
Dodatkowo, wszechświat wiru-
je w stojącej fali naprężeń paracza-
su. Przy czym trzeba wyjaśnić, że 
paraczas to wymiar (właściwie trzy 
plus dwa), w kierunku którego na-
stępuje ruch po krzywej prawdo-
podobieństwa, najpewniej skwan-
towany, a może fala spycha mate-
rię tylko do pewnych zakresów?

Dziewiętnasty wiek był okre-
sem, gdy wszechświat był do tej fali 
równolegle (lub prostopadle, w każ-
dym razie nie oddziałując). Wywoła-
ło to zanik charakterystycznych efek-
tów wirów paraczasu, których na-
rastanie spowodowało upadek Ce-
sarstwa Rzymskiego (powszech-
nie znane powody są jedynie zasło-
ną dymną stworzoną przez Onych), 
a spadek zapoczątkował Oświecenie.

Już wiek dwudziesty był świad-
kiem powolnego powrotu efektów 
paraczasu, a teraz obserwujemy ich 
tak duże nasilenie umożliwiające 
efekty obserwowalne fizycznie jako 
lokalne zniekształcenia prawdopo-
dobieństw. Kolejnym efektem będą 
kontrolowane wzbudzanie rezonan-
sów paraczasu. Albo niekontrolo-
wane wiry o wielkiej destruktywnej 
mocy. W każdym razie należy być 
przygotowanym!
Jakub H. -><- All Rites Reversed

W tym tygodniu postanowiliśmy wydać śmieszny numer 
rotY. Nie wiemy, czy się to uda. Jak dotąd nigdy tego nie 
próbowaliśmy, ale każde nawet najpoważniejsze czasopi-
smo powinno pozwolić sobie na odrobinę odmiany. Nie-
stety, nie jesteśmy w stanie stwierdzić z całą pewnością, 
czy to co zamieszczamy jest śmieszne, czy nie. Jak wia-
domo nie można wprost zmierzyć śmieszności dowci-
pu, można jedynie zmierzyć jej kwadrat i zetową składo-
wą. Prosimy więc o nadsyłanie uwag i nowych artykułów.
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Ostatnio przez świat przetoczyła 
się fala drobnych i mniej drobnych 
anomalii. Fala katastrof samolotów 
(której istnienia źródła zaprzecza-
ją! ale nie możemy dać się oszukać) 
należy już do przeszłości, ale no-
wym, poważnym objawem są nie-
wytłumaczalne, losowe i nierege-
luarne awarie komputerów. Oczy-
wiście niewytłumaczalne awarie są 
czymś czego każdy się spodziewa 
po pewnym kontakcie z kompute-
rami, ale uważam, że jest ich więcej 
niż zwykle. A to tylko jeden z efek-
tów, chociaż, być może, najłatwiej-
szy, dla autora tego tekstu, do za-
uważenia.

Większość ludzi skonfrontowa-
nych z tym faktem powie “zbieg 
okoliczności” lub “anomalia staty-
styczna” jeśli mają zbyt wysokie wy-
kształcenie. Fizycy mogą też powie-
dzieć “promieniowanie kosmiczne” 
lub “aktywność Słońca”. Właściwie 
to większość powie, że to nie jest 
fakt, tylko opinia niepoparta do-
wodami. Wszytko przez to, że Oni 
ukrywają przed nami Prawdę!

A Prawda do której prawdziwie 
Oświecony umysł może dotrzeć 
potęgą Czystego Rozumu™ jest 
taka, że nadchodzi przecięcie sfer.

Przecięcie sfer się zbliża

Chodzi o sfery w sensie arystote-
lesowskim, czyli całe trójwymiaro-
we przestrzenie zanurzone w jede-
nastowymiarowym multiwersum 
(może tego nie było u Arystote-
lesa) rozpiętym na trzech wymia-
rach przestrzennych, trzech cza-
sowych, trzech paraczasowych i 
dwóch, które w pewnym sensie są 
każdym z poprzednich (ponieważ 
dwa plus trzy jest równe pięć), tyle 
że przecięcie dwunastościanów ma 
za dużo sylab.

Myśląc nad tą teorią docho-
dzę do wniosku, że świat, o któ-
rym lubimy myśleć jako naszym, 
nakrywa się z innym, ale podob-
nym światem, co prowadzi do in-
terferencji obiektów, które nor-
malnie nigdy nie oddziałują poza 
warunkami tak wielkiej blisko-
ści, czego efektem jest pojawia-
nie sie stanów o niskim praw-
dopodobieństwie znacznie czę-
ściej niż się oczekuje ze statystyki.

„rotA” - prze-
strzeniopismo 
podwójnej pre-

cyzji

numer 5 (19)

rotA: http://www.klay.trasbus.com/rota
divA: http://www.klay.trasbus.com/diva

by otrzymywać pocztą elektroniczną, wystarczy napisać na 
adres KLAY@poczta.fm, tu też należy wysyłać artykuły.
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Uwaga: Ta RotA, być może, miała być śmiesz-
na. Niestety poczucie humoru autora tego 
tekstu jest na urlopie.
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