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Ablak folyóirat – Periodical – Periodico
A teremtés titkairól
Ha szereted a titkokat, akkor itt sok olyan dologra rátalálhatsz, amelyekről csak fantáziál a világ, de évezredek
óta senki sem érti már. Egyszerűen csak azért, mert az idő ilyen. Minden tudás erodál az idő végtelen
mélységeiben. Erre nagyon rásegít az emberi butaság és a mérhetetlen kapzsiság és gonoszság.
* * *
Itt a már kihaltnak hirdetett hunok szent tudását villantjuk fel mindenkinek. Kutatócsoportjaink nem
materialisták, de ugyanúgy kritikus tudósokból állnak, mint bármely más tudományosnak mondható rendszer
tudósai. Égi eredetű vallásunk sokkal régebbi, mint a Föld írott történelme, hiszen úgy hoztuk magunkkal a Marsra
ősi, égi hazánkból, az Ammáról, Kaltes asszony bolygójáról, a Szíriusz negyedik bolygójáról, majd a Marsról
Földre, Ataiszra, arra a réges-régen elsüllyedt szentföldre vittük, amelynek maradékait Hawaii és óceániai szigetek
formájában találhatod meg a térképeiden. Hawaii az őshazánk maradéka, és a BABEL nyelvészeti ágon
találkozhatsz azokkal a nyelvekkel, amelyekre hatással voltunk, és itt a hatást nem etimológiailag kell érteni,
hanem logikailag. Letölthetsz innen egy kis Hawaii–Magyar, Maori–Magyar, Magyar–Tibeti, Sumer szótárat is.
Olyan ősnyelvekkel, és azok olyan belső logikai megfejtéssel támogatjuk Nimród nyelvének keresését, amelyek
érdektelenek vagy túl idegenek voltak a nyugati kutatóknak, és miután nem érdekelt senkit, tisztábban megmaradt.
Mint ahogyan a kínai vagy a tibeti is. Minden nyelv hordoz teremtési titkokat, de ne a hangzás hasonlóságát keresd!
Ez csak hab lesz a tortán!
Amire még emlékszünk, az elegendő volt arra, hogy Isten tevőleges segítségével kiindulási alappal
szolgálhasson közel 20 éve folytatott szívós kutató munkánkhoz, amelynek során rengeteg használható és érdekes
bizonyító anyagot találtunk. Hitünk szerint a tudás eltitkolása eredendő bűn.
Ha csak borzongató miszticizmust keresel, rossz helyen jársz, mert itt az idő fizikájáról, biológiájáról,
kémiájáról, és a hipertéri űrhajózás alapjairól lesz szó, amely tudást egy teljesen egységes keretbe ágyazva
találhatod a Föld minden világvallásával, amely nem valami rosszul értelmezett tolerancia miatt van így, hanem
azért, mert a világ egység. Egy az Isten. Az egész, az egy az. Sok izgalmas olvasni valód lesz és minden amit itt
látsz majd; hun eredetű forrásanyagokon alapszik, de más népek rejtett tudását is megvizsgáljuk majd, hiszen a
többi ősnép mondáinak kapcsolódniuk kell mondanivalónkhoz. A startlapon találsz erre linket. Ezt a tudást még
ezer év után sem kell majd korszerűtlennek mondani, hiszen évmilliárdok óta korszerű. Ez azért van így, mert ez a
tudás a világegyetem ősrégi tudása. Úgy hoztuk magunkkal a Földre több mint 6000 évvel ezelőtt. Él Istent
tiszteltük és tiszteljük a mai napig. Ő az Úristen. Ma a világ Jézusként, vagy keleten Isa prófétaként ismeri. Él a
keresztények istene. Neve annyit jelent, hogy él, „van”. Miután a világ belőle áll, a szkeptikus fizikusok,
kémikusok vagy biológusok is csak őt vizsgálgatják, méghozzá a belőle készült műszerekkel.
… minden ami lett, az Ígéből lett – (János próféta könyve)
Sok kutatás előtt állunk még, hiszen a feledésbe merült lényeges értelmi tartalmakat, részeket még pótolnunk
kell, vagy meg kell találnunk (fejtenünk), de hidd el, hogy egy ilyen okos, nagy-tudású ősapa – akinek itt
felsejlenek a körvonalai – mindegyikőtöknek jobban fog tetszeni. Még azoknak is, akik napjainkban a
koacervátumoktól (vagy az őscickányoktól?) elindulva akarják fejlődéstörténetedet levezetni. Én nem a majomtól
származok. És te?
Most kaphatsz egy kis szabadságot a „gyehennából”, és betekinthetsz a legtitkosabb tudásunk szentélyébe is.
Hagyd hátra a világ porát, szutykát, hazugságait, rohanását, és szépen sorban mentsd ki az összes itt elérhető lapot,
és alaposan, nyugodtan olvasgasd végig. Ha a startlapon megtalálod a zip-eket, akkor innen gyorsan és egyszerűen
letöltheted. Ha nem leled, akkor kattints ide! (Lehet, hogy holnap már nem lesz itt. Több lapunkat letiltották már a
szolgáltatók. Arra is figyelj, hogy a folyóirat jellegű lapok (ABLAK, BABEL, TAMERLAN, KORONA,
EREKLYE) egyre változni fognak). A következő weblapokon mind egymással összefüggő dolgok lesznek, (akkor
is, ha egyelőre még nem látod át ezeket az összefüggéseket) és így az egyik a másik nélkül nem sokat ér. Minden
láncszem kell a láncba. (És mindig a leggyengébbnél szokott elszakadni). Ha mindezt megérted, sok – eddig
megoldhatatlannak tűnő – dolog magától fog kibomlani előtted. Mint a gordiuszi csomó ...
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ÍGE-IDŐ 1.
Kinyitjuk az ablakot !
Sikerült áttörnöd a szkeptikus-mumus tűzfalon, amelyben a pokol a gondolkodásra alkalmatlan olvasók
csapdája. Ez évek óta nagyon bevált szűrő, és jól védett a fanatikusok butaságaitól.
A nehezebb utat választottad, mert ha ezen az úton haladsz, akkor egész életedben értetlenséggel fogsz
találkozni. Itt dolgozni és gondolkozni kell. Ez az izgalmasabb, de rögösebb út. A „jó” oldalon állók mindig
előbbre járnak a koruknál (úgy tudásukban, mint emberségükben), de éppen ezért a „nagy egyszerűsítők” mindig
igyekeznek őket eltávolítani az útjukból, hiszen okosságnak álcázott együgyűségükre a tudás kontrasztja ráirányítja
a az értelem reflektorfényét. A gonoszság vagy a hülyeség ellen hatástalanok az „észérvek”. Ne mesélj lelkesen
fűnek-fának arról amit itt olvastál, mert kellemetlen helyzetekbe hozod magad. Tanulj meg bölcsen élni, és ennek
első szabálya az, hogy tanuld meg észrevenni a visszajelzéseket, amelyek néha „jelentéktelen” figyelmeztető
jelekben nyilvánulnak meg. Aki nem tud az beszél, aki tud az hallgat. Ezt sohase hagyd figyelmen kívül!
Sokféle világfelfogás és sokféle vallási tan igyekszik maga mellé állítani téged, a tudományunk állandó
változásban van, de az új vonulatokat képviselőknek (itt is és ott is) mindig kemény harcot kellett folytatni a
régebbi hagyományokkal. Az ember félelme és gondolkodásbeli lustasága okán eredendően konzervatív. Erre
ugyanúgy szükség van, mint az autóban a fékre. A mai demokráciáknak egyetlen tényleg pozitív vívmánya van, és
ez a deklarált vallási- és gondolat-szabadság. (Erről ismerheted föl az áldemokráciákat is. Ott csak hirdetik ezeket
az elveket). Ez a jog a mi alkotmányunkban is régóta rögzített, de a valóságban csak az utóbbi tizenöt évben kezd
ténylegesen megvalósulni. (Alakul, de a kis egyházakat azért lényegében még most is leszorítják az útról az
együttműködést és ökumenizmust hirdető nagyobbak. A nagyok áfa nélkül, a kicsik áfával).

TUR-AN

Itt ősi – törzsszövetségi – népünk tudására szeretnénk ráirányítani a figyelmedet. Ezt a szövetséget Istennel is
kötöttük nemcsak a többi néptestvéreinkkel. Erre érdekes bizonyítékot találhatsz a „KORONA, EREKLYE,
BABEL, ARVISURA, BÖHME, LABAT” ágainkon. Itt most 450 weblapot találsz, de a lapok folyamatosan
íródnak. Ősi hitünkben tisztelt Napisten nem egy másik, egy „pogány” Isten, hanem a Naprendszer térszeránja,
őrzője és fenntartója. RÉ. Nem a napot imádjuk, hanem azt a kitüntetett speciális fénykvantumocskát, aki
megteremtette és fenntartja a Naprendszer egészét. Ő a mindenható, méghozzá egészen pontosan ugyanaz a
szentháromság, akiről minden keresztény beszél. Ő a téridő lokális megteremtője. Nélküle nem lenne központi
csillagunk, a Nap, és így nem lenne a Föld nevű bolygó sem, az összes hívővel és hitetlennel együttvéve. Nem a
„Napot” vagy a „tábortüzet” imádták az őseid. Ez egy ravasz és gonosz hazugság.

NAP - ISTEN (an)

Te, aki érted ezt a százezer éves kettő és félmilliárd értelmes kifejezést lehetővé tevő nyelvet, egyúttal
birtokolsz még valamit. Egy rejtett tudást is hordozol szavaidban, olyan nagy tudást, amire pillanatnyilag még csak
nem is gondolsz. Csodálatos népmeséink nem együgyű történetecskék csak, (ahogyan ezt egy hivatásos degradátor,
vagy egy eltévedt elméjű ember hihetné), hanem olyan hihetetlenül mélységes tudás van elrejtve bennük,
amelyekre tudományunk évezredek alatt sem tudott eljutni. Nagy szerencsénk, hogy sok az idegen a harcos
nyelvújítóink között. Azt javasoljuk, hogy figyelj jobban néprajzkutatóink munkáira. Pontosan azokra, akiket szid a
„hivatalos” vonal. Ők – tőlünk teljesen függetlenül kutatva – ugyancsak eljutottak ugyanazokra a képtelennek tűnő
felisme-résekre, hogy a népmesékben a mainál is sokkal korszerűbb tudomány van elrejtve. A kozmikus fizika és a
csillagutazás tudománya.
Mi itt nem vallási hittérítést, burkolt rasszizmust, vagy a már divatjamúlt lajbi-mentés-kócsagtollas
magyarkodást akarjuk rád tukmálni, hanem a hunok olyan szent tudását tárjuk eléd, amelyet a napjainkban is
felhasználhatsz az előbbre jutásodhoz. Régóta pihen rejtekén, ezért leporoljuk egy kicsit, hátha nem is kavics,
hanem aranyrög ősapánk öröke. Kerülni fogjuk a szakszavakat, képleteket is, bár időnként kénytelenek leszünk
ilyen galádságokat is elkövetni ellened.
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Betlej Tamás dinamikus grafikája: A lemniszkáta forgástest kialakulása

Az első és legnehezebb dolog az, hogy rávegyünk arra, hogy elszakadj attól, amit mostanáig tanultál és
tapasztaltál, pontosabban annak merev alkalmazását kerüld majd. (Ezzel nem a tanulásról akarunk lebeszélni,
hanem éppen ellenkezőleg!). Ha jobb tudományhoz akarunk eljutni, akkor elsőnek kritika alá kell vennünk a ma
rendelkezésünkre álló tudományos tételeket, és pontosan azokra a kérdésekre kell válaszokat adnunk, amelyekre
senki soha nem tudott még megválaszolni, vagy olyan megválaszolt dolgokat is találnunk kell majd a publikációk
között, amelyek megtették ugyan a nagy felfedezéseket, de a kor, a kollégák irigysége, értelmetlensége vagy
alkalmatlansága miatt nem kerültek át a köztudatba.
Mondhatjuk, hogy éppen akkor, ott, még nem jött el az ideje.
Úgy jártak, mint szegény Dr. Semmelweis Ignác, akit ma az egész világ az „anyák megmentőjének”
mondogat, mert rájött arra, hogy szülésnél a hullákban való turkálás után fertőtlenítenie kell a kezeit, mielőtt a
kismamákhoz nyúlkál, de bizony ő már nem érte meg, hogy fafejű kollégái elfogadják a nézeteit. A sok ezer halott
(tudatlanságból megölt!) asszony a klinikákon meg megismerhette „a tudomány akkori állását”. A többi orvosok
dilis pöffeszkedése, maradisága és felelőtlensége pedig el lett mismásolva. Dicsfényben haltak meg. Pedig dölyfös
tudatlanságukban tömegesen ölték meg a fiatal anyákat. A világ ilyen. Ma is ilyen.
Ha valóban becsületes munkát akarunk végezni, akkor a legelső dolog amit meg kell vizsgálnunk az az, hogy
miből is állhat a világ. Ez triviális dolognak tűnhet, hiszen szinte mindenki rávágja a választ, hogy;
Hát mi a csudából lenne... hát anyagból van! Ami – ha olyan kedve tartja, – akkor energiává is tud alakulni.
Úgy menet közben eldönti, hogy éppen most éppen hullámnak fog mutatkozni műszereinknek, vagy pedig
részecskének? Rendben, akkor viszont miből áll az anyag?

Anyagi részecskékből, és ezek még kisebb anyagi alkotó elemekből, a kvarkokból. Ilyen egyszerű az egész.
Ezeket szubatomi erők (gluonok – ragacskák, és tömegtelen, végtelen sebességgel ide-oda cikázó gravitonok)
tartják egyben a kvarkoktól az atomokig, tárgyakig, bolygókig, galaxisokig.
Ennek ugyan – műszereink elégtelensége miatt – nem tudjuk megtapasztalni a valódi határait, de az már nem
is olyan lényeges, hiszen ha minden, amit eddig megtapasztaltunk az az általunk megalkotott törvények szerint
működik, akkor felelőtlenség nélkül elfogadhatjuk azt, hogy az általunk már nem tapasztalható világ dolgai jó
koherenciát mutatnak tanainkkal és számításainkkal.
...és itt következik a fatális veszély! Tanainkat általánossá nyilvánítjuk, és ezután kötelezővé tesszük, sőt törvénybe is
foglaltatjuk a hatalmon levőkkel. Aki mégis kételkedik ezekben, az eretnek, és kész... (a jelzők koronként, és
érdekcsoportonként állandóan újakkal helyettesíthetők be).

MI OKOZZA A VILÁGEGYETEM ŐRÜLETES DINAMIZMUSÁT?
Fontos kérdés, mert ma az a tévhit az uralkodó, hogy elegendő egy képlethez hozzá biggyeszteni egy kis „t”
vagy „Δt” (delta t) szorzót, és ettől már mozgásba is jön minden folyamat, amit leírtunk matematikai
egyenleteinkkel. A kegyetlen igazság az, hogy ez egyszerűen nem igaz. ...és itt a csapda... ami (egyúttal)
komolyságra is int minket, mert vélhetően teljesen alapvető (talán a legfontosabb!) dologról van itt szó. Honnan
ered az egész Univerzum kezdeti mozgásmennyisége, anyagának belső dinamizmusa? Egy ősrobbanás bevezetése
jó (és egyszerű) ötletnek látszott, mert egy robbanásról mindenkinek az a kép ugrik be, hogy bumm, és máris
felszabadulnak az óriási energiák. Nem igaz. Egy fekete lyuk nem robban fel! Az egész Univerzum tömegét
magába záró tömegű, meg még annyira se! A fekete lyukat még a fény sem tudja elhagyni, mert annak is tömege
van! A 25 milliárd C° meleg (az energia) sincsen csak úgy „magától”. Mert mitől lett meleg a meleg, és honnan lett
az anyag? Roppant képzetlennek és butának ható kérdések, de mégis nagyon lényegesek!

Egy dologban azért teljesen biztos lehetsz:
Az egész Univerzumban semmi sincs, ami létezik a térben, de nem létezik az időben. SEMMI! Idő nélküli
létezés nincs, és nem is lehet. Mert nincsen folyamat. A semmiből sohasem lehet valami. „De nihilo nihil fit”
mondták a rómaiak, vagyis utána kell néznünk annak, hogy mit is eszelhetünk ki; ami nem semmi, létezik, de
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mégsem anyag vagy energia. Vagyis ki kell gondolnunk együtt, hogy milyen valami lehet a világ dinamizmusát
adó valami, milyen is az idő, mert az a „tér + idő” szemlélet – amely ma terjeng a világban – az bizony egy banális
melléfogásnak tűnik. Két eltérő tulajdonságú valamit a matematikában sem lehet egymással csak úgy összevonni.
Pedig éppen azt tanultuk (minden szinten), hogy a tér vagy az idő fiktív valamik, amit tetszésünk szerint
feloszthatunk, elgörbíthetünk és össze is vonhatunk. Ez egy szimpla elhatározástól (szabványosítástól) függ
csupán? Elnevezzük, meghatározzuk a dimenzióit és kész? Ez tévedés.
„Nagy elődeink” a háromdimenziós geometriai térbe igyekeznek belepasszírozni a jellegében is teljesen eltérő
paramétert, egy más jellegű és más lényegű negyedik valamit: AZ IDŐT. A tér statikus, az idő pedig dinamikus. Itt
azt olvasom a fizikakönyvben, hogy az idő „skaláris”, emitt meg egy vektornak van bevezetve. Ez nem lehet igaz!
Matematikailag is butaság!!
Az idő várhatóan valami, de nem a negyedik valami a már meglevő három statikus térdimenzió mellé, hanem
olyan, ami semmihez nem hasonlít azok közül a dolgok közül, amit eddig ismertünk. NEM TÁRGYI. Anyagi
jellegű részecskéje sem lehet! Annál már komoly és bonyolult struktúrákat kellene feltételeznünk. Az időnek
egyszerű, de dinamikus dolognak kell lenni. A kérdés vizsgálatát óhatatlanul az idő kérdésének a vizsgálatával kell
elkezdenünk. Ha kimondod azt a szót, hogy TÉR, vagy IDŐ, mágneses tér, elektromos tér, elektromágneses tér;
akkor óhatatlanul transzcendens dologról beszélsz. Ezt a malőrt nagyon utálja a tudományunk, mert a materialista
felfogásból már száműzni vélte a transzcendenciát, de ez a fránya dolog mégis mindig újra és újra felbukkan. Mint
az éter (aether) kérdése is. De amit erről eddig összehordtak, az szintén gyengécske.
Tehát az idő végtelenül fontos lehet, sokkal-sokkal fontosabb annál, hogy egy szimpla matematikai
paraméterként kezeljük a fizikánkban vagy az életünkben. Ha valakit az utcán vagy az egyetemen megkérdezel
arról, hogy tulajdonképpen mi is az idő; akkor órákról, folyamatokról, vagy történelemről kezd papolni neked. Ez
roppant kevéske az érdemi vizsgálat elkezdéséhez!
Hát ez az! Jobban végig kellene ezt a dolgot gondolni! Ha az idő folyamat, akkor mi generálja, és mi tartja
fenn ezt a folyamatot? Előlegben mutatok valamit. A fekete lyukat S. Howking és munkatársai így ábrázolták. Nem
is olyan rossz! Majd két-három fejezetben is visszatérünk még erre.

