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Wyobraznia15 

 
W fizyce wszystkie drogi prowadzą do prawdy. Fot. Rafał Szydłowski  

 
 

15. Metakosmologia 
 
 
15.1. METAKOSMOLOGIA A METODOLOGIA FIZYKI  
 
 W poprzednich rozdziałach (10, 11, 13) przedstawiliśmy zarys kosmologii opartej na 
solidnych podstawach wiedzy z astronomii i fizyki. Wiedza ta tłumaczy dzieje kosmosu, ale 
nie wyjaśnia w jaki sposób oraz dlaczego pojawiła się i nie zniknęła ta maleńka fluktuacja 
kwantowa czasoprzestrzeni, z której wyewoluował nasz kosmos. Znamy dowody zaistnienia 
inflacji, która gwałtownie "rozdymała" ten pierwotny skrawek, ale sam początek jest owiany 
zasłoną mechaniki kwantowej, która skrywa bardzo dziwne, tajemnicze i nie zrozumiałe dla 
nas zachowania układów kwantowych. Do takich niezrozumiałych „dziwności” należy fakt 
probabilistycznego opisu rzeczywistości, który pozwala przewidzieć tylko 
prawdopodobieństwo, ale nie pozwala przewidzieć wyniku końcowego n.p. położenia obiektu 
kwantowego (por. dyfrakcja fulerenów na podwójnej szczelinie rozdz 4). Niepojętym 
zjawiskiem jest kolaps prawdopodobieństwa występujący w momencie, gdy świadomy 
obserwator dokona pomiaru kwantowego. Wtedy w jednym punkcie, w którym 
prawdopodobieństwo detekcji było nawet niewyobrażalnie małe, świadomy obserwator  
wykrywa cząstkę. Zatem to małe prawdopodobieństwo zmienia się natychmiastowo w 
pewność czyli jest równe 100%. a poza punktem detekcji przyjmuje wartość zero.  
Równie niezrozumiałe jest splątanie kwantowe, czyli tajemnicze oddziaływanie obiektów 
kwantowych na odległość (rozdz. 5).    
 Te dziwne zachowania cząstek kwantowych skłaniają nas do zastanowienia się co 
oznacza określenie, że wiedza jest prawdziwa. Gwarancją prawdziwości jest ścisłe 
zachowanie metodologii badań przyrodniczych, którą zilustrowano rysunkiem 15.1. Punktem 
wyjścia jest obserwacja wybranego wycinka przyrody wsparta wynikami pomiarowymi i 
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dotychczasową wiedzą. Wyniki obserwacji pozwalają stworzyć hipotezę, a hipoteza 
umożliwia przewidywanie nowych, często nieznanych dotąd efektów. Dopiero potwierdzenie 
wszystkich wyników przewidywań hipotezy stanowi kryterium jej prawdziwości. Na rysunku 
15.2 pokazano hipotetyczny przykład wykorzystania metodologii, który nie miał miejsca w 
historii, ale może ułatwić zrozumienie działania metodologii. Przy tworzeniu hipotezy prawa 
powszechnego ciążenia korzystamy z zasad dynamiki Newtona. Potwierdzeniem hipotezy jest 
możliwość wyprowadzenia praw eksperymentalnie ustalonych przez Keplera. Zwróćmy 
uwagę na to, że założone w hipotezie prawo (w tym przypadku prawo grawitacji Newtona) 
nie musi być prawdą ostateczną, ale jest dobrym przybliżeniem prawdy. Taki przypadek miał 
miejsce w przypadku powszechnego prawa ciążenia Newtona, które przez 200 lat sprawdzało 
się i nie zauważono żadnych żadnego odstępstwa. więc uważano je za prawdę ostateczną, ale 
po odkryciu teorii względności Einsteina, okazało się, że nie jest ono prawdą. Ale jest dobrym 
przybliżeniem prawdy dla prędkości mniejszych od c/3 (c – prędkość światła)   

     

Metodologia fizyki

Wiedza

Obserwacja 
eksperyment

Tworzenie hipotez
rozumowanie

Weryfikacja 
eksperymentem

Negatywny 
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Przyroda,
wszechświat

Samoograniczenie do zjawisk 
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Wyjątek obala regułę!
 

