PAVEL CECH

Jorden är platt

CEX

Jorden är Platt!

Hur många rumsdimensioner finns det?
Kan 3D vara en illusion?
Varför leker vissa partiklar kurragömma och varför byter de skepnaden?
Din tid och min tid är inte samma sak.
Finns det fler tidsdimensioner?

A VSNITT 1

Inkvisition

I ett och ett halvt årtusende har kyrkan envist hävdat att jorden är världsalltets centrum från vilket man kan ramla ner i
helvetet om man kommer för nära kanten. Bevisen var entydiga, eftersom folk som gav sig iväg mot kanten antingen försvann eller erkände sina misstag i tortyrkammaren. I bästa
Stalin-maner undvek man eventuell smitta genom att bränna
ohyran på bål.

Kyrkan slöt sig och koncentrerade sina aktiviteter på missioner i den så kallade tredje världen, medan politikerna uppfann ett system med Forskningsanslag. Vetenskapsmän och
kvinnor som sysslade med sådant som politikerna inte förstod
(alltså det mesta) fick vackert finansieras av privata personer
eller företag, medan de som uppfann Människans Klimatpåverkan kunde bada sig både i feta anslag och mediernas uppmärksamhet. Det är ju så att oavsett IQ, förstår vi alla vad väder är för något och flera gånger om dagen uppdateras vi med
senaste prognoser. Därmed fick även politikerna flest röster,
medan forskningen utanför Klimat och Miljö fick förlita sig på
excentriska millionärer.

Sedan kom en och annan upptäcktsresande som faktiskt lyckades återvända och överleva, antingen av ren tur eller tack vare
skydd från sin äventyrsälskande drottning. I bästa politikers
maner har man till slut tillsatt en utredning och försiktigt accepterat att Jorden är rund och att den snurrar kring solen. I
vilket fall som helst är det alltid Gud som bestämmer ändå.
Darwin, Einstein och dess gelikar har rört till det ytterligare.
Varken kyrkans eller politikers intellekt kunde hänga med
längre och skulle man tillsätta en utredning fick man vackert
anlita vetenskapsmän, d.v.s. den okontrollerbara djävulen
själv.
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A VSNITT 2

Allt rör sig ”rakt”

- Jorden är en massa som består av partiklar och Jorden rör
sig från A till B och tillbaka till A i en tvådimensionell topografi. Satelliter som kretsar kring Jorden rör sig också i ”raka” banor i det av Jorden krökta rummet.
- Energi eller vågor, å andra sidan, fortplantas i tre dimensioner.

Marcus Platt var ingen kyrkans man, ingen politiker, eller forskare. Snarare en nyfiken svamp och mångsysslare med en repertoar som genom åren omfattat ont om pengar, gott om musik, grävande av diken, konst, serviceyrken, universitetsstudier, konsultarvoden, egen firma, fysik, eget bolag och mycket
pengar.
En dag har stressen utbytts mot hundpromenaden med produktiv tankeverksamhet, sortering av upplevda intryck och bearbetning av ansamlad information. Marcus började ”klottra
ner” vad som passerat hans medvetandet.

- Massa och Energi är släkt men inte samma sak, eftersom de
har olika egenskaper.
- Det är möjligt att omvandla Massa till Energi och vice versa.
Att det händer något, eller att något måste göras om det skall
hända vet vi från ångmaskinen eller atombomben.
- Partiklarnas 2D rörelse blir till energivågornas 3D rörelse.
(Hur man gör tvärtom har jag ingen aning om.)

Just idag kom han på att Jorden måste vara platt.
- Om jag skjuter i väg ett skott, eller bara en partikel, så rör
den sig från A till B, alltså bara mellan två dimensioner, tänkte Marcus.
- Det är omöjligt att en partikel (eller en artikel) på en och
samma gång skall röra sig mellan tre dimensioner.
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A VSNITT 3

3D Illusion

- Om vår värld är tvådimensionell hur kan det finnas 3D saker
i den?
- Är 3D en illusion?