Betlej Tamás dinamikus grafikája: A MEGNYILVÁNULATLAN (A várakozó fénymag)
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ÍGE-IDŐ 2.
Az előző lapon feltettük az ominózus kérdést, hogy:

Mitől múlik az idő ?
Úgy elsőre triviálisnak hat ez a kis „banális” kérdés, és még azt is gondolhatod, hogy ilyet csak egy tudatlan
kisgyermek kérdez. Az azért mégis megfordul az ember fejében, hogy valahogy, minden okossága ellenére mégis
el kellene még egy kicsit gondolkodni az idő milyenségének a kérdésén, mert roppant gyanús, hogy az idő nem
valami homogén dolog, hanem közeg a javából, és semmiféle mozgást, cselekvést vagy létezést sem lehet
elgondolni idő nélkül. Ha felnézel a lila alcímünkre, már lehetnek sejtéseid. A megoldást végig tudtad. Figyelj a
szójátékainkra is, mert rejtvények és megoldások bújnak a „viccelődés” mögött! Ezeket már csak a magyar érti.
Nem kitolásból. A szöveg rejtvényeket rejt, amivel eljuthatsz olyan anyagokhoz, amelyek a magasiskolához
vezetnek el. A legvégén nagyon érdekes meglepetés és jutalom vár.
A nyelvtanban az ige létezést, történést, cselekvést leíró szó, amelynek három ideje van: múlt - jelen - jövő.
Tagadhatatlan, hogy a nyelvtani ige és az idő kétségtelen (koherenciát) összefüggést mutat. Nem tévedésből
írtuk hosszú Í betűvel az íge szót. Az Univerzumban csak egyetlen dinamikus dolgot ismerünk, magát az időt, és
ezért gondolatkísérleteket kell kitalálnunk arra, hogy mi is tartja az időt mozgásban, (múlásban) vagyis mitől nyeri
az idő a kiapadhatatlan dinamizmusát. Ha erre rájövünk, akkor ebből nagyon sok dologra következtethetünk még.
Azt mindenki tanulta, hogy az atomok roppant dinamizmussal bírnak, a fénysebességnél is gyorsabban perdülő
atommagok körül elektronok keringenek. Dinamikájuk kifogyhatatlan.
Ezt szó nélkül bebifláztuk, és elhittük. De mi tartja az atomokat ilyen évmilliárdokig tartó létezésben és
dinamizmusban? Ez valahogy „nem volt olyan fontos”. A tudományos magyarázatok között olyat is találtam, hogy
az atomok folyamatosan egyre kisebbek lesznek, és innen nyerik a veszteség pótlására az energiát. Mint a
piruettező korcsolyázók. Ez meggyőzően hangzik annak, aki nem szokta végiggondolni a dolgokat. Egyébiránt
csak ötlettelen erőlködés.
Azt csalhatatlanul tudjuk, hogy a minket körülvevő világban minden dinamikus. Az állónak gondolt szikla is
dinamikus, hiszen a kőben is nagyon dinamikus atomok vannak. Szóval minden szikla, hegy, bolygó, csillag,
galaxis vagy egyszerű tárgy amit „állni” látsz, szédületes belső mozgással létezik. A legnagyobb dilemmát az
okozza, hogy az anyagban a részecskék mind balosak, vagyis a mozgásmennyiség paritását (ellenpárját) nem
találjuk. Az antianyag jobbos, de tudomásunk szerint nem ismerünk antianyagból álló anyaghalmazokat.
Felfedeztük, és pillanatokra elő is tudjuk állítani egy-egy részecske erejéig. Egyelőre: ennyi.
A tartós anyagi részecskék félspínűek. Az antianyagiak is ilyenek, csak ellenkezőleg perdülnek.
Főképpen a tartós elemi részecskékre kell fordítanunk a figyelmünket, mert a újonnan felfedezett részecskék
teljesen instabilak. A legtartósabb is elbomlik milliomod másodperc alatt. Valóban tartósak; a proton, elektron,
neutron, neutríno és tükör-párjaik. A félspínű kifejezés annyit jelent, hogy két teljes ciklus után a részecske
visszatér egy kiindulási helyzethez. Ezt perdületre értik, de a forgás és a térbeli keletkezés kapcsolata hiányosan
van megfogalmazva. A kutatók tudatában a proton vagy a neutron tárgyszerű dologként jelenik meg. Valamiféle
bogyócska. Sehogyan se fér a fejekbe a hullám-részecske dualitás lényege, és vakon botladozik tudományunk a
kérdés előtt; hogyan lesz a tárgyakból hullám? ...és hogyan lesz a hullámokból tárgy?
A mozgásmennyiség ilyen látványos aszimmetriájára is illene végre magyarázatot találnunk. Az
akadémikus demagógia itt már kevés támpontot ad. A dolog még érdekesebb pikantériája, hogy a tér is forog,
méghozzá jobbra (J. A. Wheeler). A jobbos térnek sincs általunk ismert paritása. Nem ismerjük a tükör-párját. A tér
J. A. Wheeler szerint jobbos és félspínű, ami népiesen azt jelenti, hogy jobbra forgó valami, és folyamatos
keletkezése során ugyancsak két teljes fordulat után jut el ugyanabba a kiindulási állapotba. Ezt már ötven éve
mondogatják a jobb fizikusok. Ha viszont állandóan keletkezik, akkor olyan valaminek kell létrehoznia, ami vagy
maga az idő, vagy jellegében nagyon hasonló valami ahhoz. Vagyis kétségtelenül dinamikus valaminek kell szülnie
a teret is!
Ha a tér csavarodik, akkor magának a tér forrásrendszerének az egész Univerzumhoz képest parányinak illik
lennie, mert a tér sem terjedhet gyorsabban mint a fénysebesség.
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Ha Einsteinnek tényleg igaza van, hogy a fénysebességnél nincs nagyobb sebesség, akkor az idő
eseményhorizontjainak is legfeljebb fénysebességgel illik terjedni. Ezt egyelőre csak feltételezzük, mert azért
találtunk valamit (két dolgot is), ami mégis gyorsabban halad, mint a félelmetes korlátnak gondolt fénysebesség.
Később (1930 körül) Einstein, Podolsky és Rosen olyan effektusokra lelt, amelyek gyakorlatilag végtelen
sebesség jelenlétére utalnak és ha kíváncsi vagy erre, majd keress rá az Interneten arra, hogy EPR. Tele van vele a
háló. Azóta is gőzerővel kutatják, mert ez lehetővé tenné egy újfajta – rádióhullámok nélküli – kommunikációs
módszer kidolgozását. (Szerintem már húsz-harminc éve meg is valósították a dolgot.) Ebben az EPR effektusban
az a rendhagyó, hogy gyakorlatilag végtelen sebességgel terjedő jelenségeket takar. A szálszerű univerzum
tárgyalásánál, a kvantált stringeknél még visszatérünk a gondolatra.
Minkowszki tanár úr, aki a nagy Einstein matematika professzora volt, először nem hitte el tanítványáról,
hogy valamiféle „relativitás-elméletet” taglaló cikket közölt volna, és amikor tanítványának a szabadalmi
értesítőben megjelent cikkét mutatták neki, akkor azt mondta, hogy ez biztosan valami másik Einstein, mert annak,
akit ő ismer, nem sok tehetsége van a matematikához és a fizikához. A szabadalmi értesítő abban az időben sem
volt tudományos folyóirat. Nos, ez a Minkowszki tanár úr „Raumzeit” névvel illette a téridőt, és azt mondta, hogy
azért írta egybe a két szót (szándékosan), mert a tér és az idő egynemű valamik. Vagyis nincs semmiféle külön tér,
és főképpen nem három dimenziós (!) és ehhez hozzáragasztott elkülönített időfaktor. Száz évvel ez után még
mindig ilyen butaságokkal szórakoztatnak minket. Ez obskúrus dolog! Ez az igazi népbutítás! Nincs olyan
„negyedik” dimenzió, amilyet a mai fizika kerget.
Az időt Minkowszki egy forráspontból terjedőnek gondolta. Szerintünk ez egy bombagól. Nem is lehet
másmilyen, mert ha az idő (a rossz nyelvek szerint) skaláris, ami csak annyit jelent, hogy amennyiben „iránytalan”,
akkor csak minden irányban fénysebességgel táguló lehet (c × t). Ha táguló, akkor sohasem állhat meg. A dimenzió
szó kiterjedést jelent. Ami terjed, az állandóan kifelé mozog egy pontból minden irányba. Ki. A mérettartó
kiterjedés; nem is létezhet, amolyan fából vaskarika. Itt van a pillanat, amikor végleg el kell szakadnod a
szokásaidtól, és beidegzéseidtől, mert ez a szédületes iramban táguló dimenzió nem mérhető le egy mérőszalaggal,
miután nyolc perc alatt eléri a Napot, és hat óra alatt eléri a Plútót a Naprendszer határán.

DE MI TÁGUL ITT?
Nem anyag, nem anyagi részecskék, és nem is részecskék. Akkor meg mi a csuda? Még nem kell tudnunk, de
annyit mindenesetre már felelősséggel feltételezhetünk, hogy ez a hihetetlen iramban táguló, terjedő valami
bizonyosan közegszerű. Különben Minkovszki sem rajzolhatta le egy táguló gömbbel, hiszen ez fizikai és nem
matematikai expanzió! Nem végtelen (csak óriási), nem határtalan (csak egyelőre nem tudjuk, hogy hol a határa) és
nem felfoghatatlan vagy megérthetetlen, de értelemszerűen lesz vele még néhány nehézségünk. Segítségül itt egy
kis ábra a megértéshez. Ez az első őselem előképe. Mire saccolsz melyik lehet a „tudománytalan”, ős-ezoterikus
dolgok közül? Itt hat nyelven leírtam a nevét.

Water, Wasser, Aqua

Voda, Su, Sui

Betlej Tamás grafikája: AZ IDŐ DINAMIKUS EXPANZIÓJA. A DIMENZIÓ KIÁRADÁSA
(Az ábra egy félbevágott gömböt mutat)
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ÍGE-IDŐ 3.
Múlt – Jelen – Jövő
Az előző rész végén volt egy érdekes ábra, amely az idő terjedő dimenzióját volt hivatott szemléltetni. Ez
táguló gömböket mutatott, és ezen az időforrás egyhelyben állt. Ennek szemléltetésére mutatunk egy másik
szemléltető ábrát is, amelyen még jobban megfigyelheted azt, hogy mire is gondolunk akkor amikor az időről
beszélünk. Minkowszki professzor 100 éve ilyennek gondolta az időt. Ilyen az idő múltja. Ez a felfedezés száz év
alatt sem jutott el a nagy elmékig. Pedig Einstein matematika professzora volt. Ha megértik, ma máshol tartunk.

Betlej Tamás dinamikus grafikája: A Dimenzió

Ezt a terjedő valamit nevezték az ősapáink VÍZ-nek. Jó, de félrevezető hasonlat. A másik is ugyanígy járt,
ahol pedig hang elnevezéssel illették a szférikus terjedése miatt, miután a hang ugyanígy terjed a különféle
közegekben. Rengeteg ősi írás foglalkozik az idő szerkezetével, tulajdonságaival. Ha utánanézel, akkor ezzel
kapcsolatban nagyon jókat olvashatsz a filozófiai lexikonban, vagy a „Platon összesben” is. Sok könyvtárban
megtalálod. Euklidész is sokat foglalkozott ezzel a lényeges teremtésfilozófiai kérdéssel, (sokáig élt és tanított
Alexandriában), amire főképpen a „harmadik könyve” utal. Szintén megtalálod a könyvtárakban (magyarul is
megjelent). Platon külön is hangsúlyozza, hogy a Víz őselem, nem keverendő össze a patak vagy tengervízzel. A
mai filozófusok és ezoterikusok pedig ezt teszik. Azt is írja, hogy a Víz egy növekvő gömb. Ez a táguló dimenzió
nem más, mint az idő legősibb állapota. Kezdetben még csak egyhelyben áll a forrása és fénysebességgel táguló
időszférákat szül magából. Ahogy a képen is látod.
Természetesen ezek nem állnak le úgy, mint a mozgó ábránkon, hanem tovább és tovább tágulnak a
végtelenbe. Nos, felmerül a kérdés, hogy milyen is lehet ennek az időből álló hullámvilágnak a
dimenziószerkezete? Úgy elsőre úgy gondolhatná az ember, hogy ez roppant egyszerű, hiszen a gömb egy
háromdimenziós valami, vagyis ez amit itt látunk az mai szemléletünkben 3 dimenziós.
Van egy kis zűr a dologgal. Ha tágul is; az egy új, egy időbeli dimenzió, és akkor ez a valami itt
legalább négydimenziós, mert a tér minden irányában tágul. Minkowszki ezt így próbálta leírni: xyz . ct, (ahol az x,
y, z a térdimenziókat, c a fénysebességet, és t pedig az időt jelenti a képletben), és ezzel a fénysebességgel táguló
fizikai időt akarta bevezetni a tér geometriai ábrázolásába. Ez is tévedés, de legalább már megkísérelte megérteni
az idő dinamizmusát. Csak úgy „mellékesen”, megjegyezve, ő volt az idő újkori felfedezője. A statikus-mechanikus
szemléletűeknek ez a mai napig sem kell, ezért maradnak az „xyz” típusú buta geometriai térnél. (Vagy még inkább
a síknál).
Vedd észre, hogy újabban eltörölték nálunk a tananyagból még az ábrázoló geometriát is. Bonyolult volt a
síkagyúaknak. Ezért azután a legtöbb frissen érettségizett fiatal lazán keveri a kockát az oktaéderrel, és az
ikozaédert, vagy a dodekaédert pedig egyszerűen fel sem ismeri. Ezerfős tesztek után mondom ezt. Fejlődünk. Csak
bámuljátok a trubaduládát! Ne csináljunk elitiskolákat!! Tizenöt éve állandóan ezt fújták. Bejött... Már alig van
kinek. Ha mégis, akkor őrző-védők állnak a kapuban.
Van még egy kis probléma! Ennek a gömbnek a teljes külső felszínén „ugyanannyi az idő”,
flancosabban úgy is mondhatjuk, hogy a felület equitemporiális, vagyis a középső pontból fénysebességgel táguló
időfelszín nem lett a tágulástól sem „háromdimenziós”, hiszen a teljes külső felületen egy picinyke pontocska
(egyetlen időpont) tágul, ami szemléletünkben gömbszerűen reprezentálódik. A „gömbfelszín” bármelyik külső
pontját vizsgálod is, azon mindenhol ugyanazt az „időpontot” találod. A külső felület teljesen egyidejű! Vagyis:
Egy pont.
Ez a hihetetlen valami ugyanígy létezik a fekete lyukak leírásánál is, nézzél csak utána! Úgy nevezik a dolgot,
hogy szingularitás. Ez ott azt jelenti, hogy a zárt (bezáródott) eseményhorizontú fekete lyuk eseményhorizontja
teljeséggel pontszerű. A pont mögött pedig akár száz csillagnyi (ördögien hatalmas :-) tömeg áll lesben. Óriási, és
mégis egy pont az egész. Ha a közelébe jutsz, akkor majd „meglátod”, hogy milyen is a palacsinta típusú űrhajó!
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Azok a fantáziálások, hogy ezen keresztül majd csodás új világba jutsz; egyszerűen képtelen butaságok. Fizikusok
és csillagászok is terjesztik. He-he...
A dimenzió még a szkeptikus elméknél is kiterjedést jelent, ami ugye – úgy, mint ahogy logikailag
bizonyítottuk – kifelé terjed. Pontosan úgy, mint a fenti ábránkon. Minden irányban. Állandó méretű kiterjedés
nincs! Ez fából vaskarika!
Ha a külső felszín egyidejű, akkor viszont minden „felületi” pontja ugyanazt az egy pontot jelenti, vagyis az
egész is csak egy pont. Ez jó kis csapda ugye! Ki tudunk-e jutni belőle?
Fel a fejjel, kedves kárörvendező barátom! Kimászunk!
A külső felszín homogénen egyidejű, de a rendszerbe befelé haladva már fölcsillan a remény. Itt ugyanis egy
olyan közegbe lépünk, amelyben a rendszer jelene felé haladhatunk. A „külső felszínen” ugye a nulladik
momentum van, amit a legelső pillanatban bocsátott ki az időforrás, vagyis itt van a legrégebbi múlt, és ahogy
befelé haladsz a kifelé áramló időközegben egyre jobban közelítesz a rendszer jelenéhez. Az ott trónol az időközeg
közepén. Gondolj a fent mozgó ábrára!
Itt befelé haladva már feltétlenül megjelenik egyfajta „1” dimenzió (első), hiszen ezeket a „0” dimenziós
„felszíneket” átdöfve újabb és újabb időpontokon haladsz majd át, és ezek már egyfajta szálszerű dimenziót (egy
kvantált stringet) jelentenek a te szemszögedből nézve. Időpontok sorozatát. Ha állsz, és áthalad rajtad, akkor is így
van, akkor is időfolyamatként éled át a dolgot, mert mindig újabb és újabb időpillanatokat jelentő szféra halad át
rajtad. A vonal állítólag a pontok végtelen sorozata. Itt az oszcilláló időforrás időben egymást követő oszcillációs
folyamata sorozatszerűen látható, de ha befelé haladsz, akkor ezek az egyre közelebbi jelent is jelentik, vagyis te
éppen a jövőben, a jövő felé tartasz akkor, amikor a múlt régebben keletkezett rétegei között a jelen irányába
utazol. Ilyenkor a létezési eseményt felgyorsulva látod. Ez is múlt, de neked mégis előbb érkezik, mintha
egyhelyben állnál. Ezért neked „jövő”. A jelent viszont csak akkor láthatod, ha te magad vagy az.
Azért van egy kis baj ezzel! Ebben az egészben semmiféle megfogható sincsen.
Ez igaz, de sebaj, majd kialakul az is.
De mégis baj van! Az a kérdés, hogy miből „keletkezik” a jelen? Ez komoly gond.
Akkor most még mélyebbre kellene hatolnunk a titkok feltárásában? Feltételeztünk egy Minkowszki-féle
táguló dimenzióhoz hasonlítható idődimenziót, de még nem tudjuk azt, hogy mi is kelti tulajdonképpen az időt a
rendszer origójában (középpontjában). Miért jön ki azon a kis huncut ponton vagy „likon” keresztül „erre az
oldalra”. No és, hogy mi van a ponton túl?
Az Isten a vizeket alsó és felső vizekre osztotta. Lettek alsó vizek (múlt), jelen, és felső vizek (jövő). Nem
kétséges, hogy mivel a kétféle „vizeket” most is az Isten választja ketté, az idő jelene az maga az Isten, vagy
ahogyan a hunok és magyarok nevezték mindig is, Ő az aranyatya! Mindenhol és mindenben jelen van... mert ő
maga a jelen. De hol van a jelen? Gondold meg nagyon alaposan!! Te csak a múltat látod, mert a dolgok között
távolság van. Kisebb vagy nagyobb, de távolság. Amíg a fény a szemedbe ér, az már régen a múltat mutatja neked.
Te a jelent sohase láthatod. A fénysebesség miatt. A csillagok esetében ez már igazán nyilvánvaló. Még a
legközelebbi csillagot, a Napot is csak nyolc perc időkésedelemmel láthatod. Az utána következőket pedig négy
évnél régebbről
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ÍGE-IDŐ 4.
Valaki és Valami
Az előző részben jól feladtuk magunknak a feladatot, hiszen nem volt elég az, hogy előkapartunk egy szinte
felfoghatatlan újfajta (száz éves) idő-dimenziót, (pontosabban) elkezdtük meghatározni az idő belső közegének a
mivoltát, a kisördög feltett egy egészen logikus kis kérdést nekünk. Miért tör elő az idő a rendszer középpontjából?
Ez bizony jó kis feladat! Jó nagy vákuum (és setétség) lett itt a... fejünkben. Erről azután tényleg nehéz lesz valami
okosságot megtudni.. Se műszer, se könyv, se elmélet, se semmi. Merre induljunk?
Azért van itt elég hely a világegyetemben. Mindenfelé sokáig mehetünk, mert nem egy pontnak tűnik
dolog, ahogy körülnézünk! Két csillag között úgy milliárdszor milliárd kilométerek. Jó kis tágas elképzelés. No, és
ráadásul ezermilliárdnyi csillag is van. Jó lenne rájönni, hogy hogyan és mitől működik ez az egész. Mi mozgatja
ezt a végtelen és sokszínű világot? Az időt az előbbi részben „kívülről” egy pontnak mondtuk, de mégis táguló
gömbnek rajzoltuk le, és ebbe belehatolva megjelent a mozgáspályánk mentén egy szálszerű dimenziósor, ami
mégiscsak nagy dolog. Az igaz, hogy ez a „dimenzió” pillanatnyilag még csak a mi elménkben létezik, mert a
benne való képzeletbeli mozgás során a megérintett időpillanatok sem tárgyiak, hanem virtuálisak voltak a mi
anyagi világfelfogásunk szemszögéből. Mi tárgyakban tudunk csak arányítani vagy megérteni. Az idő anyagtalan
semmi a mi számunkra. Annyira nem létezik, hogy tudományunk a legjobbnak látta azt, ha egyszerűen figyelmen
kívül hagyja ezt a kardinálisnak tűnő kérdést.
Szóval kíséreljük megfejteni azt, hogy milyenek is lehetnek az időforrások?!
1. Először is tételezzük fel, hogy tényleg vannak valamiféle időforrások, hogy
érdemes legyen róla elmélkedni! Ha pedig vannak, akkor milyenek lehetnek?
2. Hány ilyen időforrás lehet az Univezumunkban?
3. Szaporodnak-e, vagy állandó a számuk?
4. Hol van az idő jelene? Egy helyen vagy több helyen van a jelen? Esetleg nincs is
ilyen, vagy talán mindenütt csak az van?
Sok itt a megválaszolandó kérdés, így azután vegyük szépen sorjában!
A legelső kérdés, hogy; milyen lehet egy ilyen dimenzióforrás?
Hát, vagy olyan nagy, hogy azért nem látjuk, vagy pedig olyan kicsi, hogy azért. Vagy mind a kettő? Jó,
tudom, hogy ez már normális gondolkozással teljességgel hihetetlen, de mégis elképzelhető. Gondolj csak a fekete
lyuk paradoxonára. Óriási tömörségű és tömegű – esetleg sok csillagnyi – anyag, és mégis csak szingularitás. Egy
pont az egész.
A világot a keletiek szerint (ez 3 milliárd ember!) két őserő kormányozza. A KI és a CSI. Ezek keltő forrása
parányi, kiterjedése óriási (de nem végtelen).
A magyarok erre a kettőre együtt azt mondják; KICSI, CSÖPP-S-ÉG. Vagyis ha szóelemekre bontjuk a
szavainkat, felvillanthatnak valamit ősi felfogásunkból. A fogalmat kifejező paradoxon ott lapul a szóban. A
lenézett népi szavaink is aranyat érnek. Csiba te! Ebből a „ba” szótag ősi értelmét kellene kitalálnotok. Ha rájöttél,
írd meg erre a címre: univ-universitas@freemail.hu
Ezek a szavaink mindent elmondanak annak, aki végiggondolja őket. Van egy nyelvészeti oldalágunk, és itt a
Föld nyelveit vizsgálgatjuk (206 nyelvet!!). Ezt a startlapon találod meg. Nem árt, ha keresel és letöltesz magadnak
néhány egzotikus szótárt a Netről. Ajánlom a www.freelang.com címet, ahonnan teljesen ingyenesen nagyon
egyszerű, de nagyon praktikus szótárakat szerezhetsz. Ezek azután egybe (egy könyvtárba) telepíthetők.
Személyesen is búvárkodhatsz egy kicsit. Például keress rá arra, hogy „sumer”, „hyeroglif”, „hawaii”, „tibet”,
„chinese”, „dictionary”, „download”. Sok érdekeset fogsz találni.
Visszatérve a forma kérdésére: akkor egy olyan ponttal, amit ma a geometria és a fizika is használ,
nem sokat kezdhetünk, hiszen az olyan statikus, mint egy döglött elefánt. Azt a pontot tényleg nem használhatjuk a
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világképünk felépítéséhez. Ki kellene hát eszelnünk egy dinamikus „pontot”, ami pontszerű is, meg nem is.
Hoztam is madarat, meg nem is. Mint a Mátyás királyos mesénkben. A pont jellegét is meg kell adnunk, és
különféle dinamikus tulajdonságokkal is fel kell cicomáznunk. Ezek a tulajdonságok már kezdetben is fontosak,
mert később már csak gyenge érvekkel lehet elővarázsolni őket.
EZEK: A létezés, a tágulás és a forgás. Ezek nélkül nem lehet elindulni egy intelligens világkép kialakítása
során.
Akkor lássunk hozzá!
Logikátlan, hogy a bonyolultabb felől haladjunk az egyszerű felé. A legtökéletesebb és legegyszerűbb
formának a gömb tűnik, mert ugyanúgy egy adattal jellemezhető, mint a kör. A sugarával. Ez az egy adat mindent
elmond egy gömbről. Innen – erről a nevetségesen egyszerű ugródeszkáról – már elindulhatunk a nagy kalandra.
De vajon mekkora lehet a sugara egy gömbnek? Akármekkora? Kicsi is, nagy is lehet. Akkor a legkisebb
gömb legyen a pont?! Legyen ez a gömb sugarának a határesete! (F. Viktor ötlete) Ezzel akkor a pont egy olyan
gömb, aminek minden elképzelhető kicsinységnél is kisebb a sugara.
Igen ám, de ha nulla a sugara, akkor már a gömbnek nincsen külön bentje, csak kintje, és mivel ez egy
pontszerű gömb, így a külső felszíne is nulla lesz.
Az nagyon is kecsegtető! A nulla csak a számtanban mumus mumuskám, mert a felsőbb
matematikában (komplex matematika) akár osztani is lehet vele. (Jobbágy Péter ötlete) A következő lapon majd
mutatok valamit, ami izgalmas lesz!
Vita helyett most – csak a logikai sor kifejtése miatt – lépjünk tovább!
Kellene egy olyan önmagába visszatérő 1 dimenziós áramlás a parányi gömbön, ami elindul az „északi
sarkán” és egyre jobban elönti a gömb felszínét, majd az egyenlítőjétől lefelé egyre szűkül, és a végén egy pontba
érkezik a „déli sarkon”.
He-he.. de ott be is dugult a dolog, pedig egy önmagába visszatérő áramlás kellene, nem ilyen
bedugulós.
Jó, akkor fúrd át a gömböt a déli sarkától az északi sarkig és akkor majd záródik az áramlás. Ez már
jobb lesz az előző ötletnél. Ilyen vortexek szép számmal találhatók a középkori ábrákon is. Egy ilyen vortex lehet
egyszerű is, meg bonyolult is, attól függően, hogy két, három, vagy több frekvencia szüleményei.