Rys. 15.1 Schemat metodologii nauk przyrodniczych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 5.2. Hipotetyczne odkrywanie prawa powszechnego ciążenia jako ilustracja metodologii 
badań przyrodniczych.  
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 Niebywałe sukcesy jakie nauki ścisłe osiągają w ostatnich wiekach mogły mieć 
miejsce tylko dzięki samoograniczeniu do badania zjawisk powtarzalnych i odtwarzalnych, 
czyli takich które przy wielokrotnym powtarzaniu, niezależnie od miejsca, czasu i osoby 
wykonującej pomiar dają takie same wyniki. A ponadto w tej metodologii 
 

Negatywny wynik nawet jednego doświadczenia sprawdzającego 
powoduje odrzucenie hipotezy albo ograniczenie jej stosowalności. 

 
Ponadto negatywny wynik weryfikacji hipotezy nie stanowi katastrofy: jest sygnałem, który 
mówi, że albo musimy poprawić hipotezę, albo też nowe fakty ujawnione przy weryfikacji 
przewidywań hipotezy stają się początkiem nowego łańcucha metodologii badań. W ten 
sposób  

 
Metodologia fizyki zawiera mechanizmy zabezpieczające przed błędami i pomyłkami. 

 
 

   
 
 

  

Rys. 15.3. Vailankanni w czasie tsunami w 26 grudnia 204 roku. U góry: położenie 
geograficzne i wygląd Sanktuarium (nie zniszczonego przez Tsunami). U dołu obraz  
zniszczeń wokół Sanktuarium [16]. 

 Zwróćmy jeszcze uwagę na świadome ograniczenie metodologii do zjawisk 
powtarzalnych i odtwarzalnych. Materialiści to świadome ograniczenie przyjęli jako pewnik. 
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Tymczasem w naszym świecie obserwujemy zjawiska niepowtarzalne i nieodtwarzalne. Są 
nimi cuda, które są przemilczane, a nawet informacje o nich są blokowane. Spektakularnym 
przykładem jest cudowne ocalenie sanktuarium Maryjnego w Vailakanni w czasie 
pamiętnego tsunami, w Zatoce Bengalskiej (rys. 15.3). Fala wysokości 12m popłynęła w głąb 
lądu na odległość 500m, niszcząc wszystko dokoła i uśmiercając ponad 1 000 osób w tym 
mieście. W tym czasie w  Sanktuarium odległym zaledwie o 50 m od brzegu morza, ponad 2 
000 wiernych uczestniczyło we Mszy św nie wiedziało nic o szalejącym żywiole. Dopiero po 
wyjściu z świątyni zobaczyli ogrom zniszczeń wokół nietkniętego obszaru Sanktuarium. Czyż 
nie jest to cud na miarę biblijnego przejścia żydów przez morze czerwone, gdy mieli wał wód 
po lewej i po prawej stronie [  ].  

 
 
 
15.2. METAKOSMOLOGIA MATERIALISTÓW  

 Teoria ewolucji wszechświata jest dobrym przybliżeniem prawdy. Natomiast to co 
powiemy o samym powstaniu wszechświata będzie zaledwie hipotezą, która nie została 
poddana weryfikacji eksperymentalnej z tego powodu tę część kosmologii nazywamy 
metakosmologią.  

 Najprostsza hipoteza mogłaby brzmieć następująco: Wszechświat wyłonił się z 
niczego bezprzyczynowo i bezcelowo jako fluktuacja kwantowa czasoprzestrzeni, podobnie 
jak cząstki wirtualne wyłaniają się z próżni kwantowej (rys. 13.4).  Judeochrześcijanie 
mogliby taką hipotezę zidentyfikować z aktem stworzenia wszechświata z niczego. Jednak 
zauważmy, że w przypadku fluktuacji kwantowych powstają wszystkie możliwe pary cząstek 
i antycząstek, które żyją bardzo krótko i anihilują. Dlaczego więc miałby powstać jeden 
wszechświat i nie zniknąć? Ponadto takie powstanie wszechświata przypominałoby kolaps 
prawdopodobieństwa, w którym realizuje się tylko jeden przypadek wszechświata 
antropicznego. Ten i podobne argumenty prowadzą do zastąpienia hipotezy jednego 
wszechświata hipotezą istnienia bardzo, bardzo wielu wszechświatów, czyli tak zwanego 
wieloświata.    

