 
12. Nie jest to jedyna możliwość. Wysoko rozwinięte cywilizacje mogą dążyć raczej do 
utworzenia innej, nowej czasoprzestrzeni. Przy takim założeniu  zachodzą   trzy możliwości: 
 
(a) Inteligentna cywilizacja powodująca utworzenie wszechświata potomnego nie utworzyła  
jaźni nadrzędnej  i  działa jedynie poprzez swoich przedstawicieli  i nie stara się  wpisać do 
tak powstającego Wszechświata potomnego informacje o istotach, żyjących wcześniej. Jest to 
tzw. słaba odmiana teorii I – stopnia.    
 
(b) Wysoko rozwinięta cywilizacja wykształca jaźń nadrzędną i powoduje powstanie 
Wszechświata potomnego, lecz nie planuje żadnej formy odtwarzania istot żyjących 
wcześniej (odmiana teorii II stopnia)  
 
(c) Wysoko rozwinięta cywilizacja wykształca jaźń nadrzędną i powoduje powstanie  
Wszechświata potomnego,  lecz zostaje - prócz tego - opanowany niezwykle efektywny  
sposób zaprojektowania  odtwarzanego wszechświata (jego precyzyjne dostrojenie), tak że do 
świata potomnego zostają przekazane informacje o istotach żyjących wcześniej 
(ponownie tzw. silna wersja teorii  III stopnia).                                                         
 
13. Aby mówić o takiej formie  odradzania się - jaka przewiduje silna wersje teorii trzeba 
wprowadzić koncept  wielu cykli   i założyć, że  obecna, obserwowana faza szybkiego 
rozwoju  to odtwarzanie - w sposób skoordynowany -   całej sekwencji poprzednich wzorców 
na wzór istoty embriogenezy.  Konsekwencją przyjęcia konceptu wielu cykli odradzania się 
Wszechświata i uznania konieczności odtwarzania zawsze dość uporządkowanej sekwencji, 
tak jak dzieje się to w trakcie rozwoju płodu  prowadzi do zaskakującego, niecodziennego  
wniosku, że TERAZ TO MY NIEJAKO, W PEWNYM SENSIEM  
ZMARTWYCHWSTAJEMY. 
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15. Wszechświat, odradzając się, powstaje na nowo w sposób stopniowy, ewolucyjny, nie 
natychmiastowy, nie magiczny. Wykorzystuje zapewne pamięć o swoim poprzednim 
rozwoju. Podobnie jak w  procesie embriogenezy jest dość dokładnie określony plan 
powstawania konstrukcji i docelowy stan rozwoju budowanego układu.   
 
16. Zaczątek, "poród" i rozwój nowego Wszechświata będzie zapewne podobny do procesu 
" narodzin i rozwoju człowieka". Należy więc zauważyć, że ów sam początek to pobranie 
pewnej "cząstki materialnej" ( komórka jajowa, zygota ) z organizmu matki. Później 
organizm matki (ów procesor) dostarcza energii (odżywianie poprzez łożysko). Konieczne 
jest także znaczne "przekształcenie organizmu kobiety" (zmiany hormonalne, przygotowanie 
do porodu). Jednocześnie mimo użycia "CAŁEJ SWOJEJ MOCY" kobieta nie wie "JAK 
SKONTRUOWANE JEST DZIECKO", działa niejako INSTYNKTOWNIE. Po urodzeniu 
dziecka kobieta, prócz wysiłku, emocji, instynktownej wiedzy UŻYWA TAKŻE SWOJEGO 
DUCHA. Już w okresie niemowlęctwa przekazuje dziecku zapamiętane wzorce, rozmaite 
informacje.  
 
17. Nowy Wszechświat zapewne podobnie NIE   BĘDZIE   OBMYŚLONY  CAŁKIEM   NA 
NOWO, lecz my i nasi potomkowie ustalą jedynie SPOSÓB NA WYKORZYSTANIE 
wcześniejszych i późniejszych składowych czasoprzestrzennego tworu, tak aby mógł narodzić 
się nowy Wszechświat.  
 