Ezt jól kifundáltad! Ez véletlenül nem a tudás almája?!

Nem annak szántam. De tényleg jópofa a hasonlatosság! Meglehet az is, hogy régen csak ezt a valamit
értették alatta, és nem valami rossz dolgot? Az emberek azután jól kiforgatták az eredetileg ártatlan töltetű tudásra
alapozott jelentéstartalmat, mert már elfelejtődött a dolog? Ez itt csak egy egyszerű topográfiai feladat. A felső és
az alsó pontot egyéb módon is közelíthetjük egymáshoz.
A komplex síkot úgy is el lehet gondolni, hogy egy síkra ráállítasz egy gömböt. A gömb (déli sarka) hozzáér a
síkhoz egy ponton. Rajta áll. Ezután ez a pont lesz a közös origó. A gömb északi sarka pedig legyen a végtelen. Így
ha minden vetítővonalat (lézersugarat) innen indítasz, akkor az a gömböt valahol átdöfve a síkod egy bizonyos
pontját jelöli ki.
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Viktor: Nem is ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy a gömb tetején minden irányba végtelen van.
F. Viktor kiegészítése:-) Vegyük a komplex számsíkot és a fölé írható komplex számgömböt! A komplex
számgömb legalsó pontja a nulla, legfelső pontja a (minden irányú) végtelen. A nulla csak „helyszerű” (nem ad
meg tartományt, csak helyet), a végtelen csak „tartományszerű”, (nem ad meg helyet, csak tartományt).
Amennyiben a kettőt egy pontba „összenyomjuk”, úgy egy nulla belső sugarú tóruszt (Bindu) kapunk, amelynek
középpontja immáron egy teljes értékű szám. Így a Bindu minden egyes pontja egy komplex szám. Középpontja
csak helyzeténél fogva speciális, mivel ő a szemlélőpont.
Egyetlen tulajdonság nincs meg a szemlélőpontban, ami minden más pontban megvan: az irányultság.
Pontosabban szólva a nullától nem örökölhetett irányultságot, hiszen nem volt neki. A végtelentől viszont örökölte
annak „mindenirányultságát”. Vagyis a jelen mindenfelé terjed.
Na ne! Csak addig, ameddig egyszer csak kifelé nem kezd mutatni... Az északi sarkon állva is tudsz
lefelé világítani a lézereddel, de vízszintesen már nincs is döféspontod. Hogyan akarod te ezt ahhoz a bizonyos
dinamikus ponthoz felhasználni?
Kétségtelenül igazad van az előbbiekben, de a Viktornak jó az ötlete erre. A végtelen éppen a nulla fölé
esik a gömbünkben. Ha a nulla páros, akkor logikus, hogy a végtelen csak páratlan lehet.
…-8; -6; -4; -2; 0; +2; +4; +6;+8;...
Ez most csak azt akarja mutatni, hogy a nulla miért páros. Amit most Viktor indoklásul elmondott, az
kulcsfontosságú. Ne vedd viccre a komoly dolgokat!
Lehet, hogy az igazi végtelen egy kör?.. vagy pedig egy lemiszkáta?
Jó, akkor most a végtelent jelentő pontot a gömbünkön húzzuk egybe a nullájával! No és mi jön ki
belőle? Egy – az előbbihez nagyon hasonló – felület, ami a gömb két átellenes pontjának összehúzásából alakul ki.
Ez egy toroidális forgástest. Nem más, mint egy tengely mentén megforgatott lemniszkáta. Ami egyúttal a végtelen
jele is. Majd megszerkesztem mozgásban. Vagy a Tamás...
Az alábbi ábra ugyan itt egy pontból majd egy körlapból indul el, de a végeredménye jó. Tamás egy ilyet
rajzolt.

Betlej Tamás dinamikus grafikája: A FORRÁS METAMORFÓZISA
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ÍGE-IDŐ 5.
A kifordult létezés
Az előző részben már eljutottunk odáig, hogy az időnek közegszerű valaminek kell lennie, mert különben nem
hozhatna létre interakciókat, vagyis egyik időrendszer nem tudna hatással lenni a másikra. A részecskeszerű
megoldás itt téves út, mert az anyagi valami meglétét feltételezi. Az is fontos, de az egy másik dolog, az időnek egy
másmilyen megnyilvánulása. Gondolatmenetünk egyelőre még nem tart ott, hiszen gondolatkísérletünkben még a
tér sem létezik. A közegszerűség hiánya lehetetlenné tenné a további dolgok kialakulását, és mai kozmológiánkból
pontosan ez a lényegi elem hiányzik. Pedig mi tovább akarunk lépni. A közegszerű idő táguló világának a belsejét,
belső közegét valamikor régen; esszenciának nevezték. Ez akkoriban nem rumaromát jelentett a fejekben, hanem
olyan dolgot, ami a mai ismereteinkben (már és még) nem szerepel. Ez olyan valami, ami csak időkiáradásokból
(színtiszta időközegből) áll, valami, aminek a hiányát semminek szoktuk nevezni.
A semmi nem ellenpárja a valaminek, mert nem alakulhatnak egymásba, és egymásnak nem is a negáltjai.
Nem ellentétek, mert a nemlétezésből sohasem keletkezik létezés. A létezés originális ok, nem keletkezett, hanem
mindig is volt. Olvasd el (mondd el) a „hiszekegyet” és most kivételesen figyelj! Ez a gondolat ott is megtalálható.
A dolgot a létezés fogalmával jobban meg tudjuk közelíteni, mert így érthetőbben cseng a szó. A LÉ és a LÉT
szavunk rokon egymással, mert a lé folyadékot jelent, jelen esetben Vizet, az idő ősállapotát jelenti és ennek forrása
a lét. (A szent őselemeket szándékosan nagy kezdőbetűkkel kezdem, hogy mindig tudni lehessen, hogy melyik
fogalomra gondolok). Bármilyen furcsa, de a „pi-a, lő-re, lötty, i-tó-ka, i-tal, i-szik, szlo-pál, nya-kal” szavaink
nagyon közel állnak a gnózishoz. Ezek a népnyelvbe lettek visszaszorítva, és ennek fő eszköze a városi
intellektualizmus volt. Ez szerencsére nem bizonyult eléggé hatékonynak.
Az IDŐ és a LÉTEZÉS egyféle dolgot jelentenek. Héberül ÉL annyit jelent, hogy VAN.
Ide ugyan vanocskát írtam, mert az a kis ékezet, az bizony a pontozatlan írásban éppen a lényeget jelenti. Ez
az a „jotta” (ióta) ami az egyetlen magánhangzó az óhéber írásjelek között. Ez az Í. Ugyanaz az Í, amivel az ige,
Isten szavunk is kezdődik, erre mondtuk valamikori beszédünkben, hogy a Biblia szövegén egy „jottányit” sem
szabad változtatni. A héber ÉL =van, ÉLI = vanocska értelmek világosan rámutatnak arra, hogy ez egy kicsinyítő
képző, és egyben utalnak az isteni forrás parányi voltára. Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy írásjeleinkben
külön is megtalálható a teremtés minden logikai eleme. Ennyit számít egy pont, vagy egy vesszőcske. Innen a
gyermekmondókánk is. Pont, pont, vesszőcske, készen van a fejecske. És pontosan innen ered az a furcsa kisangyal
ábrázolás is, ahol egy lényegében testetlen fejből indulnak ki a szárnyacskák. Gondolat és repül. Ezt egy
„földhözragadt elme” persze csak így tudja ábrázolni. A fej a gondolkodás elengedhetetlen kelléke, és a madárszerű
szárny pedig a repüléshez nélkülözhetetlen. Azért írtam, hogy ez földhözragadt, mert amellett, hogy kedvelem a
kedves kis puttókat, félrevezetőnek tartom az összes hasonló ábrázolással együtt. Ami transzcendens, az nem
anyagi. A tér és a fény ilyen. A rádióhullámok is ilyenek. Nem lehet őket lerajzolni, vagy lefesteni. Nem tiltott,
csak értelmetlen.
VAN. Angolul ez azt jelenti EGY. Igaz, hogy leírva ONE, de később majd fény derül az O és a NE értelmére
is. Olaszul a semleges egy; UNO, a nőnemű; UNA. Van ahol nem egynek, hanem Ő-nek nevezik, és ez az ősi
nyelvekben sok helyen van így. (pld; sumerül ABA és ANA). Oroszul ez pontosan a nőnemű ő (személyes névmás,
ana), de ott is van egy semlegesnemű ANO. Ez más szláv nyelvekben (szlovák) IGEN értelemmel is megjelenik;
ano je. Az O, A betű két teremtőt takar! Ugyanígy az Ú és a Í. A magyarban is ott búvik; Ige, Igen. Egy, él, van,
igen, jó, jobb, Isten. Mert majd' elfelejtettem, hogy sok nyelven Isten értelemben is használják. Egy-s-ég. Él
héberül Istent is takarja. Jákob létráján jobbra fentről a második. Egy a tíz közül. Jézus (Joshua ben Miriam)
lélekneve. Keleten Jézust ISA prófétaként tisztelik. (Törökül Isa = Jézus) Az iszlám próféták között is nagyon
jelentős helyet foglal el (nagy tisztességben áll), és az óind Upanisadok is tartalmaz egy ISA UPANISAD című
tanítást tőle. A feltámadása után Indiában hunyt el nagyon idős (105 ? éves) korában. Csodálatos, prófétához illő
síremléke még ma is megvan, de erről nálunk szinte semmit se lehet hallani. Talán túl racionális lenne. Pedig az
„csak” a teste. A keresztények nem zarándokolnak oda, így a helyi lakosok ápolják elévülhetetlen hagyományát.
Arról a kiindulási egyről emlékeznek meg így a nyelvek, akiből a teljes teremtés elindult. Ennek néhány
előképét már mutattuk a mozgó ábrákon. Most ne vallási módon közelítsünk a kérdéshez, hanem logikai módon!
Figyeld meg a mondákban, fennmaradt feljegyzésekben a jelzőket, és a logikai környezetet!
A létezés ősforrása nem mérhető össze semmivel, amit ismerünk, és azért nem találjuk, mert csak őt látjuk. Az
egyet. Ez a kiindulási egy a saját létezésének a rabja. Semmit sem tud tenni, csak létezik, létezik a végtelen időktől
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a végtelen időkig. Ez nem is olyan kevés, mert ez az egész Univerzum legfontosabb lényege. Ismereteink szerint
mindig volt, olyan állandó, amilyet itt a bomlás, a végesség világában el sem tudunk képzelni. Mi a végtelent nem
tudjuk elménkbe fogadni, mert itt minden dolog kezdődik és végződik. Úgy próbálunk ez elől kitérni, hogy nem
adunk becsületes válaszokat a kérdésekre, vagy tarthatatlan logikájú elméleteket harsogunk szerte a világba. Az
emberiség őstudatában valami egészen más őrződik a világ keletkezéséről. Ez szerepel a keresztény hitvallásban is,
de minden ősi vallás ennek ismeretén alapul. Nem egyházi kérdésekről van szó hitelveink alapjaiban, hanem
ismeretelméleti fogalmakról. Ezek a valamikori tudásbázis elvesztése okán egyre inkább elvesztették valamikori
átütő erejüket. Görcsösen őrizgetett hitelvekké egyszerűsödtek. Ez rengeteg konfliktus kiindulópontja lett.
Ma a materialista vallás a legerősebb a hitelvek között. Iskolarendszereink (még az egyházi iskolák is!)
behódoltak ennek a vallási áramlatnak. Kritikátlanul átvették a tévtanokat, tanítják a hullámfüggvényekkel átitatott
(matematikai ihletettségű) függvényeket, és meg sem fordul a fejekben, hogy a száz éve tanított tételek
hullámfüggvényei egy gyerekes hibára irányítják rá a figyelmünket. Az agyonvizsgált függvények csak
matematikailag látszanak hibátlannak, de: Hiányzik a függvényekből a generátor elem!

Alaptétel: FORRÁS NÉLKÜL NINCS SEMMIFÉLE FIZIKAILAG IS VALÓS HULLÁM!
Van egy kis elmaradásunk annak a kérdésnek a vizsgálatával, hogy milyen lehet ennek az esszenciális
(közegszerű) időnek a forrása. A 4. részben már két ábrát is lehetett látni az elméleti megközelítésről, és a záró
ábrán már eléggé jól becserkésztük ezt a kérdést. A forrás topográfiáját várhatóan nem a teljes dimenziók
birodalmában kell keresnünk; 1D, 2D, 3D, 4D, stb. mert ezek merev egészek, és körülményesen dinamizálhatók. A
matematikában már terebélyesen létező fraktálok helyesebb útnak látszanak, mert amellett, hogy önhasonló világok
kialakulását teszik lehetővé, egyre több dolog mutat arra, hogy a természet alakzatai szintén fraktálisak. Egy
egyszerű kis függvény megadott határparaméterek között iterálva hihetetlen sok variáció felfedezésére ad alkalmat.
A nullából ott sem lesz semmi. Ha a fekete részben akarsz továbbhaladni, a függvénygenerálás lefullad.
Az alsó határparaméter legyen 1/2.
Ez esetünkben akkor éppen egy féldimenziót jelent, de ki hallott már ilyen dologról. A dimenziót nem
is lehet megfelezni!
Jó, akkor keveredjünk bele egy kicsit át a topográfiába. A legnépszerűbb és nagyon egyszerű
topográfiai alakzat a Mőbiusz-szalag, amit itt mutatok.

Ez egy roppant lényeges elem a további lépésekhez. A feladatot igazán megérteni csak akkor lehet, ha az
ember egy kis fáradtsággal összeragaszt ilyet egy papírszalagból.
Ne legyél lusta, és csináld meg legalább egyszer! Ez egyszerű csíkokra vágott újság is lehet az alapanyag.
(Kb. 5 cm széles csíkokat kell vágni belőle). A dologhoz kell egy olló, ragasztó meg egy írószerszám. Ha géppapír
is akad (A4), az már egyenesen fölséges. Illesszük össze a papírcsík két végét, majd az egyiken fordítsunk egy fél
fordulatot és így ragasszuk össze azokat teljes szélességükben. (Lásd a fenti képet)
Most húzunk egy vonalat a szalag egyik oldalára ceruzával. Ha jól ragasztottuk össze, akkor jön a nagy
meglepetés, mert a papírszalag közepén húzott vonal visszatalál magába, de úgy, hogy előbb mindkét oldalon
végighalad. Vagyis; így a papírunknak nem kettő, hanem csak egy oldala lett.
Most pedig vágjuk hosszában ketté a vonal mentén! Erre még mindig egy karika jön ki belőle, csak dupla
olyan hosszú és megemelkedett rajta a csavarodások száma kettőre. Az új Möbiusz szalagot viszont csak egyszer
kellett körüljárnod, hogy a ceruzavonalad visszaérjen a kiindulási pontra, tehát ennek a szalagnak ismét két oldala
van. Most ezt a hosszú szalagot is vágjuk ketté! Itt jön a lényeg! Lánc lett belőle két egyforma (a kiindulási
alakzathoz hasonló!) szalag születik a szalagból; ugyanannyi bélcsavarodással. A kíváncsiabbak még ezeket is
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kettévághatják, de a szalagok innentől kezdve egyformák, csak keskenyebbek lesznek. DE vedd észre, hogy közben
egy egész fordulat is búvik a dologban... Nos ez a teremtés legfontosabb lényege.