 Hipoteza wieloświata pozwala wyeliminować kolaps prawdopodobieństwa związany z 
pomiarem lub nawet zwykła obserwacją. W tym celu zakłada się, że wszystkie możliwe 
rezultaty pomiaru kwantowego realizują się, lecz w innych wszechświatach, które istnieją 
niezależnie od siebie. Gdybyśmy próbowali to porównać z rezultatami dyfrakcji cząstek na 
podwójnej szczelinie, to każde miejsce rejestracji cząstki odpowiadałoby jednemu z 
wszechświatów. Wychodząc z takich założeń różni autorzy dochodzą do wniosku, że liczba 
możliwych wszechświatów jest rzędu 10100, a nawet 10500 (Bryce DeWitt, Max Tegmark). Do 
tego dodajmy założenie Hugh Everetta, że każdy pomiar dzieli wszechświat na tyle części ile 
jest możliwych różnych wyników. A przecież podejmujemy decyzje we wszechświecie 
antropicznym i każda nasza decyzja  dzieli nasz świat antropiczny na przynajmniej dwa. 
Zatem liczba wszechświatów antropicznych też musi być olbrzymia; równa co najmniej 
liczbie decyzji podejmowanych w czasie życia jednego człowieka.  
 W jaki sposób można wyobrazić sobie tak olbrzymią liczbę wszechświatów. Każdy z 
nich ma swoją czasoprzestrzeń i nie istnieją w jakiejś newtonowskiej czasoprzestrzeni, więc 
mogą istnieć niezależnie i równocześnie. Ponadto najlepiej jeżeli nie będą miały żadnego 
początku. Przy takim założeniu stworzono hipotezy modeli, w których nowe wszechświaty 
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niejako pączkują z już istniejących. Na przykład można sobie wyobrazić, że każda czarna 
dziura w naszym wszechświecie kryje w sobie wszechświat kolejnej generacji (patrz rysunek 
15.4).  Na rysunku 15.5 pokazano mechanizm podziału wszechswiata wywołany jedną 
decyzją (a ile tych decyzji podejmujemy nawet w ciągu jednego dnia?.  
 

    
 
Tys. 15.4. Obrazy ciągłego powstawania nowych wszechświatów. Czy w ten sposób na prawdę 
unikamy początku? [7] 
 

  
Rys. 15.5. Nasze tak, lub nie dzieli wszechświat na dwa  [7]        
 
 Hipotezy wieloświata pozwalają wytłumaczyć nasz wszechświat, ale mają wiele wad. 
- Przede wszystkim pozostają w całkowitej sprzeczności z metodologia fizyki, bo wynikają z 
nich żadne wnioski, nadające się do sprawdzenia doświadczalnego i stąd nie można ich 
poddać weryfikacji eksperymentalnej.  
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- Z punku widzenia filozofii hipoteza wieloświata pozostaje w sprzeczność z tak zwaną 
zasadą: „brzytwy Ockhama” czyli wymaganiem, by  prawdziwe wytłumaczenie było 
najprostsze. Ale filozofowie nie traktują tej zasady zbyt poważnie.    
- Nie wyjaśnia skąd biorą się prawa fizyczne, a szczególnie prawa mechaniki kwantowej. 
można domyślać się, że istniały zawsze przed powstaniem wszechświata. 
- Nie wyjaśnia pochodzenia intelektu ludzkiego, który zgodnie z twierdzeniem Kurta Gödla 
nie może być częścią mózgu ludzkiego (por. rozdz. 14).   
- Zakłada brak odpowiedzialności moralnej, a może nawet tworzy się je z taką myślą. Każda 
alternatywa musi się spełnić w jednym z wszechświatów, a każdy z nas istnieje niezliczonych 
kopiach. Zatem jeżeli ja nie ukradnę, to musi to uczynić mój sobowtór w innym świecie.  
 
