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Sveriges bästa & mest kompletta guide, på nätet sedan 1997. se - Internetguide, Länkkatalog, Portal,
Startsida. Enligt den rådande vetenskapliga modellen av universum, Big Bang, har universum expanderat från
en extremt varm, tät fas – Planckepoken –, där all materia och energi av det observerbara universum
koncentrerades. Sveriges bästa & mest kompletta guide, på nätet sedan 1997. David Hume (1711-1776) var i
grunden empiriker och avfärdade rationalismen som en logik som inte handlade om verkligheten. För inte så
många år sedan var det en utbredd uppfattning att vår sol med sina planeter var något unikt i universum, men
sedan några år tillbaka är det dock klart att det finns gott om … Särbegåvning kommer till ett pris. Cepheid,
eller cepheidvariabel, är en variabel stjärna som varierar i ljusstyrka på ett bestämt sätt.
Astronomi-Astrofysik-Rymdvetenskap-Ufo En av mänsklighetens största frågor är: är vi ensamma i
universum.
Enligt den rådande vetenskapliga modellen av universum, Big Bang, har universum expanderat från en
extremt varm, tät fas – Planckepoken –, där all materia och energi av det observerbara universum
koncentrerades. se - Internetguide, Länkkatalog, Portal, Startsida.
Cepheid, eller cepheidvariabel, är en variabel stjärna som varierar i ljusstyrka på ett bestämt sätt. Cepheider
är jätte-eller superjättestjärnor och har fått sitt namn efter stjärnan δ i stjärnbilden Cepheus. se - Internetguide,
Länkkatalog, Portal, Startsida. David Hume (1711-1776) var i grunden empiriker och avfärdade rationalismen
som en logik som inte handlade om verkligheten. Utgångspunkten för all säker kunskap kan enligt Hume bara
vara observationer av verkligheten. Astronomi-Astrofysik-Rymdvetenskap-Ufo En av mänsklighetens största
frågor är: är vi ensamma i universum. Visst skulle det vara ett härligt liv att vara särbegåvad om det vore så
som många föreställer sig det – att man är mest som vilket annat barn som helst men med en lite kraftfullare
”dator” i skallen att … Astronomi (fra de greske ordene astron (ἄστρον), «stjerne», og nomos (νόμος), «lov»)

er den vitenskapelige studien av himmellegemer (som stjerner, planeter, kometer og galakser) og fenomener
utenfor jordens atmosfære (slik som kosmisk bakgrunnsstråling). Utgångspunkten för all säker kunskap kan
enligt Hume bara vara observationer av verkligheten. Visst skulle det vara ett härligt liv att vara särbegåvad
om det vore så som många föreställer sig det – att man är mest som vilket annat barn som helst men med en
lite kraftfullare ”dator” i skallen att … Astronomi (fra de greske ordene astron (ἄστρον), «stjerne», og nomos
(νόμος), «lov») er den vitenskapelige studien av himmellegemer (som stjerner, planeter, kometer og galakser)
og fenomener utenfor jordens atmosfære (slik som kosmisk bakgrunnsstråling).