Az Isten ezerszer eléd teszi a lényeget, csak te nem figyelsz! Az újrafeldolgozás jelét mindenki látta már... Ez
is egy ilyen Mőbiusz szalag, és ha valaki végiggondolja az egyoldalúság következményeit, akkor rájöhet, hogy
miért is vizsgálódtunk a „világ legkisebb gömbjének”, a pontnak a kérdésében, ami gondolatkísérletünkben
ugyancsak egyoldalúnak adódott. Azért, mert az is egy nagyon hasonló topográfiai osztályba tartozó határeset, és
mert annak is; csak külső oldala volt. Sajnos egyelőre a kapott eredmény csak elméleti értékkel bír, mert az a pont
nem dinamikus és az időben sem létezik még. Ezzel csak az egyoldalúság izgalmas játékát mutattuk meg, de nem
erre fogunk továbbhaladni. A Klein-féle palack ugyanerre a dologra irányuló kísérlet, de az is megmaradt
topográfiai érdekességnek. Itt már nem egy szalag, hanem egy test hasonló tulajdonsága figyelhető meg.

Klein-féle palack és egy szép kis kifordult topográfiájú felület

Ez ugyanúgy nem vezet tovább minket, bár az általunk mutatott második felület (jobboldali ábra) már sokkal
közelebb áll a lényeghez, mert ennek metszeti képén már megjelenik egy kis belső üreg, amely egy ponton
áthaladva kifordul, majd vissza – ha egy felületi trajektóriát követünk. Van egy ellenállhatatlan sugalmazásunk,
hogy miután már emlegettük a gömböt és az előzőekben a lemniszkátát (a végtelen jelét), hát vegyük elő újra.
Biztosan nem véletlen, hogy ezt a jelet használjuk erre a célra! Mint az előbb a „recycled” jelet.
Ami nagyon előttünk van, arra kell lennie a kulcsnak!
A MONÁSZT (gör.) kell kitalálnunk, amit minden létező alapjának tartottak a görögök, és G. W. Leibnitz (e:
Leibnic) 350 évvel ezelőtti matematikus filozófiájában is a minden létező alapját alkotó, önálló mozgással
rendelkező önálló „szellemi” lényeket takarja. Ez persze nem valami lepedős szellemet jelent, hanem olyan
valamit, ami intellektuális, de mégsem anyagi. Ilyenekről minden földi vallás beszél. Ez az Íge forrása. Így hosszú
Í-vel írták. Nézd meg a Bibliában. Ez az í hang fontosságát is jelzi. Majd nézd meg egy akármilyen szótárban, hogy
milyen szavakat kezdünk hosszú í-vel! A héberben egy magánhangzót írtak valamikor, az Í-t. Jele ' egy ilyen kis
cseppalakú aposztróf, egy tűzjel, Isten jele. Ez az a bizonyos „jotta”. Eredetileg a görög ióta az istenadta, csak a
népszájon átalakult. A Biblia szövegére mondták (amint már írtam), hogy egy „jottányit” se változtass rajta. Azóta
legalább 150 nyelvre fordították le. Truccból. Csakhogy minden betűje mélyebb titok, és ennek a könyvnek nincsen
párja a Földön. Hétszeres tömörítésű szöveg, és még a hetedik „zip” is értelmes szövegolvasatot ad. Ez annak
ellenére is igaz, hogy több szerző elkülönült műveinek is meghatározták már. NEM. A Biblia nem más, mint az
Élet könyve. Te is benne vagy. Név szerint. Mindenki benne van, aki 3200 éve élt a Földön, és aki ezután élni fog.
Egészen az idők végéig. Természetesen a rövid életrajzokkal, gyermekeiddel, partnereiddel, munkáddal és
haláloddal együtt. Az elejéről hiányzik a Tudás könyve. Ez 77 könyv, amelyek a világ rendszerét mondják el az
atomoktól és energiakvantumoktól a makrokozmoszig. Örömmel tudatjuk, hogy nekünk még megvan. Itt már
olvashattok erről is.

A lemniszkáta a nyolcas számunkban is állandóan előttünk van. Érdekessége, hogy a komplex síkon pontosan
a lemniszkáta kilencven fokkal elfordított párja jön ki (Kovács tanár úr felfedezése), ami úgy néz ki, mint egy
négyszirmú virág.
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Keress ilyet a KORONA águnkon, a magyar koronán! A zárólap alján és tetején és a legelső lapon indul.
Majd meglátod, hogy a Szent korona nem egy felcicomázott ékszer.
A kvaternióknál tizenhat szirmú – de térbeli – alakzat lesz belőle. Egy valós és három virtuális. Ez később
még jól fog jönni nekünk. A lemniszkátánál a kis kereszteződés is nagyon érdekes, mert ha visszagondolunk a
Mőbiusz szalagra, amit nagyon hasonlóan meg lehet csavarni, akkor azt a kis félfordulatot akár egy eszményien
vékony szállal is el lehet képzelni, még egy ilyen lemniszkátával is. Sokan törték már ezen a fejüket, és az
egyoldalúság is sok matematikust ejtett bűvöletbe. A Cassini görbék is kellenek majd, mert ez a polimorfózis is
ismert, de alapvetően ez sem lett része a gyakorlatunknak. Sok ilyen felfedezés van, ami a „már majdnem
telitalálatnál” maradt annyiban. Talán akkor még nem volt itt (ott) az ideje, de nekünk most mégis jó lehet.

Cassini is küszködött a feladattal, de lehet, hogy csak mi aratjuk majd le munkája gyümölcsét!? Innen már
csak egyetlen lépés van a felület megalkotásáig, amelyet a legelső lapon is láthattál már. Forgassuk meg az Y
tengely mentén a lemniszkátánkat! Egy toroidális forgástestet kapunk. (Lemniszkátoid – mondja erre a Tejföl atya).
Ez már kissé mozgalmasabb dolog, és animált gifben jobban mutat, mint álló ábrában. Ez is lemniszkáta, csak
bővült egy forgásdimenzióval.
Ugyanígy fedeztem fel a Thalész-tétel egy izgalmas kiterjesztését is. A Thalész háromszög is megforgatható
az átfogója körül. Ekkor két fenékkel egymásnak fordított kúpot kapsz a térben, amelyek talpszöge derékszögre
egészíti ki egymást. Ezt a tételt majd használni fogjuk, úgyhogy nem árt, ha egy kicsit végiggondolod,
lerajzolgatod. A tachionok jelenszögét fogja kiadni, és azt a hatalmas trükköt, amikor egyetlen pontból fogunk
szöget szerkeszteni. A matematikus főnököm annakidején azt mondta, hogy ez lehetetlen. Egy esetben mégis
lehetséges volt. Tetszett neki a megoldásom.
Most egy egészen új matematikát, dimenziószemléletet és kozmológiát kezdtünk csinálni. Akkor forgassuk
végre meg azt a huncut kis lemniszkátát! Ennek már valamiféle felszíne vagy mije kezd lenni, de hogy is van ez?
Most ne egy vonal mentén induljunk el, hanem egy ekvitemporiális (egy adott pillanatot reprezentáló) ponton.
Ilyen közös pont csak egy van; a kereszteződésnél.

Ez – ahogy elhagyod a pontot – egy olyan furcsa körré válik, ami egy pontból kiindulva egyre táguló (de
mégiscsak egyetlen időpontot jelentő) körré nyúlik, majd elérve a lemniszkáta legnagyobb átmérőjét újra szűkülni
fog, majd újra összezsugorodik egy eszményi ponttá. Ez az a kereszteződés, amelyik a végtelen jel közepén látható.
Ha ezt a pontot kinevezzük jelennek, akkor ez a kiáradás most nem végtelen kiterjedésű lesz, de végtelen ideig
keringhet magában. A miértre még válaszolni kell, de ez még sok alapkutatást jelent. Mondjuk lefelé indulsz el a
kereszteződési pontból, és ami kiárad az legyen a múlt. De akkor hol a rendszered jövője? Igen, a múlt a
lemniszkáta toroid „egyenlítőjétől” számítva átminősül jövővé, mert csak eddig távolodik a jelenponttól, majd
egyre zsugorodik és zsugorodik, majd kihúny egy pontban; a jelenben. De sebaj, mindjárt kijön alul, és innen újra
múlt lesz belőle! A végtelenségig. Ez a várakozó fénymag.
Mekkora ez az objektum? Ennek a kérdésnek még nincsen értelme, mert a tér még nem is létezik! A
távolságot még nem lehet értelmezni. A jobb elképzelés kialakulásához itt van még egy szép szemléltető ábránk.
Tamás atya mindent megalkotott a megértéshez.
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Betlej Tamás dinamikus grafikája

Ezen be lehet kukucskálni a rendszer belsejébe, és ott ki lehet lesni a rejtett jelenpontot, ott ahol legjobban
leszűkül. Itt már a következő lépés is felsejlik.
Most jön a bukfenc! A középső jelenpont egy „kereszteződés”, vagyis nincsen rajta még egy kicsinyke
lyuk sem!
Az igaz, de itt nem anyagi (de még csak nem is matematikai) valamiről van szó, úgyhogy ez a
kereszteződés akadálytalanul létrejöhet, és ezzel fel is találtuk a „kapuja-sincs átjárót”, a jelenpontot. Ebben a
pontban van a Mőbiusz szalagnál vizsgált csavarodás, vagyis ebben a pontban fordul át 180 fokot a felület, és ezzel
a bentből kint, és a jobboldalból baloldal lesz. Ez egy egyoldalú felület, egy olyan „tartály”, ami parányi és egyúttal
végtelen (meghatározhatatlanul nagy) űrtartalmú is, hiszen amikor a „külső” felületén tartózkodunk, akkor az
edény „űrtartalma” mérhetetlenül nagy, de egyoldalú jellege miatt a belseje és a külseje egy. Irányvektorai
ugyanúgy kioltják egymást, mint a Mőbiusz szalagéi, de ez jobb mint a Klein-féle megoldás. Ez a hely még nem
igazán „hely” (mert hely és távolság csak a később keletkező térben lesz lehetséges), de pontnak már eléggé
dinamikus. Van autonóm időrendszere, mert ez már egy egydimenziós felületnek látszik. Még éginek sem
mondhatjuk, mert az ég az már bonyolult dolog. „Holy” angolul annyit tesz, hogy szent. Nem érdekes? A holly
pedig krisztustövis. De ez már az egydimenziós felület lesz.
Egydimenziós felület? Hi-hi :-) Még mit nem mondasz?!
Miért? A fekete lyuk meg gond nélkül lehet szinguláris (pontszerű) vagy egyes levezetésekben
(Howking) még toroid is? Csak figyelj! Tovább kell jutnunk. Ez most egy olyan felület, ami egyidejű körökből
úgy lesz felületté, ahogyan az egymás mellé rakott vonalakból kialakul a sík. No és spékeljük meg még egy
paraméterrel, és csavarodhasson is még egy kicsit.
Minek az? Meg hogyan csavarodhatna, amikor minden kör ekvitemporiális idejű, ami azt jelenti, hogy
ez egy körszerű szingularitás. Kisszerű nagy, körszerű pont, pontszerű kör, mi jön még. Teljesen besokaltam.
Sebaj, majd kisokalsz. Ha matematikailag és az asztronómiában lehet fekete lyuk, akkor lehet
pontszerű gömb és pontszerű kör is, hiszen senki sem határozta meg azt, hogy mekkora is lehet a legkisebb értéke
egy kör vagy gömb sugarának. Minden szépen sorban ki fog derülni. Egyelőre mondjuk azt, hogy kialakítottuk a
titokzatos monász (v. monád) egy lehetségesnek látszó modelljét, ami már teljesen más, mint az a pont, amit a
geometriából ismerhettünk. Ez nem geometriai pont, hanem fizikai időpont. Ez a pont végtelenségig dinamikus, de
kifelé még nem okoz semmiféle változást. Önmagába zárt nem interaktív rendszer; ÖNVALÓ. A változáshoz és a
kölcsönhatáshoz két dolog kell. Még akkor is, ha egyelőre csak ez az egy kiindulási egy áll a rendelkezésünkre.
Egyelőre. Egy-e-lőre. Erre azt is szoktuk mondani, hogy egyetlen. De hogy kerül az egy mellé az „etlen”
fosztóképző?
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ÍGE-IDŐ 6.
A megnyilvánult
Matematikailag lehetséges, hogy a megnyilvánulatlan forrásból megnyilvánult szülessen, de logikailag
ezt még nem tudjuk megindokolni. Hogy mi váltja ki a változást, azt egyelőre nem tudjuk. A komplexsíkon és
komplextérben mindenesetre automatikusan létrejön a dolog. A szentírások sem nyújtanak erről érdemi támpontot,
és legfeljebb olyasmit írnak, hogy „unatkozott” egyedül, magányosnak érezte magát, nem talált társat, és ezért
alkotott egyet magának. Sokkal jobbat pillanatnyilag mi sem tudunk. Nehéz terep, hiszen itt a logikánkon és az
ősapáink üzenetein kívül semmiféle kapaszkodónk sincs.
A megkettőződést nem tudjuk indokolni, de ha a komplex síkon lehetséges a dolog, ez már önmagában is
biztató dolog. A totális dinamizmus természetesen megmarad a megnyilvánult rendszerben is, és a megkettőződés
során egy folyamatos egymásba alakulási akció is elkezdődik. Valami olyan dolog történhet itt, mint a Möbiusz
szalag kettévágásánál.
Amikor az egyik létezik, megszűnik a másik, és fordítva. Ez egyúttal nemcsak mennyiségi, hanem minőségi
ugrást is jelent, mert az egymást soha elengedni már nem képes váltogatott dimenzióforrások egymás hatására új
állapotba kerülnek. Mindketten nyitott rendszerré alakulnak, és táguló szférák válnak le róluk. Ez két teljesen
független létezés, amely mégis egymásból él, egymást létezteti. Kettő lett és mégiscsak egy. ÉL-LÉ lett. A
végtelenségig áradni kezd a rendszerből a tartam. Sajátidő, ami csak addig definitív, ameddig el nem érjük a
rendszer legkülső felszínét. Csak belül és belülről definiálható rendszerről beszélhetünk. Vallásainkban mi Istenben
vagyunk, bele vagyunk ágyazva és ő is belénk van ágyazva. Nem Jézussal, hanem belőle, benne, általa élünk. Vedd
már észre a mise szövegében! Érthetetlen paradoxonnak mondták. Koánnak. Pedig itt egészen másról van szó. Ettől
fogva mindez már nem attól függ, hogy hisszük-e.
Felfakad a szent forrás, és létrehozza a teremtés legelső alapját. Ez az egyik létezés - másik létezés váltakozás
minden további akció és reakció alapja.
Az összes népmesénk így kezdődik: Hol volt, hol nem volt... Néhányszor ilyet is találtam, hogy „amikor nem
volt, akkor is volt valahol”. Ez pontosan az, amit keresünk. Legyen ez a kiinduló pontunk!
A forrást felváltva hagyja el a két létezés, amelyből a mi számunkra csak az egyik létezés „van”, mert a másik
létezés ideje alatt az anyagunk nem is létezik. Akkor az anyagi világ másik fele létezik. A túlvilág. Mindez
hihetetlen sebességgel váltakozik. Pontosabban az anyagunk váltogatott, rétegezett létezésű, aminek rengeteg
következménye lesz, és ebből eredően nagyon sok eleddig „felfoghatatlan” jelenség válik majd világossá, és
tudományossá. Ez lehet például a titokzatos „másvilág” egyik lehetséges magyarázata, bár erre még korai
gondolnunk. Ezen a képen egy kiragadott és befagyasztott pillanatot mutatunk, (mert természetesen ez is
fénysebességgel táguló időrendszer). Ez az egydimenziós idő, és a besatírozott rész a számunkra létező. A közötte
lévő „kihagyott” részben pedig ugyanolyan időrendszer van, csak az ellenütemben létezik. Ez még mindig csak
színtiszta ősidő (még nem nevezhetjük téridőnek), mert ebben már van létezés, de ekkor még nincsen anyag vagy
energia. Az anyag kialakulására még várnunk kell egy kicsit. Néhány százmilliárd évet. De már létezik a
világegyetem EGYETLEN építőeleme, de az „ősanyag” vagy „ősenergia” jelzőt mindenki kerülje, mert ebben
semmiféle anyagra vagy energiára jellemző dolog nincsen. Ez ősprincípium. A megkettőződött – immár
megnyilvánult – forrás központi rendszerét így gondolhatjuk el. Ezen az ábrán a kiáradás nem látható. Így, ahogyan
az ábrán látszik, nincsen, mert felváltva létező rendszerről van szó. (balra lent) Az oszcilláló forrást elhagyó
időréteg esszenciák.
BetlejTamás dinamikus grafikái:

Időréteg esszenciák
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Elkészült modellünk minket is meglepett egy kicsit, (előző oldalon jobbra) mert látható, hogy ennek a
forgásnak a során ciklikusan újra és újra egy lesz a kettőből. Ezt azután akármilyen tengely körül is forgathatod.
Persze nem tudjuk azt, hogy ez a modell valóban a teljes igazságot mutatja-e meg, de mindenképpen egy lehetséges
variáció. Egy másik lehetőség az, hogy félfordulatonként megszűnnek, de újjászületnek egymás komplex-tereiben.
Mi erre voksolunk.
A megoldás sok variációban ismert az emberiség kultúrtörténetében. Ezek a komolytalanul vett ősi
mondákban őrződnek, amelyekkel megismerkedhetsz partnerlapunk, az ARVISURA lapjain.
Modellünk neve keleten bindu, ami talán úgy értelmezhető, hogy „kettőt csinál”, ami eléggé jó jelentés az
ábrához. A német binde szó is eléggé találó, mert két összefonódó láncszemet jelent. Ezt megtekintheted a
KORONA águnk lapján. Bizony, az ott egy többdimenziós ábra. Egymásba öltött dimenziók, mint a kettévágott
Mőbiusz szalag. A jogarunkon ez egy további négyzettel is át van szőve, ami a földelem jele, és azt jelenti, hogy ez
az uralkodó Isten kegyelméből uralkodik, de csak a Földön, az anyagvilágban.
Az összefonódott dimenziók neve a magyar néprajzban; fénymag. Ennél nagyobb telitalálatot nem is
várhatunk. A fény magja?! (balra lent) Az a nép, aki ilyet tud és őriz a nép ajkán, arról egyebet is feltételezhetünk.
Nemcsak a jurták típusait kell kutatnunk, hanem azokat a rajzolatokat is, amelyek ezt a tudást őrizgetik. Gyűjtjük
az ezzel kapcsolatos szavakat, úgyhogy szívesen vesszük, ha ezen kívül további egybeesések felfedezését is
elküldöd nekünk. Ábrák, meglelt és gyanús egybeesést mutató szövegek, képek egyaránt továbbviszik a magyarság
kutatását. Természetesen a jurták kutatása is. aranyatya@freemail.hu