18. Aby  nowy Wszechświat mógł  rozwijać się zgodnie z założonym planem , trzeba  
zapewne wykorzystać wiedzę  o  jego wcześniejszych i późniejszych fazach rozwojowych 
Przepis, program na nowy wszechświat  musi więc  być sformułowany  w oparciu o wiedzę  
dotyczącą całości zrealizowanego wzrastania aktualnego wszechświata. Dlatego wydaje sie 
niezbędne aby móc uwzględniać "ślady pamięciowe" o istotach żyjących wcześniej na całej 
skali czasowej rozwoju  aktualnej wersji Wszechświata.   
 
19. Decyzja  o utworzeniu nowego Wszechświata będzie podjęta  przez naszych potomków,  
którzy zapewne  nie będą  już  "ludźmi z krwi i kości", istotami pełnymi wigoru, emocji i 
instynktownych działań jak my. Być może decyzję będzie podejmować jaźń nadrzędna.  Tym 
nie mniej  nowy Wszechświat  zostanie zrealizowany w oparciu o  „projekt nowego świata”,  
ładowany do pamięci  planetarnej a w przyszłości międzyplanetarnej sieci komputerowej już 
teraz przez nas, według wyobrażeń współczesnych nam ludzi.  
 
20. Współcześni fizycy podsuwają myśl dotyczącą tego co może być odpowiednikiem 
"narządów rodnych umożliwiających  powstanie nowego wszechświata".  Stephen Hawking 
w książce pt.: "Czarne dziury i wszechświaty niemowlęce" postuluje, że może być to każde 
miejsce w którym zachodzi zagęszczenie materii, zbliżone do warunków początkowych 
Wielkiego Wybuchu. Podobnego zdania jest Michio Kaku (5).  
 
21. Można więc już wskazać w strukturze kosmologicznej obecnego Wszechświata miejsca, 
które odpowiadają "mózgowi, jego pamięci  i  organom  umożliwiającym   odrodzeniu się  
Wszechświata  w   postaci  podobnej  do naszej.  Mózg to obwodowy region każdej galaktyki, 
gdzie powstają warunki do rozwoju planet zamieszkałych przez rozumne cywilizacje (czoło 
ekspansji tego miejsca czasoprzestrzeni i przeszłość). "NARZĄD  UMOŻLIWIAJACY  
ODTWORZENIE" to najbliższa masywna CZARNA DZIURA, która zazwyczaj znajduje się 
w  centrum każdej galaktyki spiralnej , albo jak sądzi Michio Kaku inne osobliwości 
kosmologiczne.  
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22. Późniejsza, stosunkowo wolno zachodząca faza rozwoju nowego Wszechświata polegać 
będzie, podobnie jak i faza obserwowana obecnie, na "sekwencyjnym, uporządkowanym  
odtwarzaniu wzorców  na   "formy żywe".  Zostaną użyte zapewne nie tylko "przepisy na 
ludzi", ale wcześniej "przepisy na gady, dinozaury", których już teraz nie ma, ale wcześniej 
były, czyli które "tkwią w przeszłości". 
 
23. Duchy obecnego Wszechświata  wnikną więc  do istoty nowego Wszechświata, tak jak 
teraz  duchy z poprzedniego  cyklu wnikają w nas ! Można więc zakładać że istota pewnej 
osoby została utworzona „na wzór” pobrany z poprzedniego Wszechświata, a jej życie  
wytwarza ślad,  który posłuży do odtworzenia pewnej osoby w Wszechświecie przyszłym.  
 
