A dokumentum egy hosszúra nyúlt vegyes hangvételű levelet tartalmaz
az eredeti formájában.

…a térről Einstein is csak annyit tudott, hogy különálló pontjai vannak - persze ezt azért
vitatnám de ma sem vagyunk semmivel előrébb - és két lehetősége volt mit mondjon amikor
a térgörbület felvetődött nagy tömegek körül. Ott van a Nap példája, hogy teljes
fogyatkozásnál mellette látszik a mögötte lévő csillag, első magyarázat 1.) A Nap körül
meggörbül a tér, a fény pedig ezen a görbületen fut végig. A második magyarázat az, hogy
pusztán a tömegvonzás is elgörbíti mondjuk egy Nap mellett elhaladó üstökös pályáját, tehát
2.) A fényt a nap tömegvonzása téríti el. Ezzel Einstein szemszögéből csak annyi baj van,
hogy keresztülhúzza az életművét, ugyanis a tömegvonzás csak két tömeg között lép fel. Ha
pedig elismerjük, hogy a fénynek igenis tömege van az szembe megy a relativitáselmélettel
ami kimondja, hogy semmi sem érheti el a fénysebességet aminek tömege van - a fény ez
esetben pedig pont ilyen lenne, tömege van és pontosan fénysebességgel halad.
Másrészt, ha a tér meggörbülne azt pusztán elvi okokból sem lehetne kimutatni közvetlenül.
Fogj egy papírlapot ami a teret szimbolizálja és rajzolj rá két pontot, majd kösd össze őket
egy egyenes vonallal ami jelképezze mondjuk a kettejük közötti fény útját. A fénysugár
ekkor egyenesen halad mert nincs meggörbülve a tér, a fény útján így mindkét pont azt látja,
hogy a másik egyenes vonalban előtte van. Ezután gyűrd össze a papírt - hajtogasd összevissza a teret - ezzel együtt nyilván a fény útja is ugyanúgy meggörbül/törni fog több helyen.
A két pont szemszögéből viszont a második esetben is ugyanúgy fog tűnni, hogy a fény
egyenes vonalban halad kettejük között, mert ők is együtt görbülnek a térrel, tehát nem
tudnak különbséget tenni a két eset között:

A bal és jobb oldalon is ugyanaz a térszelet látható egy piros és egy kék színnel jelzett
fénysugárral, a bal oldali torzításmentes, a jobb oldali torzított. Mindkét fénysugár sebessége
azonos, mondjuk 1 időegység alatt 1 osztásnyit terjednek, tehát a rácson 8 időegység alatt
futnak végig. Mindegy, hogy a tér torzult vagy sem, a jobb oldali ábrán is mindkét
fénysugárnak 8 időegység kell ahhoz, hogy a 8 osztásnyi távolságot megtegye, és a torzult
térben teljesen párhuzamosan is haladnak, tehát a fénysugár által megtett távolságnál és
annak irányánál maga az osztás számít, nem a görbület, magyarul a megfigyelő és a tér együtt
görbül.
Természetesen a "tér-anyag", a húrok, az anyag létét és a tér görbületét én sem tagadom sőt,

ezekkel összességében egyet is értek csak más, egységesebb szemszögből kezelem őket. A
tudománynak a gravitáció és tömeg közötti kapcsolat leírásának problémája abban
gyökerezik, hogy a fizika a meglévő kölcsönhatásokat csak használja, ismeri mondjuk az
elektron és proton töltését ám nem tudja honnan származnak, és létrehozni sem tud újakat.
Valószínűleg egy kicsit meredek lesz amit írok de igyekszem majd követhető és érthető
maradni, ha meg szeretnéd érteni innentől vagy olvasd türelmesen végig, vagy ne is olvasd
tovább.
Kezdjük szerintem mindenekelőtt azzal, hogy minden létező dolog kettős. Nincs olyan, hogy
egy részecske ebből van egy másik pedig abból, minden megtapasztalható dolog
kölcsönhatások eredménye, kölcsönhatás pedig mindig minimum két dolog között lép fel
amik lefelé haladva szintén kölcsönhatásokból állnak. Mindegy, hogy meddig mész az
"anyagban" lefelé mindig ugyanazt a mechanizmust találod, olyanformán mint egy
fraktálban - mindegy meddig nagyítod, mértanilag felnagyítva a meghatározott egyre apróbb
részleteiben mindig előbukkan önmaga. Ami tehát nem kettős, az nem létezik. Értelmetlen
alapvető részecskét keresni, alapvető kölcsönhatás van.
A tér, vagy az Isteni közeg, én szívesebben használom rá az utóbbit. Őszintén szólva nem
könnyű olyan dolgokról beszélni amiről megtapasztalás hiányában a fogalomkészlet sem
alakult ki az olvasóban, és illene itt kitérni a teremtés mikéntjére is mielőtt továbbmennénk
de az olyan terjedelmű lenne, hogy inkább mellőzzük egyelőre. A fizikai valóságtól
némiképp elvonatkoztatva önmagában csak a fizikaira anyagra asszociáló tulajdonságaival
lehet jellemezni pusztán a viselkedése alapján. Minden megnyilvánulás belőle fakad és
minden ami létező benne ölt formát, az egyetlen dolog ami nem kettős, a tökéletes egység.
Közegszerű de nem közeg, anyagszerű de nem anyag, impulzust közvetít de nincs
ellenállása, a sűrűsége végtelen de nincs tömege, a térfogata (belülről) végtelen de a
kiterjedése (kívülről) nulla. Magában foglalja a létet önmaga pedig a nemlétben nyilvánul
meg, kiterjedés nélkül nincs felszíne, de határfelülete belülről tekintve a végtelenben igen.
Belülről létezik, kívülről nem. A közeg tetszőleges mértékben deformálható, teljesen
rugalmas így bármilyen torzulás után mindig a leghomogénebb formáját igyekszik
visszanyerni (Nem az eredetit, hanem homogént. Ha 3x3 kockát egymás mellé teszel,
kiveszed a középsőt, fordítasz rajta egy negyedkört majd visszateszed, akkor szintén
homogén lesz a minta.) ezen a torzulás terjedése maga az impulzus. A közegben jelenlévő
minden impulzus mennyisége örökre megmarad tehát meglévő soha nem tűnik el, ellenben
folyamatosan újabbak is keletkeznek. Impulzus alatt itt most tömegtől egyelőre
elvonatkoztatott puszta mozgásmennyiséget értek, a térben terjedő deformáció mértékét és a
terjedésének gyorsaságát - amiknek természetesen csak egy másik impulzushoz képest van
értelme. Minden ilyen impulzus/mozgásmennyiség természetszerűen igyekszik megőrizni
az állapotát, az irányát és a mérték-sebesség arányát.
Gondolj bele egy egyszerű giroszkópba, mivel felpörgetve impulzust tárol így az igyekszik
megőrizni annak minden tulajdonságát, tehát a térbeli elforgatásnak természetszerűen ellen
fog állni. Az anyag tömegét ugyanez a természetszerűség adja, mivel mozgást/erőt/energiát
kell közölni vele ahhoz, hogy egy anyagból felépült test mozgási állapota megváltozzon mozgást megváltoztatni csak mozgással lehet, mivel hasonló természetszerűen csak

hasonlóval lép kölcsönhatásba. A tömeg-gravitáció páros megértéséhez már bele kell menni
a fizikai anyag elemi szintű felépítésébe és működésébe is. A fizikai anyag húrokból épül fel,
és maga a mozgása is húrokat hoz létre az Isteni közegben - mivel természetszerűen minden
közegben hullám generálódik ha impulzus éri - egyszóval a fizikai anyag alapegységében
ezen alsó és felső húrok együttese, egyfajta csomag (csomó, ami kötélen van, logikus
kifejezés). Nézz meg mondjuk egy egyszerű fraktált:

Bal oldalt az összetett alakzat egy részletét, jobb oldalt pedig egy elemi szegmensét látod, a
teljes kép ebből az egyetlen szegmensből épül fel, és magának a szegmensnek is két része
van, egy külső és egy belső. A belsőt három kicsi háromszög alkotja, a három összességében
pedig egy új, nagyobb háromszöget formál, jelen esetben ez a logikai sorrend határozza meg
a teljes fraktált. A fizikai anyag, a csomag is ilyenformán épül fel hasonló logikával tehát
maga a csomag is kettős, van tartalma (kisebb csomagok) és van csomagolása, emellett ezek
a csomagok, a fizikai anyag is több szinten megjelenik, akár a fraktálban pirossal jelölt
szegmensek:

Tehát önmagában részecskéről vagy legkisebb részecskéről beszélni is elég értelmetlen
dolog mert önmagában nem létezik egy háromszög sem - viszont önmagában, mint
Kapcsolat a nagyobb és kisebb szegmensek között fontos, de nem elemi alkotórészként
nyilvánul meg. A fizika anyagot tehát az Isteni közeg deformációi és azok terjedése építi fel,
itt mindenekelőtt a terjedés formája és annak miértje a lényeges, a húrok kialakulása és
szerkezete.
Egyetlen elemi mozgásfajta létezik ami húrokat hoz létre ez pedig a körmozgás. Vegyük a
legelemibb esetet felülnézetben, amikor egy középpont körül kering egy tetszőleges
anyagszinten létező csomag:

Mivel a csomag maga is kisebb csomagokból áll amik
együtt mozognak, így az általa keltett hullám mértéke
nagyobb lesz, mert a csomagok összege kelti az új
hullámot - ahogyan nagyobb hullámot kelt tíz
összekapcsolt és vízbe ejtett vasgolyó, mint egyetlen
egy. A hullám formáját értelemszerűen a csomag
mozgásának formája határozza meg, mivel egy
körpályás mozgást vizsgálunk nézd meg oldalról a
mozgás kiterített palástját az általa keltett hullámmal,
ahol a csomag egyenesen halad.
Mint láthatod transzverzális hullámról van szó, tehát a
kiváltott impulzus/hullám az azt kiváltó csomag
haladási irányára merőlegesen terjed, attól
folyamatosan távolodva, a terjedő hullám horizontja
egy vonallal szépen össze is köthető:

Ez a körpálya palástja, összehajtjuk a terjedést kör keresztmetszetűen az pedig így fog
kinézni, tehát a terjedés spirálszerű, és a spirál mindig egy irányban mozog amit most a kék
nyíl jelöl.

Logikus lenne terjedésnél a lefelé-felfelé szimmetrikus "V" alakzat ez viszont azért nem
fordulhat elő, mert már a kiváltó csomag is egy húr mentén mozog a körpályán, és egyúttal
arra merőleges forgást (illetve egy benne lévő kisebb csomag keringést) is végez ami ennek
megfelelően megszabja a spirál terjedésének irányát.

Ez a - pirossal jelölt - forgás a keringési - fekete - pálya belső és külső területén ellentétes
irányú, magyarul ha belül felfelé mutat akkor kívül lefelé és fordítva, aminek lesz egy olyan
vonzata, hogy a belül kiváltott spirál (vagy önálló csomag esetében annak a szála) kívül
körbefutva a csomag keringési pályáját alul-felül folytatólagosan záródni fog. Önálló
csomag esetén a záródás tórusz-szerű.

Itt önmagába hajtottam a hengeres már rácsot tóruszba, elismerem, hogy képpontonként is
elég nehéz lekövetni, de képzelj el egy fánkot amire meredeken vezetéket tekersz - tehát ez
egy nagyon leegyszerűsített elemi csomag, "anyag", ami pedig a körmozgással az őt
körülölelő spirális torzulást kelti a térben (a csomagolást) az pedig szintén ugyanilyen
csomag csak kisebb méretű (a tartalom) - így alakul ki Isteni anyagban lévő torzulások
fraktálszerkezete a csomagokon keresztül, csak természetesen sokkal pepitábban.

Mondjuk két összekapcsolt azonos
csomagnál a húr sokkal átláthatóbb, ilyenkor
a spirál hurokszerűen keresztülfolyik
mindkét "magon", azaz egymáshoz képest
ellentétes keringési középponton:

Tehát önmagában egy húr így néz ki, az
Isteni közegnek (térnek) egy spirál alakú
deformációs szála. Önmagában minden húr
zárt - két húr fluktuációjából viszont
létrejöhetnek csomag jellegű hullámok,
amik érzékelve nyitottnak tűnnek, ezt a részt
szerintem jegeljük egyelőre - tehát
önmagába fut vissza, és van két nagyon szép
tulajdonsága. Az egyik, hogy a húr a
felcsavart szálának minden egyes pontja
magában hordozza az azt keltő csomag
összes tulajdonságát, mivel deformáció indít
deformációt a térben - ahogyan egy vízbe
dobott kő más hullámot kelt a felszínen, mint
egyszerre kettő, a víz megőrzi a kiváltó
formát - tehát mindegyik pontja csomag
jelleget is magában hordoz (vajon mi az
elektron, "részecske"/csomag vagy
hullám?...).

A másik, hogy ha egy körpályás mozgás megindul, akkor ez a zárt hurka a térnek azonnal
kialakul tehát nem kell hozzá idő, hogy a spirálnak a szála körbefusson és záródjon magába mivel az Isteni közeg sűrűsége végtelen és egyszerre hat benne minden azonos impulzus
minden azonosra így természetszerű, hogy rögtön felveszi a környezetének megfelelő
formát. Csomag terjedéséhez idő kell, tetszőleges méretű zárt hurok teljes kialakulásához
nem és akkor most gondolj bele, hogy ez mit jelent mondjuk a kommunikációban (hát még
az, hogy különálló csomagokat nagyon könnyen össze is lehet "húrozni", elég
megmosolyogtató ahogyan most próbálkoznak a kvantum-összefonásokkal...).
Érdekességképp a fény (meg a sárkány meg a kígyó) is ugyanígy terjed - apropó mi a fény,
"részecske" vagy hullám?

Most nézd meg az Isteni közeg egy adott keresztmetszetén áthaladó húr által keltett torzulást
a közegben és vegyél észre valamit, mert a következőkben a torzulás keresztmetszetére
ezeket a jelöléseket fogom használni már csak az egyszerűség kedvéért is:

Ez a torzulás maga A Prana, A Chi, A Ki, A Fény, Az AUM, A Mana, Az I-Ching, A Kundalini,
The Force, A Kígyó ami ösvényeket tapos, A Sárkány mely az Egeket szeli, Re - az Erő amely
mindent átjár és összetart, egyszóval a világon létező leghangsúlyosabb dolog. A
tulajdonsága, a forgás kettős természetű hiszen szubjektív szemszögből tekintve két
különböző irányba foroghat, mondjuk jobbra és balra. Ha viszont fogsz egy teljesen
homogén korongot és az óramutató járásával megegyezően megforgatod akkor arra
mondjuk azt mondod, hogy jobbra forog. Ha ezután nézőpontot váltasz tehát forgás közben
megfordítod - fejjel lefelé nézed - akkor a korong ugyanúgy teljesen homogén marad de a
forgása már óramutatóval ellentétes lesz, balra fog forogni. Itt az a szép, hogy szubjektív
nézőpontból nem fogod tudni eldönteni merre forog, hiszen egyszerre jobbra és balra, ha
teljes képet szeretnél kapni róla akkor viszont objektíven kell szemlélned ami magában
foglalja egyszerre mindkét forgást. Tehát objektíven nincs balra forgás és nincs jobbra
forgás, az egységes objektivitásban csak forgás van - mint ahogyan objektíven nincs jó
cselekedet és nincs rossz cselekedet, csak cselekedet van. Az Erő hordozza magában a négy
őselemet, a Tüzet, a Vizet, az Levegőt és a Földet, azaz a négy alapvető kölcsönhatást, a
Fényt, az Elektromosságot, a Mágnesességet és a Gravitációt, és bennük is nyilvánul meg.
Egyszerre építőelem és egyszerre összekötő
kapocs, minden anyagot minden mélységen
kizárólag ez a négy elem alkot, ez a négy
kölcsönhatás épít fel. Hogy két csomag között a
négy elem közül melyik kölcsönhatás jön létre azt
a csomagok szerkezete határozza meg, a közvetítő
részecskék csak illúziók, a csomagok között
minden kölcsönhatást a húr, az Erő közvetít. A
húrok közötti hatásmechanizmust szerintem az
egyszerű mágnesek alapján a legkönnyebb
megérteni. Egy mágnesnek ugye van egy "fizikai"
teste, erővonalai, valamint azokból kifolyólag egy
északi és egy déli pólusa:

Az erővonalak eredetéről a fizika annyit tud, hogy az atomokban lévő elektronok spinjével áll
kapcsolatban - ami mechanikára átvitt értelemben perdületet jelent, tehát rendkívül meglepő
módon egy forgó objektum kelti őket, (mint zárt húrokat) - magáról az "összetételéről",
szerkezetéről és belső tulajdonságairól semmi információja nincs. Ha megfigyelsz egyetlen
erővonalat/húrt önmagában és az azt alkotó spirál haladási irányával megegyezően belenézel
a keresztmetszetébe, akkor ott a spirál forgási irányával megegyező irányú forgást fogsz látni
- illetve nem látni de tudni, hogy ott van - a tér szerkezetében (kép 1).

kép 1

kép 2

Ha ezzel (a spirál haladási irányával) megegyezően bármelyik ponton megfigyeled a
keresztmetszetet (kép 2), a torzulás forgásiránya mindenhol ugyanaz, egyenlő lesz (kép 3).
Ha a spirál forgási irányával szemben nézel a keresztmetszetbe akkor is forgást fogsz
tapasztalni, de az előzőhöz - ez esetben az óramutató járásához - képest már ellentétes irányút
(kép 4).

kép 3

kép 4

Ha a spirál terjedési irányával megegyező és az azzal ellentétes keresztmetszeti nézőpont
görbületi képét egymás mellé teszed (kép 1) akkor a két kép nem lesz egyenlő, de egymásnak
nem az ellentéte hanem a tükörképe lesz (kép 2). Két erővonal/húr kölcsönhatását egyedül ez
határozza meg, hogy a találkozási pontban a keresztmetszeteik hogyan viszonyulnak
egymáshoz - vagy tükörképei egymásnak vagy nem - ehhez pedig elég azt tudni, hogy azonos
irányból betekintve egyenlőek lesznek, ellentétesből pedig tükörképei egymásnak, nézzük
először az előbbit.

kép 1

kép 2

Ha két azonos irányú húr érintkezik, akkor a keresztmetszetük forgási iránya a találkozási
pontban egymással ellentétes lesz (kép 3). Két megegyező nagyságú és ellentétes irányú
impulzus nyilván kioltja egymást ha találkoznak, tehát a húrok forgása leáll, közvetetten ez
pedig a húrt kiváltó atomot alkotó forgását is leállítja - azaz leállna és leállítaná, mert az
atomon belül lesz egy kisebb ön/mozgásfenntartó csomag - a Tűz elem - amely ezt
megakadályozza, hasonlóan mintha egyre nagyobb fogaskerekeket egymáshoz
kapcsolnánk, és bármelyik kicsit folyamatosan forgatva a közös összekapcsolt mozgásuk
nem tud megszűnni. (Ez az elem felelős a gravitációért is tehát pont témába vág és szeretném
felhívni a figyelmet, hogy nem "örökmozgó" - bár végeredménybeli különbség nincs az
"örökmozgóval", de ez elég felesleges és értelmetlen kifejezés - szebb név neki az önálló
energiarendszer, a működését lejjebb fogom részletezni). Tehát mivel a húrok leállítani nem
tudják egymást de az érintkező "felületük" mozgása ellentétes irányú, így nem tudnak
egymásba csúszni, hanem egyszerűen megállnak a találkozási pontnál és egymásba csúszás
helyett deformálódik az ívük ha tovább közelednek egymáshoz (kép 4).

kép 3

kép 4

Ha a húrok iránya szemben áll egymással akkor érintkezésnél a metszetük egymás
tükörképei, a kerületük forgásiránya pedig párhuzamos lesz (kép 1). Ebben az esetben mivel
a találkozó felületi impulzusok iránya egymás folytatása, a két húr természetszerűen egyesül
- alul-felül összezáródik - hogy a legszűkebb és tökéletesebb mértani formát felvegye (kép
2).

kép 1

kép 2

A mágneses húrnak ezekből a torzulásaiból adódik a két mágnes közötti vonzás és taszítás,
az, hogy a térben a mágnestestek "fizikai" kontaktus nélkül is elmozdulnak egymás
közelében. Mivel az atomon belüli forgás hozza létre a felcsavart mágneses húrt, a húrnak a
torzulása ugyanúgy visszahat a létrehozó mozgásra, tehát az atomra. Képzelj el egy gyűrűt
ami az atom körmozgását szimbolizálja, húzz bele egy szál zárt, szilárd de rugalmas fonalat
ami a mágneses húrt, majd tegyél ezekből ugyanolyan forgásiránnyal egymás mellé párat és
mondjuk, hogy kész is egy mágnes. Ha két mágnest azonos polaritással egymás mellé teszel
és megpróbálod őket összenyomni - bármilyen irányból - akkor a szálak egymással
érintkezve deformálódni fognak és a gyűrűre - atomra - erőt kifejtve elmozdítják a
mágneseket egymástól, ez a taszítás. A vonzás ugyanilyen csak fordítva, ott az
összekapcsolódó deformált húrok által az atomokra kifejtett erő nyilván olyan irányú, hogy a
mágneseket egymás felé tolják.
Tehát összegezve a mágneses mező szó szerint szálas szerkezetű (persze ez a struktúra csak
megfigyelés mellett áll fent mert az érzékelt/megfigyelt/tapasztalt és nem érzékelt világ
egyfajta sztereóformában kettősen létezik, erre lentebb kitérek) a szálak hosszanti formája
spirált alkot, a keresztmetszetüknek forgásiránya van összetételükben pedig semmit sem
tartalmaznak, pusztán a tér dinamikus torzulásai. Ezekkel csak azért fárasztalak mert lejjebb
hivatkozni fogok rá és a jelenlegi "modern" fizika ott tart, hogy a mágneses mező létezik,
összefüggésbe hozza az elektronok spinjével - mechanikus jelentésben a forgásával - de sem
az összetétele, formája, terjedése és az egymásra hatásának mechanizmusa nem tisztázott.
Közvetlenül ki sem lehet mutatni mivel ugye semmilyen sugárzást nem nyel el és nem is
bocsát ki, csak egy másik anyagra kifejtett mérhető hatásából lehet a jelenlétére
következtetni. És ha az írást az utóbbi mondatommal kezdtem volna még azt is hihetné bárki,
hogy a "sötét anyag"-ról beszélek:
"...közvetlenül nem figyelhető meg, mert semmilyen elektromágneses sugárzást nem bocsát
ki és nem nyel el, jelenlétére csak a látható anyagra és a háttérsugárzásra kifejtett gravitációs
hatásból következtethetünk.” - http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6t%C3%A9t_anyag

És itt el is lehet gondolkozni egy percre, hogy milyen mozgás kelti a mágneses húrokat, és
csillagászati méretekben végez-e valamilyen rendszer ugyanilyen mozgást ami húrokat
válthat ki. Nagyot fog koppanni ha leesik mi az a sötét anyag. Érdekességképp még az
előzőekhez el lehet gondolkozni azon is, mit szimbolizálhat például ez a kártya (kép 1). Az
egyetlen farkába harapó kígyó 8-as alakban - értelemszerűen a feje irányába - haladva két
körpályás mozgást is leír - emellett a kígyó pikkelyei spirált alkotnak. Vagy ahogyan az
előzőek fényében érthetőbb (kép 2), önfenntartó önmagába fűzött elsődleges (piros) és az
által kiváltott másodlagos (kék) húrok. Ezek így össze vannak fűzve, a szerkezet teljesen
stabil tehát a mozgás és a forma magától szétesni nem tud => 8-as, az örökkévalóság vagy a
végtelen szimbóluma.

kép 1

kép 2

Ugorjunk egyet, Tömeg
Az "anyagnak" / csomagoknak az a tulajdonsága, hogy a bennük lévő mozgás, az
impulzusok terjedése megőrizze a "térbeli" helyzetét, vagy a csomag/ok a saját mozgásukat.
Tömege mindennek van mindjárt kétféle, nyugalmi és gravitáló tömeg - a kettő nem ugyanaz
- nyugalmi tömege egy csomagnak (például egy vasatomnak) önmagában, gravitáló tömege
pedig csomagok együttes csoportjának (például egy vasgolyónak). A nyugalmi tömeg
anyagmennyiséget mutat meg, a gravitáló tömeg pedig értelemszerűen a gravitációs
kölcsönhatás kialakulásában játszik szerepet. Ennek az az érdekessége, hogy egy test Például a Föld - a gravitáló tömege sokkal kisebb is lehet, mint amennyit az általa keltett
gravitációs vonzerő nagysága indokolna. A Földdel kapcsolatban konkrétan az a gond, hogy
a bolygó gravitációs vonzereje alapján van anyagmennyiség (nyugalmi tömeg)
becsülveeleve téves meglátás - ha viszont a gravitációs erő mechanizmusa alapján

vezetjük vissza a Föld gravitáló tömegét a nyugalmi tömegére akkor azt látjuk, hogy a bolygó
térfogatát alkotó anyagmennyiség 55%-a hiányzik - egyszóval a Föld nem tömör hanem
üreges gömb alakú, amikor pedig ezt olvasod akkor jó eséllyel a gömbhéjának a külső
felszínén vagy amit az itteni fizika (ha fogalmazhatok így) még nem ismert fel. Magát a
tömeget mint tulajdonságot az okozza, hogy a csomagban "túlfeszültség" van, folyamatosan
több mozgás próbál benne egy időegység alatt megjelenni mint amennyi a fizikai
"törvények" szerint indokolt lenne, olyan mintha egy giroszkóp amit megpróbálsz
elmozdítani nem pusztán forogna, hanem folyamatosan önerőből gyorsítani igyekezne
magát.
A fizika termodinamikai törvényei miatt ilyen folyamat elviekben nem létezhet mivel ez
egyet jelent a korlátlan energiaforrás / örökmozgó / egységen túli energia fogalmával, azt
viszont nem vizsgálja a fizika, hogy a szabályszerűségek amik a megfigyelt
mechanizmusokat leírják honnan erednek, mi tartja őket fixen és egyáltalán miért pont
olyanok amilyenek. Vegyünk mondjuk egy, az energia megmaradással analóg rövid fizikai
példát, egy mozgó autó lendületét. A lendület mint felsőbb Tulajdonság két alsóbb
Tulajdonságból áll össze, az autó tömegéből és a sebességéből. Azt most tegyük félre, hogy a
lendület épp mekkora, koncentráljunk arra, hogy vagy van, vagy nincs, rendelkezik-e az autó
mint test ezzel a felsőbb tulajdonsággal vagy sem. Ha hozzánk képest mozog és tömege van,
akkor nyilván igen, viszont ha ebből a két alsóbb tulajdonságból egyik is hiányzik, akkor
pedig nincs. Tehát az alsóbb tulajdonságokban bármilyen változás megszabja a felsőbb
tulajdonságot is. Ehhez jön az, hogy semmit sem határozhatunk meg önmagában, minden
létező dolog csak meglévő tulajdonságok halmaza. És itt válik fontossá az "ezoterikus
maszlag" vagy "tudománytalan zagyvaság" és az összes hasonló "tudományos" körökben
"nagyra becsült" kifejezés. Ezer évekkel ezelőtt sem divatból vagy véletlenül mondták, hogy
ismerd meg önmagad, mert az elméd a világegyetem részét képezi hiszen abban létezik, ha
ismered a saját tudatod működését akkor az egész világot ismered. Mi az a kocka? Ha valaki
azt mondja neked - "kocka" - akkor nyilván te is egy kockára fogsz gondolni, de jobban
belegondolva fogalmad sincs mi az. Az elméd ilyenkor fogja magát és mutat neked egy
marék tulajdonságot Egyszerre (egyszerre többet és nem egyenként, tehát az elme/tudat - és
nem az agy - "adatfeldolgozása" párhuzamos, több szálon fut) amivel a dolgot már be tudod
azonosítani, azaz nagyjából a következőket: oldalak száma: 6, csúcsok száma: 8, élek száma:
12, oldalak formája: szabályos négyzet - emellett még mindig fogalmad sincs mi az. Egy
adott dolog a csak rá jellemző tulajdonságok összessége ugyanúgy, mint például egy ember.
Tulajdonságai: magassága: 182 cm, testsúlya: 82 kg, haja színe: barna, szeme színe: fekete,
lakhelye: Debrecen, foglalkozása: festő, a neve: Kovács Attila...de ki ő? Vagy ki vagy te?
Érdemes az ilyeneken komolyabban elfilozofálni már csak azért is, mert még az energia
megmaradás is egy tulajdonság, csak míg a lendület egy test mozgásállapotát jellemzi, addig
az energia megmaradás pedig egy folyamatot jellemző felsőbb tulajdonság, tehát ha
megszüntetsz egy olyan alsóbb tulajdonságot amiből ered, az energia megmaradás
tulajdonsága eltűnik a folyamatról mint jellemző. Most nem azt mondom, hogy Newton
"törvényei" vagy Einstein relativitáselmélete hibás hanem azt, hogy szinte a legapróbb
részletekig megfogalmaztak egy Illúziót amit ebből a nézőpontból a világ mutat magából, de
attól ez még csak Illúzió és csak ebben a nézőpontban.