 Istnieje jeszcze tak zwany model holograficzny wszechświata oparty na hipotezie 
holograficznej opracowana przez Gerardusa ’t Hoofta i Leonarda Susskinda. znane są dwie 
wersje tej zasady. 
-   „Silna wersja” mówi, iż wszystkie informacje o każdym trójwymiarowym ciele lub 
wycinku przestrzeni mogą być zapisane na dwuwymiarowej powierzchni otaczającej tę 
przestrzeń.  
Silna wersja zasady holograficznej została wykorzystana do wyjaśnienia zagadnień 
związanych z czarnymi dziurami. Przypomnijmy, że czarna dziura to końcowe stadium 
ewolucji super masywnej gwiazdy, w której w bardzo małej objętości skupiona jest tak wielka 
masa, że siły grawitacyjne nie pozwalają nawet na emisję fotonów. Materia, która znajdzie się 
w pobliżu czarnej dziury zostaje przez nią pochłonięta, gdy tylko przekroczy odległość zwaną 
horyzontem zdarzeń. Horyzont zdarzeń tworzy kulistą powierzchnię dwuwymiarową 
otaczającą trójwymiarową czarną dziurę. Przez horyzont czarnej dziury nie mogą również 
przenikać żadne informacje o jej wnętrzu. Ale okazuje się, że wszystkie informacje mogłyby 
być zapisane na powierzchni stanowiącej horyzont czarnej dziury. Długość Plancka wyznacza 
wielkość powierzchni potrzebnej do zapisania jednego bitu informacji. 
 - Bardziej spekulatywna, „słaba wersja” mówi, iż cały Wszechświat może być postrzegany 
jako dwuwymiarowa struktura informacyjna zapisana na horyzoncie kosmosu. Zatem cały 
wszechświat jest tylko informacją, która może być zapisana na olbrzymiej, ale skończonej 
powierzchni. Model holograficzny jest swego rodzaju niematerialnym modelem 
wszechświata, a więc jest sprzeczny z materializmem, w którym zakłada się obiektywne 
istnienie materii. 
 
 
15.3. WSZECHŚWIAT  IMMATERIALNY [8 - 12] 
 
 W rozdziale 14 omówiono propozycję świata wirtualnego, który ze swej natury nie 
zawiera biernej materii. Faktycznie istnieją w nim tylko duchy, a materia istnieje tylko 
wirtualnie w świadomości duchów obdarzonych intelektem. 
W tym modelu świata (rys. 15.6) istnieje Duch nieskończony D i duchy skończone  d1, d2, d3, 
...  powołane do istnienia przez ducha D i ściśle z nim związane więc: 
 

w immaterialnym modelu świat nie jest pasywną materią, 
 lecz ciągiem informacji przekazywanych przez Ducha Nieskończonego. 

 
Duch Nieskończony D jest jeden i absolutnie wszechwiedzący, ma nieograniczoną, a więc i 
niewyobrażalnie dużą wiedzę, więc jest Wszechwiedzą i ma nieograniczone możliwości, oraz 
absolutnie wolną wolę. Jako wszechwiedzący podejmuje decyzje bezbłędne. powołał do 
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istnienia duchy skończone z miłości i dla miłości, stąd jest również Miłością a Jego decyzje są 
dla nich najlepsze i nieodwracalne.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Rys. 15.6. Idea świata wirtualnego złożonego z Ducha Nieskończonego  D  i duchów ludzkich 
(skończonych)  dk. 

 
Duchy skończone (ludzkie)  dk  są aktywną samoświadomą substancją niematerialną 
obdarzoną: intelektem, pamięcią, wolną wolą i ograniczoną wiedzą. Każdy duch dk ma nie 
tylko wirtualne ciało, ale cały własny wszechświat wirtualny. Możemy sobie wyobrazić, że, 
że ich wszechświaty są takie same lub bardzo podobne, ale nie są one zupełnie niezależne. 
 Nie ma bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy duchami skończonymi dk i dm.  
Wymiana zachodzi wyłącznie przez  Ducha  D (rys. 15.7), co zapiszemy symbolicznie: 

(dl ⇔ D ⇔ dm). 
Duch  D  przekazuje informacje duchów  rzetelnie i nie manipuluje nimi.  Aktor jest 
przekonany, że mówi wprost do poszczególnych widzów zgromadzonych na widowni, a 
tymczasem rzeczywiste drogi przekazu informacji prowadzą przez Ducha Nieskończonego od 
aktora do każdego indywidualnego słuchacza. Rzeczywistość wirtualna jest subiektywna w 
tym znaczeniu, że istnieje tylko w intelektach poszczególnych duchów skończonych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 15.7. Przekaz informacji między dwoma duchami skończonymi w rzeczywistości 
wirtualnej.  
 
