
 جاربٍ زمیه

زمیه دارای ویريی جاربٍ می باضذ کٍ اجسام را بٍ سًی خًد می کطذ. اگر زمیه، دارای 

ویريی جاربٍ وبًد، اجساء زمیه بر سطح زمیه متماسک وبًدوذ ي یکذیکر را ومی گرفتىذ. اگر 

ویريی جاربٍ زمیه وبًد، اجسامی کٍ بر ريی زمیه َستىذ، سىگیىی ي يزوی وذاضتىذ ي از 

بٍ فضا می پریذوذ ي َماوجا می ماوذوذ ي باز ومی گطتىذ. اگر ویريی جاربٍ زمیه وبًد،  زمیه

آبُای دریاَا در جای خًد ومی ماوذوذ ي بٍ زيدی در فضا پخص می ضذوذ. اگر ویريی 

جاربٍ زمیه وبًد، ًَائی کٍ کرٌ زمیه را فرا گرفتٍ بر گرد زمیه ومی ماوذ ي می رفت ي 

ٍ ياسطٍ از بیه رفته ًَا محال بًد. اگر جاربٍ زمیه وبًد، ابرَا زوذگی برای مًجًدات ب

معلق می ماوذوذ ي آبُائی کٍ از زمیه در اثر تبخیر خًرضیذ باال رفتٍ بًد، باز ومی گطت. اگر 

جاربٍ زمیه وبًد، باراوی ومی باریذ ي برفی وبًد. وٍ جًئی در زمیه یافت می ضذ ي وٍ ريدی 

ی ماوذ. اگر جاربٍ زمیه وبًد، تجاربی کٍ میان زمیه ي خًرضیذ ي ي دریائی در زمیه باقی وم

ستارگان برقرار است، از میان می رفت. ایه تجارب میان َمٍ اختران مًجًد است ي بذیه 

جُت آسماویُا ي زمیه ما َر کذام در جای خًد استقرار داروذ ي َر کذام با یکذیگر بعذ 

کٍ از میان می رفت، بعذی کٍ میان زمیه ي  معیىی داروذ. تجارب میان زمیه ي خًرضیذ

خًرضیذ مًجًد است، بٍ ابعاد دیگری تبذیل می ضذ. وابًدی حیات در زمیه قطعی بٍ وظر 

  .می رسیذ. تاثیرات حیاتی ستارگان دیگر، در زمیه، ویس معذيم می گردیذ

 
وطذٌ چرا زمیه، ویريی جاربٍ دارد؟ حقیقت ویريی جاربٍ چیست؟ میگًیىذ: َىًز کطف 

است. عقیذٌ ویًتًن، کاضف ویريی جاربٍ زمیه ایه است کٍ مىطأ جاربیت زمیه، ارادٌ 

آفریذگار است ي بس. ي آن ویريئی است معىًی کٍ خًدش درک ومی ضًد يلی از آثارش 

ضىاختٍ می ضًد. وکتٍ قابل رکر آوکٍ داوطًران سرعت جاربٍ زمیه را َفت میلیًن برابر 

ذ با آوکٍ سرعت وًر در َر ثاویٍ سیصذ َسار کیلًمتر می باضذ. سرعت وًر تطخیص دادٌ او

بطر تکامل یافتٍ، با َساران يسائل علمی مًجًد، َىًز بٍ حقیقت جاربٍ زمیه پی وبردٌ 

است. آیا مادٌ ابتذائی بٍ ایه حقیقت پی بردٌ است کٍ تًاوستٍ خًد را دارای جاربٍ کىذ؟! 
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