A nézőpont azt jelenti, hogy kötöd magad valamihez, kijelölsz egy fix dolgot és ahhoz tartod
magad értelmezés közben. A fizikai "törvények" (nem véletlenül írom őket mindig
idézőjelben) is csak egymáshoz képest állandóak, nincs egyik a másik nélkül és
tulajdonképpen nem is "törvények", hanem egymáshoz képesti folyamatok összességének
tulajdonságai amiket egy olyan nyilvánvaló dolog kapcsol össze, amit gondolkodás nélkül
természetesnek és állandónak vesz mindenki:
Az Időbeli szimmetria, az a végig sem gondolt és természetesnek vett feltételezés, hogy a
Világegyetemben mindenhol ugyanolyan mértékben és ugyanazzal a sebességgel telik az idő
- mintha a lenne a Világegyetem középpontjában egy ketyegő központi óra ami mindent
megszab...sehol nincsen óra.
A fizika például a másodpercet nagyjából így fogalmazza meg - a mindenféle zavartól
leárnyékolt cézium-133 alap és nyugalmi állapotban, nulla Kelvin hőmérsékleten lévő atom
két hiperfinom energiaszintje közötti átmenet periódusának a 9.192.631.770-szerese, az az 1
másodperc. Gyerekeknek is érthetően fogalmazva ez a nagyon pici szív másodpercenként
4.596.315.885-et dobban (összehúzódástól összehúzódásig), ez adja meg az 1 másodpercet.
Viszont semmi sem indokolja, hogy a cézium 133-nak ugyanolyan ütemben kell ketyegjen
mindenhol a Világegyetemben és ha már itt tartunk, akkor érdemes lenne megemlíteni egy
anyagkilökődést amit 1994 és 2001 között rögzített a Hubble a Messier 87 nevű galaxisban.
Annyi történt, hogy a kilökődött anyagfelhő két góc 7 év alatt 43 fényévnyit távolodott
egymástól és aki nem érti, hogy ezen mi a különös az gondolkozzon el azon, hogy 7 év alatt
még a fény is csak 7 fényévnyit halad - ez az anyagfelhőre tekintve pedig több, mint 6-szoros
fénysebességet jelent. A sebességet (vagy egy rezgés frekvenciáját) az idővel definiáljuk, az
időt pedig sebességgel (vagy egy rezgés frekvenciájával).
Ha egy autó 1 km/órával haladva 1 km-t tesz meg, akkor ahhoz 1 órára van szüksége, vagy
Ha egy autó 1 km-t 1 óra alatt tesz meg, akkor a sebessége 1 km/óra, vagy
Ha egy autó 1 km-t 10 perc alatt tesz meg, akkor a sebessége 1 km/óra.
Most pedig válaszd ki a három állításból a kakukktojást. Annyiból jó, hogy pont egy atom
rezgését vették az idő alapjául, hogy így valamivel könnyebb elmagyaráznom azt a
paradoxont is, hogy nincs kakukktojás, mindegyik állítás helyes. Ahogy a cézium 133 is,
minden atom rezeg, vibrál, ahogyan például minden elektron ütemre táncol az atommagok
körül mintha zenére járna. Ebben a zenében van pár állandó ütem, indítsd el, hunyd le szemed
és képzelj el pár ritmusra keringő elektront:
http://www.youtube.com/watch?v=pRPOztxXWlQ
Ha két megegyező atomban az elektronok ugyanolyan ütemre keringenek akkor egy
idősíkon vannak, mindkettőre tekintve ugyanúgy telik az idő, viszont ezt a belső ütemet nem
egy törvény szabja meg, hanem mindkettő “kívülről" kapja, egy magasabb szintről. Egy
magasabb szint lehet például egy fizikai test, mondjuk egy rézgolyó, egy alsóbb szint pedig a
rézgolyónak egy atomja. Minden test és minden atom is megállás nélkül vibrál, mint egy
telefon rezgő hívásjelzése - nyilván nem olyan intenzitással - a test aktuális vibrációját pedig
a húrok határozzák meg amik összekötik őt a környezetével - azok a spirálisan terjedő szálak,
deformációk a térben - mivel annak is saját vibrációja van, mint sok kis egymást követő
hullámnak.

Ha a rézgolyóra magasabb szintről érkező vibráció megváltozik (gyorsul vagy lassul), akkor
az közvetetten az atomjainak a vibrációját is gyorsítani/lassítani fogja - tehát mondjuk
gyorsabban vibráló atom gyorsabb idő, lassabban vibráló atom lassabb időt jelent - mivel a
vibráció függvényében minden fizikai folyamat is a sebességének megfelelően zajlik le. Itt
jönnek képbe a keringő rendszerek mint például egy galaxis. A középpont körül keringő
csillagrendszerek szögsebessége a középpont körül a középpont felé haladva egyre nagyobb
lesz, egyben minden csillagrendszert és csillagot többszintű húr kapcsol össze, ennek egyike
a gravitációs húrok/mező, a kapcsolat viszont ritmikus. A szálak ritmusra
összekapcsolódnak majd leválnak a testekről, befelé haladva a növekvő szögsebesség miatt
ez az ütem pedig egyre gyorsul. Ez azt okozza, hogy befelé haladva fokozatosan gyorsabb
ütemben "dobog" egy csillagcsoport szíve, amiatt egy csillagrendszer szíve, amiatt a bolygói
egészen addig, míg a vibráció változása el nem éri magukat a testeket és lejjebb az atomokat,
tehát a saját síkukon a relatív idejük egyre gyorsabban telik - nincs két olyan világ ahol
ugyanolyan ütemben telne az idő.
Itt következik a Messier 87 paradoxon. Az a galaxis a Virgo halmazban található nagyon
közel a halmaz dinamikai középpontjához, tehát a vibrációs szintje is messze magasabb mint
a Naprendszeré. Kívülről tekintve tehát ott sokkal gyorsabban telik az idő mint a Földön,
nem is kellett semminek hatszoros fénysebességet elérnie. Tegyük fel, hogy a kilökődött
anyagfelhő csak a fénysebesség tizedével indult útnak, az 1994 és 2001 közötti 7 éves
időszakban tehát a 0.7 fényévet tehetett meg, ezzel szemben az általa megtett távolság 43
fényév - ezekből az adatokból már idősíkok közötti eltolódást lehet számolni. Nézd meg
hányszorosát tette meg az anyagfelhő a saját idősíkján annak az útnak amit a mi miénken
megtehetett volna, oszd el a 43-at 0.7-el. A végeredmény 61,4 - ez azt jelenti, ennyiszeres
eltolás van a két idősík között, a Virgo azon részén a miénkhez képest az idő 61,4-szer
gyorsabban telik. Ez elég erős szám, tehát bár technikailag megoldható de emiatt nem
annyira megszokott a galaxisok között utazgatás, emellett a fent említett vibrációk vezérlése
alapjául szolgál az időutazásnak, előre-hátra.
Bár többen bizonyították közülük az ellenkezőjét, a nemzetközi tudós társadalom
többségben az ebből alakult vitát "optikai csalódás" címszóval lezárta - holott fizikailag
leírni az “optikai csalódás” jelenségét nem tudták.
"Ha egy autó 1 km-t 10 perc alatt tesz meg, akkor a sebessége 1 km/óra." - Ennek az autónak
az idősíkján a miénkhez képest 6-szor gyorsabban telik az idő. Tehát az eltérő idősíkok miatt
nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy mondjuk a Világegyetem életkora 5, 14 vagy 20
milliárd év, még az ilyen jellegű kérdés is értelmetlen. Ha két autó egymás mellett halad és az
egyik kétszer olyan gyorsan száguld mint a másik, magától értetődő módon mindenki azt
mondja, hogy a sebessége kétszerese a társának, de azt senki nem mondja, hogy kétszeres
időeltolás van a síkjaik között, kétszer olyan gyorsan telik a gyorsabb számára az idő, vagy a
lassabb számára fele olyan lassan.
Viszont minden fizikai képlet fix időre épül, minden egyes dolog változtatható bennük
egyedül az időfolyás linearitásának állandósága fix. Tehát tegyük fel, hogy egy olyan
önfenntartó folyamatot szeretnél létrehozni vagy először is minimum megérteni, ami
folyamatosan többlet hasznosítható energiát generál magában, legalábbis ami a te fix

idősíkodon ennek az illúzióját kelti (minden amit látsz vagy érzékelsz ugyanúgy csak
illúzió). Van mondjuk egy autó ami 1.000 kg tömegű és 50 km/óra sebességgel halad, ennek a
lendületét úgy kapod meg, hogy a tömegét és a sebességét összeszorzod, az érték ez esetben
tehát 50.000 (direkt nem írok mértékegységet, hogy ne zavarodj bele) lesz - a mozgási
energia fogalma ettől eltérő, de ezt nyugodtan veheted nyersen energiának is, mivel állandó
mennyiség. Itt jön a klasszikus fizika lendületmegmaradási törvénye ami azt mondja - "Egy
zárt rendszer összes lendülete Állandó". Tehát mivel zárt rendszerről van szó, nem nyúlhatsz
bele kívülről, annyi a dolgod, hogy ezt az 50.000 -es értéket (tehát az energiát) hátratett
kézzel növeld mondjuk kétszeresére úgy, hogy sem a tömegét sem a sebességét nem
változtatod meg a kocsinak. Mivel az érték csak úgy fog megkétszereződni ha valamelyik
értéket kétszeresére növeled amin tilos változtatnod, nonszensz dolog. Ezt meg se próbáld
mert így lehetetlen, helyette változtasd meg az érzékelésed. Viszont ha áthelyezed a kocsit
egy kétszeres gyorsaságú idősíkra, akkor a sebessége és a tömege is változatlan marad,
viszont a szemedben kétszer olyan gyorsan fog haladni az időfolyás gyorsaságának
kétszereződése miatt. Itt mindjárt fel is teszel két kérdést - 1.) De ha gyorsabban telik az idő,
akkor a sebességének is növekednie kell? 2.) Hogy kerül arra a síkra magától az autó?
1.) Egy test - jelen esetben az autó - sebességét az elmozdulásának az időbeli mértéke
határozza meg, aminek nyilván csak egy másik testhez képest van értelme, ha mi vagyunk a
megfigyelő, akkor az autó nyilván hozzánk képest mozog tehát látjuk, hogy sebessége van
(oldalakat lehetne írni arról, hogy amit látsz az tulajdonképpen egyáltalán nem így van, de
maradjunk a tapasztalatnál). Most fogd azt a mozgó autót és gondolatban kettőzd meg, hogy
egyenes vonalon és párhuzamosan egymás mellett haladjanak ugyanazzal a sebességgel. A
sebesség és a lendület is vektormennyiség, ez egyszerűen azt jelenti, hogy nagysága és iránya
van ami egy egyszerű adott hosszúságú egyenes nyíllal jelölhető - és a két mennyiség
változatlan tömeg esetén egyenesen is arányos, tehát mindig megegyező. Ez esetben a
megduplázott test/autó így néz ki (kép 1), pirossal jelölve a test és szintén piros nyíllal az
irány/sebességvektor, zölddel pedig a párhuzamos út amiken haladnak. Ilyen feltételek
mellett kell olyan nézőpontot találnod amiből az egyik autó gyorsabbnak tűnik a másiknál ezt akárhogy forgatod mindig úgy fog tűnni, hogy egymás mellett állnak. A párhuzamos azt
jelenti, hogy ha két vonal bármelyik pontján merőlegest állítunk az egyikre, akkor az mindig
azonos távolságra lesz a másiktól - hogy két párhuzamos a végtelenben metszi egymást, azt
már most felejtsd el. Ha ebbe belegondolsz, akkor az azonos színű vonalak is párhuzamosak
egymással (kép 2). Most helyezd ennek a megduplázott mozgó testnek egy-egy példányát
egymással párhuzamos gyűrűs alakú síkokra, magyarul körpályára (kép 3).

kép 1

kép 2

kép 3

A félreértések elkerülése végett itt szeretnék tisztázni egy dolgot mielőtt továbbmennénk. Az
utóbbi képen az autót szimbolizáló két külön pont van ábrázolva, ennek ellenére nem két
hanem egy testről van szó. Ez azt jelenti, hogy mértani szuperpozícióban van ami annyit tesz,
hogy egy test két - vagy több - helyen van jelen egyszerre. Maga az elemi test amiről
beszélünk a mesterpéldány, a jelölt elemei - a két külön pont - pedig ennek a példányai. Ha
tehát ilyenformán bármelyik példány egy tulajdonsága megváltozik (például a sebessége) az
azt jelenti, hogy a mesterpéldány tulajdonsága is változni fog, ami pedig az összes többi
példány állapotában változást idéz elő - mivel mindegyik pont egy és ugyanaz.
Az ábrán ne tévesszen meg, hogy a mozgás körkörös, minden test mozgása és iránya minden
pillanatban egyenes vonalú - még körpályán is - tehát a példányok vektormennyisége
változatlanul ugyanaz. Emellett az autó jelen esetben fizikailag értelmezhető pontszerű
testként ami azt jelenti, hogy elég csak a tömegközéppontjának a helyzetét tudni, ami
önmagában csak egy helyzet/koordináta, tehát az autónak mérete, kiterjedése ilyen
értelmezésben nincs. A másik dolog, hogy a mozgásokat az ábrán a síkjukra merőlegesen
nézed és te, mint megfigyelő is pontszerű vagy, kiterjedés nélkül. Ebben az a lényeg, hogy a
körpályákat és a mozgást (mint vektor nagyságát és irányát) nem fix méretekben hanem
arányokban látod, tehát fel tudsz venni olyan helyzetet (egyszerre többet is) ahonnan minden
körpálya ugyanakkorának tűnik. Értsd: minél közelebb helyezkedsz a belsőhöz, annál
nagyobbnak látszik. Az ábra úgy lett szerkesztve, hogy a külső sík (illetve körpálya) átmérője
kétszerese legyen a belsőnek, mivel ez a kerületével egyenesen arányos és a két példány
ugyanolyan sebességgel mozog rajtuk így az is egyértelmű, hogy míg a külső pályán lévő egy
körfordulatot tesz meg, addig a belső kettőt. Ha tehát a belső példány pályáját a vektorával
együtt arányosan felnagyítod a külső méretére és egymás mellé helyezed akkor azt fogod
látni, hogy a mértanilag megegyező nagyságú pályákon a a külsővel megegyező tömegű
belső példány vektora, tehát a külső pályán lévőhöz képest a sebessége a kétszeresére nőtt
(kép 1). Vagy, ha mint megfigyelő együtt mozogsz a külső pályán lévő példánnyal akkor
abból a nézőpontból annak a vektora a szemedben eltűnik - állni fog - a belső vektora pedig a
felére csökken - mozgásban marad (kép 2). Ha a belső példánnyal mozogsz együtt akkor a
helyzet ugyanez csak fordítva, a szemedben a belső állni fog a külső pedig szintén feleakkora
sebességgel, de ellentétes iránnyal fog haladni (kép 3). Azt viszont alá kell húzni, hogy a
belső példány sebessége csak a külsőhöz képest lesz nagyobb, pontosabban a
pálya/síkátmérő - lendületvektor aránya.

kép 1

kép 2

kép 3

2.) Hogyan kerül arra a kétszeres gyorsaságú idősíkra (a belső pályára) az autó. Nem kell
odakerülnie mert már ott van, minden síkon ott van egyszerre, egy példával élve itt felhoznék
egy egyszerű tömör gyűrűt. Ha a gyűrűt megforgatod a tengelye körül mint egy
biciklikereket akkor az előző példával ellentétben sebessége nem csak egy pontjának lesz
mint körpálya esetén egy példánynak, hanem a teljes kerületének egyszerre a legegyszerűbb
szalagszerű objektum, ahol a tömegvonal (és nem tömegközéppont) egyetlen zárt
körvonalból áll.
Tehát, hogy az „autó” minden síkon egyszerre jelen legyen ahhoz értelemszerűen nem
tömegponttal hanem egy olyan szabályos tömegvonallal kell számolni amely minden
síkot/körpályát érinti, keresztülhalad rajtuk, a logaritmikus spirál pont ilyen. Minden
logaritmikus spirál egy fraktál is egyben ami azt jelenti, hogy bármelyik szakaszát másolva,
áthelyezve, elforgatva és felnagyítva/lekicsinyítve felrajzolható a teljes forma egyszóval
egy önismétlő alakzat.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Logaritmikus_spir%C3%A1l
Tehát a tömegvonal formája és iránya ábrázolva így néz ki a körpályákat érintő két ponttal
együtt:

Viszont nem mindegy, hogy a spirál milyen meredekségben tágul mert a Világegyetemnek
létezik egy egyetemes állandója, az Arany Spirál aminek a tágulási faktora (gyök(5)+1)/2
akit érdekel nézzen utána, hogy ez pontosan mit jelent számtanilag. Tudni kell még róla,
hogy a vonal soha nem éri el a középpontját és a végpontja sincs. Isten kézjegyének is
nevezik mivel mindenhol megtalálható a természetben, a hurrikánok formájában, a
napraforgó és növények szerkezetében, a galaxisok spirálkarjainál és az atomok belső
energetikai rendszerében is egyszóval ennek az ismerete az egyik legalapvetőbb dolog
(kellene, hogy legyen) a világon.
http://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA

„…Arany spirált szeretnék szerkeszteni, van erre valamilyen módszer?”
Szerkesztés nincs, módszer van. Ennek a görbének a képzési gondja az elfogadott Euklideszi
mértani (nem szeretem a geometria szót, földmérést jelent…) szerkesztési módszerével van,
ahol csak körző és vonalzó használata megengedett, valamint a szerkesztés lépései
egyenként szakaszosan történnek. Minden mértani szerkesztés egyben egy matematikai
művelet elvégzését is jelenti, ezt a legegyszerűbben egy egyfajta hármas tükörrel lehet
elképzelni a 3 ág, a számtan (mennyiség), a mértan (forma) és az erőtan/fizika (mozgás)
között. Minden elvégzett számtani művelet ábrázolható mértanilag, tehát a mennyiség
tükörképe a forma ezt senki nem vitatja - és minden fizikai folyamat leírható számtanilag,
tehát a mozgás tükörképe a mennyiség ezt sem vitatja senki. Viszont az előző kettőből
kiindulva, ha a mozgásnak egyenes köze van a mennyiséghez és a mennyiségnek egyenes
köze van a formához akkor ebből értelemszerűen következik, hogy a formának egyenes köze
van a mozgáshoz is. Ergo egy kicsit érthetetlen számomra, hogy a fizikai folyamatoknak a
mai napig miért nem használják még mindig a mértani leírását/ábrázolását. Mert a formákkal
számolni lehet, végtelen törtszámokat véges szakaszban ábrázolni és időben nem lineáris
mozgásokat is teljesen pontosan megjeleníteni amire önmagában a számtan nem képes. A
logaritmikus spirál szerkesztésével az a probléma, hogy egyetlen egy olyan lépésből áll ahol
egyszerre több matematikai műveletet kell elvégezni egyszerre, az Euklideszi mértani pedig
egyszerre csak egy műveletre képes. Tehát pusztán körzővel/vonalzóval a jellegzetes
pontjait igen, de a teljes és szabályos vonalból álló görbét felrajzolni nem lehet.
Viszont ha együtt alkalmazzuk a fizikát a mértannal akkor nagyon egyszerűen felrajzolható a
görbe. Tegyük fel, hogy adott egy korong amit elkezdünk egyenletes sebességgel forgatni,
majd a középpontjából kiindulva egyenletes sebességgel távolodva egy ceruzával
folyamatos vonalat rajzolni rá. Ilyenkor a spirálvonal önmagától mindenhol azonos
távolságra fog elhelyezkedni, tehát a képzés módja nem jó mert a forma nem logaritmikus,
folyton növekvő távolság szükséges a vonalnak önmagától. Ha a ceruzát egyenletesen
gyorsulva távolítod egyenletes szögsebességgel forgatva a korongot akkor is problémába
ütközöl, mert a görbe így sem fog kellő mértékben tágulni, és ceruzahegy
kezdősebességének megadásával is gondok vannak, emellett a ceruzahegy gyorsulásának és
gyorsulást kell adnod, hogy szabályos legyen a görbe.
Viszont a Természet az olyan hihetetlenül tökéletesen működik, hogy akármilyen
formát/mozgást amit csak látsz mindent Természetszerűen generálni tud saját magától.
Egyszerű fizikai képletek következnek centripetális erő/gyorsulás.

Röviden, ha fogsz mondjuk egy vasgolyót és
rákötöd egy madzagra majd elkezded körbe-körbe
forgatni akkor a golyó rááll egy körpályára. A
körnek lesz egy sugara ( r ), egy középpontja ( o ), a
vasgolyónak egy tömege ( m ) a forgásnak pedig egy
szögsebessége ( szs )

Ebben az esetben a vasgolyóra fog hatni egy Centripetális Erő amely a forgás középpontja
felé mutat csak Erő létezik tehát felejtsd el a Centripetális szót azt pedig pláne, hogy a
forgásközéppont felé mutat és gondoljunk már bele csak józan paraszti jellegű ésszel. Van
egy vasgolyó és hat rá egy a nyíllal (vektor) jelzett nagyságú és irányú erő (kép 1), remélem
senki nem gondolja azt, hogy az a golyó a nyíllal ellentétes irányba fog elindulni nonszensz
dolog lenne, a nyíl irányába indul el megadott gyorsulással. Akkor most nézzük már meg a
megforgatott golyót és találjuk ki merre akar elindulni minden áron. Mivel a madzag feszül a
rá ható erő (zöld) egyértelműen a kör középpontjától kifelé mutat (ergo a fizika már az
egyszerű mechanikánál is fordítva ül a lovon), ami a kör középpontja felé mutat az a
madzagon keresztül fellépő tartóerő (kék) ami kiegyenlíti a kifelé irányulót, persze egészen
addig míg a madzag el nem szakad (kép 2). A kifelé és befelé irányuló Erő tehát egyenlő.
Figyeld meg, hogy minden kettős tehát ezek az erők is párban járnak, ha a tartóerő megszűnik
(elszakad a madzag) akkor a körmozgásnak is vége szakad, egyúttal nem lesz többé kifelé
irányuló erő sem a vasgolyóra.

kép 1

kép 2

Számoljuk ki most az erő (F) nagyságát amely forgás közben a vasgolyóra fellép, ezt úgy
tudjuk megtenni, hogy a szögsebesség négyzetét összeszorozzuk a golyó tömegével és a
forgatás sugarával: F = szs * szs * m * r
A forgás szögsebességét viszont radiánban számoljuk, nagyon egyszerű. 1rad = 1pi = 3,14…
1 időegység alatt 1 fél környi (180 fok) elfordulás 1 radián. Ha mondjuk egy időegység alatt
90 fokot fordul a golyó akkor a szögsebesség 90/180-ad radián, tehát 90/180 * pi = 1,57 rad.
Más dolog, hogy értelmetlen és felesleges dolog 2 radiánként venni 1 körfordulatot mivel
egyenesen arányos a kör sugarával, sokkal célszerűbb lenne körátmérővel számolni és akkor
pont 1 pi lenne 1 radián, ergo számolhatnánk egyszerű pi-vel (apropó, mértanilag az
alkalmazott matematika nem tud 360 pontosan egyenlő részre felosztani egy kört, a
fokbeosztás is értelmetlen és nem hiszem el, hogy ez még senkinek nem szúrt szemet
mondjuk csak az utóbbi 300 évben).

Tehát számoljunk gyorsan most egy golyóra fellépő erőt, vegyünk mindent 1 egységnek
szándékosan nem írok mértékegységeket.
m=1
r=1
szs = 1
F = szs * szs * m * r = 1 * 1 * 1 * 1 = 1
A golyóra fellépő erő ez esetben tehát 1 egység lesz. Növeljük a forgatás sugarát a
kétszeresére azonos szögsebességgel:
F = 1 * 1 * 1 * 2 = 2, a fellépő erő tehát ez esetben az előző kétszerese. Számoljuk most 1
időegység alatt 1 teljes körfordulattal újra az előző két esetet, a szögsebesség ekkor 2 radián
(2pi) lesz.
F1 = 6,28 * 6,28 * 1 * 1 = 39,4384
F2 = 6,28 * 6,28 * 1 * 2 = 78,8768
A fellépő erő tehát ekkor is kétszerese az előzőnek amiből nyilvánvalóan az következik,
hogy azonos szögsebességnél a fellépő erő nagysága a forgás sugarával egyenesen arányos,
tehát a feladat egyszerű.
Fogj egy vezetősínt ami párhuzamos a kör sugarával és rögzítsd a forgástengelyhez, majd
tegyél mellé bárhová egy tetszőleges tömegű vasgolyót és kezd el a sínt a középpont körül
állandó szögsebességgel forgatni a golyó irányába. Mivel a golyó nincs rögzítve de kifelé
irányuló erő hat rá, így tartóerő hiányában elindul a kör középpontjától kifelé, egyben egy
kör centrikus mozgást is végez. És mivel egyre távolabb kerül a kör középpontjától a rá ható
erő is egyre nagyobb lesz, ami folyamatosan növekvő gyorsulásként fog jelentkezni a
golyónál. Tetszőleges tömegű golyó és egyenletes szögsebesség esetén is ugyanolyan
gyönyörű logaritmikus spirál nyomvonalat fog rajzolni. Mindig, Magától.