- Om jag skjuter en kula från A till B här på Jorden följer den
faktisk en helt rak bana i en av gravitationen krökt bit av universum. Det samma gäller Jordens ”raka” bana i universum
krökt av solen.
- Det samma gäller partiklar, atomer och molekyler som vi
och allt annat består av.
- Även om partiklarna alltid rör sig rakt bara i två dimensioner, exempelvis A till B eller A till C, men aldrig samtidigt
från A till både B och C, ter sig tinget som består av dessa
partiklar tredimensionellt, eftersom partiklarna är många
och rör sig kaotiskt åt alla håll (i ”raka” banor).
- När det gäller rörelse av fysiska objekt finns det bara 2D
värld.
- Eftersom allt i Universum rör sig tycks 3D vara en ”skrynklad” 2D yta, ungefär som en slarvigt struket bordsduk.
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A VSNITT 4

Vågat om Vågor

ra, mellan en och annan reträtt för att kunna beordra hämtning av skjutna soldater, samt för att få en medalj. Vågorna
hittar man även i håret, i havet eller på en fotbollsmatch.
- Men en soldat, ett hårstrå, en vattendroppe, eller en ensam
fotbollshuligan kan knappast skapa vågor. Vågorna kräver
ett kollektivt beteende och till viss mån organiserad samverkan, som exempelvis en överste, en kam, en båt, någon eller
något som helt enkelt börjar och ”slår takten”.

Marcus Platt började svettas i regioner kring hårfästet
och en och annan droppe föll mot marken i en 2D bana. Telefonen i hans ficka började vibrera och spela en samba. När
Marcus snäst färdigt en falsk Telia representant med det otrolige erbjudande om sänkta telefonkostnader, kom han osökt att
tänka på det där med radiovågor och information.
- Vågorna är inte min starka sida, eftersom jag inte kan ta på
dem, men när radiovågorna förvandlas till ljudvågor kan jag
höra informationen som förmedlas.
- Låt oss ta det från början. Vid någon form av energiomvandling framställer man elektricitet, som handlar om elektronflöde, som sedan omvandlas till elektromagnetism som sedan
skickar radiovågor som egentligen är ett fotonflöde samma
som i ljus, men med en annan frekvens som inte syns...
- Ordet Frekvens skvallrar om vågor. Ungefär som på slagfältet, där översten beordrar den ena anfallsvågen efter den and5

A VSNITT 5

Fågel eller fisk
Flora återkallade en gammal föreläsning om Heiselbergs Osäkerhetsprincip, som bl.a. säger att man inte exakt kan veta en
partikels position och rörelse samtidigt, samt att ”den som mäter alltid påverkar mätningarnas resultat”.

Den fotogeniska laboratorieassistenten Flora fick i uppdrag att starta lasern och skicka enstaka fotoner en och en genom hennes kam mot en platta på väggen. Anledningen var
att ingen var säker på om fotoner är partiklar eller vågor.
Mönstret på plattan avslöjade att fotonen var verkligen ensam. Flora pustade ut, sänkte blicken och började fila på naglarna. I väl synkroniserade och dokumenterade intervaller fortsatte laserkanonen att spotta ut enstaka fotoner medan en kamera registrerade allt som pågick i labbet. Flora höjde blicken
mot plattan där inget tycktes ha förändrats. I avvaktan tills
Windows startar hann Flora även med den andra handens naglar, för att sedan hämta information från kameran. Till sin förvåning upptäckte Flora att fotonen var visserligen ensam när
hennes blick var fest mot plattan, men så snart hon sänkte
blicken och började med manikyren, bildades det ett mönster
som utan tvekan avslöjade en våg. När hon lyft blicken mot
plattan försvann vågen och en fotons avtryck kom tillbaka.
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A VSNITT 6

Tid & Otid
- Om Tid och ”Otid” finns så skulle det betyda att fotonen har
förmåga att välja antingen den ena eller den andra. För att
inte missa något kan den välja båda tider ”samtidigt”, det vill
säga passera bägge öppningarna i plattan.
- Antingen är jag osäker på mig själv, eller så har jag mjäll
som fastnat i kammen, förskräcktes Flora, slängde i väg nagelfilen och började fundera.
- Om det skal bildas en våg måste det ha finnits fler fotoner än
en, men jag har trippelkollat att lasern skickade i väg en foton åt gången.