Fénymag

Dózse palota

A középkori épületeken a forrás még napjainkban is roppant gyakori motívum, (jobbra fent) de ez a jel sok
helyen megtalálható az oltárok mögött, fölött, a miseasztalokon, és többnyire lyukszerű alakot ölt, ami felettébb
találó. Több múlt századi (erdélyi és dunántúli) faragott szék háttámláján is láttam ilyet. Ha van ilyen képed, akkor
kérlek küldjed el nekünk. Itt egy képet mutatunk a közismert Dózse palotáról. Bizonyára nem csupán a díszítő
szándék vezette a tervezőit, hanem sokkal lényegesebb (és akkoriban még nagyon is racionális) szándék mozgatta
őket. Az Isten erejét vonzó, megidéző alakzatokkal övezték az egész palotát. Alul a Vízelemet találjuk a
négyszirmú lyukak és az azokat övező kör alakú díszítmények formájában. Úgy mondjuk a tizedik lecke után, még
további felismerések is megindulnak majd ezen a képen, mert felül, az épület tetején a Tűz elemet is jól
megfigyelhetjük. Erre majd a 9. lapon találsz magyarázatot.
Minden olvasónknak ajánlhatom, hogy mostantól nyitott szemmel sétálgassanak, és ne csak a szelíd
galambokat vagy a dagályt vegyék észre a Piazza di San Marcon, hanem figyeljenek, méregessenek,
számolgassanak. Ha ezt a lapot éppen Velencében (Venezia) olvasod, akkor kérlek minden lényeges motívumot
számolgassál meg a palotán, mert fontos lehet. Ha te számoltad meg, akkor meg se fordul többé a fejedben; hogy
mindez a „véletlen” műve lenne. Kérem a távol élő magyarokat, hogy írjanak, mert sokat segíthetnének a
kutatásban. Hawaii, Óceánia, közép és Dél-Amerika (leginkább Peru, Ecuador, Chile, Mexikó) az a terület, ahová
fontos szálak vezetnek, és Kína, Mongólia, Japán és Tibet is reményteljes terület a magyarság őstörténeti
kutatásában. *.JPG, *.GIF formátumban képeket is várunk a világ számos táján élő magyar közösségektől a helyi
szokásokról és néprajzról. Írjatok, mert ugyan sok szenzációs dolgot találtunk, de mindenki hozzátehet még az
egészhez! A nagyobb kiterjedésű küldeményeket (képeket) ide kérnénk küldeni: logosz@mailbox.hu
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ÍGE-IDŐ 7.
A szálszerű univerzum
Az idő evolúciós folyamatainak még csak a kezdeténél járunk, de a megnyilvánulatlan forrás fejlődési,
kibontakozási folyamata már megindult. Ez a pillanat olyan távoli az idők mélyén, hogy kutatására kevés a
reményünk, de ősapáink valahonnan mégiscsak szereztek erről információkat. A végtelen távoli múlt sokkal
távolabb lehetett az időben, mint ahogy az a mai kozmológiánk legvérmesebb feltételezéseiben szerepel. Az évek
számát egy tizenöt jegyű számmal (311.040.000.000.000 év) lehetne csak megközelíteni, de ez is csak az utolsó
ciklus tartamára adna utalást. A mai feltételezések 13-15 milliárd (15.000.000.000) évre becsülik a világegyetem
keletkezésének az idejét. Ez tízezerszer rövidebb idő, mint amire az előbb utaltunk.
Ezen a dolgon pillanatnyilag érdemben vitázni nem érdemes, hiszen a hogyan? a mi esetünkben sokkal
fontosabb, mint a mikor? A kialakulás lehetséges folyamata sokkal izgalmasabb kérdés. Amit lapjainkon leírunk,
az nem valami vagy valaki ellen szól, hanem olyan útkeresés, amely nem szétválaszt, hanem összeköt.
Modellkísérleteink és logikai vizsgálódásaink arra mutattak, hogy a dimenzióforrás önmagában nem
alkotóképes, mert mindörökre megmarad annak a gömbszerűen kiáradó forrásnak, amilyennek a kezdetben
létrejött. Ez az idők végtelenjétől az idők végtelenjéig ugyanolyan marad, tehát a teremtés a magányos teremtőből
eddigi ismereteink birtokában nem indulhatott ki. Vannak ilyen ősi teremtési elvek is, de indoklási rendszerük
hitszerűnek és régiesnek ható, valamint bizonyítási rendszerük is felszínes. Ezeket a hiányokat kell most
bepótolnunk.
Elsőnek vegyük vizsgálat alá azt a kérdést, hogy milyen kölcsönhatási módokat feltételezhetünk!?
Mai ismereteink arra utalnak, hogy az általunk ismert világ tárgyai és a fény között sokféle kölcsönhatást és
távolhatást is találunk. Ezek létezését nem lehet megkérdőjelezni, hiszen megtapasztalhatjuk és mérni is tudjuk.
Ilyenek az atomi erők, a gravitáció, az elektromos és a mágneses erő, a fényelektromos hatás, elektromágneses
hullámok. Ha a mai világ dolgait fura erők kötik össze, akkor ennek okát kell találnunk. Ezt ma a tudományunk
négyféle virtuális részecskével igyekszik megoldani. A virtuális azt jelenti, hogy látszólagos, azaz olyan nincs.
Ezek a gluonok (ragacskák), a virtuális fotonok, a vektor bozonok (W+, W− ,Z0), és a gravitonok.
Napjainkban a tudomány türelmetlen és arrogáns az útkeresőkkel, és tevékenysége sokban hasonlít a
középkori inkvizíció munkájához, amikor valójában tanulatlan emberek agybomlott téveszmék által sodort
zagyvaságai alapján halomra ölték azokat, akik rávilágíthattak volna elmeháborodott tévedéseikre. Ma is sok
inkvizítor van hatalmon, és valódi tudás híján demagóg téveszméket harsog. A kölcsönhatásokra kitalált
részecskéket sohasem tudta senki megtalálni. Ezen a téren teljes a kutatók csődje. Ezek leírásuk szerint is
„virtuálisak”, vagyis elméletiek, képzeltek. Ma (ötven éve..) a tudományunkban ez a „tudományos” alap.
A kölcsönhatási erőknek nem feltétlenül „részecskék” az okozói, hanem feltehetjük azt is, hogy az előző
lapokon mutatott kiáradás esszenciális struktúrái felelősek érte, és ez az erő (különböző régi nevein po, li, su)
ezáltal olyan alapvető dolog, ami sokkal az anyag és az energiastruktúrák megszületése előtt is létezett már.
A forrást „görbült” időrendszerek hagyják el, hiszen ez a kiáradás szférikus. Ami lényegesen eltér a
mai felfogástól az az, hogy ez a kiáradó időrendszer nem „elgörbül”, hanem görbültre keletkezik! Az időt és a teret
nem lehet elgörbíteni, mert nem anyagi.
Az eredmény szempontjából megtévesztően hasonló, de logikailag ellentett állításunk a napjainkban
szokásossal. Ez viszont olyan problémákat old majd meg, amelyekkel eddig semmilyen érdemi eredményre nem
lehetett jutni. Így azonban minden távolbahatás egyszerűen következményszerűvé válik. Még a telepátia is...
De hogyan lesz ebből a valamiből olyan valami, amit már én is értek?
He-he! Az nem olyan egyszerű! Az első őselemhez kell egy második is! Sőt, talán egy harmadik is!
Ez jó sejtésnek látszik, mert a relatív mozgáshoz egy „fix pont” is kell; amihez viszonyítjuk a mozgást.
Ezt viszont csak egy másik dimenzióponthoz való viszonyítás teszi lehetővé. A nagy baj az, hogy nem tudjuk
indokolni az interakciót egészen addig a pillanatig, ameddig az egyik forrás terjeszkedő ideje el nem éri a másikat.
2007. június

Lapszám: 21. (168)

Terembura, az idő Weblapja: Ablak az alternatív világképre - Íge-Idő

Azt sem tudjuk, hogy hány originális létező lehet, hiszen a fent említett okok miatt ezekről csak akkor lehet
tudomást szerezni, ha megnyilvánulnak, vagy ha eléri őket egy időrendszer kiterjedő első hulláma. Csakhogy
jelenleg rengeteg, megszámlálhatóan végtelen ilyen hullámforrásnak kell már lennie és ezek megtévesztésig
ugyanolyan hullámokat keltenek, mint az eredetiek.
Itt újra csak az ősi feljegyzések adatai segíthetnek egyelőre, és ezekben egybehangzóan tíz originális forrásról
tudunk az Univerzumunkban. Erről tudunk, de állításunk bebizonyításához még nincsenek eszközeink. Könnyű
megjegyezni, mert a két kezeden ennyi ujj van. Még a cipődet sem kell levenned. Majd a természetalkotó
fehérjéknél hasznosak lesznek a lábujjaid is, mert ezek már húszan vannak. Szóval, meg kell vizsgálnunk azokat a
lehetséges kérdéseket, hogy ezek a nem anyagi jellegű időforrások hogyan jöhetnek mozgásba!?
Itt vissza kell térnünk a kölcsönhatás kérdésére!
Valószínű, hogy a kölcsönhatás nem az időforrások között közvetlenül alakul ki, mert ezek
összeütköztetésének szinte nulla a valószínűsége, ezért ez nem alkalmas mód az evolúcióra. Az időhullámok
egymással való kölcsönhatása szintén nem kecsegtet reményteljes fejleményekkel, mert ettől csak habszerű
felfúvódást nyerhetnénk, tehát csak a harmadik variáció látszik használhatónak. Az időhullámok hatnak az
időforrásokra.
A távolhatások (amelyeket mérünk) ugyanerre utalnak, mert a Földet alkotó anyag hullámkeltői a Földön, a
Holdat alkotó anyag hullámkeltői a Holdon maradnak, és ennek ellenére a két égitest a távolból is hatni tud
egymásra, távolról is vonzódnak egymáshoz. Ebből az világlik ki, hogy a tömegvonzást okozó hullámterük
folyamatos kapcsolatot létesít közöttük. Semmiféle részecskékre nincsen itt szükség, hiszen ez a hullámtér magából
a létezésből fakad. Ezt bizonyítja a „gravitációs lencse” felfedezése a csillagászatunkban, ahol a nagytömegű
objektum (galaxis) hullámtere optikai viselkedést mutat a galaxis mögötti objektumra nézve. Valahogy úgy
viselkedik, mintha egy nagyítólencse lenne, és el is görbíti az éppen mögötte elhelyezkedő másik objektumról
kiindult fénysugarakat. Emiatt, ha torzítva is, de mögélátunk a távoli galaxisnak. De ez a nagy tömeg nem a teret
görbíti el, hanem a fénysugarak útját, amely abból ered, hogy hullámtere optikailag viselkedik.
Miután forrásunknak csak egyetlen lényegi jelenségét – a kiáradást – ismerjük, jelentsük ki, hogy a
fénysebességgel terjedő hullámok (Víz típusú hullámok) minden további forrást sugárirányban kifelé taszítanak. Ez
a fénysebességgel való kifelé tágulásából fakad.
Az első megérintés pillanatában a forrás ugrásszerűen fénysebességre gyorsul. Azért ugrásszerűen, mert a
forrásunknak nincs és nem is lesz anyagszerű tömege, emiatt a tehetetlensége is nulla. Kívül esik az einsteini
feltételezésen! Ezzel azt (is) állítjuk, hogy a fénysebesség előbb létezett a fénynél. Ez a múltterjedési sebességből
ered. Ez a rendszer magához képest létezik. Forrása az origo.
Ekkor még csak a „fénysebesség” létezik azokból a dolgokból, amelyek a híres képletben (E=mc2)
szerepelnek, bár ezt még valójában nem fénysebességnek, hanem az eseményhorizont terjedési sebességének
nevezhetjük. Erre egy megszokott metrikától eltérő dimenziótlan 1-et használunk. Ez megengedett. Az anyag (m)
vagy az energia (E) még nem létezik, csak a „c”. Azért írom a fénysebesség szót idézőjelbe, mert még a fény sem
létezik, egyelőre csak annak kauzális oka jött létre. Ezt hívtuk fénymagnak. A hullámterjedés sajátidő rendszere
lesz felelős a fénysebességért, ami az Univerzum legelső alapmértéke. E=1. Ez Expand, Emanáció értelmeket takar,
és mai értelemben dimenziótlan, ezért szerepel az egyenlőségjel túloldalán ez a magányos egyes. Hiányzik a m/s,
km/s stb, mint a c után; mert ilyet még nem lehet meghatározni. Ha ez az alapmérték, akkor erre nincs is szükség.
Az „E” esetünkben nem „energia” értelmű!!
Gyakran használjuk majd a forrásról beszélve az individuális jelzőket és szempontokat, mert így
szemléletesebb és valószerűbb is a leírásunk. Majd amikor sok rész után eljutunk az információ-elméleti
következményekig, akkor fog ez a gondolat értelemmel megtelni. Vallási szempontból az Isten életútjáról és a
világban való működéséről van szó, tehát szentségről. Magának az értelemnek a kialakulási folyamatát is
vizsgáljuk most, amely alapelvünknek az alapján a világban ma is csak ez az egyféle építőelem munkálkodik, ma is
ez az értelem forrása és működtetője, és nem valami értelemre gyulladt agyfehérje. Az csak eszköze az előbbinek.
Tételezzük fel, hogy több forrás lép működésbe, és ezek gömbszerűen kiterjedő hullámvilága egyszer
csak eléri egy másik hullámvilág centrumát!
Az „öregebb” időforrás első, legkülső eseményhorizontjának a határán iszonyú sebességgel száguldani kezd
az eltaszított második időforrás a sajátidejében, méghozzá úgy, hogy ettől a pillanattól kezdve elkezdi
megtapasztalni a saját (régebben kibocsátott) múltesszenciáit. Az őt taszító másik időrendszer forrása irányában
meglátja annak születését (hiszen a legelső pillanat taszítja kifelé), és közben a másik irányban, a már őt régebben
elhagyott múltrétegeiben halad. „Messzire” nem lát, mert a saját hullámai is ugyanilyen gyorsan haladnak mint ő,
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(így a még régebben kiárasztott hullámait (a saját értelmezési tartományának határát) már nem éri utol, de ha csak
egyetlen impulzusnyi időnyit is kifelé sodródik ezekben, már meglátja saját magát, ami nem másolat, hanem olyan
valami, mint a tükörben a tükörképünk, csak ez oldalhelyes. „Hátulról” látja magát. Ez már a megkettőződés
lehetőségét villantja fel, de még mindig nem elégséges a valódi teremtés létrejöttéhez. Itt a fénysebességgel
taszítódó forrás kékeltolódását mutatjuk.

Betlej Tamás dinamikus grafikája: A fénysebességgel haladó forrás kiáradása

Amikor egy dimenzióforrás fénysebességgel száguld, akkor ilyen hullámteret áraszt magából. Ez nagyon
hasonlít a későbbi fénykvantumok hullámteréhez is. Vagyis ezzel azt állítjuk, hogy a fénykvantum hullámtere nem
transzverzális, hanem ilyen longitudinális, mint a fenti ábrán. A forrásrendszerének lesz köszönhető a kegyes
csalás, és a kolosszális félreértés. A fény hullámtere is hasonlít majd erre az ábrára.
Gondolkodjunk el azon, hogy mit „lát” egy forrás az ábrán bemutatott esetben!
Először is lát egy megszülető másik forrást, de az nem születik tovább, hiszen ő mindig csak a legkülső
eseményhorizontján tanyázik annak az időrendszernek, tehát nem látja a további folyamat lezajlását, csak a másik
legelső pillanatát. Ne gondoljuk, hogy hatalmas távolságban látja, mert lényegében egy időben tartózkodik a másik
kezdeti pillanatával. A másik nem feltétlenül látja még őt, mert ahhoz tökéletesen egyidőseknek kellene lenniük a
sajátidejükben, ami semmivel sem indokolható kritérium. A másik csak akkor fogja őt meglátni, amikor majd
valamikor odaérnek az ő (az éppen most eltaszított fiatalabb forrás) natális fronthullámai az idősebb forráshoz, és
akkortól amaz is ugyanazokat fogja megélni az ő szemszögéből, amit az előbb leírtunk. Ezen a frontfelületen
sugárirányban taszítódni kezd. Működésbe léptek a Vizek.
Térjünk vissza a taszított (2.) forráshoz. Ez egy szálat (egy növekvő sorozatot) is elkezd látni, mert egyre
halmozódnak előtte a saját időesszenciái, amelyek a forrást a haladás irányában nem tudják elhagyni, mert a
dimenzió-hullámok pontosan olyan sebességgel haladnak mint ő, és mint az ő érintés pillanatában kiadott hulláma.
Egy „időkupak” kezd a forrás előtt halmozódni, ami azt jelenti, hogy a haladás irányában „megáll” az idő, és
hátrafelé viszont a szokásos 1E időritmus megnyúlik 2E ritmusúra. A fenti ide-oda forgó képen az is jól látszik,
hogy a két határérték között minden köztes érték is előfordul.
Csak egy körző és egy vonalzó kell az állítás bizonyításához. Mozgass egy forráspontot egy egyenesen
egységnyi lépésekkel (0-1-2-3-4-5 cm) egy egyenesen, és ábrázold az időt ugyanilyen sorozatos 1E
sugárnövekedésű körökkel! Látható, hogy a mozgás irányában „végtelenné” lett az idősűrűség (itt a különböző
időben fakadt különböző időpontokat reprezentáló ekvitemporiális gömbök egy pontban érintik egymást), és ebből
ered az egyre halmozódó, fénysebességgel táguló és itt mégis egy pontban maradó idő. Az igaz, hogy ez a pont
nem nyugvó egy külső szemlélő számára, de a forrás szemszögéből az. Előtte a végtelenbe nyúlik egy szál a
sajátidejében, mert oszcillációs folyamat ugyanúgy zajlik a forrásban mint eddig, és egyre régebbi időesszenciák
vannak ugyanott, ahol a jelen is van, vagyis a „forráspontból nézve” egy szinguláris szál, egy „string” indul ki, ami
egyre nyúlik és nyúlik, méghozzá fénysebességgel távolodva a sajátidőben, és ebben a források (saját maga)
sorozata látható a forrás számára. Ebben természetesen már benne van a stringek olyan kívánatos száltengely
irányú forgása (perdülete) is, hiszen maguk a források sem álló, vagy statikus rendszerek.
Az előbb szinguláris szálat írtam, de ez csak a forrás szemszögéből nézve szinguláris, vagyis pontsorozatszerű. A külső szemlélőnek ez lineáris sorozata a teljesen egyforma fénymagoknak. Ezek az időpontok
(dimenzióforrások) olyanok, mint a pontos másolatok, de lényegében már mindenféle apró eltérést mutathatnak,
miután csak a forrásból nézve vannak közel, kívülről viszont egydimenziós sorozatot (szálat, string) alkotnak.
Azért nem értelem nélküli szolgai másolatok, mert ugyan valamennyi a kezdeti forrást jelentik, csakhogy
folyamatában, egymás utáni állapotaiban reprezentálják a kezdeti forrást. Kintről szemlélve annyian vannak, ahány
esszenciális impulzust halmozott fel eddig a taszítódó forrás.
Az időbeli egymásutániság időbeli szál keletkezéséhez vezetett, amely már az egyik szemléleti módban
szálszerűnek mondható idő, amelynek perdülete is lehet, és a téresszenciák esetleges rétegvastagság modulációja
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miatt ezek nem egészen egyforma távolságban egymást követő fénymagokból állhatnak, és ezek között a távolság
egy maximális-minimális löketig ide-oda változhat. Ez a hatás a szálon hosszanti irányban végtelen sebességgel
terjed, és így a szál megszámlálhatóan végtelen (és folyamatosan növekvő számú) elemén gyakorlatilag végtelen
információ halmozódhat fel, és ennek mennyisége állandóan növekedhet a szállal együtt. Ez egyfajta longitudinális,
hangszerű moduláció, de a forrás nemcsak szálirányban mozdulhat el, hanem minden irányban, így azután
elmozdulási transzverzális jellegű hullámokat is generálhatnak (mint egy kötél esetében), de ezek hullámterei is
hangszerűen (gömbszerűen) terjednek. A végtelen egyetlen forrástávolságot, egyetlen oszcillációs távolságot jelent,
de ez nem függ a távolságtól, így emberi értelemben teljesen végtelen sebességűnek mondhatjuk. De nulla és egy
között ismét csak végtelen van a matematikában is. Az információ hasonlóan tárolódik itt; mint az elektronikus
művonalakban. Ilyen a Kaluza-Klein stringelméletben még nem szerepel, tehát lényegi továbblépést is tettünk
ebben a vonatkozásban is. Ez a string ugyan más szerkezetű, mint az eredeti elméletben szereplő stringek, de ebben
most legalább elméleti továbblépésre nyílik lehetőségünk. Ennek a felismerésnek komoly szerepe lesz ennek az
évszázadnak a kommunikációs fejlődésében.

