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Abstrakt
Biljoner, biljoner, biljoner, biljoner, biljoner, biljoner och biljoner m partiklar som har hastighet 18262500 gånger
snabbare än ljusets hastighet1 absorberar kvanta av energi eller kvanta av mörk energi (10-29g/cm3), för att göra
skanningen för att spara nya informationer om våra kroppar och hela vårt universum och kopiera dessa
informationer i form av massa i våra sex symmetriska universum var 0,5 nanosekunder. Denna mekanism för hur
kopieringsprocessen utförs i sex symmetriska universum som är verkligen häpnadsväckande och otroligt än vi
någonsin kunnat föreställa sig i våra liv. Vi har fortfarande en stark tilltro att mänskligheten i hela vårt universum
är unik men i verkligheten är det bara en illusion. Ut i våra sex symmetriska universum har vi 6 kopior av våra
kroppar exakt samma som originalet. På grund av mekanismen för kopieringen sker i de sex symmetriska
universum som hjälper oss att få en ny kunskap om att det är möjligt den lilla mörka energin har samband med
information om vårt universum. Vi förstår att kvanta av energi (10-29g/cm3) eller kvanta av mörk energi är lika
med kvanta av massa 3,e-61g gånger hastighet m partikel i kvadrat. Med andra ord, den mörka energin är massan
av information om hela vårt universum inkluderar massan av information om vår fysiologiskt, psykologiskt,
historiskt och fysiskt.
M partikel absorberar kvanta av mörk energi 10-29g/cm3 i hela vårt universum

Figur 1: Kvanta av energi eller kvanta av mörk energi 10-29g/cm3 absorberas genom m partikel och bär kvanta av massa 3,e-61 g i
5 474 959 764 225 000 m/sekund.
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Figur 2: Väteatomen och 6 kopior av dess atom. Dess atom har 1 proton och 6 kopior av sin proton, 1 elektron och 6 kopior av
sin elektron i de sex symmetriska universum. Var och en av kvarkarna har 6 dubbletter i de sex symmetriska universum.
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Figur 3: Kvarkarna i protonen och gluoner (kraftbärande partiklar) binder kvarkarna. Var och en av gluoner har 6 dubbletter i
de sex symmetriska universum.
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Figur 4: Ett hårstrå, vilket är ungefär 25 mikrometer tjock har 6 dubbletter exakt som originalet i sex symmetriska universum.

Figur 5: Vi har 6 kopior av våra kroppar exakt samma som originalet i de sex symmetriska universum.

Figur 6: Djuret har 6 kopior av sina kroppar exakt samma som originalet i de sex symmetriska universum.
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Våra sex symmetriska universum existerar, omger oss och alla dessa universum är osynliga

Figur 7: Jorden, där vi bor i miljoner år har 6 dubbletter exakt som originalet i de sex symmetriska universum.

Våra sex symmetriska universum existerar och omger oss är verkligen häpnadsväckande än vi någonsin kunnat
föreställa i våra liv. Symmetri universum, Super symmetri universum, Super-super symmetri universum, Supersuper-super symmetri universum, Super-super-super-super symmetri universum och Super-super-super-supersuper symmetri universum är transparenta och det betyder att alla dessa universum är osynliga. Det är bara vårt
universum som är inte transparent. I dessa osynliga universum innehåller mörk materia, där ljuset inte kan tränga
igenom den mörka materia men ljuset böjs när det är i kontakt med den mörka materian. Denna mörka materia
består av partiklar mindre än elektroner, massa 8,e−58g, och har hastighet 365250 gånger snabbare än ljusets
hastighet2 och dessutom inte interagera med vanlig materia. I våra sex symmetriska universum har vi 6 kopior av
hela vårt universum, inklusive våra kroppar exakt samma som originalet.

Figur 8: Hela vårt universum där månen, stjärnor, solar, planeter, galaxer, galaxhopar, supergalaxhopar, nebulosor, atomer,
människor, djur, växter och allt liv har sina platser har 6 dubbletter exakt som originalet i sex symmetriska universum.

Slutsats
Från kvarkar till hela vårt universum har 6 dubbletter exakt som originalet på grund av mekanismen för
kopieringsprocessen utförs i sex symmetriska universum. Den mörka energin är massan av den informationen om
hela vårt universum inklusive massan av information om vår fysiologiskt, psykologiskt, historiskt och fysiskt.
Mörk materia består av partiklar mindre än elektroner och har hastighet 365250 gånger snabbare än ljusets
hastighet.
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