- Eftersom våra sinnen lever i Tiden kan vi bara observera en
variant.
- Däremot kan vi observera Verkan som bägge delar av dualitet, alltså partiklar som vi både ser och inte ser, har åstadkommit.

- Om en foton skall uppträda som minst två måste den antingen ha en dubbelgångare, eller åka fram och tillbaka flera
gånger jäkligt fort, men det fanns inga speglar någonstans i
uppsättningen.
- Till skillnad från det mesta i naturen som har plus och minus
(stort/litet, vitt/svart, kredit/debet, ordning/kaos, partikel/
antipartikel.....) agerar fotoner sina egna antipartiklar.
- I så fall har fotoner viss form av dualitet men det måste finnas någon dimension som skiljer dem åt, som exempelvis
tid.
- Kan det finnas Tid och ”Otid”, där den senare går senare, eller tidigare än min klocka och som mina sinnen inte kan iaktta?
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A VSNITT 7

Knäckebrödskrig och Fred

- Om 3D är en illusion så är det nog i Otid och i badkaret, fick
han till svar.

Något upprymd svävade Flora hem till sin sambo Marcus
Platt, som sin vana trogen lagade kvällsmat, denna gång i
form av en sorts plattfisk.

- Jag visste att vi hade mycket gemensamt, försökte Marcus,
men ångrade sig bittert när en knäckebröd-frisbee med
mycket vassa kanter närmade sig med överljudshastighet.

- Jag har kommit fram till att Jorden är platt som den här rödspättan, hälsade Marcus efter en välkomstkyss på Floras
hals.

Paret enades om att pikar och knäckebrödskrig var ovärdiga
bevis för erfarna forskare med empiriska vanor. Denna gång
lät Flora kyssarna frodas utan att torka bort dem, medan
Marcus bevisade att även 3D illusioner kunde ha konkreta och
fasta egenskaper.

- Och jag har kommit fram till att vi lever i Tid och Otid, genmälde Flora och drog av halsduken så att det blöta på halsen
torkades bort.
- Det har vi alltid gjort, sa Marcus och såg frågande ut.
Flora förklarade vad hon menar genom att rapportera om sina
bravader på labbet. Marcus smekte skägget och kopplade om
till andra hjärnhalva när tankarna gick varma. Det samma
hände plattfisken som brann upp, varvid de fick nöja sig med
knäckebröd med Kalles kaviar till vinet.
Marcus förklarade hur han kommit fram till att det finns bara
2D värld och att 3D är en illusion. Flora flikade in att det var
tur att det vid, i och för sig sällsynta, tillfällen stack ut något
från Marcus för övrigt tämligen platta kropp, men lovade att
tänka på saken. Marcus parerade genom att fråga om Flora
blir mest tillfredsställd i Tid eller i Otid.
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A VSNITT 8

Rymdinventering

vid observatoriet. Så här i närheten av pensionering var uppdraget mycket hedrande och ekonomiskt fördelaktigt för både
Singelsten och Onsala kommun, som övervägde att bygga en
motorväg mellan Kungsbacka och Onsala, men fick mothåll
från länsarkitekten p.g.a. en vikingagrav.