EZZEL MEGSZÜLETETT AZ EGYDIMENZIÓS UNIVERZUM!

És mire jó egy ilyen egyre hosszabb tekergő pókfonál?
Ez majd kiderül, csak figyelj! Ez az első lépés, ami messziről tényleg olyan mint egy végtelenül
vékony pókháló fonala, de e nélkül nem értenéd meg az erre épülő további lépéseket. Most mutatok neked két
olyan ábrát a hun nép díszítő motívumaiból, ahol ezt már láthattad, csak persze egyszerű dísznek nézted.
Ez a két motívum a legpontosabb az eddig megtalált népi motívumaink közül. Ilyenből nagyon sok van még,
tehát nehéz választani. Aki ezeket eredetileg megörökítette az sokat tudhatott az Univerzum dimenziószerkezetéről.
A lényeg az, hogy ezek a titkok most már ellenállhatatlanul fel fognak tárulni. A további lépések is ugyanúgy a
rendelkezésünkre állnak. Feltárásukhoz minden segítő szándékú levelet szívesen olvasunk. Más népek is őriznek
ilyen titkokat. Minden nép. A megfejtés közös érdekünk. Ha ráérsz, akkor lefordíthatod ezeket a weblapokat azokra
a nyelvekre, ahol élsz, vagy amelyeket jól birtokolsz. Írjál, és segítünk ebben is. Vagyis: önkéntes partnereket
keresünk. univ-universitas@freemail.hu

Időszálak a néprajzunkból
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ÍGE-IDŐ 8.
A kaosz további kölcsönhatásai
Az előző részekben feltettünk néhány lényegi kérdést, hogy kialakíthassunk egy alternatív választ a világ
keletkezésére, és kutatásunk közben felbukkant néhány olyan életképes megoldás, amelyekkel valóban új alapokra
helyezhetjük a teremtésről kialakult eddigi képet. Nem kétséges, hogy munkánk közben óhatatlanul nyitva kellett
hagyni bizonyos kérdéseket, de a következő években még ezekre is találhatunk megnyugtató válaszokat.
Megtaláltuk a dimenzióforrást, ami az időt „szüli”, és aminek kiáradása nem más, mint a Víz nevű őselem,
ősprincípium, ősvalami, az idő legősibb ősállapota. Feltételeztük azt, hogy ez a közegszerű idő kölcsönhatásokra is
képes, de mivel alapvető feltételezésünk szerint nincs és nem is lehet másmilyen kiindulási „anyaga” a
világegyetemnek, hiszen ez csakis valamilyen önálló dinamikával bíró valami lehet az, olyan; ami nem anyag vagy
energia jellegű, mert ezek a kategóriák sokkal későbbi, és sokkal integráltabb rendszerek, minthogy kiindulási
valamik lehessenek, így a kölcsönhatásoknak is az időre kell visszavezetnie minket. Ezért tettem az „anyaga” vagy
a „szüli” szót idézőjelbe.
Az egész világon csak egyetlen dinamikus dolgot ismerünk, és ez maga az idő. Eleddig gyerekesen kitért
tudományunk az idő vizsgálata elől, pedig ha az időt – mint lényeget – kivonjuk a világból, akkor megszűnnek a
folyamatok, cselekmények, és az anyag vagy az energia nem megáll, hanem megszűnik létezni. Aki megérti az idő
működési elveit, az megérti a világot, miután annak valószínűleg nincs is semmiféle más építőeleme. Erről szólt
valamikor az őselemek filozófiája, és ennek megfejtését olvashatják itt a kedves olvasók. Minden őselem – Tűz,
Víz, Levegő, Föld, Éter – az idő különböző megjelenési formáját takarja. Nem más, csak másképpen mutatkozik
meg! Mi csak az utóbbi hármat ismerjük, de csak a Levegő (fény, energia) és Föld (anyagi részecskék) világánál
tartunk a megismerésünkben. Nyitott fórumunk (CHAT) már felkereshető a témáról beszélgetni akaró
olvasóinknak. ITT már működik a TEREMBURA KÁVÉHÁZ.

Most induljunk tovább a nagy kalandra, és vizsgálgassuk tovább, hogy:

Hogyan alakulhatott ki az általunk ismert világegyetem?!
Az előző rész az első interakcióról szólt és ott eléggé szemléletesen leírtuk a két időrendszer hatását egymásra.
Arra a következtetésre jutottunk, hogy csak a hullámok és a források között jöhetnek létre az akciók. Amikor a
gömbszerűen feldagadó időrendszerek hullámai elérik egy másik időrendszer forrását, akkor az azonnal (végtelen
gyorsulással) taszítódni kezd ennek legkülső (és minden további) szinguláris jellegű felszínén. Kicsi a
valószínűsége annak, hogy a világegyetem valahány időforrása homogén eloszlásban legyen a semmiben, ahol még
semmiféle metrikát sem használhatunk, de most mégis egy ilyen gondolatkísérletet mutatunk ennek az első
interakciónak a megvilágítására. A számítógép modellben felvettünk két forráspontot, és elindítottuk a folyamatot.

Az első időszál keletkezése. Két forrás taszítja egymást.
Ez egyúttal az első kölcsönhatás.

Itt a két forrás egyszerre kezd taszítódni egymástól (mert egyszerre indultak), és mindkettő fénysebességgel
ellenkező irányban szétrohan. A kiárasztott hullámterükben ilyen maximális kékeltolódást szenvednek, és ez az
állapot időtlen-időkig fennmarad. Ez egy lényeges teremtési aktus, mert ettől kezdve minden megváltozik
körülöttük. Az előttük ugyanolyan sebességgel haladó múlthullámaikat lehagyni nem tudják ugyan, mert ők is csak
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ilyen sebességgel lökődnek szét, de a múltkupak ekkortól egyre csak halmozódik és halmozódik előttük az idők
végtelenségéig. A „hátuk mögött” egyetlen megfagyott pillanat van, a másik forrás legelső, vagyis natális
(megszületési) pillanata, és előtte a saját képei halmozódnak attól a pillanattól kezdve, amikor taszító legkülső
tenzorfelszínével elérte őt a másik forrás legkülső szinguláris hullámfrontja. Ezek a stringek speciális ősállapotai.
Ott ahol a gömbök egy pontban érintik egymást, ott növekszik a szál, egy fénysebességgel rohanó pontban. Ez a
pontból nézve egy növekvő szál, kívülről szemlélve két fénysebességgel száguldó pont, amelyek között egy szál
nyúlik kétszeres fénysebességgel.

A két szétrohanó forrás hullámtere előbb vagy utóbb elér egy harmadik forrást is. Évmilliárdok vagy egy
pillanat alatt, nem tudjuk, hiszen itt még nincsen tér sem, és az időesszenciák szerkezete is eltér a mienktől. Erre
majd rámutatunk a téridő születésének a leírásánál. Teljesen mindegy, hogy mennyi ez az idő, mert most az alapelv
kialakítása a fontos. Az időforrás rá-ér-ős.
Akármilyen alakzatban is helyezkedik el a három forrás, teljesen egy-vonalba esésüknek semmi a
valószínűsége, így mindenképpen egy háromszög csúcsain helyezkednek el. A gyakorlati modellkísérleteink
rámutattak arra, hogy akármilyen is ez a háromszög, előbb vagy utóbb mindenképpen egyenlőszárú, majd egyenlőoldalú háromszög alakját ölti a források egyre növekvő háromszöge. Mi most ezt a megelőző folyamatot nem
mutatjuk, mert nem ez a lényegi elem, hanem az, hogy mi történik akkor, ha egy forrást egyszerre két másik
időrendszer hullámai érnek el. Ez egy sorsdöntő pillanat a világegyetem evolúciójában. A misztikában ez a Tűz
első meggyújtása! Itt három tachion (Tűz) keletkezik egyszerre. Ezek három irányban szétrohannak.
Három Tűz (múltterjedési sebességnél gyorsabb dimenzióforrás, tachion) keletkezik a Vízekből. De ez
nem kémiai tűz, hanem az „idő Tüze”!

1.
2.
Három forrás kölcsönhatása. Itt előbb-utóbb egy egyenlő-oldalú háromszög, alakul ki, és három víz típusú forrásból
három tűz típusú forrás (tachion) lesz. Itt csak a felső rendszer vektorábráját tüntettük fel.

Isten ősi eredetű jele egy egyenlő oldalú háromszög. „Isten szeme”.
Ne felejtsük el azt, hogy ez egy síkidom!

A baloldali (1.) képen az egyelőre még független időrendszerek esetét figyelhetjük meg, és úgy is
mondhatjuk, hogy ezek egyelőre még nem alkotnak halmaz-úniót, még nem is tudnak egymás létezéséről, mert
teljesen kívül esnek egymás eseményhorizontjain.
A jobboldali (2.) ábrán már előrehaladottabb állapotban van a dolog, mert itt a három időrendszer egyszerre
elérve egymást az adott pillanatban egy új minőségét hozzák létre a teremtésnek. A 2. ábrán jól követhető, hogy itt
vektorszerkesztési, vektor összegezési módot választottunk a kérdés vizsgálatára. Ez jól mutatja, hogy megtartottuk
az eredetileg felállított (sugárirányú) taszítási törvényt, és most két irányvektort kellett berajzolnom, mert ebben a
pillanatban két különböző szféra egyidejűleg hat a „harmadik” forrásra. Ez a két szféra egyszerre löki el (végtelen
gyorsulással) kifelé, sugárirányban magától a harmadik forrást, amitől az egy új minőséggé alakul, mert
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gyorsabban kezd haladni az 1E emanációnál, 1,73E-re gyorsul. A kezdetben nyugalmas, ősvizekkel csak itt ott
tarkított ős-semmiben elérik egymást a megnyilvánult időrendszerek határai, és ezzel kialakul egy immár először
bináris, utána triális, majd kvadrális időúnió. A találkozás során mindhárman átlépik a saját múltterjedési
sebességüket, és ezzel létrejön három, majd négy olyan – immár egységrendszerbe is tartozó – újfajta időrendszer,
ami teljességgel eltér az eddigi Vizektől. Négy forrás esetén a források egy tetraéder csúcsai irányába indulnak el,
pontosabban mindig ott helyezkednek el. Vigyázz, a középpont feljebb van a képsíknál, ezt akarja érzékeltetni az
eltérő színek használata. Ragaszd össze hat egyformára vágott gyufaszálból!! Fontos, hogy tényleg értsd a dolgot,
ne csak úgy hidd, hogy már tudod!

A tetraéder felülnézete. Ne keverd a piramisgúlával, mert az négyzetalapú!
Nagyon sok teremtési filozófia innen, a tetraédertől indít.

A dilemma: Mi van öt forrás esetén? Találd ki!
A mozgó ábrán a megfigyelhetőség miatt egy folyamatos metamorfózist mutatunk, de ez a valóságban nem
ilyen szelíden zajlik le, hanem ugrásfüggvényszerűen, vagyis gyorsulási szakasz nélkül; azonnal az eredő
sebességre gyorsulva. Ugyanis a források tömegtelenek. Az a tömeg, amit ma értenek a fogalom alatt, eredő
jelenség lesz, de itt van az alapja.

Betlej Tamás dinamikus grafikája
Így alakulnak ki a tachionok (sebes vándorok) a tardionokból (lassú vándorok).
A tardionokat mi eddig konzekvensen Vizeknek neveztük, és a tachionokat pedig nevezzük el Tüzeknek.
Ennek az ábrának a véghelyzetében már háromszoros fénysebességgel haladó tachion alakul ki. Ez az ábra azért
nagyon segítő, mert látni lehet rajta azt is, hogy az eddig mindig egymáson belül elhelyezkedő időszférák a forrás
iszonyú rohanása miatt egyre jobban kifordulnak, és így már egy teljesen eltérő, újszerű tartamrendszer jön létre.
A mi világunkban a szuperszonikus repülésnél találkoztunk először ezzel a problémával. Itt a negatív idő
világába lépünk át abban a pillanatban; amikor az eddig mindig gömbszerű állapotból átlépünk a kónikus (kúpos)
idővilágok területére, ameddig a repülőknél a hangsebesség átlépése ugyanígy új törvényszerűségek kényszerű
felismerésével jelentkezett. Ennek a logikai és fizikai párhuzamnak az az oka, hogy a hang is gömbszerűen terjed,
és az idő is. Nem a repülőgép mögötti vákuumba betóduló levegő okozza a hangrobbanást, mert akkor nem kúpos
(parabolikus) lenne a földi metszete, hanem gömbszerű. Ebből a kúpból nem lóghat ki a repülő szárnya, mert letöri
a negatív és kettős hang rezonanciája. Ezért kellett azt a kis „dárdát” a szuperszonikus gépek orrára felszerelni. A
negatív idő is nagy galibákat fog még okozni, és ennek tanulmányozása se lesz majd amolyan sétagalopp, de
kétségtelenül izgalmas feladat lesz! Azért nem dolgoztunk hiába; már van két őselem jelöltünk! Az első és a
második között csak sebességbeli különbség van, hiszen a Tűz nem más, mint a múltterjedésénél sebesebben
száguldó Vízforrás hátrahagyott kúpos időtere. Tűz és Víz az idő kétfajta ősállapota. Purusa és Prakriti. Együttesük
az őskaosz. Ekkor még nincsen tér, és így még helyről sem beszélhetünk.
„Kezdetben vala az Íge. Az Íge először Istennél vala. Később minden, ami lett, az Ígéből lett”

János próféta könyve.
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ÍGE-IDŐ 9.
A Teremtő topográfiája
Az eddigi részekben eljutottunk az idő két ősállapotához; a Víz és a Tűz őselemekhez, és itt tulajdonképpen
már kimondhatjuk, hogy a hagyományokban talált ábrák és leírások egyértelműen azt mutatják, hogy a relativitáselmélet nem a huszadik század terméke, hanem sokkal, de sokkal régebbi eredetű, és nem az anyagra vonatkozó,
hanem az anyagot is alkotó szubatomi világra. Ez (amit itt kieszelünk) tehát nem más, mint:

Az idő relativitáselmélete.
Gondoljuk végig! Ha a rakétára és annak utasaira igazak Einstein tanításai, akkor mindenre igaznak kell
lennie, ami csak a rakétát alkotja. Vagyis az atomokra, és az atomokat alkotó minden elemre is, vagyis még a
kvarkokra, és még a kvarkokat kialakító valamikre is igaznak kell lennie, hiszen ezek alakítják ki, hozzák létre a
makro-rendszereket is.
Manapság óriási szakadék tátong a tudományunkban a valós világ és a kvantum-mechanika között, és
utóbbiban minden dolog teljes miszticizmusba burkolt egy átlagember számára. Mert alapjaiban ez egy 400 éves
gondolatiság, és a mechanika erőszakosan rányomta a bélyegét. Maga a szó két olyan fogalmat köt össze, amelyek
közül az egyik teljesen transzcendens, a másik pedig teljesen anyagi, ami tárgyban, fogaskerékben emelőben
gondolkozik. Newtoni. A tudomány mostanra egyre jobban elszakad a mindennap emberétől, és ahogy az
orvostudomány a latin nyelv mögött bujkál, az atomfizika a matematikai apparátus mögé bújt. Így semmivel sem
kevésbé misztikus, mint egy leszólt törzsi sámán a maga (egyébként működő) varázsigéivel. Ezt az előbbi csak
híreszteli.
A törvény tehát a szubatomi világokra is kiterjeszthető (kiterjesztendő), vagy az ott jól megalkotott
alaptörvények a makrovilágban is érvényesek maradhatnak. Ha megvizsgáljuk a fénysebesség feletti
mozgástartományokat, akkor kiderül, hogy ott valóban megfordul az idő. Einstein azt gondolta, hogy ha a rakéta
elérhetné a fénysebességet, akkor abban megállna az idő. Pontosan ez történik a Víz elem határállapotánál.
Megállnának az órák, megállnának a mozdulatok, megállna minden ami eddig mozgásban volt. Ugyanezt
gondolják a csillagászok a fekete lyuk közelében is, hogy amennyiben belezuhannánk, akkor egyre jobban lassulna
az idő, és az utolsó másodperc évezredekig tartana, vagy szinte végtelen időkig. A múltterjedési sebességgel rohanó
dimenzióforrás előtt végtelenségig halmozódtak az őt elhagyni képtelen időesszenciák, és ez fényesen bizonyítja
Einstein zsenialitását. Ezért nem jelent meg az „Einstein összes művei” könyvsorozat? A tudományt teljesen meg
kellett volna reformálni? Nos, úgy tűnik, hogy a tudományt inkább lefagyasztották ezen a ponton. Mert nem
értenénk? Majd mi eldöntjük. Einstein 1954-ben halt meg. Főképpen csak az 1916-ig publikált munkáját ismerjük.
De én nem a szerelmi levelezésére vagyok főképpen kíváncsi, hanem az érdemi munkájára! Ilyen már megjelent.

A fénysebességgel haladó időforrás, (vagy rakéta) hullámtere.

Ebben a pontban tényleg áll az idő, pedig „fénysebességgel” száguld, és amint végiggondoltuk, az idő csak
„kintről nézve” áll, hiszen a forrásból az esszenciális gömbök ugyanúgy ritmikusan megszületnek, és a forrás
számára egyre újabb elemmel növelik azt az egydimenziós szálat, ami mind-mind „ugyanott” van, és a forrásból
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nézve mégis a végtelenbe nyúlik (és mégis időtlenül rövid). Ezt neveztük szinguláris stringnek. Ez az állapot
ugyanúgy speciális eset, mint a téglalapok között a négyzet, vagy az ellipszisek között a kör.

Betlej Tamás dinamikus grafikája: A Teremtő tartamszerkezete.
3,16 szoros fénysebesség esetén a csúcs mögötti közeli zóna, „az Isten háta mögötti hely” a teremtőképes.

