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- Witaj Ughxx’r, rozszerzenia dla źródła Twojej wieczności - grzecznościowa formuła 
równoległych wymiarów przecięła próżnię. 
- Bądź nieskończony. Skąd niesie treść? 
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- Poczucia czasu Qzziiih Nnn’x. Ughxx’r cię wysłucha. 
- Proszę o patronat. 
- W sprawie? 
- Ughxx’r dobrze wie, że od początku rozszerzenia chcę hodować komórkowce. Wyczytał to 
dawno z mojej jaźni. 
- Czy to nie za wczesna faza Qzziiih? - Ughxx’r zamyślił się. 
- X-qΣ ma też postać skończonego w czasie. I dwie planety z komórkowcami. 
- (X-qΣ) ‰? To źródło galaktyczne. Może mieć projektantów, przyspieszaczy, objawiaczy. 
Zbiór Alegorii bez zakrzywiacza to brak wystarczającej unifikacji, żeby koordynować 
katalizatory. 
- Skromność Ughxx’ra jest nieskończenie wieczna. Dlatego pragnąłbym założyć planetę z 
własnego ja i energii wspólnej Patronatu Alegorycznego. 
- Poważne obciążenie. Prowadzenie planety wymaga empatii dla fizycznej osobowości. To 
nie pierwiastki, które można rozszczepiać i wypróżniować, kiedy się znudzą. Komórkowce są 
wrażliwe i trudne w hodowli, wymagają specjalistycznych warunków i nieustannej kontroli. 
Qzziiih Nnn’x zdaje sobie sprawę jak wąski termicznie zakres implikuje ich byt? 
- Qzziiih Nnn’x chce podjąć wyzwanie. Przygotował planetę i kilka pomysłów na rozwój i 
ewolucję. 
- Wygenerować planetę Qzziiih Nnn’x może każdy. Kilka chemicznych symboli podstawić do 
równania, wyprowadzić i zmieszać stop, aksjomatem zakodować parametry atmosfery. To 
nie ożywianie materii.  
- Qzziiih Nnn’x prosi o patronat. 
- Procesy komplikują się progresywnie do relatywnego czasu hodowli – ciągnął Ughxx’r - 
trzeba monitorować i modyfikować reakcje. Biologia, fizjologia, świadomość, aksjologia, 
potem objawienia, nauka. Precyzyjna wizualizacja siły sprawczej końca cyklu jest 
ostatecznym sprawdzianem. Wiązania kwantyfikatorów zakrzywiających przy tym to 
protuberancje karła. 
- Fizjologia to wypadkowa parametrów atmosfery Ughxx’r.  
- Racja Qzziiih Nnn’x. Ale pod tą atmosferą Teorię Logicznego Wszechświata, gdzie wszystkie 
rzeczy pojedyncze tworzą Niepodzielność Zbiorową, a suma przedmiotów każdego gatunku 
w każdą stronę wynosi jeden, zastępuje Teoria Chaosu i Aksjomat Braku Bytów Samoistnych. 
Komórkowce nie służą jednemu logicznemu celowi. 
- Aksjologia to wyliczanka trajektorii rzędnych i zderzeń atomowych. 
- Racja Qzziiih Nnn’x. Tylko jak chcesz obserwować prawdziwy rozwój konfliktów zbrojnych, 
przeżywać fascynacje wojen religijnych, co do mikrona musisz wygenerować miejsce, 
moment pędu historii i mieć przemyślane sposoby dokonania objawień. To ma być 
przewidziane, co do pokolenia. Jeden odwrotnie spolaryzowany elektron niweczy dzieło i 
wszystko zaczyna się powielać w nieskończoność. A wtedy tylko można już zakrzywić i 
odciągnąć przestrzeń. Ale ciągła obserwacja w każdym aspekcie może przynieść wspaniałą 
nagrodę - osiągnąć cel ich hodowli. Nie ma nic bardziej ekscytującego niż możliwość 
obserwacji samozagłady komórkowców, która może nawet przybrać postać wysadzenia całej 
planety.  
- Qzziiih Nnn’x prosi o odpowiedz w sprawie patronatu.  
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- Ughxx’r udzieli energii wspólnej Patronatu Alegorycznego. 
- Qzziiih Nnn’x będzie zaszczycony, jeśli Ughxx’r będzie świadkiem samozniszczenia hodowli 
komórkowców.  
- Odważne słowa. Rozszerzenia dla źródła Twojej wieczności - Ughxx’r temat uznał za 
wyczerpany.  
- Bądź nieskończony Ughxx’r . 
- Poczucia czasu Qzziiih Nnn’x - grzecznościowa formuła równoległych wymiarów przecięła 
próżnię. 
 