Wszechświaty duchów  dk  przykrywają się częściowo (rys. 15.8), i dla tego odnoszą one 
wrażenie, że żyją i działają w jednym wszechświecie. Jest tak ponieważ otrzymują od  D  
informacje wzajemnie skorelowane. Mogą one realizować swoje plany, ponieważ zna je Duch 
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Nieskończony i modyfikuje przesyłany obraz świata wirtualnego odpowiednio do działań i 
potrzeb duchów skończonych. 

Przekazy D zawierają informacje o świecie wirtualnym, jak również informacje 
przekazywane od innych duchów skończonych. Przekazy  D  nie są  jednorazowe, lecz są 
powtarzane wielokrotnie w zmieniających się sytuacjach, powstałych w wyniku wcześniej 
podjętych decyzji. Wolna wola duchów  dk  polega na możliwości wyboru. Profesor Zbigniew 
Jacyna-Onyszkiewicz [8] ilustruje to przykładem człowieka pragnącego się napić. W tym celu 
musi podjąć szereg decyzji wyboru:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 15.7. Nasze światy wirtualne spotykają sią 30 marca 2017 roku o godzinie 17.00 w 
audytorium prof. Szczepana Szczeniowskiego 

 
Przykład dotyczy prostego wyboru dokonywanego każdorazowo (choć wielokrotnie) z 

dwóch możliwości. Alternatyw takich może być znacznie więcej jak na przykład przy zakupie 
napoju w sklepie, w którym oferuje się dziesiątki pozycji. Istnieją również sytuacje, w 
których wybierać można dowolną wartość z pewnego przedziału na przykład godzinę wyjścia 
na spacer, czy też miejsce na plaży. 

Wytworami woli duchów skończonych są podejmowane decyzje wyboru, które 
uwzględnia  D  w informacjach o świecie wirtualnym rzetelnie przekazywanych innym 
duchom skończonym. Duchy skończone wpływają na otaczającą rzeczywistość wirtualną 
swoją oraz innych duchów ponieważ informacje o decyzjach przekazuje D.  

 
Zastanówmy się jeszcze, czy immaterialny model wszechświata tłumaczy dziwne 

zachowanie się obiektów kwantowych. Procesy zachodzące w świecie wirtualnym możemy 
przyporządkować procesom obserwowanym w przyrodzie w następujący sposób: 

- Rozważanie możliwości przed podjęciem decyzji odpowiada ewolucji możliwości 
opisanych równaniami mechaniki kwantowej.  

- Podejmowanie decyzji odpowiada kolapsowi prawdopodobieństwa, czyli redukcji 
funkcji prawdopodobieństwa w mechanice kwantowej do jednego ze stanów. 

Regułami przekazywania informacji są zasady teorii kwantów, lecz informacje dla 
duchów skończonych są przekazywane w języku dla nich zrozumiałej fizyki klasycznej.  

Duchy skończone nie mogą poznać rzeczywistości naturalnej, czyli istoty duchów i 
sposobu przekazywania informacji. Ich intelekty i świadomości należą do rzeczywistości 
naturalnej, która jest „metafizyką” rzeczywistości wirtualnej. 
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15.4.   METAKOSMOLOGIA  ŚWIATA WIRTUALNEGO    

 
Jak mówiliśmy w rozdziale 8 nauka dobrze tłumaczy ewolucję wszechświata, lecz nie 

wyjaśnia samych jego „narodzin”. Sam początek wyłania się powoli z mgły mniej lub bardziej 
prawdopodobnych hipotez. Mówiliśmy o hipotezach wieloświata zgodnych z naturalistyczną 
metodologią fizyki, ale budzącą ogromne kontrowersje naukowe i moralne. Ponieważ 
hipotezy te wykraczają daleko poza samoograniczenie metodologii fizyki zaliczyliśmy je do 
materialistycznej meta-kosmologii. W terminie tym słowo „meta” oznacza „poza” czyli 
nieuprawnione z punktu widzenia metodologii nauk przyrodniczych i  nie weryfikowalne. 
Podkreślmy, że w hipotezie wieloświata przyjmuje się bardzo kategoryczne założenie 
(dogmat), że nie ma niczego poza materią, oraz że zasady kosmologii kwantowej są pierwotne 
względem wszechświata. Kosmologia kwantowa, czy hipoteza wieloświata nie wyjaśniają 
dlaczego obowiązują zasady teorii kwantów i w jaki sposób ze zbioru potencjalnie 
istniejących wszechświatów zaktualizował się właśnie ten, w którym żyjemy.  