Itt egy olyan dimenzióforrás hullámterét ábrázoltuk, ami háromszor olyan gyorsan halad, mint ahogyan a
múltesszenciái terjedni képesek. Pontosabban mondva ez a forrás 3,16E haladást mutat, és ez lesz később a
teremtési varázsarány. Ez most már sokkal gyorsabb eset, mint az előző rész vektorszerkesztésén látszott (1,73E),
de egy kis kegyes csalással most kihagytuk az összes lehetséges köztes evolúciós lépés levezetését, de ez a
sebesség és még ennél sokkal nagyobb sebesség is létrejöhet a dimenzióforrások egymás közötti találkozásai során.
Ezt én a káosz evolúciós folyamatai közé szoktam sorolni. Ebben az őskáoszban még egyelőre csak Tűz és Víz
időelemek vannak, és ezek egyelőre csak potenciális lehetőségei a későbbi teremtésnek. Sokan vannak az
alkalmasak, de kevesen a kiválasztottak...
Az ókori szövegekben ez a Kálanága (Rudra), a farka felé rohanó időkígyó. A zsidó teremtésmítoszban is
szerepel, (Lilit az időkígyó, Ádám első társa, aki ragyogó ifjakat és tündöklő leányokat szült Ádámnak) és
ugyanígy megtaláljuk ezt a motívumot az afrikai teremtésmítoszokban is, de a teljesen „elszeparált” majáknál is;
mint Quetzalkoatl tollaskígyót. Mi sem természetesebb, mint az, hogy mindenhol teremtői rangban. Jól figyeld meg
a forrás időgömbjeinek a tágulását! Ezt szemlélve kiderül, hogy a rendszer csúcsán mindig keletkezik egy újabb
gömböcske, ami azután minduntalan beleolvad a mögöttes rendszerbe.
A frontális gömb még teljesen Víz típusú, mert csak egyetlen oszcillációs pillanat reprezentánsa. Ez az
elszakadt dimenziógömb folyamatosan újratermelődik, és minden 1E-nél gyorsabb időrendszer előtt megtalálható.
Nagyobb sebesség esetén több ilyen is megjelenik a Tűz típusú időforrás előtt. Ez a zóna nem tűz típusú,
pontosabban nem olyan, mint a hátrább lévő tartományok.
A folyamatosan újrakeletkező és feldagadó gömbök mindig belenőnek a mögöttes (régebbi múltat jelentő)
időrendszerekbe, és itt megjelenik egy új jelenség. Az egymásba behatoló sajátidő-szférák metszetei egyúttal kettős,
hármas.. stb. időrendszerek kialakulásához is vezetnek, ami azt jelenti, hogy egy-egy „helyen” a kúpos időrendszer
belsejében több sajátidő van jelen egyszerre ugyanott. Ennek nagyon fontos szerepe lesz majd a későbbiekben. Azt
is érdemes végiggondolni, hogy ameddig a Víz típusú rendszerek csak a legrégebbi felületük felől közelíthetők meg
(mert kívül mindenhol ez az ekvitemporiális (teljesen egyidejű, egyetlen időpontot hordozó, (szinguláris) felület
van), addig a Tűz típusú időrendszereknek a jelene(!) is elérhető, mert ez ott rohan a rendszer csúcsán. Lényegében
mindig a saját jövőjében száguld. Ezért szerepel jövőlátó, vagy jós szinte minden teremtésmítoszban, és sok
magyar népmesében is fellelhetjük ezt a logikai motívumot. Lásd: Madách Ember tragédiája; Lucifer Ádámot
végigviszi az összes életén, és megmutatja neki a jövőjét is. Ez lényegében a reinkarnációról és jövőlátásról,
progresszióról is szól.
Ha végignézünk a kúpos paláston, akkor a teljesen homogén idejű Vízfelszínnel szemben itt megszűnik az
eddigi szinguláris jelleg, és a kúppalást mentén sorozatos időpillanatok találhatók. A szinguláris gömbök
sorozatából egy kvantált sorozat alakul ki, amely együttesében már nem szinguláris, és nem is „pontszerű”. Főleg
abban tér el a Kaluza-Klein féle stringektől, hogy itt mi most nem felejtettük ki az eseményhorizontot a stringek
ábrázolásából, és nekünk volt álló, szinguláris stringünk is, tehát az evolúciós folyamatunk teljesebb. A rendszer
tengelyvonala (mozgáspályája) mentén ugyanúgy megvan az oszcillációs ciklusonként felvillanó forrássorozat,
amelyen a forrás visszalát a saját múltjába, viszont az is érdekes, hogy az originális („öröktől fogva létező”) Tűz
típusú stringeknek semmit sem tudunk a jövőjéről, hiszen azt magában hordja, így előtte nincs semmi (a számára),
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és a külső szemlélő számára sincs ott semmi. A rendszer (mint minden időrendszer) csak belülről létezik saját
magának. Csak magához képest létezik és léteztet, mert csakis önmagából való. Ezért keleten úgy is hívták, hogy
önvaló.

Betlej Tamás dinamikus grafikája a Tűz típusú idő első hét impulzusának dinamikájáról

Itt felülettel és gömbökkel modelleztük az éppen mindig aktuális első hét impulzust (egyébként baloldalon a
végtelenig folytatódik a kiterjedése!!). Ez a meséinkben az égig érő fa, vagy életfa. A Teremtő, akiben kialakul a
zengő élet. Ez a hetes zóna roppant fontos a Teremtő teljességében, mert itt (és itt is csak bizonyos tartományokban
és bizonyos peremfeltételek megléte esetén) alkotóképes a belső világa. Ezt részletesebben is vizsgálni fogjuk.
Mostani tudásunk alapján a második és a harmadik zóna teszi lehetővé a teremtett világ kialakulását. Kezdetben
vala a TÖRVÉNY. A teremtés törvénye. Ezt kell megismernünk. Már vannak esélyeink. Számos ehhez fűződő
érdekes és bizonyító ábrát mutatunk a már elkészült és folyamatosan készülő archeológiai, misztikai, nyelvészeti,
teológiai és néprajzi lapjainkon is.
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ÍGE-IDŐ 10.
Analógia a repülésben
Ebben a részben tegyünk egy kis gyakorlati kitérőt, és gondolkodjunk el a szuperszonikus repülőinknél fellépő
furcsa és rendhagyó jelenségekről! A második világháború légi csatái során kiderült, hogy a gyorsaság és a
fordulékonyság egyre fontosabb követelmény, és már akkor megindult a sugárhajtású repülőgépek gyorsított ütemű
fejlesztése. Először a propelleres gépek motorteljesítményét igyekeztek fejleszteni, de egy küszöbértéket elérve a
fordulat növelése a propellerek végeinek a leszakadásához, vagy a szárnyvégek sorozatos letöredezéséhez vezetett.
Számold ki, hogy egy egy méter sugarú propeller vége, mikor, milyen propellerfordulatnál lépi át a kritikus
hangsebességet! Írd meg az eredményt erre a címre: univ-universitas@freemail.hu
A fejlesztők az addig felállított aviatikai elvek és képletek alapján igyekeztek kivitelezni a terveiket, de ezek
ezen a küszöbön túl mindig megbotlottak. Ennek fő oka a hangsebesség átlépése volt. Elsőnek a túlpörgetett
propellerek végei lépték át ezt a küszöbértéket, és az a rész, amelynek a kerületi sebessége meghaladta a kb. 330
m/sec sebességet, az megmagyarázhatatlan vadrezgésekbe kezdett (kettészakadt, mert két helyen kezdett létezni),
és letörve lerepült a propeller végéről. Ha elég gyorsan leszakadt minden ág vége, akkor az excentricitás talán még
nem törte el a főtengelyt, vagy annak csapágyait, és elegendő volt a műszaki állapot egy gyors
kényszerleszálláshoz. Tehát az egyre növekvő propeller teljesítmény (vagy megnövelt propeller átmérő) nem volt
járható út. A turbinák hosszúra nyújtott és kis átmérőjű kidolgozása szerencsésebb megoldásnak bizonyult, mert itt
sokkal magasabb fordulatszám volt megengedhető anélkül a veszély nélkül, hogy a turbinalapátok vége átlépte
volna a hangsebességet. Kisebb átmérőnél kisebb a kerületi sebesség.
Miért olyan fontos, hogy az idő relativitás-elméletének taglalása közben aerodinamikai és aviatikai
kérdésekkel foglalkozzunk?
Én nem vagyok aviatikus (se), de ahogy elnéztem a különböző géptípusok és azok engedélyezett utazási
sebessége közötti összefüggéseket a fiam repülős könyvében, nem kerülhette el a figyelmemet az az analógia, amit
a gépek haladási sebessége és az alakjuk között fennáll. Meghúztam egy burkoló vonalat a gépek orra és a
szárnyvégei között, és ezen látszik a lényeg. Ezek a gépek az alakjuk miatt már mind átléphetnék a hangsebességet,
és a Concorde akár 3M körüli sebességre is képes lehetne. Egyéb tervezési hiányosságok lehetnek az okai annak,
hogy a gépek csak ennél alacsonyabb sebességen minősültek biztonságosnak. Például: a hajtómű kritikus
fordulatszáma.

1.

2.
Hangsebesség alatti repülőgépek

A baloldali (1.) IL-18 -as típusú gép még magán hordozza a merev keresztalakzatú szárnyakhoz ragaszkodó
hagyományokat, ahol a gép szárnya még közel merőleges a gép törzsére, bár hajtóművei már turbó meghajtású
légcsavarok voltak, és szárnyait hátrább helyezték. Ez egy eléggé jó lassúrepülési tulajdonságot kölcsönöz a
gépeknek, de egyúttal korlátozza a maximális sebességét is (675 km/h ~ 1/2M). Szárnyvégei úgy másfélszeres
hangsebesség környékén törtek volna le. Mondjuk zuhanás közben.
A jobboldali (2.) DC-8 -as típusú gép már hátranyilazott szárnyú, de még mindig őrzi a régi, szárnyról alkotott
aviatikai hagyományokat. Úgy 2M-nél jutott volna bajba, és látható az is, hogy a két szélső hajtóműve belelóg a
veszélyes hangzónába, és valószínűleg sokban hozzájárulna a gép ilyen sebességen való széteséséhez. Ezt én ismét
zuhanó repülés esetére értem. Engedélyezett határsebessége 966 km/h. (3/4M)
A transzkontinentális közlekedésnél még gyorsabb gépekre merült fel az igény, és merész tervezők tovább is
léptek. Először a vadászrepülőknél, majd az utas szállításban is átlépték a bűvös hatást, a hangsebességet.
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Concorde. A hangsebesség feletti repülési sebességű utasszállító hangkúp határa.

Ennek a gépnek már egészen hátra kerültek a szárnyai, és ezért egészen háromszoros hangsebességig nem
kerülnek bele az orrcsúcsnál fakadó hanghullámok hátrafelé terjedő terébe.
A hullámkúp negatív hangtartományt jelent, és emellett az sem mindegy, hogy ezen belül hová, melyik
tartományba esik a gép egy-egy része. Egy álló hangforrás hangja minden irányban egyenletesen terjed, de egy
mozgóé elkezd torzulni. A fizikában ezt kékeltolódásnak nevezzük. Itt azonban felmerül egy kis probléma. Álló
forráspontokkal dolgozunk, és nem pedig mozgókkal, és ettől elfeledkezünk arról a kontrakcióról (rövidülésről)
ami az igen nagy sebességek esetére jól definiált, de kisebb sebességek tartományaiban senki sem gondol ezekre. A
mi időtopográfiai ábráink is gömbökkel lettek lerajzolva, de a gömbök helyett a valóságban inkább ellipszoidokkal
(lapított gömbökkel) kell számolnunk. Erre egy érdekes gyakorlati bizonyítékot is találtam.
A túloldali képen egy kétszeres hangsebességgel száguldó vadászgép látszik, és a negatív hangtartomány ezen
a felvételen kivillantja a foga fehérjét. Tényleg ellipszoid alakú ködgombóc van rajta, ami nem valami felhőcske
amibe a gép éppen belerohant, hanem ilyen folyamatosan keletkezik a szuperszonikus repülőgépek körül. Hátul
lyukas, vagyis ott pozitív hangzóna van.

Vadászgép kétszeres hangsebességnél.

Jól látszik a felvételen egy másik (éppen növekedésnek indult) gombóc is a pilótafülke felett. No és
amennyiben a gép még nyúlánkabb lenne, akkor megjelenne egy harmadik, sokkal nagyobb ködgomolyag is a
képen. Ha meghúznánk azt az érintővonalat, amilyet az első három képen rajzoltam, akkor arról leolvasható lenne a
gép pillanatnyi sebessége. Kaptunk egy figyelmeztetést. A gömbök lapultak, amely lapultság a sebesség függvénye.
Itt jól látható a hang-kontrakció. Az idő terjedő esszenciái is nagyon hasonlatos viselkedést mutatnak, így ezek az
egyszerű gondolatok segítenek a bonyolultabb, és egyelőre még műszereink számára elérhetetlen jelenségek
pontosabb megértéséhez is. Az érdekes az, hogy ezekre a konzekvenciákra a vallási és díszítő formák tárgyalásánál
még sokszor vissza fogunk térni. Ez a tudás ott nyer igazán értelmet, és nem a rombolásnál. De ez a tudás is
ugyanabból ered, amit a kilencedik részben bemutattunk.
Ez a dárda pontosan ezért kell ennek a vadászrepülőnek az orrára, (jobbra) mert legalább húsz százalékot emel
a felső sebességhatáron a szárnyvégek és a ráaggatott fegyverzet kockáztatása nélkül. A repülés már százéves
csoda. Itt az ideje, hogy a propellerek, szárnyak, turbinák és rakétahajtóművek világát, a felhajtóerő ismert
módszereit is sokkal korszerűbbekkel váltsuk le. Mert már ötven éve léteznek ezek a sokkal korszerűbb
megoldások. Sorban meg fogjuk ezeket is vizsgálni.
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ÍGE-IDŐ 11.
A Víz más állapotai
eleven. Angolul tizenegyet jelent. Az ÉL (El) istennév, az even pedig érdekes módon párost jelent. Lehet,
hogy rossz helyen választom el, és ele-ven lenne a jó? Vagy esetleg az el-e-ven? Úgy elgondolkoztatott ez a
szójáték. Az is érdekes, hogy a németben és az angolban is van szó a 11-re eleven (~ ilívön) és elf. Érdekes, hogy
az angolok nem ebből képzik a „11-es” szavukat, mert az penalty kick. Az angolban 12 twelve és a németben
zwölf. A 12-re már nekünk is van egy külön kifejezésünk, csak már alig használjuk. Ez a szavunk a tucat. (TUCAT). Ha valaki még tudja, hogy hogyan mondtuk valamikor a 11-et, nagyon megörvendeztetne vele. Itt most nem
nyelvészkedni akarok, csak rámutattam arra a kutatásra, amiből rövidesen sokkal többet fogunk bemutatni. A
szavak belső logikáján fogunk haladni, és nem a szavak hasonlósága mentén. Ott majd az ősnyelvek logikai
alapjaira fogunk építkezni, de ugyanerről a témáról. Annyit azért még hozzáfűznék, hogy ca-val nem sok szó
kezdődik a kínai szótagokra épülő nyelvben, de a cáj azt jelenti, hogy ismét, újra, létezni vhol, -ban, -ben, -on, -en,
-ön, és a cao pedig csinálni. Vagyis a két szóelem; tu és cat, olyasmit jelent, hogy kettő csinálta. A tizenkettőhöz
talán annyi köze van, hogy tizenkét apostol van, tizenkét hónapunk van, esetleg kétszer tizenkét óránk van egy
napban, de az óráinkkal csak tizenkettőre osztjuk.
Az előző részben a szuperszonikus repülés különösen érdekes gyakorlati példákkal szolgált az időszerkezetkutatás számára, mert a hangjelenségeket viszonylag pontos módon tudjuk vizsgálni, ameddig az idő vizsgálatára
egyelőre kevés műszerünk van. Itt elsősorban nem a különböző órákra gondolok, hanem újabb fejlesztésű speciális
gravitációs hullám detektáló műszereinkre. Az időhullámokat nemcsak mérni tudjuk, de már tíz éve munkálkodunk
ezek képpé alakításán is. Eddigi eredményeink bíztatóak, de még sok munka vár ránk.
A Thalész-tétel és annak gömbire kiterjesztett változata.

Többen kérték tőlem, hogy egészítsük ki a térbeli Thálesz
felfedezésemről való információkat. A dolog roppant egyszerű, nem lesz
nehéz megérteni
AB körátmérő pontokból a körívet érintő bármely háromszög mindig
derékszögű marad. Ez Thálesz tételének a lényege. Ha az AB tengely körül
1. a síkból kiforgatjuk az ábrát, akkor annak bármely térbeli helyzetben is
igaznak kell maradnia, és a keletkező két kúp (sárga és vörös)
talpszögeinek összege is megmarad kilencven fokosnak. Ez a térbeli tétel
lényege. Ez egy evidens, de nem publikált gondolat, úgyhogy most el is
nevezem a feleségemről; IRÉN-tételnek. Megérdemli 18 évi türelméért. Ez
tehát; minden gömbbe írt kúp-párra igaz állítás, ha a kúpok alapja körben
(egy kör mentén) érinti a gömböt. Ez a törvény bármely átmérőre igaz. A
tachionok „megérintett szféra” szerkesztéséhez kell majd ez, hogy a terjedő
időszféra fakadási pontját egyetlen pont segítségével meg lehessen
határozni. Ez a teremtés modellezéséhez feltétlenül szükséges lesz.
2.

Az idő a Tűz állapotába kerülve romantikusan megváltozik a Víz állapothoz képest. Már jeleztem,
hogy ennek sokféle következménye lesz, tehát érdemes ennek vizsgálatánál egy kicsit elidőzni. Azért is
illusztráltam ezt a kérést a Thálesz általam felfedezett egyszerű kiterjesztésével, mert a fénysebesség feletti
sebességgel száguldó időforrások találkozási akciója során fel fog merülni ennek az új matematikai tételnek az
igénye.
A három Vízforrás evolúciós találkozásánál már felgyorsuló és az eseményhorizontjuk terjedésénél gyorsabb
mozgású „Tűzforrások” jöttek létre, de ez az esemény még mindig nem hozott létre semmiféle általunk ismert
dolgot. Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor elmondhatjuk, hogy a Vízforrásokat Minkowszki, a
Tűzforrásokat W. E. Lamb fedezte fel a huszadik század elején és közepén. A világnak mindkettő magas volt, mint
svábbogárnak a tűzoltólétra.
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Ezek a hihetetlenül gyors Tűz-források nagyon széles sebességtartományban létezhetnek, de nekünk csak egy
eléggé szűk intervallumban látszik a rendszerük teremtőképesnek. Ez valahová 1 E és 10 E közé esik. (1c-10c) Egy
E alatt minden tardion, és 10E felett pedig már túlzottan gyorsak a forráselemeink a teremtéshez. Lehet, hogy
vannak más megoldások is, de az eddigi modellezés ezt nem valószínűsíti. Ez a 0E…1E -ig terjedő tartomány a Víz
elem. A múlt Víz típusú sebességgel tágul. Ezt nevezte Einstein „eseményhorizont”-nak.
A mai gondolkodásunk siralmasan statikus és síkagyú, ezért szinte teljesen hiányzik belőle az a valóságosan
dinamikus tulajdonság, ami egyébként keresztben-kasul áthatja a világot és a világ jelenségeit. Még én is
belementem a csőbe, ami a régebbi származású rajzainkon is meglátszik. Ezeken gömbök vannak, pedig a
valóságban ez nem ilyen egyszerű. No, megijedni azért nem kell, de egy kis módosítást azért be kell vezetni. Ettől
függetlenül az alapelv nem változik, csak a mozgás megjelenésével egy érdekes jelenség lép fel a terjedő
időszféráknál. 13 éve tanítok időfizikát, de erre a tanítványaim se jöttek rá, pedig már ezer felett jár a számuk.
(Még harcoltak is velem ezért. Innen is látszik, hogy már egy évtized alatt is kialakulnak a dogmatikus
eszmekövetők...). Én is csak a száguldó vadászgép képeit nézegetve döbbentem rá a figyelmetlenségemre. De a
valóban álló forrás terjedő tere továbbra is gömbszerű marad, vagyis nem az alapelv hibás. Mi a mozgó
körközéppontot is állónak gondoljuk. Azt hittük, hogy egy mozgó pontból is ugyanúgy történik a kiterjedés, mint
az állóból. De az előző lap vadászgépe körüli ködgomolyag egy mozgó forrás másságára ad jelzést nekünk.