 24.  Przedstawiony wywód ma znaczenie dla kondycji psychicznej współczesnych ludzi, 
gdyż wskazuje na namacalny, realny sens  i cel ludzkiej egzystencji.  Wydaje się bowiem, że 
życie każdego człowieka jest niezwykle ważne i użyteczne dla innych, dla przyszłości, gdyż 
prowadzi do wytworzenia ŚLADU PAMIĘCIOWEGO (skrawka formy czasoprzestrzeni 
który   d e f i n i u jemy     tu jako "ducha  zmarłego człowieka"), który jest niezbędny "jako 
wzór", potrzebny w procesie odtwarzania nowego Wszechświata, a nawet więcej, bo dla 
kontynuacji "ŁAŃCUCHA TRWANIA WSZECHRZECZY".  
 
 25.  Na dodatek to my właśnie teraz, działając emocjonalnie i niecierpliwie, formułujemy 
startowy, operacyjny sposób (plan) odrodzenia sie świata. Nasi potomkowie, "intelektualiści", 
co prawda, podejmą dopiero decyzję, ale muszą odwołać się do naszej "młodzieńczej" 
warstwy tworu czasoprzestrzennego.  
 
 26.  Każdy z nas może uznać się (jeśli chce!!!) za istotę nieśmiertelną, gdyż: 
"skoro żyje", to znaczy "był wywołany " i wytworzony w obecnej czasoprzestrzeni i  
"ślad  po swoim życiu", czyli swojego ducha "ZOSTAWI", a duch ten stanie się po ŚMIERCI  
(dopiero po śmierci!) WZORCEM, który przyczyni się do odtworzenia "analogicznej" 
(jakkolwiek nie całkiem takiej samej) istoty w nowym wszechświecie. Duch nasz miał 
prapoczątki w poprzednim Wszechświecie i zapewne wniknie w istotę nowego 
Wszechświata.   
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{#1} W takich okolicznościach  ziścił by się koncept punktu Omega  w skali  szerzej aniżeli 
w dziełach Teiharda de Chardin, które dotyczyły jedynie  skali planetarnej. Zachodzące 
procesy tworzenia noosfery dotyczyłyby skali kosmicznej, tzn. całego Wszechświata.  Należy  
podkreślić, że  przewidywanie powstania wpierw  nadrzędnej jaźni całej planety,  później 
umysłu galaktycznego i w końcu umysłu Wszechświata  stwarza pewien problem 
metafizyczny, gdyż o inteligencji przenikającej cały wszechświat mówili już stoicy oraz 
Baruch Spinoza. Istnienie "duszy Wszechświata"  postulowała także znana wizjonerka Św. 
Hildegarda z Binden. Wydaje się jednak, że koncepcja  inteligentnej pneumy stoików, 
Wszechświata jako odwiecznej substancji, która może być utożsamiana z Bogiem i wydaje się 
wtórnych zapatrywań Hildegardy z Binden dotyczy bądź  (1)  niekwestionowanego  przez 
TWLNOW  odwiecznego podłoża, bądź  (2)  sił duchowych inkorporowanych do obecnego 
Wszechświata przez poprzedniego konstruktora, który zaplanował i wytworzył wszechświat 
obecny. 
 
{#2}Czy Wszechświat będzie dokonywał kolapsu ?  Piotr Ciesielski swój artykuł pt. "Piąta 
siła", opublikowany w dziale "Nauka" Gazety Wyborczej z dnia 27 lutego 1998 roku , 
rozpoczyna od następującego akapitu:   
 
"Obserwacje z ostatniej chwili przekonały astronomów, że Wszechświat będzie się rozszerzał 
w nieskończoność. Nie grodzi mu skurczenie się do punktu, z którego powstał. Ma to sprawić 
tajemnicza, odpychająca siła próżni, która przeciwstawia się grawitacyjnemu przyciąganiu 
planet, gwiazd i galaktyk - taką sensację przynosi tygodnik "Science" w dzisiejszym 
wydaniu."  
 
