1) ERELE UNIVERSULUI ÎNAINTE DE BIG-BANG.
Teoriile cosmogonice actuale susţin ideea cǎ universul actual ar fi apǎrut într-un punct singular,
printr-o explozie giganticǎ, susţinând şi ideea cǎ toatǎ substanţa universului, toatǎ masa
universului, s-ar fi nǎscut (ar fi apǎrut) spontan, într-o fracţiune de secundǎ. Punctul acela este
dat de convergenţa traiectoriilor observate ale tuturor galaxiilor. Acel punct este doar proiecţia
traiectoriilor, nu este sfera giganticǎ în care era conţinutǎ toatǎ substanţa, toatǎ masa
universului înaintea exploziei. Se mai acrediteazǎ ideea cǎ toatǎ mişcarea universului, ar fi
apǎrut deodatǎ (spontan) din nemişcare. Spiritul raţional nu poate sǎ admitǎ cǎ mişcarea s-ar
naşte din nemişcare. Pornind de la ideea cǎ particulele elementare ale substantei, pǎstreazǎ în
structura lor condiţiile în care au apǎrut, s-ar putea imagina, s-ar putea urmǎri etapele prcesului
de sintezǎ a substanţei universului. Putem spune cǎ particulele elementare sunt fosile ale
timpurilor când s-a plǎmǎdit substanţa universului. Ipoteza pe care o expun acum, este cǎ toatǎ
energia universului actual, provine din energia necreatǎ a unor câmpuri magnetice gigantice,
care înfǎşurau spaţiul (oceanul) finit al universului şi asigurau suspensia universului în infinit.
Câmpurile magnetice gigantice, înfǎşurate ca un ghem în mai multe straturi ar fi constituit o
manta, o captuşalǎ, ca o sfera giganticǎ, în interiorul cǎreia ar fi funcţionat cuptorul gigantic în
care s-a sintetizat (s-a plǎmǎdit) substanţa universului fizic actual. Câmpurile magnetice
componente ale mantalei magnetice, ar fi fost materializate de gigantici şi masivi curenţi
eterici, care lunecau cu viteze hiperluminice prin spaţii infinite. Pǎtura magneticǎ ar fi avut
perioade îndelungate de dilatare puternicǎ urmate de perioade de contracţie foarte puternicǎ.
Într-o perioadǎ de contracţie foarte puternicǎ, straturile interne ale mantalei magnetice au
început sǎ se macine între ele. Deoarece densitatea liniilor de câmp era atat de mare, încât
liniile unui câmp nu mai puteau luneca printre liniile altui câmp, liniile câmpurilor magnetice
s-au fragmentat şi au fost constrânse sǎ îşi continue mişcarea în spaţii infinit de mici
(microscopice). Au apǎrut astfel structuri microscopice spiralate cilindric în jurul unui ax
excentric. Aceste structuri ar fi fost primordii de fotoni. Ar fi existat o erǎ a primordiilor de
fotoni, la sfârşitul cǎreia tot universul ar fi fost un ocean de primordii de fotoni de foarte diferite
dimensiuni. Primordiile de fotoni, lunecând cu viteza luminii, ar f avut parcursuri libere uriaşe,
iar interacţile între ele ar fi fost foarte slabe. Într-o perioadǎ de dilatare a mantalei magnetice,
în tot oceanul universului era o plasmǎ rece de primordii de fotoni care conţinea toatǎ masa
universului, distribuitǎ uniform. Începând o perioadǎ de contracţtie a mantalei magnetice,
datoritǎ reducerii drumului (parcursului) liber, primordiile de fotoni, prin interacţiuni între ele
s-au organizat în structuri (lanţuri catenare) liniare, care ar fi fost primii fotoni uşori. În cursul
acestei ere condiţiile de presiune şi densitate energeticǎ s-au pǎstrat mult timp constante, încǎt
toţi fotonii diferiţi ca energie, ca lǎţime şi grosime, au ajuns la aceeaşi lungime de circa 2,2
cm. Ar fi existat o erǎ a fotonilor uşori în cursul cǎreia toate primordiile de fotoni s-ar fi
convertit în fotoni uşori. Tot universul era un ocean de plasmǎ rece de fotoni uşori, care lunecau
cu viteza luminii şi interacţionau slab între ei. Urmând o contractie puternicǎ a mantalei
magnetice, plasma de fotoni uşori este puternic comprimatǎ. Spaţiul liber de mişcare al
fotonilor s-a redus puternic. Plasma de fotoni uşori a început sǎ se încǎlzeascǎ. Densitatea