Tehát vannak szerkesztések amik önmagában matematikai módszerrel teljesen pontosan
kivitelezhetetlenek viszont a világ nem úgy működik, hogy Isten egyszer csak csettintett
egyet majd leírta a világ összes számtani és fizikai képletét, hogy mostantól minden így fog
működni hanem olyan Világegyetemben élünk ahol minden mindennel összefügg.
Egyszóval ötvözd a tudományágak szabályszerűségeit (szabályszerű, de sosem szabály) és
alkalmazd őket úgy, alkalmazkodj. Tehát többet ésszel mint erővel.
Térjünk vissz a spirális tömegvonalhoz gyűrű esetében zárt tehát befelé futó spirálban is
zárttá teszi magát. Ezt úgy tudja megoldani, hogy a forgás centrumához közeledve a síkból
kifut térben, majd ugyanilyen spirális vonalban visszafutva záródik önmagával, egy tórusz
(fánk alakzat) felületét követve (kép 1). Felülnézetben egyetlen egy, térben saját magába zárt
spirális tömegvonal pedig a következőképpen néz ki (kép 2).

kép 1

kép 2

Most jön egy olyan lépés ahol egyszerűsítünk és szegmensekre bontjuk a tömegvonalat.
Mivel minden az ívek többször ismétlődnek ezért a megértéshez elég ha csak eggyel
foglalkozunk, pirossal jelölve (kép 3). Ez a vonal értelmezhető úgy, hogy önmagát ismétli
mivel ugyanilyen pályán folytatódik a következő be-és kilépés is, tehát zárjuk rövidre a
kezdő-és végpontját és értelmezzük egy tömör gyűrűként (kép 4), az ábrán 4 jellegzetes
pontját beszámoztam mivel a kezdő és végpontja rövidre zárt, így az 1-es és 5-ös pont
egybeesik.

kép 3

kép 4

Ha most visszaemlékszel az autós-körpályás sebesség/idő-s részre amit még fentebb írtam
akkor eszedbe jut, hogy a kör középpontja felé közeledve a körpályák/síkok kerületi
sebessége egyre nő, tehát a mozgás nem kötött vonalú hanem vortex/örvénylő lesz ami azt
eredményezi, hogy egyre nagyobb látszólagos sebessége lesz a körpályává transzformált
tömegvonalnak a sebesség nagyságát és irányát nyilakkal/vekrotokkal jelöltem a számozott
pontokon (kép 1). Ez annyiban különleges egy tényleges tömör forgó gyűrűhöz képest, hogy
az előbbinél a sebességvektorok nagysága minden pontban megegyezik, itt viszont a
nagyságuk eltérő lesz és egymással egyenesen arányosak komplex perdülete lesz a
gyűrűnek/tömegvonalnak. Ez azt fogja eredményezni, hogy mivel a gyűrű minden pontja
egymással kapcsolatban van és minden pontja eltérő sebességet akar felvenni, a mozgásban
túlfeszültség keletkezik és megjelenik egy kötött erő amely átlagolni szeretné a mozgási
energiát, felgyorsítva ezzel a leglassabb pontját is időben nem lineáris a folyamat, eltűnik az
időszimmetria. Azonban mivel egyenesen arányosak a kerületi sebességek, amint a
leglassabb pontja felgyorsul azzal megnő a leggyorsabb pont sebessége is, így a mozgás
öngerjesztővé és önfenntartóvá válik csak a Tórusz alapú rendszereknél.

kép 1
Pusztán számtani egyenletekkel tehát a folyamat leírhatatlan és fel sem fedezhető pusztán
azért, mert a mechanizmus olyan rövidre zárt egyenletet eredményez, ahol a végeredmény
folyamatosan megváltoztatja az egyenletben szereplő tagok értékét, amik viszont a
végeredményt módosítják, oda-vissza és egyszerre.
Tehát így működik a Tűz elem. Tehát bármilyen gép ami korlátlan szabadon alkalmazható
energiát tesz elérhetővé az közvetetten vagy közvetlenül mindig Tórusz alapú rendszerekből
nyeri. Gondolok itt a valaha épített összes mágneses gépekre vagy gravitációs erőt
hasznosító önfenntartó rendszerekre bármilyen erőt is használjon, mágneseset, gravitációt
vagy olyat amit még fel sem fedeztek, azt mind-mind A tórusz tartja folyamatos mozgásban.
Mágnesességnél például az azt kiváltó „elektron” (mint impulzus) keringési pályája vagy
gravitációnál az érzékelhető „szilárd” anyag vibrációja keltette „örvények” és mivel az
anyag kifejezetten az utóbbival foglalkozik maradjunk most egyelőre annál.

Az előbb ismertetett tórusz körül a részben körcentrikus forgása miatt ki fog alakulni egy, a
közepén átfolyó és körülölelve önmagában záródó másodlagos mező a puszta általa
megcsavart térből, így felveszi a korábban ismertetett csomag kettő jellegét. Ugyanúgy
ahogy egy atommag körül keringő elektron a teret felcsavarva létrehozza a mágneses mezőt,
tehát önmagában egy ilyen tórusz elemi „mágnesként” is funkcionál aminek pólusai vannak,
egyben a teljes mezeje folyamatosan vibrálni is fog az örvénylő mozgása miatt.
Minden ilyen azonos erejű/méretű/paraméterű tórusz természetszerűen gömb alakba fog
rendeződni az 5 elem szerint amikből minden felépül. Az elemek megfelelői megtalálhatók a
fizikában, a számtanban, a biológiában, mértanban és minden területen, de rendeződés
szempontjából maradjunk a mértannál:

A Gömb, vibrációk és állóhullámok
A kör térbeli megfelelője, különleges tulajdonsága, hogy az összes térbeli test közül a gömb
rendelkezik a felületéhez képesti legnagyobb térfogattal, a legtökéletesebb mértani forma
amit a természet igyekszik minden közegrendeződésnél felvenni. Mivel a térben önmaga
deformációjaként haladó hullámok terjednek amik hatnak a szintén térben és ugyanakkor
önmagából létrejövő csomagokra/”anyagra”, ezért minden térben létező „anyag”
folyamatosan pulzál/vibrál. Legegyszerűbben szemléltetni ezt szilárd tárgyakkal lehet
szemcsés anyagot, mondjuk homokot szórva egy egyszerű hangfrekvencián megrezgetett
fémlemezre:
http://www.youtube.com/watch?v=YedgubRZva8
Nagyon szép szemmel látható minták alakulnak ki a lemez anyagában egy egyszerű okból
kifolyólag. A lemez felülete és teljes térfogata rezgés hatására folyamatosan vibrálni kezd,
vannak pontok és területek ahol folyamatosan fel-le mozog és vannak csomóvonalak ahol
viszont a lemez a rezgés közben egy helyben marad, egyszóval az anyag hullámzani kezd. Ha
a hullám nem mozog és a minta stabil akkor azt állóhullámnak nevezzük, a videón a mozgó
részekről a homok lefolyik az álló részekre, ez alapján a vibrációs minta láthatóvá válik.
Megfigyelhető az is, hogy a hangmagasságot, a rezgés frekvenciáját növelve a minta
folyamatosan és meghatározott szabályok szerint egyre komplexebb lesz tehát változni fog.
A vibrációknak pedig mindig van egy hullámforrása ahonnan kiindulnak, a fémlemez
esetében ez lehet egy felé irányított hangszóró vagy mondjuk egy hozzákapcsolt
megrezegtetett fémrúd.
A vibráció tehát formát von maga után, a forma pedig vibrációt. Hogy a gravitációt mondjuk
konkrétan a Föld esetében megértsük ahhoz először vissza kell menni a Naprendszer
kialakulásáig, hogy hogyan és miért pont úgy jött létre a Nap és a Bolygórendszere ahogyan
most kinéz. Ez azért fontos, hogy tisztában legyünk és megértsük azokat az erőket amik
többek között a Naprendszert fenntartják és működtetik valamint erőhatást gyakorolnak rá.
Tegyük fel, hogy a még nem létező Naprendszer helyén már a teljes mennyiségű minden őt

alkotó kémiai elem megtalálható - hogy ezek honnan és hogyan kerültek elő a semmiből
ahhoz részben érinteni kell a teremtésfizikát is, lentebb érintőlegesen ki fogok térni rá de
egyelőre maradjunk annyiban, hogy a kémiai elemek már itt vannak. A környező
Világegyetem tele van hullámforrásokkal, ilyenek a környező egy középpont körül keringő
Naprendszerek, az azok csoportjaiból álló szintén egy középpont körül keringő
Csillagrendszerek (csillagképek) valamint a Csillagrendszerek csoportjaiból álló egy
középpont körül keringő teljes Galaxis is - minden ugyanúgy működik, csak a szintek
változnak. A hullámforrások a középpontok, a rajtuk folyamatosan átfolyó vibrációk részben
leosztódnak az alrendszerekre
A Galaxis középpontjából a Csillagrendszerek
középpontjába, onnan a Naprendszerek középpontjába, onnan Pedig a tovább a saját
Bolygórendszereiknek részben pedig kisugárzódnak a környező térbe.
Ezek a hullámok nyers torzulásai a térnek tehát mivel a szintén tér torzulásaiból álló atomok
és teljes fizikai „szilárd testek” egyszerűen átfolynak rajtuk ezért „fizikai” műszerekkel
egyszerűen kimutathatatlanok. A tér mindenütt össze-vissza van gyűrődve de mivel a részét
képezed a magasabb szintű gyűrődései torzulásmentesnek tűnnek. Húzz egy egyenes
vonalat egy papírra és gyűrd össze, mivel a vonal a papírhoz jelképesen a térhez viszonyítja
saját magát amin létezik az egyenes nem fog tudni különbséget tenni a sík és összegyűrt
papírlap között mert ugyanolyannak tűnik számára, vele együtt torzul.
Két vagy több ilyen hullám találkozásánál mindig interferenciák lépnek fel. Ez azt jelenti,
hogy a különböző hullámok bizonyos területeken felerősítik máshol pedig
gyengítik/kioltják egymást, így a találkozásokból új vibrációs mintázat születik a nyers
térben, ez esetben a Naprendszerünk helyén. Még a Nap és a Bolygók össze sem álltak, de a
láthatatlan körcentrikus sablon már ott van, a kémiai elemek ezzel egy időben szintén
megkapják a vibrációt és természetszerűen a megadott mintázatra/pályákra húzódnak ahol
összeállnak külön égitestekké hasonlóan a lemezre szórt homokhoz. Ez alapján kell
besorolni a Bolygókat és nem csak úgy „csettintésre” ahogy például a NASA csinálja „…a
Plútó szerintem túl kicsi, mostantól törpebolygónak hívjuk…”. Amelyik égitest a
Naprendszer első szintű vibrációs mintájához tartozik az Bolygó (és ha tetszik ha nem, a
Plútó ilyen mintán van tehát Bolygó), amelyik nem az másod/harmad…sokad rendű égitest,
de mindegyiknek Helye van. Tehát az, hogy a Naprendszerben épp ennyi Bolygó és épp ilyen
pályákon helyezkedik el ahhoz közvetlen köze van annak, hogy hol vagyunk a Galaxisban,
milyen Csillagrendszerben vagyunk, azok Naprendszereiben hány bolygó található, milyen
pályákon és miből állnak, mivel nekik köszönhetjük az elsődleges vibrációs mintánk
létrejöttét.

Egyébként a tér vibrációs szerkezete és az interferenciák alapműködése évente az emberek
orra alá van tolva, csak ha nem szúrja ki akkor egy kicsit még tágabbra kellene nyitni a szemet
és észrevenni egy teljesen magától értetődő dolgot:

Mikor a bolygók elkezdenek formát ölteni ahogyan gyűrűszerűen a Naprendszer
középpontja körül sűrűsödési sávok jelennek meg, a bolygók pályáin is sűrűsödési pontok
alakulnak ki, egy-egy pályán keringési pályán ide kerülnek a Bolygót alkotó kémiai elemek.
A sűrűsödésnek két típusa van, a pályáé „sík” maga a Bolygóé pedig gömbszerű, és gömb
esetén is vibrációk alapján történik a folyamat.
A megrezgetett fémlemezhez hasonlóan a gömbfelület is rezgésre képes, azonban mivel a
gömb egy önmagába zárt szabályos felület így az elsődleges vibrációs minták is mindig
szabályosak lesznek rajta. Itt jön képbe a Mágiából ismert 5 eleme mértanra vonatkoztatva,
olyan szabályos testek melyek ugyanolyan szabályos sokszögekből (3, 4 vagy 5 szögekből)
állnak, valamint minden csúcspontjuk pontosan ráilleszthető egy őket befoglaló gömb
felszínére. Mértanban mindössze 5 ilyen test létezik.

Ezek balról jobbra a
Tetraéder (fény) szabályos háromszögekből áll, 4 csúcsa és 4 oldala van
Oktaéder (tűz) szabályos háromszögekből áll, 6 csúcsa és 8 oldala van
Hexaéder (víz) szabályos négyszögekből áll, 8 csúcsa és 6 oldala van
Ikozaéder (föld) szabályos háromszögekből áll, 12 csúcsa és 20 oldala van
Dodekaéder (levegő) szabályos ötszögekből áll, 20 csúcsa és 12 oldala van
Ezeket az „éder”-es elnevezéseket szerintem most azonnal felejtsük el mert egyrészt
belekavarodik az ember, másrészt pedig elég arról tudni, hogy miről van szó és tudatosan
olyan elnevezéseket használni amik segítik a későbbi asszociációt. Ahogy a Mágiában úgy
mértanban is minden elemnek párja van, a Tűznek a Víz, a Földnek pedig a levegő. Ha
megfigyeled akkor feltűnik, hogy ahány csúcsa van a Tűznek (6) annyi oldallapja a Víznek
(6), és ahány csúcsa a Víznek (8) annyi oldallapja a Tűznek (8). Tehát ezek az elemek egymás
kiegészítő párjai, egymásba helyezhetők úgy, hogy egyiknek a csúcsai mindig pontosan a
másik oldallapjainak a középpontjaiba mutatnak és fordítva, számszerűen a Föld és Levegő
párossal pedig ugyanez a helyzet. Az is kiszúrja a szemet, hogy a Fény elemnek nincs párja,
pontosabban önmagával páros a maga 4 csúcsával és 4 oldalával.
Ha például a fémlemezhez hasonlóan de homok helyett gyenge tapadású festékkel lefújsz
egy fémgömböt és rezegtetni kezded (hang vagy bármilyen frekvenciával) akkor a felületén
ugyanezek a csúcspontok alakulnak ki az őket összekötő vonalakkal az oldallapok
középpontja egyszerre ki-be rezeg, így a festék értelemszerűen a csúcspontokon és az azokat
összekötő vonalakon gyűlik össze, ahol a felület mozgása a legkisebb vagy nulla. Mindegy
milyen frekvenciával történik a vibrálás, az alakzatok változnak de gömbön egyedül ez az 5
szabályos forma jön létre mivel igyekszik minden vibráló pont a legszimmetrikusabban és
egymástól egyenlő távolságra elhelyezkedni a felületen.
Tehát így vibrál egy gömb, ez lesz a Földbolygó láthatatlan sablonja is a pályáján még a
kialakulása kezdetén - emellett nem véletlenül van az Ikozaéder a Föld elemnek feltüntetve.
Minden ilyen, térnek és térből kialakult vibrációs mintának határfelülete / határtartománya /
”vastagsága” van, tehát egy szférán (a szféra angolul „sphere” ami viszont egyben gömböt is
jelent) soha nem az egész gömbtérfogat vibrál, egyúttal az anyag amiből a Bolyó felépül
mindig kör/forgómozgással rendeződik a helyére ezért forognak végül saját tengelyük körül
a kialakult Bolygók.

A középpont körüli forgómozgás az ábrán
kékkel jelzett nyilak - viszont
(Centripetális) Erőt fejt ki a keringő
anyagra, amely mindig a középponttól
kifelé (felfelé) terjedő irányba mutat, a
Bolygószerkezet így természetszerűen egy
egyfajta üreges gömb formáját veszi fel:

A forgástengelyen az egyenlítőtől felfelé-lefelé haladva viszont látszik az ábrán, hogy mivel
az anyag körmozgásának sebessége lassul így amellett, hogy a Föld a pólusoknál némiképp
összenyomódva felvesz egy deformált geoid alakot, emellett a földhéj anyaga a
forgástengelynél a „centripetális” erő csökkenése/megszűnése miatt kiszorul, egy alul-felül
nyitott „lyukas” gömbhéj alakul ki, ahol a külső domború és belső homorú terület egyetlen
egy egybefüggő felületet fog alkotni.
Egy vibrációs pont vagy impulzus (piros) mindig körkörös és örvénylő erőteret generál maga
körül, ahol vibrációs „erővonalak” (kék) ne felejtsük el, hogy az erővonal is pusztán a
mozgásban lévő üres tér, „fizikailag” nem alkotja semmi - mindig merőlegesek az vibráló
mozgás (kép 1). Ugyanez figyelhető meg egy elektromos áramjárta vezeték körül is (kép 2),
a piros vonal a vezetéket és a rajta folyó áram irányát, a kék pedig a körülötte kialakult
mágneses erővonalakat és azok irányát jelzik.

kép 1

kép 2

A Föld Bolygó és az azt létrehozó Föld Elem, mint mértani test 12 csúcspontja is
folyamatosan vibrál a középpont felé majd attól távolodó irányban, a képen (kép 3) bal oldalt
pirossal vannak jelezve a gömbön látható vibrációs pontok és az azokat összekötő vonalak,
jobb oldalon pedig külön kiemelve a Föld Elem a felesleges, ebből a nézetből nem látható
vonalakat és pontokat eltüntetve, valamint jobb oldalt szürke egyenesekkel a vibrációs
vonal.

kép 3

Tehát a gömbközéppontból kiinduló és vibrációs pontokon átmenő vonalak egy örvénylő
erőtér pontosabban erőterek - tengelyvonalául fognak szolgálni, ahol a Föld kémiai
anyagából 12db Tűz Elem kezdi meg az örvénylő mozgást (kép 1). A kép bal oldalán láthatók
a csomópontra vetített örvények forgásirányai. Mivel ezek a pontok egymással teljes
összhangban vibrálnak így egy oldalról tekintve ezek mindig megegyező irányba forognak.
A gömbnek ugye végtelen számú oldala van, hát nem két oldala van egy gömbnek: egy külső
és egy belső. Tehát ha kívülről nézed és a forgásirányok megegyezők akkor azt lehet
mondani, hogy vagy mindegyik az óramutató járásával megegyezően vagy azzal
ellentétesen forog. A térbeli ábrán megvastagítottam egy 3 csúcspontot összekötő
háromszöget ami jobb oldalt ki is van emelve, tehát ugyanazt fogjuk csinálni mint fentebb az
örvénylő ábránál, kihajigálunk mindent belőle ami nem kell és ezzel az egy szegmenssel
foglalkozunk mert a gömb teljes felülete teljesen ugyanilyen egységekből áll.

kép 1
Az anyagmozgásról annyit kell tudni, hogy igyekszik mindig harmóniába kerülni a
környezetével, tehát ha van mondjuk egy folyadék amiben létrehozunk egy örvényt, akkor a
környező anyag ritkán fog olyan irányba mozogni, hogy gyengítse az örvényt, az áramlása
természetszerűen mindig szinkronba kerül vele. A háromszög középpontján ezért kialakul
egy társörvény a 3 csúcspont körüli iránnyal teljes szinkronban, a csúcspontok körpályáinak
(piros) a háromszög középpontjához képesti forgásiránya egyben tehát meghatározza a
társörvény (kék) forgásirányát is a kerületük egymással párhuzamosan fog mozogni mint a
fogaskerekek így a társörvény és létrehozó örvény forgásiránya egymáshoz képest mindig
ellentétes. Ezek az örvények olyanok mint az elemi „mágnesek”, az anyag elején részletezett
csavart erővonalak indulnak ki belőlük ahol a forgásirány meghatározza az aktuális
pólusokat egymáshoz képest. Tehát egy óramutató járásával megegyező pontból kiinduló
erővonal egy azzal ellentétesen forgó pontba fog befutni. Mivel a Föld elemnek 12 csúcsa és
20 oldala van így az erővonalak 12 pontból fognak kilépni a felületen majd 20 pontban
gyűlnek össze, mindig a csomópontok szomszédos területein. 1db csúcspont tehát 5db
szomszédos középponttal van kapcsolatban, 1db középpont pedig 3 csúcsponttal (kép 2).

kép 2

És ne felejtsük el, hogy ezek az „erővonalak” nem szakadnak meg hanem a gömbfelület
belső felén ugyanúgy kifutnak befelé, majd kapcsolódnak a megfelelő pontokhoz, így a kör
bezárul és a Bolygó körül létrejön egy folyamatosan vibráló „erőtér”. Mellesleg ezer helyen
megtalálható ez a mechanizmus is az ősi szimbólumokban (kép 1).

kép 1

Hullámok/Vibrációk
Gondolom sinus jelet mindenki látott már, ez egy folyamatos hullámvonal amely egy
időtengellyel párhuzamosan halad pontosabban értéke minden időpillanatban csak egy van,
de annak az erőssége ami az ábrán a „+” és a „-„ irányt jelenti folyamatosan változik pontról
pontra (kép 2).

kép 2

Ugyanilyen a váltóáram grafikonja, egy vezetékben folyó áram irányát az határozza meg a
grafikonon, hogy a „0” ponthoz képest a pozitív vagy a negatív féltekén helyezkedik el az
adott pont, az áram erősségét pedig a pont magassága pozitív és negatív irányban is. Mivel a
vezeték körül kialakult mágneses örvény/mező forgásiránya az elektromos áram irányától
függ, azért időben a forgásirány/polaritás szakaszosan változni fog a vezeték körül. A Föld is
hasonló sinus-os jellegű vibrációkat kap a Naptól (a Naprendszer, mint vibrációs struktúra
középpontjától ami pedig fentebb taglalt módon kívülről kapja) annyi különbséggel, hogy a
mezők, jelen esetben a Föld elem csúcspontjain jelentkező forgásirány soha nem változik,
csak pulzál, a pulzáció eltolt nulla amplitúdóval történik ahol az erősség mindig vagy pozitív
vagy negatív, előbbire egy példa (kép 1).

kép 1
A Föld Elem csúcspontjain tehát az örvénylő anyagmozgás tehát soha nem fordul meg odavissza hanem egyszerűen újabb és újabb impulzusokat kap azonos irányban. Azonban
annyira mélyen bele van égve a fizikába az anyagelvűség, hogy nem lehet elégszer leírni,
hogy a vibrációk terjedése és jellege a puszta teljesen üres téren keresztül történik és a
teljesen üres tér dinamikus torzulásaiból áll, közvetlenül megkapja őket a Föld Bolygó mint
szintén az üres tér torzulásaiból (atomok, szubatomi alkotóelemek) álló struktúra.
A Föld keresztmetszete kívülről befelé haladva
tehát úgy néz ki, hogy van egy külső szilárd kéreg,
továbbhaladva egy átmenetet találunk az olvadt
kőzetrétege felé, elérjük a vibrációs pontokban
folyamatos mozgásban lévő örvénylő olvadt
kőzetréteget, utána szintén egy átmenetet találunk
és végül kilyukadunk egy belső szilárd kéregnél
keresztmetszet egy vibrációs pontnál, feltüntetve
az agyagmozgás irányát (kép 2).

kép 2

Máskülönben ezek az információk kisgyerekeknek átdolgozva folyamatosan a korhoz
igazítva meg vannak már több száz (ezer) éve. Magyar Népmesék A papucsszaggató
királykisasszonyok - https://www.youtube.com/watch?v=3Ck32Synblk
A történet röviden annyi, hogy egy királynak volt három lánya, és mindegyik lány éjjelente
12 pár papucsot szaggatott el. A király ki szerette volna deríteni hol koptatják a lánykák a
papucsaikat ezért jutalmat ajánlott annak aki kideríti hol szaggatják őket ripityára, de idézek
belőle egy keveset.
„…repültek tovább, egyszer csak nagy hirtelen a föld alól egy csoda nagy kapu nyílt ki, a
lányok mind benyargaltak a kapun, a juhász meg utánuk. Odabent 12 ördög úrfi várta őket, a
muzsika meg mintha a padlásról szólt volna…az ördögök és a lányok hozzáfogtak táncolni.”
Ezt csak érdekességképp jegyzem meg, hogy a Föld elemnek 12 vibrációs pontja van a
lányokat pedig 12 ördög várta (a föld belsejében). Utána az ördögök a lányokkal hozzáfogtak
táncolni, magyar néptáncban pedig elég jellemző a körkörös mozgás és ha ehhez
hozzávesszük, hogy az örvénylő mozgást vibrációk/frekvenciák tartják szinkronban akkor
ezek zenei hangokként is értelmezhetőek a belső földkérgen állva pedig tényleg úgy tűnhet,
mintha a zene felülről, a „padlásról” szólna. És a lányok hárman voltak, a Föld Elem határoló
síkidomai pedig ugye háromszögek. Csuhajja.
Másrészt ennek mechanizmusnak köszönhető, - a vibrációnak és az anyagmozgásból eredő
súrlódásnak - hogy a Föld belseje a mai napig nem hűlt ki, pedig azért megtett már néhány
kört a Nap körül azalatt a pár milliárd év alatt. Jut eszembe, hogy a „hivatalos” fizika
legújabb elmélete szerint magfúzió zajlik a Föld belsejében és ez szolgáltatja a folyamatos
hőt. Kicsit érdekesen hangzik ugyanazon tudóskör szájából akik szerint a Jupiternek sincs
akkora tömege, hogy beinduljon a belsejében a fúzió, de mivel szeretném belátható időn
belül befejezni az anyagot az ilyen ellentmondásokban inkább most bele sem megyek.
De térjünk vissza a gravitációra. A gravitációs mező is folyamatosan pulzál, a két test között
fellépő gravitációs erő pedig a távolságuk négyzetével arányosan csökken. Ez egy olyan
függvénygörbét fog eredményezni ami a távolságtól függetlenül sosem éri el a nullát. Persze
matematikailag a végtelenben eléri és el tudsz addig menni? Tehát nincs olyan pont az egész
Világegyetemben ahol ne lenne egy minimális erősségű pulzáló gravitációs tér. Minden
anyag/test ami ebbe a térbe kerül szintén vibrációnak lesz kitéve tehát önmaga is pulzálni
kezd, létrehozva a saját gravitációs terét. Két gravitációs mező kölcsönhatása egy-az egyben
megegyezik fentebb a mágneses erővonalaknál taglalt folyamattal, két test spirális
erővonalai/vibrációi mindig kapcsolódni fognak egymáshoz és természetüknél fogva a már
részletezett módon egymás irányába mozdítják az objektumokat.
Ezért kell különbséget tenni „nyugalmi” helyesebben inkább elemi tömeg és gravitáló
tömeg között, mert egy objektum „nyugalmi” tömegét az azt alkotó (kémiai) elemek
struktúrája adja, a gravitáló tömegét pedig az, hogy ez az anyagmennyiség milyen
frekvenciájú/rezgésszámú és erősségű vibrációnak van kitéve.

A frekvencia azt jelenti, hogy egy időegység alatt hány periodikus hullámmozgás történik a
vibrációnál, minél több hullámmozgás történik a frekvencia annál nagyobb és ehhez
kapcsolódik a hullámhossz is, ergo minél nagyobb valaminek a frekvenciája annál kisebb a
hullámhossza például a kék hullám frekvenciája kétszerese a pirosénak (kép 1).

kép 1
Hogy a gravitációs mező milyen erősségű lesz egy test körül az ugyanazzal az
összefüggéssel felírható mint egy vezeték körüli mágneses mező erőssége minél nagyobb a
vezetékben folyó áram a mező annál erősebb de az elektromos áram és elektromos tér is
megér egy külön misét, ki fogok rá térni. Tehát a Föld saját gravitációs mezejének erőssége is
pusztán attól függ, hogy milyen a Bolygó vibrációs szintje mivel az generálja körülötte az
erőteret - valamint milyen mennyiségű anyag rendelkezik ezzel a frekvenciával. Ergo
ugyanannyi „anyagból” felépült bolygónak is lehet kétszer vagy fele olyan erősségű
gravitációs mezeje is a vibrációs szintjének függvényében. Ezt csak azért emelem ki mert a
fizika úgy számol tömeget az égitestekre, hogy megméri a sebességüket és az egymáshoz
képesti keringésük távolságát, majd a gravitációs összefüggések alapján megmondja milyen
mennyiségű anyag rendelkezik ilyen erősségű gravitációs térrel, a gravitációs mező erőssége
alapján pedig megmondja mennyi/milyen tömegű anyagból állnak. Viszont mivel a gravitáló
és „nyugalmi” tömeg nem egyenlő mert a gravitáló tömeg a „nyugalmi” tömeg és annak a
vibrációs szintjének a függvénye, óriási tévedések vannak az anyagmennyiségekkel
kapcsolatban. A Föld Bolygó esetében valójában több, mint a pusztán gravitációs mezőből
származtatott anyagmennyiség fele hiányzik.
Amúgy érdekes elgondolkozni azon, hogy miért kellene tömörnek lennie a Földnek. Fizikai
szemmel onnantól tömör, hogy valaki a hasára csapott mert hát „magától értetődik, hogy
tömör” ugyanúgy, mint magától értetődik, hogy lapos vagy magától értetődik, hogy minden
körülötte kering… Se azt nem tudja a hivatalos fizika mi okozza a gravitációt, se azt mi
okozza az anyag tömegét, se azt milyen tulajdonságai vannak a nyers térnek.

