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Abstract: Here I am showing an equation of everything
SE MASSA É A QUANTIDADE DE MATÉRIA DE UM CORPO, MASSA E MATÉRIA SÃO IGUAIS.
TERMOS DA EQUAÇÃO : 𝑬𝒕𝒑𝟏 – 𝑬𝒓 = 𝑴𝒕𝒍𝒖 . 𝐜 𝟐 + 𝑴𝒕𝒅. 𝐜 𝟐 + 𝑬𝒕𝒅
Etp1 – Total Energia primária = 1 : A FONTE
Er - Energia restante em Ep1
Mt lu - Total Matéria luminosa (Bariônica) do Universo 4% de Etp1 – Er
c² – Quadrado da velocidade da luz = 299 792 458 m / s . 299 792 458 m / s
Mtd – Total matéria escura (Dark Matter) do Universo 23% de TEp1 – Er
Etd – Total energia escura (Dark Energy) do Universo 73% de TEp1 - Er
EQUAÇÃO DE TUDO
𝑬𝒕𝒑𝟏 – 𝑬𝒓 = 𝑴𝒕𝒍𝒖 . 𝐜² + 𝑴𝒕𝒅. 𝐜² + 𝑬𝒕𝒅
Exemplo: Se... 𝑀𝑡𝑙𝑢 . c² + 𝑀𝑡𝑑. c² + 𝐸𝑡𝑑 = 0,1
Então........................................................... 𝐸𝑟 = 0,9
A energia existe por toda eternidade sem ter princípio nem fim. É fato científico que
energia não pode ser criada nem destruída, apenas pode ser mutável em várias formas dela
mesma. De acordo com as circunstâncias, a energia pode apresentar-se em uma de suas
formas dupla como sendo energia ou matéria conforme o conceito e=m. 𝑐² ou m=e/ 𝑐². Se não
houve princípio da energia, como podemos entender a palavra princípio quando mencionamos
princípio do Universo? Nós podemos entender como princípio do Universo a transformação de
energia em matéria e o começo do tempo. A nossa resposta pode estar em e=m.𝑐² de Einstein.
Pela equação, energia pode transformar-se em matéria e vice-versa. Sem mostrar números
esta equação foi ilustrada em linguagem comum pelo Judeu Isaías, na Bíblia, uns 700 anos
antes de Cristo. Ele disse: Olhem para o espaço. Quem criou estas coisas? Foi Aquele que
conhece a todas elas por nome. Devido à sua imensa energia dinâmica e seu atemorizante
poder não falta nenhuma delas. Isaías (40:26) menciona a energia formando (criando) a
matéria do Universo. Um conceito importante: No universo há vida racional. De acordo com a
ciência, pelo conceito de hereditariedade, vida só vem de vida (Pasteur), e o efeito é portador
das características da causa. Se há vida racional no Universo, com certeza, há vida racional
FORA do Universo, no campo da energia Er, na causa que causou o efeito Universo. É lógica,
argumentos científicos. Com a transformação de energia em matéria surgiu o movimento da
massa no espaço e teve início o TEMPO, porque: “Tempo é medida de movimento de um
referencial” – Conceito explícito há milênios em Gênesis 1:14. O grande tamanho do Universo
de hoje com 15 bilhões de anos de idade não deve servir de obstáculo para acreditarmos na
existência de uma mente como origem dele, pois no início – diz a ciência – o Universo estava
todo comprimido num pontinho como a cabeça de um alfinete. Tamanho não importa.