Hipoteza świata wirtualnego jest również meta-kosmologią, ale nie materialistyczną. 
Bardzo poważnym argumentem za przyjęciem takiej hipotezy jest fakt, że  

 
zasady kosmologii kwantowej można wyprowadzić 

wychodząc z dwóch postulatów: istnienia świadomości i istnienia miłości. 
 

Obydwa terminy są wieloznaczne, nieostre i otwarte, ale na szczęście dla 
wyprowadzenia zasad kosmologii kwantowej wystarczy przejąć tylko następujące warunki 
konieczne istnienia świadomości i miłości: 

 
Warunkiem koniecznym istnienia świadomości 

jest nasza świadomość własnego istnienia. 
Miłość idealna dwóch duchów obdarzonych świadomością i wolną wolą, polega na tym, 

że nieustannie pragną wzajemnie swojego istnienia dla budowania wspólnego 
„my”. Pragną stanowić duchową jedność nie przestając być dwoma duchami. 

 
Wychodząc z tych postulatów Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz [9, 10] wyprowadził 

matematyczne formuły kosmologii kwantowej. Zaproponowany przez niego model 
metafizyczny tłumaczy nie zrozumiałe fakty fizyki kwantowej: 

- Możliwość utożsamienia obiektu fizycznego z skończonym zbiorem informacji. 
W materialistycznej kosmologii kwantowej brakuje „reguły wyboru” jednego z 

możliwych wszechświatów, które mogą wyłonić się z próżni kwantowej. W modelu świata 
wirtualnego jest to autonomiczną decyzją woli Ducha Nieskończonego. Dalsza ewolucja 
wszechświata zachodzi zgodnie z zasadami fizyki, w tym mechaniki kwantowej.  
 - Kolaps prawdopodobieństwa w momencie pomiaru.  
 Przyjęcie tej hipotezy świata wirtualnego daje szanse eliminacji Kolapsu. W modelu 
świata wirtualnego kolaps jest również decyzją Ducha Nieskończonego. Zatem 
 

W modelu rzeczywistości wirtualnej znikają trudności mechaniki kwantowej,  
bo wszystkie informacje są przekazywane za pośrednictwem Ducha Nieskończonego,  

a taki przekaz nie podlega prawom fizyki. 
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 Ponadto istnieje możliwość połączenia kolapsu prawdopodobieństwa z upływem czasu 
kosmicznego. Zakłada się, że upływ czasu kosmicznego jest generowany przez kolejne akty 
obserwacji (pomiaru) wywołujące kolapsy prawdopodobieństwa spowodowane przekazem 
informacji pomiędzy duchami, które nie podlegają prawom mechaniki kwantowej. Dodajmy, 
że do określenia stanu kwantowego wszechświata jest potrzebna niewyobrażalnie duża liczba 
informacji. Kolejne kolapsy spowodowane obserwacjami dotyczą nadzwyczaj małego 
wycinka tej wiedzy i powodują tylko bardzo małe zmiany stanu wszechświata. Zmiany 
następują jednak bardzo często i można je opisać za pomocą parametru ciągłego 
identyfikowanego z czasem.  
 

Wszechświat wirtualny stanowi więc wynik zastosowania rzeczywistości 
wirtualnej w kosmologii i pozwala odpowiedzieć na pytania które pozostawało bez 
odpowiedzi przez cały wiek XX:  

Dlaczego obowiązują zasady teorii kwantów. 
W jaki sposób zrealizował się wszechświat, w którym żyjemy. 

 
Między innymi z tego powodu model wszechświata wirtualnego jest naukową hipotezą: jest 
oparty na aktualnej wiedzy i jest falsyfikowany. Byłaby nieprawdziwy gdyby: 

- w teorii kwantów superpozycja stanów była nieliniowa  
- przeskoki kwantowe nie były natychmiastowe. 

 
Znaczenie modelu wirtualnego wszechświata dodatkowo podkreślają następujące fakty: 

Równania mechaniki kwantowej zostały odgadnięte przed niemal stu laty i dotąd nikomu 
nie udało się wyprowadzić ich formalnie, a weryfikacja wszystkich wniosków daje 
wynik pozytywny.  

Liczne próby dokonania jakichkolwiek modyfikacji mechaniki kwantowej nie dały 
pozytywnych rezultatów.  