Mert, hogy minden amit tanítanak róla csak feltételezés, olyan bizonyítékot sem találtak még
a mai napig ami az m-húrelméletet alátámasztaná. Beszélnek a 10. dimenzióról is de 100 év
alatt még odáig sem sikerült eljutni, hogy csak a 4. „dimenziót” használva egy zárt dobozba
behelyezzenek valamit. Az egész materialista fizika így ebben a formájában úgy ahogy van
pusztán minden alap nélküli feltételezések halmaza.
A másik érdekes dolog a vibrációs pontokkal, hogy a belőlük kiindult hullámok kapcsolatba
lépnek/interferálnak egymással és a Föld Bolygó mágneses mezejével. A Bolygó felszínén
ez egy komplex „mágneses sávokból” álló hálót eredményez ezeket Ley-vonalaknak hívják
őket. Több száz oldal lenne a pontos mechanizmust részletezni, de ezek határozzák meg a
Bolygó jellegzetes energetikai pontjait és a csakráinak pontos helyét is. A csakra szó
jelentése örvény vagy fénykerék ami szintén elég beszédes - a magyar megfelelője: csokor
(gondolkodj képekben).

A Bolygó mágneses mezeje
Nagyon egyszerű, a felszín alatti olvadt kőzetréteg tengely körüli forgása generálja
ugyanúgy, ahogy az anyag elején részletezett húrok létrejönnek felcsavarja a bolygó körüli
teret csak nagyban. A típusát tekintve megegyezik a klasszikus mágnesesség osztályával
azaz az állandó mágnes mezejével, a gravitációs mezőével és az áramjárta vezető körül
kialakult mágneses térrel, mivel mindhármat az elektronok mint vibrációk körmozgása
gerjeszti (bár a gravitációra ez csak fele részben igaz mert ott a körmozgás üteme is szerepet
játszik, viszont ezért szabályozható mágnesességgel). Bármilyen anyag amiben találhatók
„szabad elektronok” és kör vagy örvénylő mozgást végez természetszerűen mágneses teret
generál maga körül. Ilyen egy tál megkevert higany, olvadt ólom vagy a vas is - elég pusztán
csak megkeverni (!) ezt jó megjegyezni mert ha az elektromos kölcsönhatás elkezd másként
viselkedni akkor e nélkül egy egyszerű mágnest sem fogsz tudni legyártani. Az ókori
Indiában épített csészealjak egyes típusain például sokszor higanyt használtak a hajtóműben,
Merkúr-motor (Mercury = Higany) a neve.
Tehát ez a mechanizmus okozza a gravitációt, azonban a Naprendszeren belül és kívül
minden Bolygópályának külön vibrációs tulajdonsága is van a keringéséből kifolyólag
(hogy mondjuk a Föld valójában a teljes keringési pályáján egyszerre ott van azt inkább
lejjebb fejtem ki…). Mindegyik Bolygó ellipszis alakú pályán kering a Nap körül ahol a
keringés egyik fókuszpontjában a Nap áll.
Ellipszist úgy tudunk képezni, hogy két eltérő helyen
rögzítünk két fókuszpontot majd összekötjük őket
egy olyan egyenessel ami hosszabb, mint a két pont
közötti távolság, tehát megtörjük az egyenest, az
egyenes töréspontja pedig mindig az ellipszis
körvonalán fog elhelyezkedni. Az egyenes egyik
szakasza tehát összeköti a körvonal egy pontját az
egyik fókuszponttal, a másik szakasza pedig
ugyanazt a pontot a másik fókuszponttal. Ha úgy
végigmegyünk a körvonalon, hogy a két szakasz
összege mindig egyenlő legyen akkor megkapjuk a
teljes ellipszist (kép 1).

kép 1

Ez az ábra eléggé elnagyolt de ha a Napra és a Földre levetítjük jobban lehet látni pályát amit
a bolygó leír, szóval vegyük a Napot, a Földed, a Föld keringési pályáját és egy, a keringési
középpontnak vett Naphoz felrajzolt „x” tengelyt (kép 1). A Napközel és Naptávol pontokat
szaggatott vonallal jelöltem a tengelyen, e között a két pont között változik a Föld távolsága a
Naptól keringés közben. Ha felrajzolunk két ezeken a pontokat metsző kört aminek
középpontja a nap akkor egy gyűrűt fogunk kapni a nap körül, amit az ábrán a két piros kör
határol (kép 2) a Földről a keringése közben pedig annyit tudunk, hogy biztos, hogy ezen a
sávon lesz megtalálható aki komolyabban foglalkozik fizikával annak ezt érdemes
összekötni az atommag körül keringő elektron előfordulási valószínűségével.

kép 1

kép 2

Na most a keringésben azért van egy olyan csavar, hogy azzal egy időben a keringés, tehát
egyben az ellipszis „x” tengelye is folyamatosan forog (kép 3). Szóval a teljes pálya
megtétele után a Föld már nem az eredeti helyére fog a Naptávolpontra visszatérni, hanem a
tengely forgással csúsztatott új pozíciójába, a keringési pálya egy szegmense tehát a
következőképpen néz ki (kép 4).

kép 3

kép 4

A keringés közben az ellipszis tengelye is teljes körfordulatot tesz meg, viszont a
kezdőpontja is el fog csúszni fog a körfordulat elejéhez képest. A valóságban a gyűrű amin a
Föld tartózkodik sokkal keskenyebb és a vonalak is sűrűbbek, de szemléltetve a pálya alakja
ilyesmi lesz (kép 1), mint egy „napraforgó” minta, a teljes Naprendszeré pedig olyan, mintha
gyűrűsen több ilyen mintát változó sűrűsséggel egymásba helyeznénk a Bolygók mozgási
sávjának megfelelően így kapjuk meg a teljes vibrációs mintáját. Tehát ez egy vibrációs sáv,
a vibrációt a Föld naptól való változó távolsága és a keringésének változó sebessége adja,
mivel Napközelben a nagyobb gravitációs erő hatására gyorsabban halad a pályáján mint
Naptávolban. Persze ehhez hozzájárul még a Bolygó forgási sebessége, a forgástengely
dőlésszöge, a gravitációt keltő vibráció frekvenciája, de ezek mind-mind oda-vissza
közvetlen kapcsolatban állnak egymással és a többi bolygóval.
Tehát a Nap körüli pálya pulzációját egyszerű
sinus-függvénnyel lehet jellemezni, minél
közelebb van egy égitest a Naphoz a pulzálás
frekvenciája (például a Bolygó sebessége is)
értelemszerűen annál nagyobb és az
amplitúdója/erőssége annál kisebb a
hullámhosszával együtt, és minél távolabb van
a Naptól a frekvencia annál kisebb az erőssége
a hullámhosszával egyetemben annál
nagyobb. Tehát a frekvencia a távolság
függvényében az amplitúdóval és
hullámhosszal fordítottan arányos (kép 2). Az
ábrán különböző Bolygók tulajdonságai
vannak egyszerre szemléltetve és mivel
mindegyik a Naprendszer vibrációs
mintájának része, ezek a vibrációk oda-vissza
hatnak egymásra. Az, hogy egy Bolygó épp
hol van hozzánk (a Földhöz) képest és a Nap
körül egyenesen megadja az elliptikus
pályájának tengelyeit és a saját hulláma
jelenlegi helyzetét is hozzánk és az összes
többi Bolygóéhoz képest.

kép 2

kép 1

(Az utóbbi pár oldalt és következő néhány dolgot szívem szerint kihagytam volna az
anyagból de szépen megkértek, hogy tolmácsoljam szóval elnézést az érdekesebb dolgok
előtti időhúzásért.)
A kölünböző Bolygók hullámai tehát interferálnak egymással és vannak olyan különleges
esetek, hogy egyik-másik fázisa megegyezik, mások viszont egymás tükörképei, ilyenkor a
hullámok erőssége bizonyos Bolygókra nézve összegződik, kivonódik egymástól vagy épp
0-ra csökken (kép 1). Röviden és tömören ez az asztrológia fizikai alapja és szomorú, hogy a
dolgot „sorselemzésre” butították.

kép 1
Tehát ezeknek a hullámoknak a helyzete és az egymás közötti interferenciáik pusztán a
Bolygók helyzetéből meghatározhatók. A teljes naprendszernek is van egy ugyanolyan
vibrációs mintája mint egyetlen Bolygójának, mivel egy meghatározott középpont körül
keringünk. Ez a középpont megközelítőleg egybeesik az Alkioné nevű csillaggal velük
alkotunk egybefüggő vibrációs rendszert, az abban keringő csillagok: Aszteropé, Atlasz,
Kelaénó, Elektra, Héliosz (a mi Napunk), Taigeta, Maja, Meropé és a Pleioné. Minden
csillagkép egy egybefüggő vibrációs struktúra, ezek alapján kerülnek meghatározásra az
égbolton. A slussz poén ott kezdődik, hogy a Nap körül keringő Bolygók is tórusz alakú
erőteret hoznak létre a más csillagok Naprendszerekben keringő Bolygókhoz hasonlóan
azok körül, ezek az erőterek pedig természetszerűen összekapcsolódnak egymással
„erővonalak” formájában részletezve az anyag elején.
Minden Bolygó közvetlen kapcsolatban van
ilyen szálakon keresztül a Csillaggal ami körül
kering, minden Csillagrendszer a Csillagképe
középpontjával és ugyanilyen formán néhány
lépcsőn a Galaxis középpontját is el lehet érni
(kép 2).

kép 2

Ez egy egybefüggő komplex energetikai hálózat és ugyanolyan tulajdonságai vannak mint a
mágneses mezőnek, pusztán nagyméretű spirális torzulásai a nyers és amúgy is üres térnek.
Kimutathatatlan fizikailag mert minden anyag és műszer egyszerűen átfolyik rajtuk, ezt
hívja a fizika „sötét anyag”-nak, ez az erőhatás tartja egyben a Galaxist a nagy forgási
sebessége mellett és ugyanolyan egyszerűen jön létre mint minden már erőhatás itt
megjegyzem, hogy egyértelműen nem sok értelme van az atomon belül keresni.
Mindenesetre a „legfejlettebb” kutatási módszerek azért aranyosak amik kimerülnek
annyiban, hogy „Lőjünk egymásnak két nukleont és meglátjuk mi lesz.”.
Tehát a háló mindent mindennel összeköt, jellegét és struktúráját tekintve pedig megegyezik
a fénnyel annyi különbséggel, hogy a fénysugár „nyitott” erővonal, a húr pedig zárt vagy
gráfban végződik. Olyanok mint a sugárutak, az erővonalba „kapaszkodva” utazni lehet
rajtuk, mint az előre kiépített sztrádákon. Máskülönben minden erőtérbe bele lehet
kapaszkodni még a gravitációba is. Érdekességképp lejjebb részletezni fogok egy olyan
egyszerű pusztán mechanikus gépet, amit ha beteszel egy zárt dobozba, adott irányban
tolóerőt generál saját magának érdekesek ezek a „zárt” rendszerek. Ezeknek a sugárutaknak
a mitológiában még nevük is van, ezeken közleked(nek)tek az istenek. Bifröst,
Szivárványhíd, Sárkányok ösvényei vagy a Magyar történetekben Ezer öles láncoknak
hívják őket.
Az interferenciákkal viszont van egy érdekesség: pontos ciklusokra oszthatók. Ciklus az
amikor a Föld ellipszis pályája leír egy teljes kört a Nap körül, amikor a Naprendszer
ugyanilyen elliptikus pályája körbejárja az Alkionét és ciklus az is amikor az Alkioné
rendszere körbejárja a Galaxist. Mivel ugyanaz a vibrációs Forrás hozza őket létre (mindent
ugyanaz a Forrás tart szinkronban), egymáshoz képest a mozgások tökéletes szinkronban
vannak, mintha össze lennének fogaskerekezve, ergo a rajtuk keresztül pulzáló hullámok is
ugyanilyen harmóniában állnak egymással. Érdekes dolgok akkor történnek, ha több ciklus
egyszerre záródik, mert ilyenkor a rendszereken amik egymásba épülnek az átfolyó energia
nagyon hirtelen sokszorosára nő az egy pillanatban összegződő hullámok nagy energiája
miatt. (Azt pedig már tényleg csak zárójelben kérdezném meg, hogy mi értelme van
Bolygóforgáshoz viszonyítani a naptári évet? Bolygókeringést Bolygókeringésekhez
keringést keringéshez - lehet viszonyítani, azt összes ettől eltérő naptárrendszer egyszerűen
használhatatlan).
Hogy ha egy vibráló rendszer (például a Naprendszer) kap egy nagyon nagy impulzust annak
az egész rendszerre tekintve vonzatai vannak. Ugyanaz a vibráció alakítja ki a keringési
pályákat, vibráció határozza meg a Bolygók forgástengelyét, a gravitációs mezőket, a Föld
belső anyagáramlását, az élőlények DNS láncát, az atomok szerkezetét, a tudat működését,
mindent ugyanaz a leosztott vibráció alkot. Ha kisebb-nagyobb összekapcsolt
fogaskerekekként modellezzük a hullámokat és elindítjuk a mechanikát akkor biztos, hogy a
ciklus végén egyszer a fogaskerekek felállása a kezdeti értékét fogja felvenni. Ha ekkor a
hullámokból épített rendszer interferálni kezd önmagával akkor minden alrendszere
megváltozik. Impulzus indul a Galaxis középpontjából át a Csillagrendszerünk
középpontjába, onnan az Alkioné leosztja a rendszer csillagai között a Napunk pedig
szétsugározza az egész saját rendszerére. Mintha nagy energiájú lézerfénnyel
besugároznánk egy atommagot.

Ha a Nap ezt a spirális nyalábot a keringési síkján sugárirányban szétsugározza az minden
Bolygóra hatással lesz, vegyük elő például a Földet. Minden ilyen spirális „erővonalat” és
hullámot a térben forgómozgás vált ki, ergo visszahatással van a forgómozgásokra egyszerű
mechanikai úton mivel a Föld is ugyanilyet generál, a képen a fekete gömb (kép 1). Az első
dolog ami ezen a képen kiszúrja a szemet az az, hogy a Bolygó forgástengelye így egyben az
általa keltett hullám - nincs párhuzamban a bejövő nyalábbal, az eltérés több mint 76° szóval,
hogy a nyaláb és a Bolygó forgástengely párhuzamba kerüljön a Föld vagy a nyaláb el fog
fordulni ugyanúgy, ahogy az állandó mágnesek hatnak egymásra a mágneses mezőn
keresztül. Azért nem nehéz kitalálni, hogy Galaxissal szemben itt valószínűleg a Föld fogja a
rövidebbet húzni, a befolyó energia nagy része így arra fordítódik, hogy a Bolygó tengelye
elmozduljon és még így is jobban járunk majd mint az Uránusz, a Naprendszerben ugyanis
az egy elég különleges Bolygó. Minden Bolygó forgástengelye a keringési síkjához képest
inkább az arra merőleges tengelyhez közelít.

kép 1
A tengelyferdeségek a „függőlegeshez” képest - Merkúr: 2,11°; Vénusz: 2,64°; Föld: 23,44°;
Mars: 25,19°; Jupiter: 3,13°; Uránusz: 97,77°; Neptunusz: 28,32°; Plútó: 119.59°
Az Uránusz tengelyferdesége 97,77° - (kép 2) a Nap körül majdhogynem gurul a pályáján.
Ez azért érdekes mert a keringési pályát érő bejövő energia kétféleképpen tud levezetődni
egy Bolygón: vagy elfordítja a forgástengelyét vagy ha a tengely forgására nem kell
elegendő energiának fordítódnia mert ergo már majdnem a helyén van akkor pedig
megnöveli a forgási sebességét, hogy a nyaláb és a Bolygó forgásból adódó energiaszint
azonossá váljon. Ha az Uránusz ilyen mértékben „túlpörög” akkor pusztán a centripetális erő
ketté fogja tépni a Bolygót, és mivel a vibrációs sávja nem szűnik meg a Nap körül egyik fele
a pályán marad, a másik pedig elég meredek szögben nem sokkal a Föld mellett belezuhan
majd a Napba - és aki esetleg később a Holdról szeretne majd mesélni az unokáinak az azt is
jegyezze meg jól hogyan nézett ki.

kép 2

Viszont ez a jelenség ciklikus tehát egyáltalán nem egyedi eset, számtalanszor megtörtént
már korábban is. Igaz az utolsó alkalomnál elsüllyedt egész Atlantisz, előtte viszont az ókor
hajnalán Thot-ként ismert férfinek sikerült elmenekülnie onnan és átmenekíteni az egész
akkori tudást, ő alapította meg utána Egyiptomot. A smaragdtáblákon még fel is jegyezte az a
történetét:
"...a Templomlakó felemelkedett tétlenségéből kimondva a Szót, megidézve a hatalmat. A
föld mélyén az Amenti fiai hallván ezt, az örökkön égő tűz virágának irányváltozását
vezetve, elmozdították azt a Logosz által. A nagy tűz iránya így megváltozott. A világra ekkor
nagy víz borult rombolva és süllyesztve, egyensúlyából kiborítva a Földgolyót..."
A föld mélyén az örökkön égő tűz virágáról jussanak eszedbe a kis csokorba szedett
bekezdések amit a Föld Elemről és Bolygóról írtam és gondolkozz el, hogy mik lehetnek az
irányváltozásai. A Logosz „igét” jelent, használják még a Napra vagy a teremtő értelemre is.
Ige: Cselekvést, Történést, Létezést kifejező szó. És ugye: „1.) Kezdetben vala az Ige, és az
Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.”
Elég nehezen emészthető anyag de Thot Smaragdtábláit jó szívvel ajánlom sokszori
olvasásra, interneten magyarra fordítva is fellelhető egyedül a magyarázó szövegeket hagyd
figyelmen kívül. Úgy lett összeállítva, hogy segítse az asszociatív gondolkodást, ha csak
beleolvasol a magyarázó fejezetekbe az már gátolja a természetes asszociációt másrészt
pedig az elemzői erősen tévednek.
Az pedig az érdekesebb dolog, hogy nem igazán fogod tudni videóra venni vagy látni azt ami
az égen történik amellett, hogy valószínűleg kedved sem nagyon lesz hozzá mert a tudatod
(pontosabban a fókusza) elhangolódik, de nézzünk át hozzá először néhány fizikai kísérletet
és magát azt, hogy hogyan működik a tudat.
A fizika két nagy területre osztja és aszerint is vizsgálja a világot makro (nagy) és
mikro(kicsi)kozmoszra - az érthetőség kedvéért először klasszikus szemléletben ismertetem
a dolgokat. A makrokozmosz a nagy dolgok világa, tárgyak, testek, bolygók,
anyagmozgások, ebben a világban a Newtoni mechanika törvényei érvényesek, viszont a
mikrokozmosz érdekesebb, atomok, részecskék, itt lépnek érvénybe a kvantummechanika
törvényei. Mivel a makrokozmoszt és Newtoni mechanikát napi szinten mindenki
tapasztalja például két biliárdgolyó egymásnak ütődik majd lepattannak egymásról, a
gravitáció a föld felé vonz egy leejtett követ, stb. így vegyük elő az érdekesebb
mikrokozmoszt.

Kvantumfizika
Itt kezdődik a Varázslás fizikája, az olyan jelenségek amik a Newtoni mechanikában
egyáltalán nem megszokottak. Például egy foton (fényrészecske) vagy egy elektron kettős
viselkedéssel bír, lehet részecske - mint az anyagnak egy darabkája, newtoni mechanikában
mondjuk egy biliárdgolyó és hullám is mint egy vízbe hajított kő keltette hullámok a
vízfelszínen.

A hullámok síkban kör, térben értelemszerűen gömb alakban terjednek (kép 1), az ábrán
egyértelműen középen van a hullámforrás. A részecskék lehetnek szuperpozícióban (ez azt
jelenti, hogy egyszerre két állapotot is felvehetnek, hogy könnyebb legyen megérteni, ha az
elektront egy villanykörtéhez hasonlítjuk akkor az a villanykörte egyszerre világíthat is és
nem is), megjelenhet a nonlokalitás (a részecske két vagy akár több helyen is lehet
egyszerre).
De, hogy ne legyen ilyen egyszerű ezek a részecskék
még változtatják is a tulajdonságaikat, észreveszik ha
megfigyeled őket és reagálnak rá, megváltoztatják a
viselkedésüket. Mondjuk ha egy biliárdgolyó egy
részecske amit bekensz festékkel, háttal fordulsz az
asztalnak és hátranyújtott kézzel függőlegesen ráejted
akkor hallani fogod, hogy mintha két helyen pattogna
egyszerre. Mikor pedig hirtelen odafordulsz és ránézel
az asztalon két festékfolt lesz egymás mellett és azt
fogod látni, hogy a golyó az egyiken áll egy hegyben,
rogyasztott térddel a egyik lábával az asztalt simogatja,
az arcodba vigyorog és közben a körmét piszkálja.
Akárhányszor akármilyen gyorsan fordulsz oda, hogy
lásd hogyan kettőzi meg magát mindig visszaváltozik
mielőtt ránézhetnél, ez a biliárdgolyó egy nagybetűs
Köcsög. Nézzünk meg egy közismert kísérletet.

kép 1

A kétréses kísérlet
Nagyon egyszerű, egy vékony lemezre vágunk egy rést ami mögé egy indikátor fóliát
helyezünk, majd elektronokat kezdünk csoportosan átlövöldözni a résen, az ábrán
felülnézetben szerepel az összeállítás (kép 2). A kép jobb oldalán az indikátor fólia látható
szemből ábrázolva amin a becsapódó elektronok sávszerű lenyomatot hagytak, és mivel az
elektron részecske így csak azon az egy keskeny résen átjutott elektronok tudtak becsapódni
az ábrán látható 1db függőleges csíkban.

kép 2

Most vágjunk a lemezre még egy rést, hogy az elektronoknak két útja is lehessen és nézzük
meg az értelemszerűen így kialakult két sávot (kép 1).

kép 1

Hoppá. A réseken átmenő elektronsugarat
szándékosan nem rajzoltam be, ezt úgy hívják
interferencia, hullámok kölcsönhatásából
alakul ki. Ha két különböző hullámforrás
hullámai találkoznak akkor egymáson
áthaladnak, közben pedig metszéspontok
jönnek létre (abra_70.jpg).
kép 2

Ezekben a pontokban a hullámok felerősítik egymást tehát a pontnak nagyobb energiája lesz
mint egy hullámnak önmagában, két résnél a mintából tehát következtetni lehet rá, hogy az
elektronok egyértelműen hullámként indultak útnak, képen ez így néz ki (kép 3).

kép 3

Persze mindent meg lehet magyarázni tehát lehet, hogy az elektronok pusztán egymással
ütközve keltik ezt a mintázatot, készítsünk egy olyan elektronágyút ami egyszerre csak 1db
elektront lő ki, végezzük el újra a kísérletet és nézzük meg a fóliát (kép 1).

kép 1
Hoppá, ismét interferenciaminta és részecskéket lőttünk ki. Ez úgy történhet meg, hogy az
1db elektron részecskeként elindult, egyszerre haladt át mindkét résen majd interferált
önmagával és hullámként csapódott be. Nonszensz, hogy valami két helyen van egyszerre,
de ha már a részecske ezt csinálja akkor tegyünk az egyik réshez egy detektort ami számlálja,
hány elektron haladt át rajta a kilőtt részecskék számából így tudni fogjuk mennyi haladt
keresztül egyik és másik résen is majd nézzük meg a mintát (kép 2).

kép 2
Hoppá. Az elektron észrevette, hogy figyeljük így már részecskeként haladt át egyszerre csak
egy résen és részecskeként csapódott a fóliának, két lenyomatsávot hagyva. Persze ha
előadást tartanék erről egy túlképzett fizikus már integetne a harmadik sorból, hogy maga az
érzékelő beavatkozott a kísérletbe és ezért viselkedett az elektron részecskeként, de a dolog
nem ilyen egyszerű. Ha a számláló állását nem nézed meg a kísérlet végén, kitörlöd a mentett
értéket, kihúzod a konnektorból az eszközt úgy, hogy már sehogyan sem tudod az eredményt
visszaállítani akkor interferencia lenyomatot fogsz látni a fólián, ha volt érzékelő ha nem.

Ebből a kísérletből tehát megállapíthatod, hogy az elektron is egy Köcsög, ha nem figyeled
két helyen van egyszerre, ha igen akkor pedig csak egy helyen, pusztán a megfigyelő
jelenléte megváltoztatja a viselkedését. A másik dolog, hogy a mai napig nem sikerült
eldönteni, hogy mi az elektron részecske vagy hullám, miből van a részecske vagy minek a
hulláma? (Azt az érdekességet pedig már csak zárójelben jegyzem meg, hogy 100 éve
aktívan elektromos áramot használunk mindenhez de ez alapján valójában gyakorlatilag a
mai napig azt sem tudjuk micsoda.)
De vannak érdekesebb dolgok is. Egyszer végeztek egy kísérletet amiben azt szerették volna
vizsgálni, hogy az akarat befolyásolhat-e véletlenszerű fizikai eseményeket, ezt még a
magnókazettás korszakban végezte el egy Egyetem. Készítettek egy gépet amihez egy
sztereó fejhallgatót kötöttek, a gép véletlenszerű sípolást generált az egyik és a másik oldali
hangszóróban értelemszerűen véletlen elosztásnál így fele-fele arányban osztódnak el a
hangok, esetleg egy minimális eltéréssel ami minél több sípolást generálunk, az eltérés annál
kisebb lesz az összes hang függvényében. A kísérleti alanyoknak annyi volt a feladata, hogy
egy dobozból papírfecniket húztak ami „jobb” vagy „bal” felirattal rendelkezett. Rájuk tették
a fejhallgatót és egy bizonyos ideig arra kellett koncentrálniuk, hogy míg a kísérlet zajlik a
kihúzott oldali fejhallgatóban több sípolás hallatszódjon a hangokat kazettára rögzítették. A
kísérlet végén elég jelentős százalékos eltérés volt a hangok száma között a dobozból
kihúzott oldal javára. Utána az egyik kutatónak támadt egy ötlete, előre lefuttatta a
véletlengenerátort miközben ugyanúgy kazettára vette a hangokat és anélkül, hogy
meghallgatta volna a felvételt a kazettákat lemásolta és megjelölte, hogy azonosíthatóak
legyenek. A másolatokat egy lepecsételt széfbe zárta az eredeti szalagokat pedig betette egyegy magnóba. Az alanyok feladata ugyanaz volt, kihúzták melyik oldalra koncentráljanak és
anélkül, hogy tudtak volna róla már nem a véletlengenerátorhoz kötötték a hangszórókat
hanem egyszerűen visszajátszották nekik a kazettákra rögzített hangsorokat, mindegyiknek
egyet-egyet. A kísérlet végén ellenőrizték a hangok számát és ugyanilyen eltérést találtak
ismét a kihúzott oldal javára természetesen utána a kazettákat összehasonlították a széfbe
zárt másolatokkal és az azonos kazetták hangsora megegyezett.
Itt az az érdekes, hogy nem csak, hogy a tudat befolyásolja a fizikai világot de már az okokozati viszony és az idő természete is megkérdőjelezhető. Mert ha ugye a jelenben történik
valami az egyértelműen hatással van a jövőre, viszont a papírokat a kazetták rögzítése után
húzták ki az alanyok, ez esetben pedig a jövő volt hatással a múltra tehát a nyitott kérdés(ek) a
következő(k): Merre folyik az idő, a múltból a jövő felé, a jövőből a múlt felé, vagy folyik-e
valamerre egyáltalán? Milyen viszony van a történések között, az jelenben történő ok váltja
ki a jövőben jelentkező okozatot vagy a jövőben jelentkező okozat váltja ki a jelenben
történő okot? Csúnyán fogom írni, de tudományos területen ezek rohadt fontos kérdések.
Megemlítek egy harmadik érdekességet is, a 100 majom esetét. Japán, a 40-es években a
Kojima nevű szigeten egy tudóscsoport a vadon élő japán makákókat tanulmányozta,
mellette pedig rendszeresen etették őket homokba dobált édesburgonyával. Nem szeretik a
piszkos vagy homokos ételt viszont ez a majomfajta rendkívül értelmes, egyszer az egyik
kölyök rájött, hogy ha vízben megmossa a burgonyát akkor eltűnik róla a homok és ehetővé
válik. Megtanította rá az anyját és a többi kölyköt is, a szüleik viszont mindig a kölyköktől
tanulták el a technikát.