Den europeiska rymdorganisationen ESA har lämnat en
ansöka till EU om 0,9% ökning av anslagen. Grekerna protesterade direkt eftersom man behövde medel för städa Olympiaberget, samt bland korrumperade politiker. Tjeckerna ville
inte tvingas att höja ölpriser, vilket kunde fälla sittande regering, medan Polacker sa nej av tradition. Bland tusentals andra tvingades EU att tillsätta en ny utredning, varvid ett hundratal extra konsulter engagerats. Tre år senare kunde man konstatera att man kan inte göra en utredning utan att lägga alla
kort på bordet. Man tillsatte en snabbutredning som ett år senare kom fram till att en total inventering av Rymden måste
göras. Till inventeringens förrättare utsågs Professor Albert
Singelsten vid Onslalaobservatoriet utanför Göteborg. Albert
hade tidigare erfarenhet av inventeringsarbete när reservdelarna till den stora parabolantennen skulle beställas. Han var
även en välbeläst man som noga arkiverat både gamla och senaste rön från rymdforskningen. Att räkna stjärnorna, galaxer
och svara hål var en bagatell som ingick i hans dagliga arbete
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A VSNITT 9

Relativ relation
Inventerings utfall hade även en mörk inverka på Albert Singelsten, som var en ärlig och nogrann man. Nu övervägde han
att låta sig förtidspensioneras, men först ville han lätta sig
hjärta och skingra de mörka tankarna hos dottern Flora.

Professor Singelsten var en effektiv man och i sammanhanget ganska snabbt kom han fram till att en fullständig rymdinventering var omöjlig:
• Partiklarna var hala som ålar, eftersom Osäkerhetsprincipen
sa att det var omöjligt att samtidigt känna en partikels position och rörelsemängd. Och allt i Universum rör sig ju.
• Man kunde observera bara en bråkdel av allt som bevisligen
fans där, varvid människan fyllt på med den så kallade Mörka Materian.
• Gravitationen har en konkurrent som drar åt motsatt håll
och skapar Universums expansion som accelererar, varvid
Einstein stoppade dit en konstant först, medan hans mänskliga efterföljare fyllde på med den så kallade Mörka Energin.
• Rubbet är Relativt.
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A VSNITT 10

Okänd Orsak & Känd Verka

den eller använda multipla tider ”samtidigt” (eller rättare
sagt ”på en gång”). Alltså det som vi smeksamt kallar för Tid
och Otid, där vi människor är kapabla att enbart observera
Tid.

- Vad har hänt här, frågade Albert Flora och pekade på smulorna med kaviar på golvet och slarvigt utslängda underkläder
på soffan.

- Om en partikel agerar både i Tid & Otid och även om vi kan
iaktta bara den förstnämnda, kan vi se VERKAN AV BÅDA
(som exempelvis en våg), flikade in Marcus.

- Vi hade knäckebrödskrig, svarade Flora och Marcus med en
mun.

- Här har vi kanske svaret på enheter som fattas bland mina
inventarier, sken upp Albert.

- Då hoppas jag att jag någon gång äntligen blir morfar, medlade Albert.

- Mörk Materia och Mörk Energi kan vi inte iaktta direkt om
de verkar i en annan tidsdimension, men vi kan mäta vad de
gör med Universum, fortsatte Albert och i tankarna rev han
sönder ansökan om sin förtidspension

Med var sin öl till hands samlades alla tre i soffan för att diskutera sina respektive världsproblem. Ganska snart kom det
fram att dessa på något sätt hängde i hop. 3D värld, ”osäkra”
partiklar, Universums beskaffenhet, överallt fann man illusioner, relativa begrepp och konstanter i brist på saknade pusselbitar. Men på något sätt fungerar världsalltet ändå. Varför kan
vi inte se allt? Vad är det vi missar?
- Jag har det, sken Flora.
- Världens flesta ekvationer som berör våra tre problem innehåller enheten Tid. Även om Tiden är i högsta grad relativ,
som exempelvis vår tid som vi hänger på Jordens varv kring
solen och sig själv, är det ingen som ordentligt vågar variera
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A VSNITT 11

Pensionering i tid & otid
- När det gäller Fotoner skulle de uppföra sig likadant som vid
Floras test i Tiden, med den skillnaden att i Otiden skulle fotonens högerpassage utbytas mot vänster dito.

Albert Singelsten blev mer och mer övertygad om att det
finns fler tidsdimensioner. När nu pensionen närmade sig,
uppstod det en fråga om hur pensionen kunde påverkas av olika tidsdimensioner.

