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Anotácia: 
Hlavným cieľom tohto výskumu bolo ukázať a predstaviť niektoré nové interpretačné aspekty konceptu 
„vynárajúceho sa priestoru“ prostredníctvom topologického (geometrického) prístupu v kozmológii. Boli 
popísané niektoré možné aplikácie tejto teórie, medzi ktoré patrí možnosť uvažovať neorientovateľnú červiu 
dieru vo forme mobiusového pásika, ale hlavne poukázať na topologickú interpretáciu pomocou tohto nového 
prístupu, ako napr. na M-teóriu a teóriu strún. Naša nová interpretácia umožňuje zjednotenie prístupu medzi 
strunami a temnou hmotou. Naše závery v publikovaných prácach [1-4] uvažujú, že realita, ako sa nám javí, 
môže byť „vynárajúca sa“ časť zložitejšej skrytej štruktúry. Spojením mobiusového pásika s oboma 
koncami červiej diery sme odstránili starodávny paradox starého otca pri cestovaní v čase. V našom modeli 
sme popísali vznik samotných strún, a to interakciou pozitívnych s virtuálnymi dimenziami. Z nášho výskumu 
vyplýva, že priestor nemusí predstavovať základnú vlastnosť rozmerov, teda dimenzií. Priestor je namiesto toho 
sekundárna charakteristika vytvorená inými fundamentálnejšími silami a v tomto zmysle priestor a teda 
dimenzie môžu, ako vzniknúť tak sa aj rozplynúť. D-brány sú membrány rozličnej dimenzionality vychádzajúce z 
teórie strún a sú jednými z kandidátov na možný model nášho vesmíru. Ukázali sme tiež, že na fundamentálnej 
úrovni môže byť D-brána tvorená „objektmi“ (PNDP-manifoldami, PNDP-Partially Negative Dimensional 
Product manifold), ktoré sa vynárajú bodovo, teda s nulovým virtuálnym rozmerom, a ktoré spolu „interagujú 
kvantovo“ a takto predpovedáme diskrétny pôvod priestoročasu aj ako to dokázať. 
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