Ahogy a módszert használó majmok száma elérte a nagyjából 100-at, hirtelen
robbanásszerűen az összes többi majom is magától mosni kezdte a piszkos gyümölcsöket.
Persze meg lehetne magyarázni, hogy valamiféle kommunikáció van a majmok között de a
dologban az az érdekes, hogy nem csak Kojima-n hanem hirtelen az összes többi szigeten
használni kezdték a módszert, beleértve a Japán szárazföldet is. Tehát biztos, hogy van
valamiféle anyag feletti kommunikáció az élőlények között de hasonló megfigyelés történt a
II. világháborúban Németországban is.
Itt a cinegék rájöttek, hogy a tejes üveget lezáró fóliát amit akkoriban házhoz szállítottak az
ajtók mellé a csőrükkel ki tudják lyukasztani, így hozzáférnek a tejhez, el is tanulták
egymástól. Utána a háború alatt a tejszállítás megszűnt és mire visszaállt közben kihalt egy
teljes generáció a madarakból, tehát egyetlen új példány sem tudta eltanulni mert nem volt
kitől. Amint a tejszállítás visszaállt a madarak amik előtte soha nem láttak ilyet, rutinszerűen
ismét tépni kezdték a fóliát a tejes üvegekről, valamiféle „közös emlékezetben” a faj
megőrizte az információt.
Jó, most nézzük át az említett dolgokat más szemszögből, gyakran fogok hivatkozni a Mátrix
című filmre mert a legjobb hasonlatokkal talán azon keresztül lehet megérteni a dolgokat.
Honnan a jó égből tudja az elektron, hogy megfigyeled-e vagy nem, miért viselkedik
különbözően a megfigyelésnél és annak hiányában?
Sehonnan nem tudja megfigyeled-e vagy nem, nem részecske és nem hullám, az esszenciája
önmaga. Nem a részecske változik meg megfigyelés alatt és annak hiányában, ami
megváltozik az a környezete amiben jelen van, amiben valahogy viselkedik, amiben helyet
foglal, amiben érzékeled. A különleges dolog itt az érzékeléssel van, amihez egyértelműen
intelligens öntudat kell és itt ki kell emelni, hogy a tudatot egyértelműen nem az agya
generálja. Halál közeli élmények ahol a „lélek” kilép a testből a műtőasztalon és utána leírja a
környezetét (amit az ember nem is láthatott), kopogó szellem jelenségek, távolbalátás,
telepátia, tudományos szemszögből ezek mellett nem lehet csak úgy elmenni.
Érdemes lenne logikusan elgondolkodni például azon, hogy ha körülnézel mondjuk a
szobádban akkor a kép amit látsz valójában micsoda. Mert az csak egy dolog, hogy a
„fejedből” nézel „kifelé” a szemeden keresztül és látod mi hol van körülötted, de ez még nem
ad választ arra, hogy hol jelenik meg és áll össze az a kép. Persze a „fizikális”/érzékelhető
környezetedből benned nem csak képek jelennek meg hanem mellette hangok, illatok,
tapintás/anyagminőségek, ízek, hőérzet, egyszóval folyamatosan ingerek érnek a
környezetedből.
Informatikaelméletben két fő dolog között teszünk különbséget, ezek az adat és az
információ, az információ pedig egyszerűen értelmezett adatot jelent. Például egy
számítógép alaplapján folyamatosan adatok szaladgálnak az integrált síneken adatbuszokon
- a háttértár winchester - a műveleti egység processzor - és a memória, valamint
opcionálisan még a bemeneti (billentyűzet, egér, mikrofon, stb.) és kimeneti (nyomtató,
monitor, hangfal, stb.) perifériák között. Az adatbuszokon szaladgáló elektromos jelsorozat,
például egy számítógépes játék közbeni grafikai számítások neked addig pusztán csak
adatok amíg a monitoron meg nem jelenik belőle egy általad is érzékelhető képsorozat, a
számításokat a hardverek végzik viszont programok vezérlik.

A Mátrix c. filmben feldolgozott történettől a valóság egyetlen egy dologban különbözik:
nincsen „fizikai” külvilág. Tulajdonképpen a „fizikai” valóság amit magad körül érzékelsz
egy-az egyben egy virtuális szimulációs ugyanúgy mint a filmben. Egy hasonlattal élve
egyrészt hardver másrészt pedig intelligens-érző program vagy de nem kölün-külön, nem
vagy-vagy, az esszenciád önmagad, Te Te vagy. A tudatod ami a világot
értékeli/elemzi/megéli ugyanolyan húrok hálózatából épül fel mint amit az anyag elején
említettem, az üres térnek vagy forrásnak a folyamatosan mozgásban levő hullámaiból. Az
elektronikához hasonlóan még „kapcsolási rajza is van” a Kaballában egyébként szerepel is
vannak csomópontjai és feldolgozó egységei is amik meghatározott és közvetlen
kapcsolatban állnak egymással (kep 1).
Az ábrán az egyéni tudat hálózatának csak egy önálló
szegmense látszik, a legalsó pont kivételével a sablon
felfelé hétszer ismétlődik, minden szférán/”dimenzióban”
működik belőlük 1-1 és össze is vannak kapcsolva. A
csomópontok ugyanolyanok mint a csakrák, örvények
amiken keresztül spirális erővonalak/összetett vibrációjú
fény áramlik mint adat, ebből a hálózat információt képez
önmagának. A szférák rezgésszinteket/tartományokat
jelentenek, minden erővonal/húr ami kialakul a térben egy
körmozgás vagy vibráció eredménye ami periódusidővel
rendelkezik, ilyenformán rezgésszintjük/frekvenciájuk van
akár a hangoknak. Kifejtem egy kicsit bővebben mint jelent
ez hangtanban.
kép 1
Egy teljes hangsor (az én használatomban) 7 alaphangból áll, ezek nevei hangtanban a C, D,
E, F, G, A, H és C'. Azért kell kétszer írni a „C” hangot mert így jelezzük, hogy a hangsor
periodikusan ismétlődik, alaphangtól alaphangig tartó hangtartomány 1 oktávot jelent, a 7
oktávot tartalmazó tartomány pedig oktávsort. A hangoknak frekvenciája van
(mértékegysége a Hz Hertz) ami megadja, hogy időegységenként hány rezgést
tartalmaznak. Az alap „A” hang 440 Hz-es, ez azt jelenti, hogy annál a hangnál
másodpercenként 440 rezgésről beszélünk. Minél magasabb egy hang tehát minél feljebb
található a hangsorban a frekvenciája annál nagyobb, ha egy hang frekvenciája pont
kétszerese egy másiknak akkor pedig azt mondjuk, hogy 1 oktávval feljebb található például
az egy oktávval fentebbi „A” hang frekvenciája értelemszerűen 880 Hz. Az
alaphangok/frekvenciák között hangközök találhatók amik az egyes oktávokat felosztják,
egyben a hangok közötti távolságot is megadják. Két távolság kivételével az egymást követő
hangok közötti távolság 2 egység, kivéve az E-F és a H-C hangközt, ahol a távolság 1 egység.
Egy körön ábrázolva a hangsort 7 hangot pontot kellene a hangoknak megfelelően
elhelyeznünk tudni kell, hogy körzővel és vonalzóval a kört nem lehet 7 egyenlő részre
osztani, viszont a hangközök megoldják a problémát és szimmetrikusan tükrözik magukat a
skálán úgy, hogy a hangközök összege 12 lesz, tehát 12 egyenlő egységre kell hozzá osztani a
kört.

Ehhez szemléltetésképp össze is kötöttem néhány pontot az ábrán amik a hangok helyét
jelölik, hogy látható legyen a szimmetria (kép 1). Viszont ha ezt használni is szeretnéd
valamire a valóságban akkor követni kell a természetes szimmetriát, az önismétlő
spirálformát ami arányos és szimmetrikus átmenetet biztosít a különböző tartományokba,
Arany Spirálra átültetve ugyanez a kép (kép 2). A spirálon a hangmagasságok/frekvenciák a
közepe felé haladva nőnek, így olyan irányban következnek a magasabb oktávok is. A
vízszintes lila vonallal összekötött piros, zöld és kék pont mint egy-egy oktáv „A” hangja. A
formák egyben értékeket ez esetben mondjuk hullámhosszt - is jelölnek, ha a piros
pontokkal jelzett oktáv „A” hangjának hullámhossza a piros-zöld pontot összekötő szakasz,
akkor a zöld oktáv „A” hangjának hullámhossza pedig a zöld-kék pontot összekötő szakasz,
mindegyik hangnál és a görbe pontjain ezek mindig egymáshoz egyenlő arányban fognak
viszonyulni.

kép 1

kép 2

Ezeket azért kellett tisztázni mert minden létező vibrációnak hullámhossza van és a tudat
aminek több típusa van de most kifejezetten az öntudat/ego-ról beszélünk - alapesetben
mindig csak egyetlen egy hullámtartományra fókuszál, azzal lép kapcsolatba, onnan gyűjt
ingereket amiket elemez. Egy ilyen hullámtartományt nevezünk létsíknak vagy szférának, ez
vibrációkra levetítve egy oktávsort ölel fel, vibrációkból viszont van a tartománynál
magasabb és mélyebb is és alapvetően a teljes szférasor 7 oktávsorból áll ami értelemszerűen
7 szférát tartalmaz. Hetedhét. Tehát minden olyan hullám vagy vibrációforrás ami körülötted
van és kívül esik a tudat fókuszán azt egyszerűen kiszűri és figyelmen kívül hagyja (emellett
a „programja”, az őt alkotó összekapcsolt háló egyszerre minden szférán átnyúlik), pedig
ilyen vibrációkkal tele van a környezet és mindegyiknek saját történései vannak. 7 „világ”
van egymásba ágyazva úgy, hogy nem is tudsz róla. És azért fontos kiemelni, hogy nincs „fél
anyagi” vagy „éteri” szféra, ez csak hozzánk képest relatív, amelyikre a tudat fókuszál
akárhol van neki az mindig anyaginak tűnik.

Ha ránézel mondjuk egy szoborra a polcodon akkor amit látsz az már információ, a tudat által
értelmezett és képpé összerakott ingerek, önmagában viszont csak ömlesztett adat. Mint
mikor filmet nézel a monitoron, látod a helyszíneket és szereplőket a képernyőn de amit látsz
az végső soron csak egy marék takarosan kiválogatott elektromos jelsorozat ami a
számítógép processzorban kavarog. Tehát miközben ugyanúgy a környezeteddel/filmmel
együtt te is a mellette kavarogsz a processzorban ugyanilyen összefüggő jelsorozatként
remélem nem hiszed azt, hogy ami körülötted van az „valóság”. Ha egy számítógépen filmet
nézel akkor persze egyértelmű, hogy a film a monitoron pereg, gondolkozz már el azon, hogy
miközben a „valóságot” nézed, hol van a monitor? Sehol, a tudat közvetlenül jeleket kap és
abból állít össze „valós” képet monitor nélkül mint a Mátrixban a pergő karakterek, nem
elég gyors számítógép hozzá, hogy képpé alakítsa így a nyers adatokat nézik. Ugyanúgy
ömlesztve van melletted a processzorban minden dolog, azt, hogy a térben távolságok
vannak, telik az idő, a kő kemény, a víz folyékony és még sorolhatnám mind-mind csak a
tudat generálja saját magának a környezetről azzal (háromszor húzzuk alá), hogy Fókuszál
Valamire.
Nézzük meg egy egyszerű példával. Hogy az intelligencia értelmezni tudjon valamit először
létre fogja hozni a „teret”, legelőször jön létre/jenelíti meg magának és önmagában a teret
mint környezetet amiben a dolgokat „objektumokként” elhelyezi/értelmezi. Minden
egymásra épülve keletkezik lépcsősen, az idő a térből és az objektumok együtteséből alakul
ki pusztán azzal, hogy nem csak egy pillanatára figyel hanem mindig egy
szekvenciára/tartományra a ugyanannak a térnek/környezetnek több analóg módon
egybefolyó állapotára egyszerre, így jön létre az időérzet. Az egész világ folyamatos
mozgásban van, így alakul ki a környezet aktuális állapota, ezt a mozgást három dolog
együttese tartja fent: az Érzelem, az Intelligencia és az Erő. Azzal, hogy a tudat megfigyel
valamit egyben a „programja” részévé válik a rajta átfolyó „adat”, így egyben pusztán a
megfigyelésével változtatja az eseményeket
ahogyan egy elektronikai mérést
(megfigyelést) sem lehet úgy elvégezni, hogy ne befolyásolnánk vele az áramkört. Pusztán
az értelmezéssel/érzelmi reakciókkal így az intelligencia egyben formálja a rajta átfolyó
adatokat, új struktúrába rendezheti őket de van ennél egy meredekebb dolog is.
Mivel az intelligencia generálja magának a teret és az időt, a nyers adathalmazban nélküle
nincsen se tér se idő. Maga az intelligens virtuális „program” a nemtér-nemidőben létezik, ez
azt jelenti, hogy minden ugyanott (nemtér lévén egy 0 kiterjedésű pontban) és (nemidő
lévén) minden egyszerre történik. A tudomány mai állásával mert, hogy a tudomány szó
szerint egy helyben áll annyi gebasz van, hogy Einstein óta minden jelenséget és
mechanizmust a Tér-Időből származtat és azt veszi alapnak pedig ez pont fordítva van, a
Nemtér-Nemidőből generálja a benne lévő intelligencia saját magának a Tér-Időt. És mielőtt
még lefordulsz a székről azért megjegyzem, hogy új megvilágításba helyezve minden
kísérleti eredmény a Nemtér-Nemidőt igazolja, vegyük már elő újra a fentebb említetteket.
Honnan tudja az elektron, hogy mikor viselkedjen részecskeként és mikor hullámként, hogy
megfigyeled-e vagy nem?
Hát először is, mivel alapjában véve a Nemtér-Nemidőben létezik az elektron nem részecske
és nem hullám hanem vibráció. Az elektron önmagában Adat. Részecske vagy hullám
Értelmezése csak a tudatban lesz, Térben is Időben. Viselkedése vagy állapota nem az
elektronnak hanem az Intelligenciának van, összesen kétféle: vagy (1) megfigyel valamit,
vagy (2) nem figyel meg valamit.

1.) Ha megfigyel valamit akkor az az adat átfolyik rajta, feldolgozza, információvá válik és
bekerül az intelligencia által saját magának létrehozott „virtuális” Tér-Időbe, ha pedig
valami Tér-Időben van akkor annak abban a „virtuális valóságban” két tulajdonsága lesz.
Térben egy koordinátája/pozícója amiben helyet foglal és értelemszerűen így mindig
egyetlen egy, a térből vagy inkább annak analóg sorozatából - származó Időben pedig ennek
az egyetlen egy pozíciónak az összekapcsolt sorozata aminek a pozíciója Térben viszont
folyamatosan változhat de attól még ugyanazon adat Időben csak egy pontban lesz jelen.
Részecskeként értelmezi, ami egyszerre egy irányban halad.
2.) Ha valamit nem figyel meg akkor az adat nem folyik át az intelligencián, nem válik
információvá így nem kerül a virtuális Tér-Időbe, és az adat a Nemtér-Nemidőben adat
marad. A kétréses kísérletnél annyi érdekesség van, hogy ahol az elektron szerepel az egy
hibrid környezet, részben információ (időben formákkal és tárgyakkal a kísérlet eszközeivel
- megtöltött tér) részben pedig az elektronra, mint nem megfigyelt/értelmezett adatra
tekintve Nemtér-Nemidő. Abban a pillanatban, hogy az elektron elhagyta a forrását mint
adat, a rendelkezésére álló Térben az összes lehetséges helyen (Nemtér) megjelenik, és
mindenhol egyszerre (Nemidőben) így látszólag a réseken áthaladva interferálhat
önmagával/hathat önmagára amit az intelligencia értelmezhet hullámnak. Persze egészen
addig míg rá nem jövünk, hogy az elektronnak nem kell idő (Nemidő lévén) ahhoz, hogy a
fóliába csapódjon. Amint az elektronágyút elhagyta és a tudat által létrehozott környezetben
már Időben semmi sem állhatja útját azonnal, nulla idő alatt megteszi az elektronágyú és a
fólia közötti távolságot. Nem többszörös fénysebességgel hanem egyenesen 0 idő alatt,
mintha oda teleportálnád.
Van egy másik kísérlet is ahol ilyen-olyan közegbe lépve a fényhullámok torzulásait szerette
volna vizsgálni dr. L.J. Wang a Princeton Egyetemen, konkrétan lézersugarat lőtt keresztül
egy céziummal töltött tartályon és a visszaverődő fénysugár torzulásait szerette volna
elemezni, a tartály túloldalán pedig elhelyezett egy érzékelőt. Hát az történt „kilövés” után,
hogy az adatok szerint a fénysugár már azelőtt elérte a tartály túlsó felé lévő érzékelőt, hogy
egyáltalán belépett volna a tartályba - számítások alapján konkrétan olyan 300-szoros
fénysebességgel haladt de a lassú számítástechnikai elektronika miatt ez az idő gyakorlatilag
akár nulla is lehetett.
Következő kísérlet, sípolásra koncentráló alanyok. Merre telik az idő, a múltból következik a
jövő, vagy a jövőből a múlt? Idő csak az Intelligenciának/”programnak” és abban létezik, az
sípolások száma és aránya szintén adat, viszont mikor átfolyik a programon az információt
generál belőle. Mivel maga az intelligencia, a „program” a Nemtér-Nemidőben fut így akár
számára a „múltban” akár a „jövőben” történik valami egy információval, az a NemtérNemidőben (ahol egyszerre van jelen, múlt és jövő) lévő adatot is megváltoztatja amiből
származik. Érzékelt múltból a jövőt és érzékelt jövőből a múltat, ergo nem csak a jövő hanem
a múlt is felülírható/változtatható. Apropó, változó múlt, volt már deja vu érzésed? Mit érzel
olyankor? Mintha egy esemény egyszer már megtörtént volna, vagy inkább mintha két
nagyon hasonló esemény történne meg veled egyszerre? Viszont ez a kísérlet egy még
fontosabb dologra is rávilágít: a program/intelligencia minden gond nélkül szabadon
megváltoztathatja a rajta átfolyó adatokat a Nemtér-Nemidőben ahol velük együtt létezik
mint ahogy általában a számítógépes programok is.

Fel sem tudod fogni, hogy az utóbbi dolognak mekkora jelentősége van. Az intelligencia
mindenféle, a Téren mérhető hatás vagy azon áthaladó energiaáramlás nélkül átrendezheti az
objektumokat/tárgyakat, változtathat a „Mátrixon”. Ez tudományos alapokra helyezi a
paranormális jelenségeket/képességeket. Telepátia (minden intelligencia/tudat ugyanott
vibrál a Nemtér-Nemidőben, egymás részei és nincsenek elkülönülve), pszichokinetika (a
távolságot és mozgást az intelligencia generálja), levitáció…egyenes úton mind-mind
eredeztethető az intelligencia működéséből és a Nemtér-Nemidőből, emellet tudományosan
is megmagyarázza őket. Például ahhoz, hogy egy tőled távol lévő tárgyat elmozdíts nem kell
klasszikus értelemben „fizikailag” hatnod rá, elég ha fókuszálsz és közben visszajátszol egy
korábban begyakorolt élményt/tapasztalást ami a mozgással kapcsolatos. Persze erre bárki
előveheti a „tudom-tudom de megpróbáltam és nem megy, ez hülyeség” hozzáállást de a
„Tudom” és „Ismerem” között óriási különbség van. Minden ilyen képesség
tanulható/fejleszthető, nem különleges adottság szóval semmi köze sincs a genetikához,
pusztán azért képes vagy rá mert van öntudatod.
Apropó genetika, vegyük már elő mondjuk a DNS-t és azt hogyan néz ki képet gondolom
mindenki látott már róla. Ez egy egymással szemben lévő kettős spirál (tudom, hogy nem így
hívják de az e lényeg hogy előtted legyen a kép miről van szó) amit úgynevezett bázisok
kötnek össze amik egyenként több összekapcsolt atomból állnak, ezeknek a bázisoknak a
sorrendje határozza meg az élőlényről a spirálban tárolt genetikai adatokat (is). A bázisok az
Adenin (A), Timin (T), Guanin (G) és Citozin (C) ezeket jelölik ATGC-vel. Annyi bázis van
ahány Elem, Föld-Ég, Tűz-Víz. A bázisok meglepő módon bázispárokat alkotnak, ezek
mindig egymás kiegészítő Elemei lesznek, a Föld elem kivétel nélkül mindig az Ég elemhez
fog kapcsolódni, a Tűz elem pedig mindig a Víz elemhez, ezek a bázispárok: A-T, G-C, eddig
ez rendben van. A teljes tested felépítéséhez szükséges adathalmaz az DNS-ben tárolt
adatoknak mindössze 5%-a és fogalma sincs róla az orvostudománynak, hogy ugyan mire
való az a maradék 95%. Mert hát valamiért biztos ott van, az „evolúció” nem termel
felesleges szemetet de ha a biológiai testhez már nem kell akkor elég jó kérdés miért van ott
mégis.
Nos, nem tudom ki hányszor és mennyi ideig szokta nézegetni a sejtjei DNS-készletét de
azért sejthető, hogy nincs mellette túl gyakran Megfigyelő. Szerintem a Nemtér-Nemidőt a
továbbiakban inkább egyszerűen Forrásnak fogom hívni. Külön vibrációt alkotnak az
atomok, egy magasabb szintű vibrációt az azokból felépült bázisok, az azok alkotta
bázispárok és maga a teljes DNS-spirál is egy teljes vibrációs mintával rendelkezik. Ha nincs
a DNS megfigyelés alatt akkor az is csupán ömlesztett Adat amire a Forrástér nagyon
egyszerű szabályai érvényesek azaz nincs tér és nincs idő, tehát a spirál teljes hosszában
minden bázispár és vibráció egyszerre „összefolyva” jelen lesz spirális „hullámként”, akár a
fény. Mivel a teljes struktúra vibrál ezért a középpontjában ugyanilyen „fény” fog
folyamatosan áramolni összekötve a sejteket is és adatokat/információt juttatva a test
minden pontjába minden egyes sejthez.
Innen tudják az őssejtek, hogy osztódás során milyen sejtté fejlődjenek, információt kapnak
hozzá a „szomszédból”. Lényegében véve az egész biológiai test is csak egy összefüggő
formatartó vibráló erőtér, az üres térnek pusztán a folyamatosan lüktető deformációi.

Viszont az adatokat ami a sejtekhez eljut a testben előbb elő kell készíteni/át kell alakítani,
erre szolgálnak az élőlényhez tartozó (nagyon tág fogalom lenne ha meg kellene határozni,
hogy mi az élőlény, tulajdonképpen az egész Világegyetem intelligens és élő struktúra
amelyben folyamatosan információ áramlik) magasabb vibrációs szférán/oktávsoron lévő
Csakrák csakra: fénykerék, örvény. A csakra olyan akár egy mágnes, a forgása lehet jobbos
(jobbra forog) vagy balos (balra forog) és ennek megfelelő polaritású „mágneses”
erőteret/fényt generál mindegyik maga körül, akár egy mágnes. Az embernél 7+2 csakra
található, függőlegesen haladva ezek forgása felváltva jobbos-balos, hogy a „mágneses”
tereik kapcsolódni tudjanak azt viszont ki kell emelni, hogy nőknél és férfiaknál ugyanannak
a csakrának a forgási iránya fordított, tükörképei egymásnak. Persze van még emellett
kismillió mellékcsakra is amik az erővonalakat/információt tovább osztják de azokat
szerintem most ne vesézzük ki, a lényeg az, hogy a testnek van egy saját energiaáramlási
térképe/struktúrája. Ha valami gond adódik a testtel mondjuk beteg lesz az mindig
„pszichés” okokra vezethető vissza, ha ebben az energiaáramlásban valami rendellenesség
történik és 1-1 terület rossz információt kap, ilyenkor kezd a szervezet nem összehangoltan
működni. Így alakul ki például a rák, pusztán pszichésen minden rákfajta megszüntethető,
stresszmentes és egészséges gondolkodással pedig ki sem alakul egy betegség sem. Ép lélek,
ép Test.
Ez azért kapcsolódik a fizikához/technológiához mert ezeket a testben áramló erőket
gyakorlás után a tudat irányítani tudja ami nem merül ki annyiban, hogy gyógyítasz velük
hanem tervezhetők olyan gépek amiket egyenesen ez az energia hajt meg. Vannak olyan
repülőgépek amik olyanok a pilóta számára mint egy „kiterjesztett test”, ezek az energiák
működtetik és vezérlik is egyben tehát az energetikai rendszerük közös lesz. Eggyé válik a
pilóta a hajóval, tervezhetők és építhetők a szó szoros értelmében Élő gépek. Ha a
mágnesességhez, rádióhullámokhoz, elektromos mezőkhöz/áramhoz, fénytanhoz,
hangtanhoz, mértanhoz és meditációs technikákhoz/spiritualitáshoz értesz akkor nagyon
egyszerűen.
Nyilván 100 oldal nem elég, hogy ezt részletesen kifejtsem (csak
témánként/tudományáganként ezer oldalas könyveket lehetne írni) de az idő arra még igen,
hogy megismerd az alapokat és felhívjam a figyelmed a lehetőségekre.
És itt fel is tehetjük a kérdést: (1) mennyi idős a Világegyetem és (2) hogyan jött létre?
1.) Te, mint intelligencia a Forrásban létezel, ott fut a programod és ott generálja magának a
Térből az Időt. A Világegyetem általad megfigyelt része nem a Téridőben létezik, azt a
környezetet pusztán a tudatod hozza létre. A Forrásban nincs tér és nincs idő, minden
ugyanott történik és minden egyszerre, még a kérdés is értelmetlen, hogy mennyi idős a
Világegyetem, számodra mindig is volt és mindig is lesz.
2.) Te, mint intelligencia már létező vibráció vagy a Forrásban, egy olyan program ami már
fut és ami szintén a Forrás vibrációiból/adataiból információt képes létrehozni magának amit
aztán környezetként érzékel. Számodra olyan részei vannak a Forrásnak amiket megfigyelsz
(az időben és térben minden egymástól elkülönült helyen történik) és olyanok amiket nem.
Amit nem figyelsz meg ott minden egyszerre és minden ugyanott történik, a Forrásnak az a
része intelligencia nélkül bármilyen állapotot felvehet azonnal emellett állapotok között
különbséget tenni csak az intelligencia képes.

A Forrásnak önmagában két állapota lehet (feltűnt már, hogy minden kettős, hogy minden
dolognak két lehetősége van?), vagy nyugalomban marad vagy pedig mozgásba lendül. Idő
és intelligencia nélkül ami különbséget tenne köztük egyszerre ott van benne mindkét
állapot, a végtelen nyugalom és a végtelen potenciál, hogy váljon valamivé. Utóbbinál
minden vibráció, az összes lehetséges struktúra egyszerre jelenik meg benne, talán ezt egy
Rubik-kockához lehet a legjobban hasonlítani. Ha az intelligencia egy kirakott kocka, akkor
összekeverve a kockának több, mint 43 trillió lehetséges állása van és csak egyetlen egy ezek
közül a kirakott verzió. A Forrás végtelen potenciáljában és állapotában viszont megjelenik a
végtelen lehetőség közül ez az egyetlen egy is, összeáll a legelső Intelligencia. Ha ez létrejött
onnantól nincs megállás, rendezni és megfigyelni kezdi a Forrást és Önmagát, lépcsőzetesen
leosztja és elágaztatja önmagát és ez egyik leágazás adott esetben egy Intelligens Ember lesz.
Az egyik ága Te vagy.
Belőle jött létre az összes létező dolog beleértve a többi Intelligens tudatot is tehát Rajta, mint
elsődleges és magas szintű információs hálózaton keresztül minden élő és létező közvetlen
kapcsolatban áll egymással. És emellett az ember az evolúció csúcsának hiszi magát.
Ezt még nem említettem de ha felnéznél az égre és látnád a mikrohullámokat, akkor a
Téridő/”érzékelt Világegyetem” határára feltekintve mint egy kissé lapult gömbre belülről a
forgása miatt a mértani Ég elemet látnád a háttér rádiósugárzás interferenciáiból. Mintha
egy ötszögekkel határolt „focilabdában” lennénk. A gravitáció részletezésénél említett, a
Föld vibráló mintázatának 12 csúcsa és 20 oldala van, az érzékelhető tér határának pedig 20
csúcs és 12 oldala, pont a kiegészítő párja az egész érzékelt Téridő folyamatosan vibrál.
És tudod mi az érdekes a gravitációnál? A tudomány a gravitációt mai napig nem tudta
belepréselni a kvantumfizikába egy egyesített térelméletbe, mondjuk ami mindent
részecskékkel és külön „törvényekkel” próbál magyarázni ezt nem is csodálom. Most
komolyan kérdem, szerinted egy olyan hely ahol minden egyszerre létezik és minden
ugyanakkor történik, az a távolságot-sebességet-időt alapul vevő matematikai egyenletekkel
leírható? Fénysebesség? Kit érdekel a fénysebesség, a gázkamrás kísérletben a lézerfény épp
300-szor ment gyorsabban saját magánál, csak a mérések alapján. És „…ha léteznek is
földönkívüliek, a nagy távolságok miatt nem tudnának ide jönni…” gratulálok.
Apropó. 1985-ben telepaták egy üzenetet kaptak amelyben többek között egy eseményre
hívják fel a figyelmet, emellett technológiai leírás is érkezett benne különféle gépek
konstrukciós rajzaival.