"Kluczem do rozwiązania tej tajemnicy okazały się obserwacje błysków bardzo odległych 
supernowych, czyli potężnych eksplozji (przyp. gwiezdnych). Te eksplozje zdarzyły się 
miliardy lat temu, gdy wszechświat był jeszcze bardzo mały, ale dopiero teraz do naszych 
teleskopów dotarło wysłane wtedy światło. Można z niego odczytać, jak szybko (przyp. ... w 
niedługim czasie od prawybuchów) oddalały się do siebie gwiazdy - a więc jak szybko 
rozszerzał się wtedy Wszechświat."  
 
"Kilka niezależnych grup astronomów z całego świata wyliczyło zgodnie - tempo 
rozszerzania było na tyle spore, że dziś nie ma już szans na to, żeby scenariusz odwrócił się i 
aby Wszechświat zaczął się kurczyć." Powyższe fragmenty cytowałem już książce p.t.: "Luka 
Szczęścia - kompletowanie sensu", wydanej w roku 1999 ( 40 )." 
 
Piotr Cieśliński, ów niezmordowany popularyzator wiedzy w artykule z dnia 13 lutego 2003 
w artykule pt.: "Stary jak Świat " w którym omawia wnioski z niedawno uzyskanego zdjęcia ' 
niemowlęcego stadium rozwoju Wszechświata ' uzyskane przez sondę WMAP ( Wilkinson 
Microwave Anisotropy Probe ) pisze o utrwalonym już przekonaniu kosmologów: "... 
Wszechświat będzie rozszerzał się wiecznie, stygnąc i to coraz szybciej... ".  
 
O konsekwencjach odkrycia astronomów dotyczących otwartego modelu Wszechświata dla 
Teorii Punktu Omega Franka Tiplera 
 
W jednym z rozdziałów książki 'Luka szczęścia - kompletowanie sensu', wydanej w roku 
1999 ( 40 ), opowiadając o ważnych wówczas dla nauki wydarzeniach napisałem:  
" ...Znany fizyk z Uniwersytetu na Hawajach, prof. Vic Stenger wysłał do Klubu Omega w 
dniu 9 stycznia 1998 roku list pt.: "Operationalisation of Tipler". To właśnie Vic Stenger, 
pisząc o obserwacjach najbardziej oddalonych gwiazd supernowych, napisał zdanie "BYE, 
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BYE Tipler". Prof. Stenger opierał się wówczas na artykule opublikowanym przez S. 
Perlmuttera i wsp. W NATURE" nr 6662/391 z 1 stycznia 1998 roku pt.: "Discovery of a 
supernova explosion at half the age of the universe"(10).   
 
Napisałem wtedy do Klubu Omega list pod smutnym tytułem: "Omegon, reincarnation or the 
technology to retrieve our 'souls'". Postulowałem w owym liście, że jeśli Wszechświat jest 
otwarty i chcielibyśmy koniecznie coś zrobić, aby jednak wydarzyły się przepowiednie 
zawarte w Starym i Nowym Testamencie, to trzeba by wrócić do dawnego pomysłu, właśnie 
Stengera i pomyśleć o "Omegonie". Otóż na początku istnienie Internetowej listy dyskusyjnej 
omega-point@world.std.com Vic Stenger zaproponował, aby ustalić termin "OMEGON" dla 
następujące sytuacji: "Hipotetyczna, wysokorozwinięta cywilizacja z rozmysłem manipuluje 
czasoprzestrzenią, aby doprowadzić do lokalnego kolapsu, aby wytworzyć warunki do stanu 
"Aleph", czyli stanu kiedy to ilość informacji (wiedzy) i możliwości tej cywilizacji narastają 
w sposób nieograniczony ". 
 
"...Sytuacja jest więc być może taka ( pisałem wówczas ), że; jak się nam dzisiaj wydaje, 
wszystkie galaktyki wraz z naszą "Drogą Mleczną" są gnane na zewnątrz, ale jeśli mamy 
kiedyś zmartwychwstać to musimy nauczyć się manipulowania ową "stałą kosmologiczną", 
po to aby wytworzyć "OMEGON"...."      
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