- När det gäller min pension, skulle jag i Otiden behöva slita
femton år till, förutsatt att pensionsåldern är lika sträng som
i Tiden. Jag skulle nog illa kvickt återvända till Tiden, men
till min besvikelse upptäcka att politikerna hunnit höja pensionsåldern till 75 år och minskat med flera tusenlappar i månaden.

- Nu lever jag i Tiden, är 64 år och om ett år får jag femtonhundra spänn i pension per månad. Om jag hittar lämpligt
maskhål och sticker till Otiden där jag är bara 50, vad händer då?
- Jag skulle kanske se att Universum består av massor som
man kan se där, men att en bråkdel fattas. Folk omkring mig
skulle kalla den saknaden materia för Mörk.
- Kanske skulle folk omkring undra vad det är som bromsar
Universums expansion, som för länge sedan borde slita sönder alla galaxer. Det självklara namnet skulle bli den Mörka
Energin.
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A VSNITT 12

Tidlösa Budbärare
- Att resa i Tiden av fåfänga, nostalgi, ånger eller nyfikenhet
hör till människans drömmar som vi just nu knappast kan
skrapa tillräckligt med energi för att förverkliga.
- Att resa från mellan Tid & Otid torde vara enklare, om man
nu kan acceptera fler tidsdimensioner i vår värld. Vi har ju
Fotoner och andra budbärare av Informationen.

- Vi kan konstatera att folk i Tid & Otid har mycket gemensamt när det gäller att döpa och hantera saker och ting baserat på känslor.
- Det vi inte förstår målar vi Svart.
- Följaktligen förstår vi västerlänningar inte döden.
- Det vi lär oss att förstå målar vi i någon av regnbågens färger
och lever på det. Upplysningen är namnet.
- När vi inte förstår Orsaken, mäter vi Verkan och baklänges
försöker räkna ut vad (eller vem) orsakat den. Låter resultatet rimligt stoppar vi en Konstant i ekvaktionen, i avvaktan
på att kommande generationer byter ut den mot en äkta Orsak. Post-mortem förklaras vi sedan till genier, alternativt idiotförklaras vi i skvallerpressen.
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A VSNITT 13

Paradox

Medan ölburkarna lättade, sjönk Flora, Marcus och Albert allt djupare ner i soffan, samtidigt som deras tankar lagrats i därtill avsett partition på respektive hårddisk.
- Vi fortsätter en annan gång i en annan Tid eller Otid, gäspade Albert och begav sig mot Onsala för att börja skriva på
rapporten till EU.
Då slog det Albert att torts att han totalt misslyckats med inventeringen kände han sinnesfrid och lyckan. Frågan var vad
man skall skriva i rapporten för att någon skall fatta något.

stå så är det dem. Sedan har vi politiker som antingen förstår
lite eller inte vill förstå, eftersom ju mera de skulle förstå, desto mera skulle de bryta med partiets linje och gå sina egna vägar. Individualismen bland politiker är ju snabbaste vägen ut
till kylan och till en fet fallskärm.
Professor Albert Singelsten avslutade sin inventeringsrapport
med följande sammanfattning:
Universum består av X antal partiklar samlade i Y antal himlakroppar som manövreras av Z antal naturkrafter.
För X, Y, Z se www.wikipedia.org på Internet.
PS: Antalet Universum i världsalltet är fortfarande okänt.

Att inventera med slutsatsen att det inte går att inventera?
Vi är en del av Universum och man kan omöjligen inventera
sig själv. Dels beror resultaten på inventeraren, vilket bäddar
för bedrägerier och dels kan ett system aldrig referera till sig
självt, eftersom det bäddar för paradoxer (typ- talar jag sant
när jag säger ”Jag ljuger”?).
Å andra sidan pysslar EU och alla stora organisationer med
självutredningar och självrefererande reklam dygnet runt. Är
det någon som skall förstå att det de vill är meningslöst att för14

På Jorden i Tid & Otid i April 2012
Pavel
www.cech.se
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