Jednak pamiętajmy, że mechanika kwantowa jest trudna do zrozumienia i zaakceptowania 
szczególnie dotyczy to: kolapsu i splątania kwantowego czyli „upiornego działanie na 
odległość”. Wymaga poszerzenia naszej wyobraźni poza granice określone przez naszą 
kulturę i wiedzę potoczną, a nawet poza wiedzę szkolną.   
 
 
15.5. WSZECHŚWIAT  A  SENS  ISTNIENIA 

 
Zastanówmy się nad sensem istnienia wszechświata i nas jego świadomych uczestników 

z punktu widzenia dwóch skrajnie różnych metakosmologii hipotezie wieloświata i teorii 
świata wirtualnego. Na podstawie hipotezy wieloświata (15.2) możemy wnioskować, że 
materialistyczne meta-kosmologie są bardzo pesymistyczne. Nie wiadomo dla czego i po co 
zaistniał wszechświat i przede wszystkim człowiek – świadomy jego obserwator. Wiadomo, 
że w rozszerzającym się wszechświecie muszą zajść zmiany uniemożliwiające trwanie życia, 
więc i ludzkość musi zginąć bezpowrotnie wraz z całym swoim dorobkiem kultury i nauki. W 
takim materialistycznym wszechświecie istnienie samoświadomych ludzi wydaje się być bez 
sensu.  

Teoria wszechświata wirtualnego tłumaczy wszystkie paradoksy mechaniki kwantowej  
niezrozumiałe dla naszej wiedzy i kultury, a ponadto daje możliwość wyprowadzenia samych 
podstaw kosmologii kwantowej, czyli jej wytłumaczenia. W jej ramach mieści się również tak 
zwany "paradoks Adama", który można sprowadzić do stwierdzenia, że przed powołaniem 
istoty świadomej - Adama, wszechświat był w stanie superpozycji wszystkich możliwych 
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wszechświatów. Dopiero w momencie zaistnienia pierwszego człowieka nastąpił kolaps 
prawdopodobieństwa i natychmiast został zaktualizowany taki wszechświat w jakim żyjemy. 
Również w tym momencie została zaktualizowana cała historia wszechświata. Pogląd o 
„kwantowej kreacji” wszechświata nie podważa zasadności teorii ewolucji biologicznej, bo 
wraz z pojawieniem się pierwszego człowieka została zaktualizowana cała historia 
wszechświata wraz z reliktami przeszłości, a więc na przykład skamieniałościami badanymi 
przez ewolucjonistów, oraz obiektami astronomicznymi sprzed miliardów lat, którymi 
zajmują się astrofizycy.  

Wszechświat wirtualny ma optymistyczną wizję. U jej podstaw leży przekonanie o 
istnieniu Ducha Nieskończonego i Jego wolnej woli, który powołuje do istnienia duchy 
skończone, czyli nas ludzi. Rozważania zawarte w książkach profesora Zbigniea Jacyny-
Onyszkiewicza prowadzą do wniosku, że duch nieskończony jest Bogiem jedynym i jednym 
w trzech osobach, Wszechmocnym i Wszechwiedzącym, który jest Miłością. Jest to zgodne z 
Ewangelią świętego Jana, który wielokrotnie powtarza, że Bóg jest Miłością. Kompletnym 
układem miłości jest Trójca Święta. Bóg powołał duchy skończone do istnienia z miłości i dla 
miłości. Potrzebę miłości wszczepił w istotę duchów skończonych. Wyrazem tego jest cała 
kultura ludzka. Miłość doskonała jest przede wszystkim pragnieniem istnienia i szczęścia 
innych duchów. Celem istnienia duchów skończonych jest budowanie wspólnoty z Duchem 
nieskończonym, którego identyfikujemy z Bogiem. A taka wspólnota nazywa się miłością 
Boga, która zostanie zrealizowana ostatecznie i w pełni w świecie duchów, czyli poza obecnie 
znanym nam światem wirtualnym. Podkreślmy jeszcze raz: 

Miłość i świadomość  
nadają sens istnieniu człowieka i wszechświata.  

 
A aktualny stan wiedzy potwierdza słowa Jana Pawła II z encykliki  Fides et ratio:  

 
"Wiara i rozum są jak dwa skrzydła,  

na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji Prawdy".    
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