Nagyon masszív anyag és nem hiszem, hogy ez annyira közismert lenne, de szedjük már elő
belőle az „űrhajó”-ról két ábrát (kép 1) direkt ezt a kettőt választottam. A bal oldalin jelölve
van, hogy a felülete forog és ha emlékszel még a megrezgetett és homokkal leszórt
fémlemezre akkor a jobb oldalin pedig a szemet is kiveri, hogy a burkolat alatti kábelezés
vibrációs mintát követ, üzem alatt ergo rezeg, hullámokat generál. Annyi még, hogy a mai
fizika szerint hullám nem rendelkezhet spinnel/forgással. Ne is menjünk jobban bele, csak
érdekességképp említettem meg.

kép 1
Viszont ami legalább ennyire érdekes és az a fénysebesség vagy az a dolog, hogyan haladhat
a fény mondjuk 300-szor gyorsabban önmagánál azért itt jelzem, hogy a jelenleg használt
tudományos definíciók ezt gond nélkül megengedik. A méter ugyanis úgy van definiálva,
hogy az 1 méter az a hosszúság, amit a fény a másodperc 1/299.792.458-ad része alatt
megtesz. A fénysebesség definíciója meg úgy hangzik, hogy az az út amit a fény egy
másodperc alatt megtesz, vagyis a fénysebesség 299.792.458 méter/másodperc. A probléma
az, hogy maga a hosszúság sincs normálisan definiálva illetve hát van, csak az a sebesség
alapján történik. Tehát
Sebesség = Hosszúság / Idő
Hosszúság = Sebesség x Idő
szintén kiszúrja a szemet az apróság, hogy a fizikai definíciók (az idő függvényében a
hosszúság és a hosszúságból származó sebesség) oda-vissza önmagukra hivatkoznak.
Érthetőbben a fentiek úgy hangzanak, hogy:
Mennyi az 1 „fényméter”? Az az út amit a fény 1 másodperc alatt megtesz.
Milyen gyorsan megy a fény? 1 „fénymétert” tesz meg másodpercenként.
Ha a fény pedig esetleg mégis 300 „fénymétert” tenne meg 1 másodperc alatt akkor sincs
gond, mert akkor a „fényméter” 300-szor akkora mint az előbb. Visszavezetve pedig így is 1
„fénymétert” tesz meg másodpercenként, na de azért remélem értjük a logikai nonszensz
jellegét a dolognak.

Az átlagember pedig onnan tudja mennyi az 1 méter, hogy egyszerűen belekarcolták neki a
hosszúságot egy fémötvözetbe („Ennyi az 1 méter, nem gondolkozol, megjegyzed. Pont.”).
De ha itt a cézium-133 atom periódusidejét is elővesszük akkor már ott tartunk, hogy a fizika
azt sem tudja mennyi az 1 másodperc. Ugorjunk egyet:

Elektromosság
Na most elektromos áramnál ugye elektronok/töltések áramlanak a vezetőben viszont az
elektron máig tisztázatlan részecske/hullám kettőssége alapján ez megint egy olyan dolog
amiről a fizikának szintén fogalma sincs, hogy micsoda - nem értem miért nem említik meg
ezeket az apróságokat már általános iskolában, mondjuk érdekes bemutató videókkal
tarkított fizikaórára akkor lehet, hogy nem gyomorgörccsel menne a gyerekek jó része.
Induljunk ki abból a jól berögzült eszméből, hogy az azonos töltések taszítják, a különbözőek
pedig vonzzák egymást, az elektron pedig ugye negatív töltésű (a proton pedig pozitív), ergo
minden elektron taszítja a másikat. Az elektromosságról viszont a legtöbb embernek csak az
elektromos áram ugrik be, a mechanizmusnak ez viszont csak az egyik természete tehát
különbséget kell tenni elektromos töltés és elektromos áram között.
Klasszikus fizikában töltéssel rendelkezik az elektron, erről mindent tudni lehet csak azt
nem, hogy pontosan micsoda. Elektromos töltése elektronokkal rendelkező objektumoknak
direkt nem testeket írok van mivel abból származik, tehát értelemszerűen mindig egy
elektronnak megfelelő töltésmennyiség egész számú többszörösével rendelkezhet egy
objektum, gyakorlatilag ezért analóg mennyiségként kezelik az elektronok számával.
Akármennyi elektront vagy protont tartalmaz egy töltéssel rendelkező objektum az sosem
negatív vagy pozitív, önmagában töltési jellemzője semminek nincs mert minden a
viszonyításon alapul. Ha van például két elektromos töltéssel rendelkező objektum a
példában két gömb - akkor a töltéseiknek van nagysága (kép 1).
Na most elektromos áramnál ugye
elektronok/töltések áramlanak a vezetőben
viszont azAz ábrán a jobb oldali több negatív
töltést tartalmaz mint a bal oldali, tehát a jobb
oldali a bal oldalihoz képest negatívabb, negatív
kép 1
töltésű. A helyzet fordítva is ugyanez, mivel a bal
oldali ugyanakkor kevesebb negatív töltést
tartalmaz mint a jobb oldali párja, így bal a jobbhoz képest pozitívabb. Viszont annak
ellenére, hogy az elektronok mint töltések taszítják egymást a két gömb mégis vonzani fogja
egymást, mivel egyik gömb a másikhoz képest ellentétes töltésű, pozitív és negatív lesz.

Ha egy elektromos vezetővel, mondjuk egy
vezetékkel a két gömböt összekötjük akkor
töltések fognak átáramlani egyik gömbről a
másikra (nyilván arról amelyiknek több van),
hogy a két gömb töltései kiegyenlítődjenek és
létrejöjjön a szimmetria (kép 1), ezt a
töltésáramlást nevezzük elektromos áramnak,
ilyenkor elektromos áram folyik a vezetékben.

kép 1

Ha ekkor a vezeték közepére kötünk egy izzót akkor míg az áram folyik, az izzó felvillan.
Ugyanolyan mint egy egyszerű elem amelyiknek pozitív és negatív pólusai vannak (persze
ott a töltéskülönbség kémiai úton jön létre) és meg lehet figyelni, hogy az áram mindig a
negatív pólus felől folyik a pozitív pólus felé, valamint ha a töltés a két pólus között
kiegyenlítődött akkor az áram nem folyik tovább, mert a pólusok egymáshoz képest
semlegessé válnak, ergo az elem lemerül.
Az elektromos áramnak viszont több tulajdonsága van és ha figyeltél az előzőkben írtakra
mivel minden kettős itt kellene rögtön feltenned a kérdést, hogy melyik az a kettő. A
feszültség és az áramerősség.
A feszültség azt jelenti, hogy mennyivel több töltést (szándékosan nem negatívot írok)
tartalmaz egyik pólus mint a másik, ez a különbség minél nagyobb a feszültség is annál
nagyobb, a kettő egyenesen arányos. Az áramerősség pedig azt jelenti, hogy egyszerre
milyen mennyiségű töltés áramlik a vezetőben, hogy a semlegesség/szimmetria létrejöjjön.
A képen (kép 2) számokkal jelöltem a töltésmennyiséget, a feszültséget a piros számok
jelképezik, ennyi töltésnek kell átáramolnia ahhoz, hogy a két objektum között a szint
kiegyenlítődjön. Elektronikában a feszültség jele: „U”

kép 2
Az áramerősség pedig azt jelzi, hogy egyszerre (egy időegység alatt) mekkora mennyiségű
töltés áramlik a vezetőben.

Az ábrán (kép 1) pirossal jelöltem az áramló töltésmennyiségeket és időegységenként a
számokat is. A példában tehát áramolhat egy időegység alatt egyszerre 8, két időegység alatt
időegységenként 4, 4 időegység alatt időegységenként 2, és 8 időegység alatt
időegységenként 1. Minél több töltés áramlik egyszerre az áramerősség annál nagyobb,
viszont ennek mint látod van egy átáramlási ideje, amivel az áramerősség egyértelműen
fordítottan arányos. Elektronikában az áramerősség jele: „I”

kép 1
Minden gép ami elektromos áramot hasznosít egy pillanatnyi teljesítményt vesz fel amivel
működni képet, a teljesítmény jele: „P”
Ezt a pillanatnyi teljesítményt egy időegységre kiszámolhatjuk a feszültség és az
áramerősség szorzatából, az utolsó ábrából kiindulva tehát ha a feszültség 8 és az
áramerősség is 8, akkor a P = U x I képlet alapján P = 8 x 8 = 64 értéket kapunk. Ha viszont a
feszültség 8 és az áramerősség csak 4, akkor a P értéke 8 x 4 = 32 lesz egy időegység alatt.
Viszont mivel 4 egységnyi áramerősségen, „csomagokban” folyik az áram így két időegység
alatt tud a teljes töltésmennyiség kiegyenlítődni, itt jön képbe a munkavégzés fogalma. A
munka jele „W”, az idő jele pedig „t”. A munkát tehát kiszámolhatjuk a P és t szorzatából, W
= P x t, hogy mennyi ideig történik, és mivel P = U x I ezért W = U x I x t. Mivel a példában az
áramerősség és az idő fordítottan arányos ezért a végzett munka mindig ugyanannyi lesz, két
szélsőértékkel számolva tehát P = U x I x t = 8 x 8 x 1 = 64, és P = U x I x t =8 x 1 x 8 = szintén
64 lesz. Tehát végezhetsz egy bizonyos munkát egy bizonyos ideig, vagy végezhetsz kétszer
annyi munkát de csak feleannyi ideig „energiamegmaradás”.
És itt követi el a materialista fizika az egyik legnagyobb hibát, a pillanatnyi teljesítményt az
energiával (az energia jele „E”) azonosítja: P = E, és mivel P = U x I így E = U x I. Idő nélkül
pontosabban nulla idő alatt viszont egyáltalán nem folyik áram így az egyenlet értelmét
veszti, tehát itt kezdődnek a gondok. Idő nélkül nincs érzékelt energia. A idő az energiának
természetes alkotóeleme, ha valaki mondjuk „örökmozgót” szeretne tervezni/készíteni
akkor azt megfogalmazhatja úgy, hogy vagy

- olyan gépre van szükségem, amivel 1 egységnyi energiát közölve 1 egységnyinél több
energiát ad le
vagy pedig
- olyan gépre van szükségem, amivel 1 egységnyi munkával üzemben tartva 1 egységnyinél
több munka végezhető.
A cél mindkét esetben nyilván az, hogy ezzel a plusz energiával végső soron munkát
szeretnénk végeztetni (gépeket üzemeltetni), tehát értelemszerűen az utóbbi megfogalmazás
lesz a nyerő. Ekkor viszont azonosíthatjuk az Energiát a munkával amiben viszont már ott
van az idő is, így E = U x I x t
Viszont itt felhívom a figyelmet, hogy már megváltoztattunk egy képletet, E = U x I helyett E
= U x I x t formában használjuk. A fizika által használt minden jelenlegi képlet relatív, a
tulajdonságok mint töltésmennyiség, áramerősség, feszültség, tömeg, sebesség, lendület stb.
egyenletei csak egymáshoz képest olyanok amilyenek. Ez azért van mert az összes új
felfedezett tulajdonság/jelenség leírása a már meglévő képletek alapján történt, mindent
azokhoz igazítottak. Amint valamit megváltoztatunk az felborítja az egész struktúrát,
onnantól kezdve már mindenre más összefüggések érvényesek ugyanúgy, ahogy ha csak
egyet tekersz egy Rubik kockán onnantól a forgatott rész minden csempéjének a helyzete
megváltozik a kocka többi csempéjéhez képest. Többféleképpen le lehet írni az összes fizikai
folyamatot egymáshoz igazított képletekkel, azonban egyik logikára sem lehet
egyértelműen kijelenteni, hogy csak az a helyes, ami az egyikben megengedett és fizikai
„törvény” az a másikban képtelenség, és fordítva.
Visszatérve az E = U x I x t képletre, végső soron az energia nagyságában az áramló
elektronok játsszák az egyik fő szerepet, az átfolyó töltésmennyiség. Az elektromos töltés
jele: „Q”, az áramerősség értéke pedig az egységnyi idő alatt átáramló töltés függvényében I
=Q/t
1db elektron adott elemi töltéssel rendelkezik, és mivel itt elektronokról beszélünk a Q értéke
mindig ennek az elemi töltésnek csak egész számú többszöröse lehet. Ez utóbbit csak azért
írtam le, hogy lásd az összefüggést elektronikában az energia és az elektronok között.
És itt a másik nagy gond, a fizika szó szerint darabra számolja az elektronokat, de nézzük
meg a töltéseloszlást különféle elektromosan töltött testeken gömb, háromszög alapú hasáb
és gömb csúccsal a felszínén (kép 1).

kép 1

Mivel az elektronok taszítják egymást így egyértelmű, hogy igyekeznek a legtávolabb
kerülni egymástól a gömbön és homogén formában kitölteni a rendelkezésre álló helyet. Az
érdekesség akkor kezdődik amikor a töltéseloszlást szögletes vagy csúccsal rendelkező
testeken figyeljük meg, paradox módon a kis kiálló részekhez sokkal több töltés gyűlik mint
a simább felületekre, jó kérdés, hogy miért nem távolodnak jobban egymástól éppen onnan
az elektronok, mert ha taszítják egymást akkor ez szembe megy minden logikával.
És akkor most nézzük meg az elektromos áramot egy másik szemszögből.
Egy töltött test önmagában elektronáramlás nélkül statikus elektromossággal rendelkezik, ez
egyszerűen „álló elektromosságot” jelent, minél nagyobb a töltése annál több elektron van
rajta. Az elektronoknak pedig van egy olyan érdekes tulajdonsága, hogy nem lehet őket
megállítani, egyszóval nincs olyan teszt amivel egymás mellé lehetne tenni két elektront. Az
elektromosságot elektronok, de nem mint részecskék hanem mint ahogy minden mást
vibrációk okozzák, egy objektum/test atomi szintű vibrációi. Itt elő is lehet venni a
megrezgetett gömböt és a rajta kialakult állóhullám mintázatot, a jelenség nagyban hasonlít
rá. Itt megnézhetsz egy három különböző hangmagasságon megrezgetett homokkal beszórt
fémlapot (kép 1), balról jobbra haladva a rezgés frekvenciája egyre nagyobb és láthatod,
hogy a minta egyre összetettebb és „szebbé” is válik. Fontos még megjegyezni, hogy a
fémlap felülete itt a síkjára merőlegesen rezeg, ha vízszintesen van akkor függőlegesen felle.

kép 1
Minden vibráló/mozgó objektum mezőt generál maga körül, ennek a mezőnek az erővonalai
mindig merőlegesek a kiváltó mozgás irányára. Megfigyelhető például a mágneses mezőnél
ahol a keringő elektron a síkjára merőleges erővonalat generál vagy a centripetális erőnél is,
ahol az azt kiváltó objektumot/testet érő erőhatás szintén merőleges lesz a körpálya
érintőjére ahol mozog.

Nézzük meg most a mágneses mezőhöz képest
fordítva a dolgot, egy elektromosan töltött gömb
elektromos mezője így néz ki (kép 2). A
mozgás/vibrációk mezőhöz képesti merőleges
helyzetből nem nehéz kitalálni, a vibráló mozgás
itt a gömb felületével párhuzamosan történik.

kép 2

Síkban ábrázolva ez a következőképpen néz ki (kép 1), a hullám terjedése közben a közeg a
haladási irányában előtte sűrűsödik, mögötte pedig megnyúlik, ugyanígy terjed a
hanghullám is levegőben. Térben és testeken persze a helyzet egy kicsit eltérő, a terjedések
körszerűek ahol a hullámnak egyértelműen van egy folyamatosan táguló vagy folyamatosan
összehúzódó forráspontja. Egyértelműen az objektom/test szubatomi „közege”
folyamatosan mozgásban van, hullámforrás középpontjába az utánpótlás a közegáramlásból
adódik így a hullámmozgás nem oda-vissza történik, hanem egyirányú. A középponthoz
képest a közegáramlás iránya adja meg az elemi részecskék érzékelt pozitív (proton) illetve
negatív (elektron) töltését. Ábrázolva a körcentrikus hullámterjedés így néz ki (kép 2).

kép 1

kép 2

Egyértelműen viszont egy objektumon mindig
több hullámforrás van és fellépnek ugyanazok az
interferenciák amik a kétréses kísérletnél is
megfigyelhetőek voltak (kép 3), a hullámok
találkozási pontjait ahol felerősítik egymást már
nem jelöltem külön pontokkal de vizuálisan jól
kivehető az ábráról. Ha egy testen valahol csúcsok
vagy éles „kanyarok” vannak akkor ezen hullámok
haladási iránya is követni fogja a felület vonalát, az
ilyen területen tehát több interferencia jön létre ami
által az elektromos mező nagysága is megnő az
adott területen.
kép 3

Ezen hullámok nagysága (amplitúdója) és sűrűsége/gyakorisága (frekvenciája) adja meg a
töltött test elektromos állapotát. A frekvencia viszont időben létezik, egy időegység alatt
történő hullámmozgás számát jelenti, tehát már az elektron természete is időtényezőhöz
kötött.
Tehát elektront vagy protont darabra vagy töltésmennyiségre számolni legalább olyan
értelmetlen mint egy fuvolán a hangok frekvenciája helyett a lyukakat számolgatni. Viszont
ennek az a vonzata, hogy alapjaiban teszi értelmetlenné a jelenlegi periódusos rendszert. Egy
bizonyos technológiai fokig persze lehet vele dolgozni, de fejlettebb technológiáknál a
kémiai elemeknek ez az értelmezése használhatatlan - és ha megfigyeled akkor már csak az
eddig leírtak fényében az SI mértékegységrendszerre több mint felére (alapjában véve pedig
az egészre) is ugyanez igaz.
Egyszóval mi a különbség az elektromos és mágneses mező között: mindkettő az üres tér
mozgásban lévő deformációiból áll, mindkettőt az elektronok mint vibrációk mozgása idézi
elő, mindkettő iránnyal/polaritással rendelkezik. A mágneses és elektromos mező egy és
ugyanaz, az egyedüli különbség: 90°
A jelenlegi fizika pedig teljesen külön kezeli az elektromos és mágneses mezőt a másik gond
pedig, hogy mágneses/elektromos térnek is hívja, tehát az elnevezések sincsenek rendben
tartva. A tér kiterjedést jelent, a mező pedig a térnek mindig egy dinamikus része amely
erővonalakat tartalmaz. Gondolj itt szó szerint egy mezőre ami egy sík vagy dombos terület
és virágok/fűszálak nőnek rajta mint az erővonalak, könnyebb lesz asszociálni.
Az elektromos áram is ugyanígy terjed két különbözően töltött test között, egyszerű
„hosszanti” vibrációkkal a vezetékben tehát szó sincs elektronok mint részecskék
áramlásáról. Amelyik test jobban töltött arról szó szerint mechanikai vibráció/mozgás
adódik át a másik testnek, és szó szerint mechanikai munkával/súrlódással/még hanggal is
növelhető egy test vibrációs állapota. Így működik a Van De Graaf generátor, egy kifeszített
forgó gumiszalagról szedi le tüskékkel a vibrációkat és vezeti egy fémgömbre. Egyszóval
elektronok nem kerülnek egyik testről a másikra, pusztán a vibrációja nő a töltődő testnek.
Magyarul úgy lehet elektronokat elhelyezni egy testen, hogy azok utána nem hiányoznak
sehonnan. Az anyagokat is eszerint lehet csoportosítani vezetők és szigetelők közé, azok
amikben ezeket a vibrációk terjedni képesek vezetők, amikben nem azok pedig szigetelők és
persze egy bizonyos feszültséghatárnál minden anyag vezetővé válik, szóval ez a fogalom
elég relatív.
Viszont most miután már belementünk a kvantumfizikába, az erővonalakat és mezőket is
pontosítani lehet. Egyetlen objektum amit megfigyelsz az mindig a tér egyetlen egy pontján
van jelen, amit pedig nem figyelsz meg az a teljes számára lehetséges teret kitölti.

A bal oldalon például (kép 1) egy mágnest körülvevő mágneses mező egyetlen egy
„erővonala” megfigyelés és érzékelés vagy objektum nélkül amire hathatna a teljes mágnest
körülvevő teret kitölti, a jobb oldalon pedig amint egy bármilyen mágneses objektum amire
hatással lehet a térbe lép azon azonnal megjelennek nála az érzékelhető spirális mágneses
erővonal és annak minden hatása.

kép 1
A másik érdekesség, hogy sokan próbálkoznak leárnyékolni-kettévágni egy mágneses
erővonalat, hogy egypólusú mágnest kapjanak. Zárt hurkot kettévágni az ok-okozati viszony
megbonthatatlansága miatt lehetetlen azaz ketté lehet, viszont az már két zárt hurkot
eredményez és az illető ugyanannál a problémánál köt ki ahonnan elindult. Mert ugye, ha
lenne egypólusú mágnesünk akkor elég könnyen lehetne vele örökmozgót/generátort
készíteni, mivel kiegyenlítetlen erő (nem taszító/vonzó hanem nyíró erő) hozható lenne vele
létre mágnes társaságában.
Az elektromos mező és a mágneses mező egy és ugyanaz, 90°-os eltéréssel, bármely
elektromosan töltött test egy egypólusú mágnes és nagyon szép, hullámok keltette
interferencia minták is vannak rajta formától és töltöttségi szinttől függően.
Itt érdemes megemlíteni a Methernitaiakat. Ez egy önellátó közösség Svájcban annyi
különbséggel, hogy az ott él(tek)ők elég komolyan veszik az önellátást. Minden élelmiszert
maguknak termelnek meg, gondoskodnak az idősekről és a sajátjaik oktatásáról, teljesen
elszeparálták magukat a külvilágtól és mélyen spirituális beállítottságúak, emellett saját
technológiai kutató-fejlesztő részlegük is van, szóval nem egy sáros tanyára kell gondolni.
Saját önfenntartó energiaforrásuk is van ami elektromos áramot termel elég nagy
teljesítményen, a gépet Thestatikának hívják és Paul Baumann tervezte, egyben ő alapította a
közösséget is. A világ minden tájáról érkeztek mérnökök, hogy megnézzék a gépet viszont a
működési elvét nem árulták el azzal az indoklással, hogy rossz kezekben elég nagy bajt
okozna a működési elv (mondjuk nekem is ez a véleményem azzal a különbséggel, hogy ma
már technikailag több okból is a minden mindegynél tartunk, meg persze időközben a
katonai háttérfejlesztések is jóval túlhaladták már az egyszerű ember fantáziáját).

A Thestatika
A gépről annyit lehet tudni (hogy hogyan néz ki), hogy két egymással szemben lévő és
egymással ellentétesen forgó elektromosan töltött korong a gép lelke, nem érintkező
fémtüskék szedik le róluk az energiát, plusz mágneseket tartalmaz amik valami
megmagyarázhatatlan okból tekercselve vannak.
Tehát míg egy villamosmérnök vagy fizikus az elektronokra elemi töltésekként és nem
vibrációként tekint, esélye sincs megérteni ezt a gépet. Emellett a lemezeken lévő és szemet
kiszúró nyitódó-záródó hullámmintákat sem mutatják meg a számtani képletek, és amíg az
elektromos és mágneses mezőre két különböző dologként tekint az is zavaros lesz, hogy a
mágnesek mezeje hogyan alakítja az kábelekben fellépő elektrosztatikus vibrációkat
elektromos árammá. A mai napig nem jött rá senki, hogyan működik ez a gép.
„A természet megértéséhez és hangjának meghallásához az embernek meg kell tapasztalnia
a csöndet és a magányt. Csak így lehet ezt a technológiai ismeretet megszerezni... a
völgyekben és erdőkben, a hegyekben és a tavak partján, olyan helyeken, ahol nem
zavarhatnak meg, ott tudja az ember a természetet és önmagát, valamint az egész
világmindenség teremtőjét tanulmányozni. Csöndben és koncentrálva.” Methernitha
„Ha meg akarod lelni az Univerzum titkait, gondolkozz az energia, rezgésszám és vibrációk
természetéről.” - Nikola Tesla
Ha nem tudod kicsoda Tesla akkor találsz a youtube-on egy 10 perces magyar nyelvű videót,
Nikola Tesla legendája, meleg szívvel ajánlom:
http://www.youtube.com/watch?v=rzIYRxWbm1g

Teslának egyetlen egy írott munkája volt - „A gravitáció dinamikus elmélete” címmel, ez a
halála után meglepő módon eltűnt.
És ha már a vibrációknál tartunk, az intelligencia mechanizmusából/természetéből fakadóan
értelemszerűen a gondolatnak/érzelmeknek is különféle frekvenciái vannak, ezekkel
„programozni” lehet a tapasztalt/érzékelt fizikai világot/anyagot. Vibráció adható például az
egyszerű víznek is, ettől a vízmolekulák csoportjának adott szimmetrikus állóhullámformája
lesz ami magában az üres és dinamikusan vibráló térben megőrződik. Egyszóval a vele
közölt frekvenciát/programot a Forrástér amiben nincs se tér se idő adatként, amiből maga a
víz is létrejön mint intelligencia áltat értelmezett adat (ahogy korábban az intelligenciánál
írtam) úgy tárolja el mint egy a memória. Japánban mintát vettek egy tóból (kép 1) és a vizet
lefagyasztották, a képen ugyanabból a tóból láthatsz két kristályosodott ilyen vízmintát.

kép 1
A szemmel látható különbség egyetlen oka, hogy a bal oldali kristály a kísérlet előtti
mintából való a jobb oldali pedig ugyanonnan azután, hogy egy Japán főpap egy órán át
imádkozott a tó partján. Ha eszedbe jut a rezgő fémlemez mintája, hogy minél nagyobb
frekvencián rezeg valami annál összetettebb és „szebb” hullámmintája lesz akkor egyenesen
következik fordítva is a kristály formájából, hogy imánál a vizet elég magas frekvencia
érhette. Szóval legközelebb ha valaki „szeretetrezgésről” beszél vagy a szeretet magas
frekvenciájáról akkor mielőtt hülyének néznéd csak gondolkozz el ezen, még ha ő sem érti
teljesen mit beszél valószínűleg igaza van.
De ugyanilyen hatással van a vízre a hang is, vagy a televízió, mikrohullámú sütő (kép 2). A
bal oldali a televízió hatása a kifejlődő kristályra a jobb oldali pedig a mikrohullámú sütőé,
teljesen szétesik a rács.

kép 2

Ebben az a nem annyira vicces, hogy 70%-ban a tested vízből áll (egyébként a frekvenciákat
minden kémiai vegyület felveszi) és a szervezet csak megadott frekvenciájú „nyersanyagot”
tud hasznosítani. Ha ilyen módon lehangolt/rongált az étel akkor iszonyatos energiát kell a
felsőbb szférán lévő testednek abba fektetnie, hogy „felhangolja” és előkészítse azt a fizikai
tested számára, ennek a vonzata a fáradékonyság és betegségek. Kémiai szerkezettől ez
teljesen független, más és más lehet a hangolása ugyanannak a két hidrogén és egy
oxigénatomból álló víznek, ezeknek a frekvenciáknak az átadásán/másolásán alapul a
homeopátia. Mikrohullámmal lehangolt vízzel például 9 nap alatt meg lehet ölni egy növényt
(kép 1), pedig a kémiai szerkezete teljesen ugyanaz. Emellett persze a frekvenciához tartozó
állóhullám mintát követve kristályosodik ki a víz, ez okozza azt, hogy szimmetrikus a
hópehely egyik ága „valahonnan tudja” hogy néz ki a másik.

kép 1
A másik érdekesség, hogy a biológiai életet alkotó rezgések információi az egész
Világegyetemet áthatják, a vibrációs középpontokból osztódnak szét az alegységekre,
például a Csillagrendszerünk középpontjából a benne keringő Csillagokba ahogy a Napba is
majd a központi Csillagok adják tovább a bolygóknak. Ezen rezgések információtartalma
indítja el azt, hogy az élettelen atomok elkezdenek a frekvenciáknak megfelelő struktúrába
rendeződni és a Bolygókon végül megjelenik a biológiai élet. Ez minden Naprendszernél így
van, egyik sem kivétel. Akárhol létrejön egy Naprendszer azt mindig információtartalommal
bíró rezgés hozza létre és rendezi össze, természetszerűen mindegyiknek kialakulnak
Bolygói és természetszerűen előbb-utóbb egyiken-másikon megjelenik az élet is. Ha
bármelyik Csillagra ránézel az égen annak valamelyik Bolygóján vagy régen volt, vagy most
is van, vagy a jövőben meg fog jelenni az élet. Nonszensz dolog azt hinni, hogy egyedül
vagyunk.
Központilag a Naprendszerünkben is minden élet és magának a tudatnak a forrása is a Nap
mivel az osztja szét a vibrációkat, ezért vezették be korábban a primitívebb emberiségnél a
Napistenhitet. Olyan formában tanították őket amit még fel bírtak dolgozni, azokból akiknek
az értelmi képességei jelentősen fejlettebbek voltak a többieknél Beavatottak lettek - és nem
részecskefizikát tanítottak nekik. Papok, tanítók, a tudományok művelői, egyszóval egy
irányító kaszt a társadalomban.