energeticǎ a plasmei a crescut mult. Fotonii uşori s-au contractat foarte puternic şi
s-au refractat în structuri inelare bipolare de dimensiunile atomilor 10 10 m  , care ar fi
primordii de sarcini electrice. Ar fi existat o erǎ a primordiilor de sarcini electrice, în cursul
cǎreia aproape toţi fotonii uşori s-au convertit în primordii de sarcini electrice de ambele tipuri

în mod egal. Universul tot era un ocean de plasamǎ de primordii de sarcini electrice (de
structuri inelare bipolare). Temperatura plasmei era ridicatǎ. Parcursul liber al structurilor
inelare bipolare era redus. Interacţiunile între structuri erau foarte dese, cu procese deanihilare
şi regenerare a fotonilor. A urmat o perioadǎ de contracţie în continuare a mantalei care a
produs o comprimare mai puternicǎ a plasmei de primordii de sarcini electrice. Densitatea
energeticǎ a plasmei a crescut mult. Temperatura plasmei acrescut de asemenea. În aceste
condiţii, primordiile de sarcini se întrepǎtrund între ele dând naştere la structuri inelare foarte
multipolare de mare energie şi mare instabilitate. Ar fi existat o erǎ a structurilor inelare
foarte multipolare de dimensiunile atomilor. A urmat o perioadǎ de dilatare puternicǎ a
mantalei magnetice. Plasma de structuri inelare foarte multipolare s-a rǎcit puternic. Structurile
inelare foarte multipolare s-au desfacut în fotoni de mare energie, în fotoni gama. A început
era fotonilor grei de mare energie. Sfera universului este acum un ocean de fotoni grei. Toatǎ
masa universului se gǎseşte acum în structura fotonilor grei. A început o altǎ perioadǎ de
contracţie a mantalei magnetice, care a dus la comprimarea puternicǎ a plasmei de fotoni grei.
Temperatura, presiunea şi densitatea energeticǎ a plasmei de fotoni grei au crescut mult,
parcursul liber şi viteza de translaţie ale fotonilor grei s-au redus foarte mult. În aceste condiţii
fotonii grei, fotonii gama se contractǎ puternic şi se refractǎ în structuri inelare bipolare, de
dimensiunile electronilor 10 15 m  . Se nasc acum sarcinile electrice, de ambele semene. Începe
era sarcinilor electrice, în cursul cǎreia toţi fotonii grei se convertesc în sarcini electrice.
Universul tot este un glob de plasmǎ de sarcini electrice, puternic confinatǎ de câmpurile
magnetice ale mantalei. Temperatura plasmei este foarte mare. La fel densitatea de energie este
foarte mare. Parcursul liber este foarte mic. Iar procesle de anihilare sunt la echilibru cu
procesele de generare de perechi. Urmeazǎ altǎ etapǎ de comprimare foarte puternicǎ a plasmei
de sarcini electrice. Temperatura, presiunea şi densitatea energeticǎ ating vlori mai mari.
Parcursul liber este foarte redus. În aceste condiţii, procesele de anihilare nu mai sunt posibile.
Sarcinile electrice strivite de presiunea giganticǎ, se contractǎ pânǎ la jumatate şi se
întrepǎtrund unele în altele, luând naştere structuri inelare foarte multipolare de foarte mare
eneregie şi de mare stabilitate. Se nasc astfel structurile grele ale barionilor. În prima parte a
comprimarii sunt favorizate structurile protonilor, care având o sarcinǎ pozitivǎ necompensatǎ,
prezintǎ fluxul centripet de pompare a eterului de cǎtre sarcina pozitivǎ, iar prin interacţiunile
repulsive ocupǎ imediat, prin agitaţia termicǎ, tot spaţiul disponibilizat prin structurarea foarte
multipolarǎ. Structurile barionilor, generând câmp gravific intens, se concentreazǎ în zona
centralǎ a sferei universului. Ar fi existat o erǎ a protonilor, în cursul cǎreea cea mai mare
parte a sarcinilor s-au convertit în protoni. Universul este un glob de plasmǎ protonoelectronicǎ foarte fierbinte, cu un miez gigantic de protoni, înconjurat de o pǎturǎ de electroni.
