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Rané představy nekonečného vesmíru plného slunečních soustav v náznacích hovořily 
o opakujících se strukturách typu galaxií a paralelních vesmírů.
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Úvod

Biologický život se podle současných poznatků objevil na naší planetě 
nedlouho po jejím vzniku. Je možné, že první bakteriální zárodky sem 
mohly přiletět na ocasu komety nebo na meteoru. Dnes probíhají bouřli-
vé diskuse na téma možno�í života pod povrchem Marsu, na Jupiterově 
ledovém měsíci Europa a vla�ně kdekoli, kde se prokáže exi�ence oné 
posvátné sub�ance, vody v kapalném skupen�ví.

Věda o vesmíru se od �arořeckých a �ředověkých před�av o kruzích 
planetárních sfér nesmírně změnila. Jakmile však do nejmenších ma-
ličko�í propracované kosmické sy�émy vyšly z módy a draky s jedno-
rožci jsme zavrhli, �ala se Země novodobou záhadou. Neexi�uje žádná 
moderní teorie, jež by vysvětlovala zázrak vědomého života a vesmírné 
shody náhod, které naši planetu obklopují. Proč Slunce a Měsíc na obloze 
vypadají z našeho pohledu �ejně velké? Na takové otázky ovšem exi�u-
jí dávné odpovědi, �očívající na někdejších svobodných uměních, mezi 
něž patřila hudba a geometrie.

Tato knížka není jen dalším z řady kapesních průvodců po naší sluneč-
ní sou�avě; snaží se �íše naznačit, že mezi pro�orem, časem a životem 
jsou pod�atné vztahy, kterým ještě nerozumíme. Podrobně zkoumáme 
oblohu ve snaze zaslechnout radiové signály pocházející od inteligent-
ních byto�í a najít vzdálené planety podobné trochu té naší. Mezitím ale 
naši nejbližší planetární sousedé vykreslují kolem nás, v pro�oru a čase, 
ty nejvytříbenější vzory a žádný vědec dosud neobjasnil, kde se bere ta 
udivující krása. Je to všechno jenom náhoda? Možná to také něco vypo-
vídá o vědcích samých…

 Radnorshire, květen 2001
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Poznámka: Procenta v závorkách označují v textu míru přesnosti daných tvrzení.
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