És ha már a Naprendszernél járunk akkor elő is vehetjük újra a kvantumfizikát, hogy hol van
az a határ ahol még a kvantummechanika szabályai érvényesek és honnan kezdődik a
Newtoni mechanika. Kapaszkodj meg: Sehol, nincs határ. Amit megfigyelsz ott a Newtoni
mechanika érvényes - egy időben minden csak egy helyen van, és az események időben
történnek - amit pedig nem ott a kvantummechanika egyszerű szabálya minden egy helyen
történik és minden egyszerre. Ha a Naprendszertől egy vibráló burokban elszeparálod magad
(mondjuk egy hajóban, amibe erről a fizikai szféráról adat/impulzus se ki-se be) akkor az fog
történni, hogy a Föld a Nap körüli keringési pályáján belülről kifelé nézve a Forrásban
hirtelen egyszerre ott lesz mindenhol. Kívülről nézve pedig az, hogy a hajó a Forrástérbe
kerül és hirtelen egyszerre mindenhol ott lesz a Világegyetemben, nem olyan bonyolult így
fényéveket ugrálni.
Írtam fentebb a Naprendszerről, keringési ciklusokról és Bolygól/Csillagok közötti
interferenciákról. Ha a Naprendszer egy ciklus végére ér és felvesz egy ilyen interferencia
pontot az azt fogja eredményezni, hogy hirtelen nagy impulzus ér minden Bolygót a Földre
nézve pedig minden életforma aminek közvetlenül természetszerűen rá van
kapcsolódva/belőle származik az intelligenciája, a tudata hirtelen elhangolódik erről a
„fizikai” szféráról és egy köztes állapotba kerül. Egyszóval nem fogod tudni megfigyelni a
külvilágot, mindent elönt körülötted a Forrás/Konstrukciós tér ahol összefolyik a tér és idő,
minden egyszerre történik. Az intelligencia ezt nem fogja tudja feldolgozni, az egyetlen amit
ilyenkor tehetsz, hogy elszeparálod magad. Legyél zárt térben, az ablakok/ajtók legyenek
lefedve és még véletlenül se nézz ki, hogy mi történik és persze az sem árt, ha megpróbálsz
közben egy nagyon pozitív/szeretetteljes állapotba kerülni. Mert abban a pillanatban amint
például kinézel/képi információt próbálsz kapni a külvilágról ahol minden egyszerre és
ugyanott történik, felbontja a tudatod a Forrástér, az általa fenntartott fizikai tested pedig
azonnal felbomlik. Persze nem tűnsz el, intelligenciát elpusztítani nem lehet, csak
máshol/más időben manifesztálódsz majd/kezded újra az életed, továbbra is minden emlék
nélkül erről a mostaniról. Nagyon érdekes, hogy azok az embereket akik a haláltól ennyire
félnek miért nem tartanak attól, ahol születésük előtt voltak. Teljesen felesleges és alaptalan a
félelem, mindenki csak az ismeretlentől fél.
Magáról a fizikai emberi testről érdemes még annyit tudni, hogy az csak egyfajta összetett
érzékszerv az intelligencia, a tudatod számára. Ingereket gyűjt, lát, hall, ízlel, szagol, tapint,
egyszóval tapasztalja a világot. Az ingerek az agyban futnak össze ami olyan mint egy
műveleti egység. Az agy csak feldolgozza/előkészíti az adatokat majd továbbítja őket egy
„antennának” ami a Forrás Nemtér-Nemidőben lévő tudatoddal van kapcsolatban. Az
„antenna” a tobozmirigy, harmadik vagy mindent látó szemnek is hívják. Mivel a Forrással
van kapcsolatban ahol minden egyszerre történik és ugyanott jelen van így nem olyan nehéz
megérteni az elnevezést.
Egyszóval a tudatod szó szerint egy adattengerben úszik, minden egyes tudattal/szellemmel
közvetlen kapcsolatban vagy. Meditációval és kitartó gyakorlással ebből a tengerből
információ „tölthető le” elég nagy „sávszélességen”, szóval bármi amire valaha valaki
gondolt, megvalósított, látott vagy tapasztalt, az az információ azonnal rendelkezésedre áll.
Ebből van az „alszom rá egyet” mondás is, alvás közben ilyen meditatív állapotba kerül a
tudat és képes információt gyűjteni, erre a tudathálózatra egyben viszont fel is tölthető
bármilyen és bármennyi információ.

Viszont érdemes megnézni, hogy ezeket a hullámokkal/rezgésekkel való munkát és tudást
milyen régi korokban is használták már - az Istenek technológiájaként emlegetik. Konkrétan
a biblia is említ ilyen esetet, gondolj Jerikóra:
„Jerikó pedig be- és elzárkózott vala az Izrael fiai miatt, se ki nem jöhetett, se be nem
mehetett senki. És monda az Úr Józsuénak: Lásd! kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg
vitézeivel együtt. Azért járjátok körül a várost mind ti hadakozó emberek, megkerülvén
egyszer a várost. Így cselekedjél hat napon át. És hét pap hordozzon hét kosszarvból kürtöt a
láda előtt; a hetedik napon azonban hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig
kürtöljenek a kürtökkel. És ha majd belefúnak a kosszarvba, mihelyt meghalljátok a kürtnek
a szavát, kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a város kőfal magától, és
felmegy arra a nép, ki-ki az előtte való helyen.” (Józs. 6,1-5)
Hát lássuk csak, körmozgást végez egy sereg ember a város körül, megadott pontokon
megadott időben kürtöket fújnak amitől leomlik egy egész városfal. Azt sem tudták Izrael
fiai mit csinálnak, és szisztematikusan túlfeszültséget okoztak a kőfalban a vibrációkkal.
Megadott pontokról energiát pumpáltak bele, ami utána az első erősebb hullámra olyan
energiával szabadult fel egyszerre, mintha bomba robbant volna a falban.
Erre valók Mágiában a „vazázsigék”, konkrétabban a Mantrák. Azzal, hogy ugyanazt a
hangsort ismétled megadott pontról, rezgéseket is közölsz, testeket/tárgyakat lehet megadott
állapotba hozni. „Robbantás” mellett előidézhető például a lebegés és olyan
frekvenciaemelés is, hogy mondjuk két sziklát egymásba lehessen „csúsztatni”, hogy két test
ugyanazt a teret töltse ki egyszerre. Ott van mondjuk a kőbe szúrt Excalibur kard
„legendája”.
De egy példa a Mantrára, ha valaki nem hallott volna még, a videó képi anyaga is nagyon
beszédes:
„a-ra-va-re tu-e va-te a-ra-va-re tu-e va-te a-ra-va-re tu-e va-te la-te-a”
http://www.youtube.com/watch?v=x_4CNvG1Q_M
Visszatérve Jerikóra és az „Úr”-ra, erkölcsi kérdésekbe inkább nem akarok belemenni
mennyire helyénvaló ártatlan emberekre robbantani a várost, mindenesetre aki a tanácsot
adta nagyon is tisztában volt vele mit csinál. Egyébként a bibliából ismert „Urat” egyetlen
egyszer látták szemtől-szemben, konkrétan Mózes, erősködött, hogy látni szeretné de ő
megtagadta mert állítása szerint abba belehalna, végül csak engedett neki. Rátámadt
Mózesre ő pedig ijedtében egy bárányt dobott elé, míg az „Úr” a bárányt marcangolta sikerült
elmenekülnie (Mózes 2. könyve, nyugodtan utána lehet nézni), az „Úr”-nak pedig egyetlen
egy ábrázolása van, egy vörös szemű szamárfej.
Az Egyiptológiában jártas embereknek már most piszkálhatja a fantáziáját, hogy bizony
Szeth-ről beszélünk. Szeth nem éppen a jóság istene, aktívan közreműködött és
közreműködik a vallások és világ formálásában (miért nincsenek a bibliában Jézus
reinkarnációt hirdető tanai?).

Ez most nagyon meredeken fog hangzani de mai napig a fennhatósága alatt van az egész
Föld, helytartói vannak, most a 21. században magas rangú öltönyös emberek rituálisan
gyerekeket áldoznak neki. Ezek annyira beteg dolgok, hogy nem is beszélsz róluk senkinek,
ugyan mégis ki hinné el.
Kába Szentély az Iszlám vallási ünnepen (kép 1). Ezrek járnak körbe-körbe örvénylő
alakban egy téren csak azért, hogy befelé haladva megérinthessenek egy hatalmas fekete
kockát. Iszonyatos erőt generál a mozgás a középpontban ami ráadásul ki is sugárzódik. Az
emberek életenergiáját szívja valaki és fel sem tűnik senkinek, szerinted ki tervezte ezt?

kép 1
Szeth helytartói építészeknek hívják magukat, formálják a világot és technikailag minden a
felügyeletük alatt történik mondjuk konkrétan a filmgyártás is. Ki a Mátrixban az Atya Úr
Isten? Úgy hívják „Építész”. Kié a legfontosabb feladat az Eredet c. film álmokban mászkáló
csapatában? Az „Építészé”. Asszociálj már, néz már meg bármelyik szabadkőműves
nagypáholyt belülről (kép 2), mármint ahová egyáltalán be tudsz jutni. Ezek nem csak
díszek, olyanok mint elektronikában a „kapcsolási” rajzok, a tér kapcsolási rajzai.
Erővonalak, elrendezések, interferenciák, gyűjtő és szóró pontok. Szeth ma is információkat
ad ugyanúgy mint annak idején Jerikónál. Ahhoz épp eleget, hogy elérje velük amit akar
ahhoz viszont még épp keveset, hogy túl sokat tudjanak, ezeket biztos, hogy nem a
kisujjukból rázták ki.

kép 2

Miután Atlantisz elsüllyedt Thot annak idején tervezett és kiépített egy rendszert a Földön,
amivel mérsékelhető (lenne) a ciklus végi Földet érő erőhatás és stabilan tartaná a Föld
hálóját az átmenet végéig, ez a Földet átfogó piramisrendszer. Magának a Földnek is rezgése
van és azzal, hogy megadott mértani formák vannak elhelyezve a Bolygó interferenciák
szempontjából jelentősebb sarokpontjain, létrejön egy másodlagos háló amit a piramisok
keltenek. Ugyanúgy ahogy egy elektromosan töltött gömbnél is változik az elektromos mező
nagysága ott, ahol csúcsok vannak rajta. Önmagában a piramis mint forma csak egy forma,
az erőteret az generálja, hogy a Földdel együtt rezeg, és a piramisok ilyen rezonancia
szempontjából pedig pontosan a Föld méreteihez vannak igazítva. Ez a forma által generált
erőtér mondjuk könnyen megfigyelhető kicsiben is, Tesla tekerccsel gerjeszthető
nagyfrekvenciával egy kisméretű piramis ahol Kirlian technológiával (ha érdekel nézz utána
mi az) a formát körülvevő kialakult erőtér is lefotózható (kép 1), a képen látható is a
mágneses erővonalaknál részletezett spirális kilépő erővonal a piramis csúcsából. A
piramisokból is ugyanilyen nagy méretű erővonalak távoznak, látni nem lehet őket csak
olyan hatásait érzékelni, hogy elég nagy átmérőben csőszerűen ionizálják a légkört. Thot
smaragdtáblái azoknak akik nem értik miről szól csak „ezoterikus maszlag”, az utolsó
viszont konkrét információkat tartalmaz a rendszer működéséről, mit kell csinálni vele,
mikor, hogyan és miért, ilyen szempontból ez egész Bolygó egyetlen egy gép.

kép 1
Ezzel az utolsó smaragdtáblával ugyanaz a helyzet mint Tesla munkájával, eltűnt illetve hát
megvan, csak nem hozták nyilvánosságra még nem érett meg rá az emberiség jelszóval.
Soha nem fogják nyilvánosságra hozni és nem is akarják, hogy a rendszer működjön sőt, épp
az ellenkezőjén vannak.

Kiépítettek egy másik rendszert ami a piramisok hálóját és a Földet elhangolja, a gondot ezek
a „falloszok” okozzák (kép 1) szintén a Bolygó kulcspontjain - ez csak néhány példa, több
száz van belőlük elszórva a Bolygón. Mivel a Föld vibrációja működteti őket ezért
közvetetten még a mágneses mezőre is hatással vannak mint minden hasonló épület is.
Mikor a World Trade Center két tornya leomlott annak olyan hatása volt, hogy a Bolygó
geomágnesességét mérő műholdak műszerei majdhogynem kiugrottak a grafikonról - utána
lehet nézni a nyilvántartásban. Apropó, tudod mi van a Washington Monument csúcskövére
írva? Két szó: „Praise God” „Hála Istennek” vagy anagrammával amit szeretnek: „Rape Is
God” „Az Erőszak az Isten”, Szeth-re mondjuk utóbbi kifejezetten illik és, hogy úgy
mondjam a viszonyunk egy ideje egyáltalán nem baráti. Azon is érdemes lenne gondolkodni
egy kicsit, hogy mit keres a Keresztény Vatikánban a Szent Péter tér kellős közepén egy
egyiptomi obeliszk, mert a kettő azért valljuk be elég furcsán passzol.

kép 1
Velünk pedig itt a Kárpát-medencében annyi baj van, hogy egyszerűen rossz helyen élünk
nem tudom felmerült-e már valakiben a gyanú, hogy mintha szándékosan akarnának kiirtani
innen minket minél előbb. Az Emberhez hasonlóan a Bolygónak is vannak csakrái,
energetikai átalakító és elosztó pontjai ami a Föld, mint élő Test egészét szabályozzák. Egy
olyan energetikai ponton vagyunk amit Szív-csakrának hívnak, innen a Bolygó egésze
szabályozható. A ciklus végén mikor itt Térben és Időben minden „összefolyik” majd a Föld
összes korábbi állapota egyszerre lesz jelen, úgy értem minden állapot mikor még érintetlen
volt a felszín, növényzet, tiszta volt a levegő, stb. Innen a „csillagfordulás” pillanatában
lefuttatható egy olyan „program” ami ezeket az állapotokat összeválogatja és újraformálja a
teljes Bolygót. Az anyagi Föld is csak egy érzékelt/megfigyelt dolog/értelmezett adat,
intelligenciával nagyon könnyen változtatható. Szeth ezt szeretné minden eszközzel
megakadályozni.

Át is vehetjük röviden miről írtam eddig:
- A tudat a Forrásban létezik, Nemtér-Nemidőben, minden egyszerre és minden ugyanott
történik.
- A „fizikai” világ csak ebben a forrásban lévő adathalmaz, az intelligencia ezt értelmezi és
ebből alkotja meg saját magában a „fizikai” objektumokat, beleértve a teret és az időt is.
- Az érzékelt térben minden erőhatást az üres tér „csavarodásai”/hullámai közvetítenek.
Atomi szinten és alatta mérhető mivel megfigyelhető, hogy hatnak egymásra a részecskék és
testek, felfelé (gravitáció, sötét anyag) viszont nem kimutatható semmiféle energiaáramlás,
csak a testek elmozdulásából következtethetünk rá, hogy a tér torzul. Egyben a
nagyobb/felsőbb torzulások mint hullámok fizikai anyaggal nem kimutathatók, mivel
egyszerűen átfolynak rajtuk mindenféle érzékelhető formai deformáció nélkül összegyűrt
papírra rajzolt vonal példája.
- A lélek/tudat nem térben és időben létezik, mindig is volt és mindig is lesz, elpusztíthatatlan.
Ez nem technológia, világnézet aminek viszont technológiai vonzatai vannak, néhány példa:
- Nagyon könnyen létrehozhatók „féregjáratok”, két elszeparált térrész bárhol legyen a
térben, a belső tartalma ugyanott lesz. Ha két olyan dobozt készítesz amik belsejét
vibrációkkal leválasztod a környezettől, bárhol legyenek a térben egymáshoz képest, a
tartalmuk ugyanott lesz. Ellenben ha saját magad választod le egy ilyen doboz/kapszula
belsejében a környezetről, te a térben egyszerre leszel ott mindenhol, majd eldöntöd hol
szeretnél „megjelenni”. Teleportáció.
- Az energiának csak idő függvényében van értelme, létrehozhatók olyan folyamatok ahol az
időszimmetria megszűnik és az ilyen gépen korlátlan mennyiségű munkát képeset korlátlan
ideig végezni. Energianyerés.
- Az érzékelt anyagot csak az üres tér dinamikus deformációi alkotják. Meglepően kis
energiával amiből annyi van, hogy sosem fogy el, az érzékelt tér bármely részére másolhatók
ezek a deformációk bármelyik részéről, emellett tervezhetők is új anyagok.
Anyagmásolás/anyagteremtés a semmiből.
- Az időt csak a tudat hozza létre a térből. Egy elszeparált térrészen tetszőlegesen
változtatható az idő sebessége és folyásiránya is, e mellet a Forrásban minden egyszerre
történik. Ugyanolyan könnyen lehet időben utazni mint teleportálni. Sok gondot megoldana
például egy olyan termőföld amin kéthetente aratni lehet, időformálás.
- Minden fizikai betegség szellemi/érzelmi eredetű, frekvenciákhoz/vibrációkhoz kötött.
Megfelelő vibrációkkal a teljes fizikai test helyreállítható. Csontok forraszthatók össze,
károsodott szövetek regenerálhatók pillanatok alatt, egy bizonyos időn belül még a halálból
is visszahozható egy Ember. Gyógyászat.
- „Lélekvezérelt”, élő gépek megjelenése.
- A vallás és tudomány teljes átformálódása, eltűnik a mindenek felett álló Istenkép a
tudomány eddig különálló területei pedig egységessé válnak. Megjelenik az új alapokon
nyugvó asztrológia, az oktatásban megjelenik és a lexikális tudás helyett előtérbe kerül a
spiritualitás, az egyén szellemi fejlődése.

És az igazi „gond” ezzel a világképpel annyi, hogy teljesen felborítja a mai materialista
tudományt és a vallást is. Nehogy azt hidd, hogy ilyen-olyan felfedezésekért a területen
bármikor is Nobel-díjat fognak osztogatni, egyenesen agyontaposnak ha ilyenekkel előállsz
és akkor még finoman fogalmaztam. Tehát egyáltalán nem kell arra várni, hogy majd néhány
öltönyös félmajom egy Magyar Tudományos Akadémia (amiből jó szívvel is csak egy szó
igaz nem, nem a Magyar) nevű baráti körben egyszer csak elfogadja ezeket, egyszerűen
fejleszteni kell és nem foglalkozni velük, átlépni rajtuk.
Magyarul a megcáfolt éterelmélet egy kis korrekcióval mégis helyes. Konkrétan a fénynél és
rádióhullámoknál vetették fel, hogy lennie kell egy közegnek amiben ezek a hullámok
terjednek és ami a teljes teret kitölti. Később ezt számításokkal megcáfolták és onnantól a
fényt egy olyan hullámnak tartják aminek a terjedéséhez nem szükséges közeg aminek a
hulláma lenne (nem értem, hogy mondhat ilyet egy fizikus). Csak annyi korrekció szükséges,
hogy az Éter mint közeg nem a teret tölti ki, hanem ez a közeg maga a teljesen üres tér, a
távolságot és időt pedig csak a benne megjelenő és működő tudat hozza létre önmagának,
külső tér és idő nélkül.
Egyszóval a jövő nem hajlékony mobiltelefonokból, önvezérlő autókból vagy holografikus
kijelzőkből fog állni, 100 éve például így képzelték a 2000-es évek jövőjét (kép 1). Legalább
ennyire van távol a jövőkép attól ami lesz, minden kor a saját képességeit/megoldásait
próbálja rávetíteni a jövőre. A jövő technológiája ábrázoló/szakrális geometriából,
spiritualitásból és hangtanból fog állni, a legegyszerűbb anyagok és eszközök
felhasználásával.

kép 1

Ígértem még fentebb egy pusztán mechanikus gépet tehát most, hogy már minden szükséges
ismeret a rendelkezésünkre áll akár tervezhetünk is egy zárt hajtóművet - az általános iskolás
fizikai képletek ismerete - ha nem vagy jó fizikából az sem baj, magyarázom közben - bőven
elég lesz a megértéshez, konkrét értékeket fogunk számolni.
"A mechanikában nem árt, ha az ember tisztában van azzal, mire nincs szüksége ahhoz, hogy
valamit elkészítsen." - James Watt
Tehát először foglaljuk össze nagyon röviden mit is szeretnénk készíteni:
- A hajtómű legyen zárt, minden mechanikus kapcsolat nélkül a környezetével.
- Megadott irányban generáljon tolóerőt.
Tehát el is képzelhetünk egy zárt dobozt amiben mondjuk valamiféle súlyok mozognak
megadott módon, aminek hatására valamelyik irányban nagyobb erőhatás keletkezik mint az
arra ellenkezően. A fizika szerint egy zárt rendszerből mondjuk dobozból impulzus se ki-se
be mert minden kiegyenlíti egymást tehát a feladat megoldhatatlan. Viszont már most
lefogadom, hogy dobsz egy hátast ha meglátod milyen egyszerű a feladat.
Induljunk ki abból, hogy van egy zárt doboz amiben vízszintesen elhelyezel egy tengelyt,
amire ráhelyezet középre mondjuk egy vasgolyót (kép 1), az álló középvonalat szaggatott
vonallal jelöltem. A golyónak és a doboznak is tömege van (vegyük a doboz tömegét a
golyóhoz képest elhanyagolhatónak, a mechanizmus viszont bármilyen tömegű doboz
esetén is ugyanaz lesz), ha a golyót valamelyik irányban a dobozon belül elmozdítod a
tengelyen azzal a doboz is el fog mozdulni az ellenkező irányba a hatás/ellenhatás miatt (kép
2).

kép 1

kép 2

A piros nyíl jelöli a doboz külső szemlélőhöz (középvonalhoz) képesti, a fekete pedig a golyó
elmozdulását a dobozon belül. Eddig rendben is van mert a doboz halad, a megoldandó
probléma ott kezdődik, hogy ha több golyót használsz akkor egyszer elfogynak, tehát előbbutóbb a golyókat vissza kell húzni (kép 1). A hatás-ellenhatás miatt viszont ezzel a doboz az
ellenkező irányba mozdul és visszatér az eredeti állapotába tehát összességében ott tartunk,
hogy a doboz így nem halad semerre.

A doboz és az abban lévő golyó mozgása
értelemszerűen mindig ellentétes, nekünk
pedig azt kellene valahogy elérnünk, hogy
az oda-vissza mozgásnál a doboz többet
haladjon egyik irányba mint a másikba. Az
elmozdulás mértékének köze van a golyó
tömegéhez, minél nagyobb tömegű annál
nagyobb erőt fejt ki.

kép 1
Meg kell változtatnunk a golyó tömegét, hogy az oda-vissza mozgásnál az egyik irányba
nagy tömegű, a másik irányba pedig egy kis tömegű golyót mozgassunk és el is értük a
célunkat. Persze a fizika szerint óriási energia kell hozzá, hogy valaminek a tömeget
megváltoztassunk de önmagában a golyó tömegének nincs értelme és nem is hat semmire.
Ha valamire hat akkor azt egy fizikai folyamatban teszi ahol erőhatások lépnek fel, a tömeg
ott már fizikai képletekben fog szerepelni. Ha a képleteket átértelmezed akkor a többi
paraméterrel egyetemben már a tömeg is változtatható - minden csak értelmezés kérdése.
Vegyük elő egy nagyon egyszerű példának a gravitációs gyorsulás, egy golyó tömeg és a
golyó súlya közötti összefüggést.
Ha asztalra teszed akkor a golyó súlya azt az erőt jelenti amivel az asztallapot nyomja lefelé,
értelemszerűen minél nagyobb a golyó tömege a súlya, a lefelé mutató erő is egyre nagyobb
lesz, a kettő egyenesen arányos. A gravitációs gyorsulás jelenti azt, hogy ha a golyót leejted
és szabadon esik, akkor milyen gyorsulással fog elindulni és nőni a sebessége. A gravitációs
gyorsulást egyszerűen megmérték, jele a „g”, értéke pedig hozzávetőlegesen 9.81 m/s2 A
klasszikus gyorsulás jele „a”, de semmi különbség nincs „a” és „g” között annyi, hogy a „g”
értékét a fizika állandónak veszi, az „a” értéke pedig változhat. Amúgy ezt felejtsd el, én „a”val fogok számolni a képletekben.
Az „s” a másodperc mértékegysége, a secundum rövidítése. Ez azt jelenti, hogy a szabadon
eső golyó sebessége egyenletesen gyorsulva másodpercenként 9.81 m/s-al nő, az első
másodperc végére tehát 9.81 métert fog megtenni másodpercenként (9,81 m/s-al halad), a
második végére másodpercenként kétszer ennyit: 19.62 métert másodpercenként (19.62
m/s-al halad) és így tovább. Számoljuk ki milyen erővel nyomja az asztalt egy 1 kg tömegű
golyó, a tömeg jele „m”, a (gravitációs) gyorsulás jele „a”, az erő jele pedig „F”. Első kettőt
tudjuk tehát az „F” értékére vagyunk kíváncsiak, írjuk fel az adatokat:

m = 1 kg
a = 9.81 m/s2
F = ? N az erő mértékegysége „N”, Newton
Az összefüggés a három tényező között: F = m x a, ez megadja, hogy mekkora erő szükséges
egy adott tömegű testet adott gyorsulással folyamatosan gyorsítani. Az összefüggés alapján
tehát F = 1 kg x 9.81 m/s2 = 9,81 N értéket kapunk, ilyen erővel nyomja a golyó az asztalt ami
egyben ez azt is jelenti, hogy ekkora nagyságú erő akarja folyamatosan lefelé gyorsítani a
golyót.