Comprimarea plasmei continuǎ sǎ creascǎ. Creşterea puternicǎ a densitǎţii energetice, forţeazǎ
electronii sǎ penetreze în structurile protonilor, unde compenseazǎ sarcinile electrice pozitive
şi dau naştere structurilor grele de foarte mare energie şi de mare stabilitate ale neutronilor. A
început era neutronilor, în cursul cǎreia o mare parte din protoni se convertesc în neutroni,
ajungânduse la raportul actual dintre protoni şi neutroni din substanţa universului. Universul
este acum un un glob de plasmǎ extrem de fierbinte şi extrem de comprimatǎ, cu un miez
gigantic protono-neutronic şi o coajǎ de electroni. Migrarea structurilor grele cǎtre zonele
centrale, produce stratificarea dupǎ densitate. Apǎrând materia grea, câmpul gravific gigantic
generat produce o comprimare suplimentarǎ a globului de plasmǎ. Are loc o creştere în
continuare a presiunii plasmei protono-neutronice. Contracţia structurilor barionice nemaifiind
posibilǎ, protonii se lipesc de neutroni, în diverse configuraţii dupǎ densitatea straturilor

plasmei, dând naştere structurilor nucleare de foarte mare energie şi stabilitate. Se nasc astfel
nucleele elementelor chimice ale substanţei universului, de la cele mai grele pânǎ la cele mai
uşoare, dupǎ densitatea stratului în care s-au sintetizat. Ar fi existat deci o erǎ a nucleelor, în
care universul este o sferǎ giganticǎ extrem de fierbinte de plasmǎ nuclearǎ, foarte puternic
comprimatǎ, o sferǎ de nuclee, stratificatǎ dupǎ densitate, şi o coajǎ de electroni. Apǎrând
structurile nucleare, prin recţiile nucleare se elibereazǎ cantitǎţi gigantice de energie care
produc creşterea în continuare a temperaturii şi presiunii pânǎ la valori gigantice. Mantaua
magneticǎ a urmat o perioadǎ de dilatare puternicǎ, îndepǎrtânduse în adâncimi infinite. Dar
universul rǎmâne tot o sferǎ giganticǎ de plasmǎ puternic comprimatǎ doar de câmpul gravific
gigantic al masei universului. Presiunea plasmei crescând foarte mult în urma miliardelor de
reacţii nucleare, ajunge sǎ depǎşeascǎ mult presiunea câmpului gravific. În aceastǎ situaţie, la
un moment, sfera universului explodeazǎ. Toatǎ substanţa universului este expulzatǎ cu vitezǎ
uriasǎ, în adancimea spaţiului cosmic. A început era stelarǎ, în cursul cǎreea subsatanţa
universului evolueazǎ sub influenţa a trei câmpuri. Toate erele universului pânǎ la era stelara
s-au petrecut în afara timpului. Întrucît toate mişcǎrile erau suprapuse si amestecate, nu se
putea separa o succesiune de evenimente constante care sǎ poatǎ sǎ fie numǎrate şi cu ajutorul
cǎreia sǎ se poatǎ compara diferitele faze de evoluţie ale universului înainte de big-bang.
Câmpul gravific al miliardelor de nori de plasmǎ, organizeazǎ substanţa universului în stele
(globuri de plasmǎ) şi sisteme de stele; -galaxii şi metagalaxii. Câmpul de inerţie apǎrut în
momentul exploziei, asigurǎ translaţia radiarǎ a sistemelor de stele în adâncimea spaţiului
cosmic. Câmpul gravific al maselor stelare produce curbarea şi spiralizarea traiectoriilor.
Câmpul magnetic fosil, ramǎşiţǎ a mantalei magnetice, asigurǎ dilatarea acceleratǎ a
universului. Substanţa universului, fiind structuratǎ ca motor electric, evoluând în spaţii cu
inducţie magneticǎ tot mai micǎ, suferǎ procesul de accelerare, (de ambalare), fapt care
produce dilatarea acceleratǎ a universului. Probabil accelerarea substanţei va continua încǎ
multe zeci de miliarde de ani, pânǎ când translaţia substanţei ajunge la viteze superluminice,
la care structurile dinamice ale substanţei se dezagregǎ, se desfac, eliberând liniile câmpurilor
magnetice din care sau nǎscut. Câmpurile magnetice astfel eliberate ar putea cândva, în alte
vremuri sǎ dea naştere la un alt univers de substanţǎ.