Itt tisztázni kell valamit, a golyó súlyereje
(ez csak egy Erő) csak az alátámasztás
miatt jelenik meg a golyó által az asztal felé
- lefelé - egyúttal az asztal ugyanilyen
mértékű de azzal ellentétes irányú - felfelé
- tartóerőt fejt ki a golyóra (kép 1).

kép 1
A fizika megfogalmazása szerint egy test akkor súlytalan, ha csak a gravitációs erő hat rá. Ezt
értsd úgy, hogy nincs alátámasztás (tartóerő) tehát a golyó a gravitációs gyorsulás
mértékével folyamatosan gyorsulni fog. A súlynak tehát van egy iránya, ami a gyorsító
erővel (jelen esetben gravitációs erő) mindig párhuzamos, az asztalra tett golyónál
értelemszerűen a súlyerő lefelé mutat. Viszont ha észben tartod, hogy a gravitációs erő is csak
egy erő akkor a súlytalanságot megfordíthatod úgy is, hogy egy testnek akkor van súlya, ha
erő hat rá és erőt fejt ki valamire (alátámasztás). Súlyt előidézhetsz úgy is, hogy a golyót egy
olyan térben helyezed el, ahol nem hat rá gravitációs erő - nincs ilyen de tegyük fel, hogy van.
Utána fogod magad, aláteszel egy asztalt és az asztallapot kezded gyorsítani a gravitációs
gyorsulással megegyező mértékben a golyó felé (kép 2).
Ilyen felállásban a golyóra és az asztalra
ugyanolyan mértékű és irányú erők fognak
hatni mintha földi gravitációs környezetben az
asztalra tennéd tehát a gravitációs erőt
értelmezheted úgy, mintha az asztal vagy a
földfelszín folyamatosan gyorsulna „felfelé”.
Pusztán az erők alapján tehát nem fogsz tudni
különbséget tenni aközött, hogy a golyó földi
gravitációs környezetben van az asztalon, vagy
null gravitációs környezetben gyorsítod felé az
asztalt.
kép 2

A súly/súlyerő tehát pusztán gyorsítással előidőzhető. Emellett ha a golyó az asztalon van a
Földön és az asztalt emellett még te pluszban 9.81 m/s2 tehát a gravitációs gyorsulás
mértékével gyorsítani kezded felfelé akkor ez a két érték összeadódik: 9.81 + 9.81 = 19.62
m/s2 nagyságú gyorsulás fog jelentkezni a golyóra. Az asztal felé mutató súlya az F = m x a
képlet alapján így F = 1 * 19.62 = 19.62 N-ra nő, tehát megduplázódik.
Ugyanígy kétszeresére növelhető a golyó súlya, ha nem plusz gyorsítást végzünk hanem a
tömegét duplázzuk meg: F = m x a = 2 x 9.81 = 19.62 N
A golyó súlyereje a gyorsítás irányával mindig ellentétes, emellett nagysága is van tehát
vektormennyiség ami grafikusan azt jelenti, hogy adott irányba mutató és adott nagyságú
nyíllal jelölhető.
Rendben, a golyó első esetben nyugvó asztalon tehát 9.81 Newton erővel nyomja az asztalt,
ezután fogom magam és a kétszeresére változtatom ezt az erőt, második esetben tehát 19.62
Newton erővel fogja nyomni az asztalt. Mivel ez az erő tömeg és gyorsulás függvénye (m x a)
így második esetben valamelyik a kettő közül megváltozott, mondd meg melyik volt az.
Fogalmad sincs melyik volt az és itt kezdődnek az érdekes dolgok. Az erő (F) egy
relatív/viszonylagos dolog, függ a tömegtől (m) és gyorsulástól (a), F = m x a. Ugyanilyen
relatív dolog a gyorsulás (a) ami függ az erőtől (F) és a tömegtől (m), a = F / m. És ugyanilyen
relatív dolog a tömeg (m) ami függ az erőtől (F) és függ a gyorsulástól (a), m = F / a
És itt szerintem ezeket a képleteket rajzold is fel egy háromszögbe, ahol az erő, tömeg és
gyorsulás egymáshoz képesti helye mindhárom összefüggést grafikusan megadja szemléltetve:

Ha a két esetet egymás mellé teszed akkor pusztán a fellépő erők alapján értelmezheted úgy,
hogy nem a gyorsulás hanem a golyó tömege nőtt a kétszeresére mivel a gyorsulást ha együtt
mozogsz az asztallappal egyértelműen nem is látod, csak az erők alapján tudsz dolgozni.

Tehát a golyó egy relatív tömeggel
rendelkezik (kép 1), ezt az ismeretet
mechanikus gépek tervezésénél fel
is használhatod ha az erők irányával
tisztában vagy a relatív tömeg sem
nem statikus tulajdonság hanem
iránya van, és itt kell megemlíteni
ez impulzus/lendület fogalmát.

kép 1
A lendület egyszerűen egy tömeggel rendelkező test mozgásmennyiségét adja meg, jele: „p”.
A mértéke a tömeg (m) és sebesség (v) függvénye, p = m x v, a lendület megmaradás pedig azt
mondja ki, hogy minden test törekszik arra, hogy az impulzusa nagyságát és irányát
megtartsa. Viszont az állandó impulzus állandó sebességet von maga után, azaz ha egy
testnek az impulzusa állandó akkor ez egyenértékű azzal, hogy nem hat rá erő ami azt
megváltoztatná. Tegyük fel, hogy egy 2 kg tömegű vasgolyó egyenes vonalban halad 5 m/sos sebességgel, ennek a lendülete tehát p = m x v = 2 x 5 = 10 kg*m/s. Ha a vasgolyó az
asztalon áll akkor már érdekesebb a dolog (kép 2).

kép 2
Mivel nincs sebessége így az asztallap síkjával párhuzamosan (kék nyilak) a p = m x v szorzat
értelmében a lendülete mindig 0 lesz, viszont látszólag a síkra merőlegesen (piros nyíl) sincs
sebessége viszont folyamatosan erő hat rá az asztallapról merőlegesen, ami a golyó súlyából
fakad. Az Erő jelenléte viszont az Erő irányával párhuzamos a = F / m mértékű gyorsulást von
maga után, mintha a golyó folyamatosan gyorsulna felfelé jusson eszedbe a gyorsított
asztallap példája null gravitációnál, nem tudod megállapítani, mi történik a golyóval.
Viszont a gyorsulásnak az a tulajdonsága, hogy a test sebessége folyamatosan növekszik, ez
a p = m x v összefüggésre nézve annyit jelent, hogy az asztallapra merőlegesen a golyó
lendülete folyamatosan lineárisan nő mivel a „v” értéke is folyamatosan változik.

Tehát egyenletes nagysággal próbálja időben egyre jobban megőrizni a mozgásmennyiségét,
azaz az asztallaphoz képesti pozícióját a síkban, de mondok egy egyszerű példát. Képzelj el
két adott tömegű álló kerékpárost aki egymás mellett állnak az út szélén, az egyik ekkor fogja
magát és fellöki kerékpárral együtt a társát oldalra, első esetben tegyük fel ez adott erővel
könnyen megy neki. Utána képzeld el őket, hogy már adott és egyenletes sebességgel
haladnak egymás mellett, majd a társa ismét fellöki, mivel a tömege nem változott ezért ez
ugyanolyan könnyen megy neki. Most képzeld el, hogy mindkét kerékpáros mondjuk 10
2
m/s -es gyorsulással gyorsul, ebben az esetben már lényegesen nagyobb oldalirányú, a
gyorsulásra merőleges erőt kell kifejtenie egyiknek hogy fellökje a másikat mert úgy
érzékeli, mintha a társa tömege megnőtt volna.
Szórakozzunk akkor most egy kicsit a súlyerővel és gravitációval, fogjunk egy 1 kg tömegű
golyót és tegyük egy 30°-os emelkedőre (kép 1).

kép 1
(gravitációs) gyorsulás (a) értéke 9.81 mint ahogy megszoktuk, ebből következik, hogy az 1
kg tömegű golyóra 9.81 N függőlegesen lefelé mutató erő fog hatni amit zöld nyíllal
jelöltem. A golyónak ezzel együtt közöljünk egy, a lejtővel párhuzamos és felfelé mutató
ugyanekkora nagyságú azaz 9.81 N nagyságú erőt szándékosan úgy választottam az
értékeket, hogy megkönnyítsem a dolgunk. Mivel két erő is hat ugyanarra a testre így az
eredőerőt egyszerű vektorösszegzéssel megkaphatjuk, egyszóval toljuk a nyilakat kezdő és
csúcspontjait egymásra, majd megkapjuk az eredő erő nagyságát aminek az irányát és
nagyságát a piros nyíl jelöli. Az ábra jobb oldalán az erővektorok grafikus ábráját látod
(gondolkodj vizuálisan és jóformán számolni sem kell), mivel ezek szabályos háromszöget
alkotnak amik oldalai ugyanakkorák és a golyóra ható két erő egybeesik a háromszögek
oldalaival, így a pirossal jelölt eredő erő is értelemszerűen ugyanannyi, azaz 9.81 N lesz, az
irányát pedig meghatározhatod a szögekből. Mi most arra vagyunk kíváncsiak, hogy a
golyónak mekkora lesz a gyorsulása az emelkedőn felfelé.

Most elforgatom az óramutató járásával ellentétesen az ábrát 60°-kal és kiszedek minden
felesleges adatot, hogy tiszta legyen a feladat (kép 1) tehát amint látod, az erőket és
emelkedőt elforgatva egy egyértelmű emelkedőről van szó amin lefelé fog gurulni a golyó.

kép 1
Az „a” gyorsulás értéke továbbra is a gyorsulás irányára mutató erő (F) és a golyó tömege (m)
függvénye. Viszont ezt az erőt az szabja meg, hogy adott irányba a lefelé mutató piros
eredőerőből mennyi „látszik”, ezt a szögek határozzák meg (a tér „kiegészítő” szögei a
dimenzióknál lesznek fontosak, tehát fizikában jó ezekhez a látszólagos szögekhez
hozzászokni) amit az ábrán ?-val jeleztem is ami a mértani szabályszerűségek miatt
egyértelműen 30°.
Az eredő erő gyorsulás irányára eső látszólagos nagyságát megkapjuk úgy, ha az eredő erőt
megszorozzuk szinusz ?-val azaz szinusz 30°-kal ami egy nevezetes szög, szinuszának az
értéke 0.5, tehát a gyorsulás irányára eső F erő nagysága = 9.81 x 0.5 = 4.905 N. A gyorsulás
értéke ennek megfelelően a = F / m = 4.905 / 1 = 4.905 m/s2, ilyen gyorsulással fog a lejtőn
felfelé gyorsulni az 1kg tömegű golyónk (kép 2).

kép 2

Most gyorsítsuk ugyanezen a lejtőn ugyanekkora, a lejtővel párhuzamos erővel lefelé a
golyót (kép 1) az eredő erőt itt is vektorösszegzéssel kapjuk meg. Bal oldalt a fellépő erőket
jelöltem szintén kékkel és zölddel valamint az eredő erőt pirossal, jobb oldalt pedig ennek a
mértani megfelelőjét.

kép 1
Az piros eredő erőt itt azért már számolgatni kell és mint látod, derékszögű háromszög
oldalaiból tehát a szürke „z” jelű oldal hosszára vagyunk kíváncsiak mert az eredő erő
grafikusan ennek a kétszerese, azaz 2 z nagyságú lesz. Tehát foglalkozzunk ezzel a
derékszögű háromszöggel aminek a zöld „x” átfogója 9.81, az „y” befogója 9.81/2 és a „z”
befogójára vagyunk kíváncsiak (kép 2). Számolhatnánk nevezetes szögek
szögfüggvényeivel is de szokjunk hozzá, hogy kreatívak vagyunk.

kép 2

Mivel ugye derékszögű háromszögben a befogók négyzetének összege egyenlő az átfogó
négyzetével így a „z” befogó hosszát megkaphatjuk úgy, ha négyzetre emeljük az „x”
átfogóját, kivonjuk belőle a négyzetre emelt „y” átfogót majd az eredményből gyököt
vonunk. És mivel az eredő erő nagysága pont 2 z, így annak az értékét megkaphatjuk ha az
eredményt megszorozzuk 2-vel, az értéke tehát 16.992 N.
Most újra elforgatom az ábrát ezúttal óramutató járásával megegyezően 30°-kal, hogy az
eredő erő függőleges legyen és, hogy ezáltal ismét szemmel látható emelkedővel tudjunk
számolni (kép 1), az eljárás megegyezik az előző esetben leírtakkal, a gyorsulás értéke itt
2
14,715 m/s lesz. Együtt ábrázolva a két gyorsulás tehát a következőképpen alakul (kép 2).

kép 1

kép 2

Viszont, mivel az erők 30°-os szögben hatnak és a gyorsulások is eszerint lépnek fel, a
derékszögű háromszögek alapján kiszámolhatjuk az erők/gyorsulások oldalirányú értékeit is
(kép 1).

kép 1
Felfelé mozgásnál tehát a golyóra ható oldalirányú (F) általunk alkalmazott erő 8.496 N lesz,
2
az oldalirányú gyorsulása (a) pedig 4.248 m/s , amiből az m = F / a képlet értelmében
kiszámolhatjuk a golyó relatív tömegét, ami 8.496 / 4.248 = 2 kg lesz.
Lefelé mozgásnál a golyóra általunk alkalmazott oldalirányú erő szintén 8.496 N, az
2
oldalirányú gyorsulása pedig 12.746 m/s lesz. A tömege az m = F / a képlet alapján pedig
8.496 / 12.746 = 0.667 kg lesz.
Tehát húzzuk alá háromszor: felfelé mozgásnál a golyó relatív oldalirányú tömege 2 kg,
lefelé mozgásnál pedig 0.667 kg, ez 2,9985-szörös eltérés. Ezt az okozza, hogy felfelé
mozgásnál a golyó felfelé is gyorsulni fog ami hozzáadódik a gravitációs gyorsuláshoz tehát
ezáltal a relatív súlya megnő ami összefüggésnél visszahat az érzékelt tömegre, lefelé
mozgásnál a függőleges gyorsulása pedig kivonódik, amitől a relatív súlya csökkenni fog az
F = m x a képlet miatt.
Erő-tömeg-gyorsulás szempontjából nekünk most a mozgásnak csak az oldalirányú
komponense az érdekes pontosabban az, ha felfelé és lefelé mozgásnál is ugyanolyan
mértékű gyorsulást szeretnénk elérni a golyóra, számoljunk ki a fellépő erőket úgy, hogy a
golyó oldalirányú gyorsulása felfelé és lefelé mozgásnál is megegyezzen.
2

Legyen mondjuk ez az érték 12.746 m/s ami megegyezik a korábban lefelé mozgásnál
számítottal, ezt 8.496 N nagyságú erő váltja ki a relatív 0.667 kg tömegű golyóra.
Felfelé mozgásnál a golyó relatív tömege viszont már 2 kg lesz, ha a gyorsulás értékét 4.248
m/s2-ről 12.746 m/s2-re szeretnénk növelni ahhoz az alkalmazott erőt is növelni kell. Az erő
értéke F = m x a lesz, azaz 2 x 12.746 = 25.492 N.

Ha a golyó felfelé és lefelé is azonos mértékben gyorsul akkor az azt is jelenti, hogy egy adott
oldalirányú távolságot azonos idő alatt fog megtenni. Lefelé mozgásnál ehhez 8.496 N
oldalirányú erőt kell kifejteni, felfelé mozgásnál pedig 25.492 N erőt, ugyanarra a golyóra.
A hatás-ellenhatás szabályszerűsége miatt
tehát egy zárt „impulzushajtóművet”
összeállítani nagyon egyszerű - és nem
amiatt nehéz. A zárt dobozban a gravitációs
mező-erőhatásra merőleges síkhoz
(vízszinteshez) képest döntött szögben kell
fel-hátra és le-előre egyenlő gyorsulással
mozgatni egy egyszerű nehezéket (kép 1).
kép 1
Hátra-felfelé irányuló mozgásnál mivel a nehezék relatív súlya így a relatív tömege is megnő
a hatás ellenhatás miatt a dobozt nagyobb F erővel hosszabb úton (kék nyíl) előre fogja
mozdítani (kép 2), míg előre-lefelé irányulónál a relatív súly és tömegcsökkenés miatt kisebb
erővel kisebb úton (piros nyíl) hátra mozdítja majd a dobozt (kép 3).

kép 2

kép 3

Ez egy teljes periódus ahol nehezék ugyanabba
a kiinduló állapotba került ahonnan elindult, a
doboz új pozícióját és haladásának nagyságát
pedig a zöld nyíl jelzi. Például 6 periódus alatt a
dobozunk mozgása a következőképp alakul,
ahol a zöld nyíl jelzi a kezdőponthoz képesti
teljes megtett utat/elmozdulást (kép 4),
magyarul a doboz többet megy előre, mint
hátra.
kép 4

Ez tehát egy „vibráló” mozgás, 100 Ft-os nagyságrendű összegből nagyon könnyen
készíthető egy demonstrációs eszköz is. Készíts egy kerekekkel ellátott könnyű kis kocsit
aminek a tetején egy megdöntött emelkedőt van. Szedj szét mondjuk egy winchestert és vedd
ki belőle a tárcsák csapágyát, annak nagyon jó a csapágyazása szóval könnyen forog. A
csapágyra rögzíts egy kis rudat és tegyél a végére egy súlyt, mondjuk vasgolyót. Ha a golyót
elforgatod oldalra és elengeded akkor szemből jobbra-balra oldalról pedig ferdén fel-le fog
mozogni a súly mint egy inga, ezzel egyúttal felfelé mozgásnál a kocsit előre, lefelé
mozgásnál pedig hátra fogja tolni, a megtett útnál elég látványos különbséggel szóval míg le
nem áll szép távolságot meg is fog tenni a kiindulási állapotához képest többet halad majd
közben előre mint hátra, oldalt és elölnézetben (kép 1).

kép 1
Nyilván fizika órákon így sem fogják mutogatni mivel az impulzus megmaradást amit
ugyanott tanítanak derékba töri, ennek ellenére nagyon látványos kis dolog. Viszont ami
fontos, hogy azért tud előre haladni mert alátámasztása van, ergo csak vízszintesen tud
mozogni na de ez a lényegen nem változtat. Hajtómű úgy készíthető ilyen módon, hogy a kart
a végén a súllyal motorhoz kapcsoljuk majd folyamatosan körbe-körbe forgatjuk, így a hatás
ugyanaz lesz mintha ide-oda mozogna. Célszerű emellett párhuzamosan két tárcsát rögzíteni
ahol a súlyok egymással ellentétes irányba, ugyanolyan gyorsasággal és fázisban mozognak,
mivel ez kiegyenlíti az oldalirányba ható erőket és a kocsi nem fog oldalra billegni. Emellett
ha több ilyen kettős forgó súlyt használunk egy kocsin eltolt fázisokkal akkor az előre-hátra
ható vibráló mozgás is jelentősen csökkenthető, a forgás sebességének (vibrációnak) a
növelésével pedig a tolóerő is megnő.
„Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb.”
Albert Einstein
Egely György (biztos sokan hallották már a nevét) az ilyen jellegű gépekre azt mondja, hogy
csak a súrlódás miatt működnek mert állítása szerint levegőben rögzítve „súrlódás nélkül”
nem mozognak, viszont általános iskolás ismeretekkel levezetve olvashattad fentebb, hogy
ez egyértelműen nem igaz mivel a súlyok relatív tömege változik. Egely téved. Emellett az
alátámasztás fontos és nem a súrlódás mivel az szabja meg, hogy a gravitációs mezőt/erőt
használva arra merőlegesen tudjon mozogni és mozogjon a gép.

Tehát tömeget nem önmagában lehet megváltoztatni, ha egy fizikai folyamatban szerepel
akkor a folyamatban a tömeg ahogy minden más is, mindig egy összefüggés értékében
jelenik meg. Ha az összefüggés tagjai változnak akkor változik az érték is. Például
mechanikus „örökmozgó” is létrehozható a logikát követve, csak tudni kell mit miért
csinálsz, a gravitációtól a súlyon keresztül tömeget lehet csökkenteni/növelni és ahogy a kis
modell autó is működik, nagyon egyszerűen létrehozhatók aszimmetrikus rendszerek. Ezt
most részletesen nem fogom leírni mert majdnem olyan vagyok mint az elektron, nem
köcsög csak egyszerűen szeretem ha az ember magától jön rá a dolgokra és oldja meg őket és
nem csak a válaszokra vár, gondolkodni gyakorolni különben is egészséges.
Viszont annyit azért mondanék, hogy az mozgási energia mai fizikai képletével (E = 1/2m x
2
v ) célszerűtlen számolni. Egyszerűen azért mert kiesik belőle a folyamat, erők egymásra
hatása, ha valaminek időben állandó mozgási energiája van akkor az nem hat semmire és
nem is hat rá semmilyen erő, energiát aszimmetrikussá tenni pedig csak folyamatban lehet,
ott pedig már jelen vannak az erők, két vagy több tömeg között. Sokkal célszerűbb a
teljesítményt az energiával azonosítani, P = W / t, azaz Teljesítmény = Munka / Idő, W = F x s
azaz Munka = Erő x Út, F = m x a azaz Erő = Tömeg x Gyorsulás, s = a x t2 / 2 azaz Út =
Gyorsulás x Idő a négyzeten / 2, p = m x v azaz Lendület = Tömeg x Sebesség. Ezekből már
lehet kirakózni, minden tag függvénye valamelyik tagok összefüggésének, minden relatív
mindenhez képest. Használj emellett mindenhez vektorokat, nyilakkal ábrázold iránnyal és
nagysággal a mozgásokat és értékeket, sokkal átláthatóbb lesz, hogy pontosan mit csinálsz.

Valószínűleg az első 3 gondolatodban
felmerül, hogy függőlegesen van-e mód
ugyanilyen hatással felemelni egy testet.
Gravitációs mezőt (piros nyilak) használva
nincs, mivel a mozgás csak rá merőlegesen
(a négyzetrács felülete mentén) történhet
(kép 1).

kép 1
Viszont a gravitációs mező is csak egy mező és a gravitációs erő is csak egy erő. Ezek csak azt
akarják, hogy egy adott tömegű objektum gyorsulni akarjon a megadott irányba, egyedül
ennyi a lényegük. Tehát ha függőlegesen felfelé akarsz vibrálva emelni egy testet akkor
olyan erőt és rá merőleges rácsot kell használnod aminek a felülete mentén mozogni fog,
aminek a felülete a gravitációs mezőével párhuzamos, magyarul 90°-os merőleges szöget zár
be vele.

Ha nincs ilyen kéznél akkor az a megoldás,
hogy egyszerűen csinálsz magadnak egyet,
erre való a Centripetális (Erő) Mező - nem
véletlenül lett fentebb kirészletezve.
Ugyanolyan mint a gravitáció, azt akarja,
hogy egy adott tömegű objektum gyorsulni
akarjon a megadott irányba, és erre az
irányra merőlegesen felrajzolható egy
négyzetrácsos „sík” palást is ami mentén
mozgás idézhető elő a fentebb részletezett
módon (kép 1).

kép 1
Amelyik mérnök ezek alapján nem tud megtervezni egy repülő csészealjat arról azt
gondolom, hogy rosszul választott szakmát. Egyébként nem tudom feltűnt-e már valakinek,
hogy szinte minden azonosítatlan repülő objektum korong, henger vagy gömb alakú
értelemszerűen olyan okból, hogy az általuk keltett centripetális mezők és azok variánsait
„kapaszkodóként” használni tudják. Hogy egészen pontos legyek „…a saját magunk
keltette mágneses térben/fényburokban siklunk…” emellett ezeknek a gépeknek a neve
mindig asszociál a működésükre/funkciójukra. Szabad fordításban általánosan
(fény)sugárhajóknak vagy fénysiklóknak hívják őket. Szerinted hány teljesen embernek
kinéző „földönkívüli” sétál az utcákon? Körülbelül 60 Földet látogató fajjal - a több mint 70ből - legalább olyan szoros az ember genetikai kapcsolata mint itt a különféle népcsoportok
között, észre sem veszed, ha elsétál melletted egy az utcán.
Szerintem nagy vonalakban még leírom hogyan lehet fénysebesség feletti sebességgel,
pontosabban nulla idő alatt adatot átjuttatni a tér egyik pontjáról a másikra. Szimpla
rádióhullámú adatátvitelről lesz szó ami annyira egyszerű, hogy 100 éve is megoldható lett
volna.
A fény és a rádióhullám egy és ugyanaz,
elektromágneses hullám azt pedig, hogy a
fény egyenes vonalban terjed felejtsd el. A
fény a „3 dimenziós” térben gömbszerűen
terjed, a forráspontja a gömb középpontja és
egyetlen egy foton (fényrészecske)
egyszerre terjed a tér minden irányában egy
folyamatosan „felfúvódó” gömbhéj mentén
akár egy elektron a kettős rés kísérletben,
ami egyszerre van jelen minden lehetséges
pozícióján (kép 2).
kép 2

Síkban ábrázolva tehát a teljes piros körív egyetlen egy foton. Rádióhullámú átvitelnél két
módon lehet hullámokkal adatot továbbítani, vagy a frekvencia ahol a rezgés gyorsasága
vagy amplitúdó modulációval ahol pedig a rezgés erőssége változik. Tegyük fel, hogy van
egy adó (piros) és egy vevőantennánk (fekete) egymástól 1 fényév távolságra (kép 1), az
útjára indított rádióhullámú adat hullámait az adóantenna módosítja és sugározza ki, a
rádióhullámnak pedig 1 érzékelt évbe kerül mire eléri a vevőantennát ami érzékeli és
visszafejti a jeleket adattovábbítás szempontjából ez iszonyatosan lassú.

kép 1
Viszont a sugárzott jel erősségét módosítani lehet az adótól távol úgy, hogy a jelerősségből
egy egyszerű antennával teljesítményt vonunk el, tehát csökkentjük a jel erősségét (kép 2).
Ha tehát van egy egyszerű adóantennánk valahol és mondjuk 100km-re tőle keletre egy
antennával csökkenteni kezdjük a jelerősséget, akkor mivel gömbszerűen terjed a hullám
abban a pillanatban időeltérés nélkül az adótól 100km-re nyugatra lévő másik vevőantenna is
jelcsökkenést fog érzékelni. Tehát nem kell összesen 200km-t megtennie a két vevőantenna
között az adatnak mivel a rádióhullám gömbszférájának minden pontja egy és ugyanaz.

kép 2

Ergo a legegyszerűbb adattovábbítási mód 3 antennás (kép 1) ahol mondjuk van egy alap
jelforrás (piros) antenna, két ellentétes oldalán tőle pedig 1-1 fényévnyi (egymásról tehát
összesen 2 fényévnyi) távolságra két antenna (kék és zöld) ami teljesítményt tud elvonni a
jelből és érzékelni azt. Ha tehát a bejövő jelerősséget a kék antenna a felére csökkenti akkor
azt a csökkenést a zöld antenna azonnal tehát időeltérés nélkül érzékelni fogja, mivel a
gömbszférikus rádióhullám teljes „felülete” egy és ugyanaz. Magyarul nem kell 2 évet várni
mire egyik antennától a másikig érne a rádióhullám és átszelne 2 fényévnyi távolságot hanem
a jelmódosítás rögtön érzékelhető a másik oldalon is, ilyen egyszerű.

kép 1
Egy kis csavarral az is megoldható, hogy a sugárzó (piros) antenna meg legyen kettőzve és
összefűzve hozzáépíthető legyen egyszerre a zöld és kék antenna mellé is, és így az eszközök
tetszőlegesen hordozhatók is lesznek.
Egyébként ezt lényegesen megbonyolítva be is bizonyították már. Részecskeként érzékeltek
egy fényhullámot majd a részecskét kettévágták és elindították a „darabjait” két külön
irányba. Utána amint az egyik tulajdonságát módosították azonnal megváltozott a másik
tulajdonsága is. Teljesen felesleges részecskét csinálni egy hullámból, hullámmal is
működik ugyanez az eljárás.
Sok dolog van még ami legalább ennyi figyelmet érdemelt volna, de ezt az anyagot szerintem
most itt be is fejezem.
„Húsz meg kétszer hatban az egek tudása a földre látogat, nagy öröm közepette.
A betegség a pestis az éhínség eltűnik. Róma örül a megmentett lelkeknek.
A tudósok félelem teli csodálattal mosolyognak.
Megerősítést nyer az asztronómia. Új kezdet a tudományban." Nostradamus
Ahogy én látom, nemsokára nagyon sokan hanyatt fognak esni. Üzenet vége.:)
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