Az álló időforrás váltakozó tere. Hol volt,
hol nem volt... A sárga a „nemvolt”

A mozgó időforrás váltakozó tere.
A forrás 0,5 E-vel mozog

2007. június

A terjedő koncentrikus gömbök a két létezés között
oszcillálnak. Egy kis ideig itt és egy kis ideig ott. Amikor
éppen az ott állapotban vannak, akkor itt szünetel a létezés.
Lehet, hogy ebben a két kis helyhatározó szóban a „t” a múlt
idejű helyet jelenti? (Egyfajta rag?) A mi oldalunk határán
van az i, ameddig a túloldalon az o? Legkívül a legelső,
legöregebb időpillanat hullámfelülete, majd szépen sorban
az őt követők. Ezt már megelőző lapjainkon mozgó ábrákon
mutattuk, de sokan kérdezték. A kékes zóna az egyik, a
sárga a másik létezés. Ezt definiáltuk pozitív vagy Víz típusú
időnek (tardion). A rétegek szférikusan ekvitemporiálisak
(egyidejűek és ezért pontszerűek), de az időesszenciában
mozogva megjelenik a valódi első dimenzió. Ebből
evidensen az is következik, hogy mozgás nélkül nincs is
semmiféle dimenzió. Vagy a hullámoknak, vagy a
szemlélőnek mozognia kell. Ez a relatív mozgás szüli az első
dimenziót. Ennek az elmozdulásnak a jelölésére az Rv
(relatív sebesség) jelölést használtuk. Ezt a dimenzió nélküli
E-ből származtatjuk, mert egyelőre nincsen semmiféle más
elképzelhető „mértékegységünk”.
A dolog akkor kezd bonyolódni, ha az álló forrás
megmozdul. Amikor a forrás a fénysebesség felével mozog,
akkor elől a hullámfrontjai elvékonyodnak, hátul pedig
felritkulnak. A rendszerben fellép az időrövidülési jelenség,
az idő-kontrakció és idő-dilatáció jelensége is. Az eddig
teljesen koncentrikusan szférikus hullámfrontok a fenti
képen látható módon alakulnak át. Ez egy – a fizikában
ismeretes – kékeltolódás, és hátul pedig egy vörös-eltolódás
jellegű jelenséget okoz. Belehaladva az idő nem telik
lassabban vagy gyorsabban. Az esszenciák belül (bennük,
közöttük) haladva nyugalminak hatnak. A belső szemlélő
számára nincs semmi feltűnő, számára minden
„normálisnak” hat. De egy külső szemlélő számára a mi
belső mozgásunk nagyon is eltérő! A „sűrűbb” zónában
lassabban, a „ritkábban” gyorsabban haladunk. És most
nézzük meg, hogy mi történik egy olyan forrással, amit
elértek egy másik forrás első hullámai, vagyis annak külső
felszíne. Ilyet is mutattunk már, de ott még nem részleteztük
az esszenciák jelenségeit. Ez így néz ki a hullámterek
világában.
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Ez a forrás már múltterjedési sebességgel száguld a kép
jobboldala irányába, amit akár úgy is mondhatnánk, hogy
fénysebességgel halad. Ha már lenne fény. De ott még nem
tartunk. Ez a kis forrás még nem fény, csak fénymag. Ez az
általánosan ismert „Mária jel”, amit a vallási és néprajzi
vonzatokban is megmutatunk az EREKLYE ágon. Az 1E-vel
haladó forrást a haladás irányában már nem tudják elhagyni a
belőle folyamatosan kiáradó hullámesszenciák, és ebben a
pontban végtelenül felhalmozódik az időhullámok és a
különböző idejű források virtuális rendszere, és ezért azt is
mondhatnánk, hogy itt egy pontban „áll” az idő. Itt az
eltaszítás pillanatától a vizsgált pillanatig minden
időesszencia egyetlen pontban van jelen. Ahogy ettől az
ominózus ponttól távolodva a képen látható módon alakul az
idősűrűség. Einstein azt mondta, hogy „ha a rakéta elérhetné a
fénysebességet, akkor annak utasai számára megállna az idő”.
Jól gondolta. Ez a kis tömegtelen fénymagocska most a mi kis
utasunk, és a megjósolt dolgok igazak..
Tárgyakra vagy anyagra (atomokra vagy részecskékre) ez az állapot nem lehet igaz, de azért ott is kaptunk
figyelmeztetéseket az atomi világból, mert a fénysebesség közegfüggő valami Ha sűrű, anyagi részecskékkel
tarkított közegben mozog a fény, érdekes változásokat figyelhetünk meg viselkedésében. Üvegben vagy vízben a
fény nem ~300000 km/sec sebességgel halad, hanem „csak” 200000 km/sec a sebessége, ami a vákuumban
mérhető fénysebesség 2/3-a. Az atomreaktorokban fellépő Cserenkov sugárzás (ahol a részecskék vízben átlépik az
ottani fénysebességet) szintén tanulságos figyelmeztetés számunkra. Később visszatérünk még ezekre a kérdésekre.
A következő lapon megvizsgáljuk azt a különleges állapotot, amikor a forrást két, vagy három másik forrás
taszít meg a hullámfelszínével! Ilyet is vizsgáltunk már, és ott ezt Tűzforrásnak, Tachionnak neveztük. A
tardionokat (elméleti síkon) tehát Minkowszki fedezte fel 100 évvel ezelőtt, és a tachionokat W.E. Lamb (Nobeldíjas) jósolta meg, és a gyakorlatban is bizonyította létüket; a hidrogén színképvonal felhasadás mérésével. Nem
ezért kapta a Nobel-díjat, pedig ez sokkal előremutatóbb felfedezés volt. Az ilyen lázadást egyetlen kor sem szereti.
Rozsdásodnak tőle a vaskalapok.
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ÍGE-IDŐ 12.
A negatív időrendszerek belső szerkezete
Elérkeztünk a teremtés nagy aktusához. Most meg kell vizsgálnunk azt, hogy miért tettük azokat a furcsa és
hihetetlen kijelentéseket.
Jelen – jelent ; a jelen múltideje és hírközlés (jel); figyelj az anyanyelvedre!
A mozgásba jött források időtorzulásait kezdtük analizálgatni az előző részben, és ott olyan határig jutottunk
el, amelyen még nem mert átlépni a tudomány. A fejekben nagyon szigorú korlátként épült be a dogmatikus képlet:
E=mc2. A képletben két olyan dolog is szerepel, amelyet egyáltalán nem definiáltak becsületesen. E és m, vagyis
az Energia és a tömeg (massa). Az atomok belső működési elve nélkül szinte semmit sem tudunk még az anyagról,
és az energia strukturális szerkezete nélkül pedig az energiáról is zavarosak az elképzeléseink. A „munkavégző
képesség” nagyon gyér meghatározása az energiának. Százféle energiáról beszélnek, de egyikről sem tudunk
semmi lényegeset. Miért elektromos az elektron, miért mágneses a mágnes, miért megy a fény fénysebességgel?
Úgy a negyvenedik lapnál már mindenkinek lesz ezekről az eddigieknél érthetőbb és logikusabb elképzelése.

Az első kölcsönhatás. A taszított
(fiatalabb) forrás c-re gyorsul.
Itt még minkét időrendszer
pozitív, bár a kisebb, a baloldali
forrása már fénysebességgel száguld.

Mi történhet akkor, ha a teljesen tömegtelen fénymagokat
tovább gyorsítjuk a fénysebességnél. Itt a fenti (einsteini) képlet
értelmét veszíti, mert lett benne egy 0-ás szorzó. Einstein azt mondta,
hogy amennyiben át tudnánk lépni a bűvös fénysebességi határt,
akkor az űrhajóban megfordulnának az órák, és hátrafelé kezdenének
járni. Az űrhajósok fiatalodni kezdenének, és sok olyan sci-fi íródott
már, amiben ezzel a gondolattal addig játszadoztak a szerzők, ahol az
űrhajósokból az út során cselekvésképtelen csecsszopó lett, és így
szépen éhen haltak a szereplők. Nos, mi nem ilyesmiről fogunk
beszélni, hanem a tachionok (a fénysebességnél gyorsabban mozgó
időforrások) tartam topográfiájáról. Egy pikoszekundum alatt nem
mennek vissza a múltba megölni a saját nagyapjukat, hogy azután
meg se szülessenek. Az időhurok matematikai felmerülésénél ezzel a
retardált szellemiségű indokkal dobálják el ijedten az eredményüket a
kozmológusok. A fürdővízzel együtt így kiöntik a gyereket is. Mert
pontosan ez a világ lényege.
(psec = pikoszekundum = a másodperc milliomod részének
milliomod része, amely olyan rövid idő, hogy ezalatt a fény
légüres térben csak kb. 0,3 mm-t halad)

A Tűz (tachion) palástja
The eventhorizon of the Fire element

Sok érdekes dolog történik itt. Először is a kezdeti gömbalak
lapult lesz (tartamkontrakció). A kör helyett egy ellipszist forgasson
meg az olvasó, így egy forgási ellipszoid keletkezik. Erre a rajz ad
segítséget. Az ellipszoidok ugyanúgy megőrzik a dimenzió terjedési
tulajdonságát. A forrás jobb oldalon rohan, rajzunkon a fénysebesség
kétszeresével. A kiáradó és folyamatosan kiterjedő időesszenciák
egymásba is gondtalanul behatolnak, és így egy a képen látható új
jelenség születik. Ez kezdetben a sebesség-határesete (1.73E) a
három forrás interakciójának, amiről már írtunk. Az előző részben a
kékes és a sárga színnel jelölt két létező állapotai váltakoztak, de ott
még mindig gömbszerűre (ellipszoidra) és egyidejűre (szingularitásra) adódott a rendszer legkülső eseményhorizontja....

Itt az eddigi rend felborul. Az időrendszer kúpossá válik. Miután a forrás gyorsabban mozog, mint ahogyan az
őróla elindult hullámfrontok terjedni képesek, a kétféle létezés egymást követve váltakozva alkotja a Tűz palástját,
amit itt kék és sárga színekkel jelöltük. A piros számokkal csak az egyik létezést számoztuk, de ugyanígy
beírhattuk volna a sárga létezés mellé is ugyanezt a számsort (3'-2'-1'-0'). A Víz esetében a 0, a legelső pillanat; a
terjedő gömb felszíne. Itt ez a gömb leghátulra került, az „Isten háta mögé”, és a forrás, a jelen pedig a kúpos
tartamrendszer csúcsán rohan. Esetünkben ez a 3-as számú kiáradás belsejében lakik. Ez itt is egy belső pont. Innen
a paláston hátrafelé haladva „múlik az idő”, csakhogy éppen hátrafelé.
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EZ A MÁSODIK DIMENZIÓ keletkezése, az avatott misztikában ez a folyamat a Tűz első meggyújtása.
Nehéz a lineáris, szálszerű dimenzió felcserélése egy gömbszerű egy dimenzióra, de elkerülhetetlen. Így a második
dimenzió sem egy sík lesz.
Egy pontból kiindulva valójában egy cseppalakú időrendszer
növekszik, amely először teljesen el van szakadva a mögötte hátrahagyott
múltrendszerétől. Ez azután „belenő” a mögöttes idővilágba, és ezzel
többidejű zónákat szül. Ezalatt azt értjük, hogy egy pontban több
időrendszer (ugyannak az időforrásnak több kiáradása) is jelen van, amire
már láttunk egy kicsit hasonló példát a fénysebességgel haladó időrendszer
esetében is, ahol egy pontban halmozódott az idő. Itt ettől azért eltérő
dolgok történnek, mert itt nagy esszenciális zónákban alakulnak ki kettős,
de egyes esetekben hármas, négyes stb. idejű zónák is. Csak ezeknek van
teremtő tulajdonsága. Itt a rendszer belsejét mutatjuk, és ezen látszik, hogy
hogyan hatolnak bele egymásba a különböző időpontokban kiáradt
időszférák.
A képen csak egyes (kvantált) pillanatokat tüntettünk fel, azért, hogy a dolog lényege megfigyelhető legyen.
Ott ahol két időszféra együttesen van jelen, ott kettős az idő. Ennek nagyon sok következménye van, mert ez
okozza azt a bifurkációs (kettéhasadási) jelenséget is az idő későbbi evolúciójában, ami a források szaporodásához,
és ezzel az Univerzum megteremtéséhez vezetnek. Ott ahol két idő van jelen, ott a források „kétfelé vannak
ugyanott”. Kicsit szokatlan kijelentés, de így van. Kettéválnak, de mégis egyek. Ez a dolog már tényleg bizarrul
hangzik, de mégis igaz. A kettéhasadás nélkül még mindig csak a kezdeti (kiindulási, originális) időforrások
léteznének a világban. Ez lenne a világ. De miután nem ilyennek látjuk, tehát a kezdeti igen kis számú forrás
közötti interakcióknak a források osztódását kell valahogy kiváltania, hogy legyen elég ősvalami a dologhoz. (nem
anyag, hanem ősvalami!) Erre még részletesen kitérünk!
Egy kicsit előreszaladtunk, mert még meg kell vizsgálni azokat az időtopográfiai dolgokat is, amelyek a
források időesszenciáikkal való egymásra hatásánál felléphetnek. Elsőnek nézzünk bele egyetlen impulzus
világába, mert ezen még szemléletesebben látszik majd, hogy itt valóban negatív, kifordult idővilággal van
dolgunk. Ilyenre keletkezik.

A képen egyetlen kiáradási periódus szétáradását
látjuk. A forrás t0 pontból a t4 pontig halad,
és közben eseményhorizontja 1E-vel tágul.

A kiáradás a t0 tengelyponton indult, és a t4 pontban
ért véget. Itt valójában analóg az idő. A forrás valahol
abban a pontban gondolható el, ahol a kúp csúcsa lenne, de
ez a pont már nem esik a képre. Itt most egy régebbi
kiáradását analizáljuk. Legelöl a legfiatalabb, legkésőbb
kiáradt időesszencia halad, és ezt a rendszer belsejében is
megtaláljuk, éppen a t1-es valamikori kiáradási pontot
metszi a mozgástengelyen. Erre a tengelyre írtam azt, hogy
string. Figyeljük meg, hogy a rendszerbe jobbról-balra a
tengelyen behaladva először a t4, majd a t3, t2, t1, t0
tengelypillanatot látjuk meg, majd (ahol a fehér zónába
érünk) eltűnik a forrás a szemünk elől, majd a dolog
egészen pontosan megismétlődik t4, t3, t2, t1, t0. Itt most
ugyan még nem kettős az idő, de ez bizony visszafelé
történik, mert az eredeti események t0, t1, t2, t3, t4
sorrendben zajlottak le, hiszen a forrás elmozdulása ebben a
sorrendben érte el a tengelyen ezeket a pontokat. Nincsen
ebben semmi bonyolult, csak el kell egy kicsit nézegetni a
képet, és minden megvilágosodik.

Ha balról jobbra haladnánk a rendszerben, akkor pozitív időt élnénk át, méghozzá ugyanúgy kétszer, mint az
előbb a negatívat. Az izgalmas zónákat narancssárgára színeztem. Ezekben viszont már jól fel lehet ismerni a
kettősidő jelleget, mert egy helyen két időszféra is jelen van. Egy kicsit elrontottam a rajzot, mert két zónát tévesen
festettem be. Aki rájön ezekre, az írja meg nekünk, hogy hol talált ilyen téves satírozást. (univuniversitas@freemail.hu)
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ÍGE-IDŐ 13.
Hogyan született a tér ?
Elérkeztünk a harmadik döntő ponthoz, amikor a létből létezés és ezután meghatározhatatlan „idő után” téridő
válik. Nagyon sok ókori filozófia megemlékszik erről, és a kérdés részletes leírását a misztika, a népmesék és
mondák területén is sok helyen megtaláljuk. Kétségtelen, hogy a források mögött hátrahagyott idővilágok
közegében kell keresni a további kulcsokat. Egyelőre nincsen semmi másunk, amiből elindulhatnánk. A kaosz
evolúciója már túl van az első lépéseken, hiszen már kétféle őselemünk van: Tűz és Víz. Az előző részben már
tettünk néhány óvatos lépést a negatív időrendszerek belső világának megismerésére, és itt az utolsó képen jól
látható volt a tachionok idővilágának félreismerhetetlenül negatív jellege. Ebben a negatív közegben megváltozik
az eddigi taszítási jelleg, vagy ha egészen pontosak akarunk lenni, ez egy olyan taszítás, ami az időben visszafelé
zajlik le. Bután hangzik, de jobbat erről nem tudok kitalálni. A visszafelé lezajló taszító mozgás kívülről nézve
olyan, mint amikor egy visszafelé lejátszott filmen a vendég addig rágja kifelé a szájából az ételt, míg össze nem
áll, akkor kiköpi a villájára, majd szépen sorban visszarakodja a tányérra, és amikor tele a tányér, és az egyre
melegebb valami egy fújás után lángoló palacsinta lesz, amit a pincér udvariasan elvesz előle, és behátrál vele a
konyhába.
Itt a dolgot geometriai értelemben kell lejátszani, de ami eddig sugárirányú taszítás volt, az most sugárirányú
vonzássá változik. A sugár itt mindig annak az aktuálisan megérintett szférának a centrumát és az attól való
távolságát jelenti, ahol az időközegben való mozgása közben a másik forrás időesszenciáiban mozgó forrás
tartózkodik. A sebességi kontrakció -dilatáció jelenségét egyelőre hagyjuk figyelmen kívül, mert ez nagyon
elbonyolítja a dolgot.

Hol is láttad ezt a cseppalakot?

A találkozás előtti pillanat.
Közismert forma az Ókorból.
Valójában ez itt egy cseppalak
metszeti képe

Egyelőre csak gömbökről beszéljünk, majd később visszatérhetünk erre
torzulásra. Azt is feltételeztük, hogy a legkülső felszín megtartja taszító
jellegét, de ez csak addig áll fenn, amíg a behatoló forrás be nem hatol a szféra
belsejébe. Ez a legkülső „réteg” inkább elméleti jelentőségű. A mozgás csak a
megérintés (behatolás) pillanatától magyarázható vagy értelmezhető, mert
addig nem is léteznek egymás számára. Most vizsgáljuk meg, hogy mi történik
akkor, ha egy háromszoros fénysebességgel száguldó időrendszer forrása
belerohan egy másik ugyanolyan gyorsan szembe haladó időrendszer
eseményhorizontjába!
Itt csak egy részét ábrázoljuk a két Tűznek, és ez itt a találkozás előtti
pillanat. A két forrás egymás felé rohan. A belső világban korongok, körlapok
vannak, azért, hogy a hossztengely körül végzett elfordulást is értelmezni
lehessen a programmal. Ez amolyan függőleges csíkokként jelenik meg a csepp
belsejében. Cseppet írtam és nem kúpot, mert egy-egy kiragadott részlet ( a
jelentől valameddig) csepp alakú, és ez annak a metszeti képe. A két forrás
tehát a csúcsokon van. Csú-i kínaiul tan, tudás, figyel, de a csú magában azt
jelenti fő, gyöngy, főzni, forrni, (tüzes), lakni, élni valahol. Csu-i fő-egynek is
érthető, miután „í” egyet is jelent. Ez már eléggé találó...

Itt a források már jelentős mértékben behatoltak egymás „légterébe”,
akarom mondani időterébe. Itt még nem olyan feltűnően látszik, de itt mindkét
forrás már jelentős mértékben felhasadt. Ez a kettéágazás nagyon furcsa
jelenség, és erről is beszélünk még. Az egyik oldal a másik oldalnak tükörképe,
csak amint megfigyelhető a képen, éppen ellenkező csavarodást kezdenek. Az
egyik jobbosnak indul, a másik balosnak. A jobban bekanyarodó ágak gyengén
látszanak, de a következő képen már sokkal szembeötlőbbek lesznek. A másik
Itt már behatoltak egymásba a
ág
felgyorsul és kirohan a teremtési zónából. Jelen volt a teremtés pillanatában
tartamrendszerek, és már látszik,
de
nem
vett részt benne, csak szemlélője volt..
hogy mind a kettő ketté is ágazott.
A kettőből így négy forrás lett
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Az érdekes az, hogy ez a kirohanó forrás teljesen azonos a másikkal,
amelyik kisívben visszafordul. Itt már jól kivehető a meredeken
visszakanyarodó ág, ami alatt azt a két kis kanyarodó Tűzcseppet értem. Ez azt
is jelzi, hogy a két forrás egyegy ága igen kis íven teljesen hátrafordult. A
képből kihaladó elágazó részek pillanatnyilag érdektelenek, mert itt
túlgyorsulva kirohannak a másik tachion belseje irányában. A két forrás (a
visszakanyarodó és a tovaszáguldó) egy marad, és a úgy lesznek máshol, hogy
közben létezésileg egyek. Ez egyelőre eléggé zagyva beszédnek hat, de később
azért világosodni fog a kép. Az ismétlés elkerülése végett a többi ágon leírtakat
csak jelzésszinten említjük. Ezt a „fizikát” az ősnyelvek, a mondák, a
csillagászat, a néprajz vagy vallásfilozófia nélkül nem lehet érdemben felfogni.
Nem is érdemes!
Sok munkatársam harcolt velem, amikor vallásfilozófiával, nyelvtannal, kínaival, japánnal, tibetivel vagy
sumérrel és mondákkal vagy mesékkel kezdtem foglalkozni. Minden kellett a megértéshez, mert a mindent
vizsgáljuk. Azóta már ők is belebonyolódtak. Ez az ábra mutatja a „kétségbeesést”. Az egységből kétség lett. Két
egész, ami mégis mindig egy marad. És ezután bekövetkezik a véges dolgok kezdete. Nem vég, csak véges.
A hátrafordulás teljes lesz, és emiatt óhatatlanul behatol a forrás a saját
már hátrahagyott múltjába. Ez a pillanat a Fortuna pillanata. Ezután már
minden törvényszerű következmény. A véletlen olyan sokparaméterű, hogy
nem is értjük. Egy ilyen találkozásnak roppant kicsi a valószínűsége, de a
végtelenhez mérve mégis lehetséges! Amikor megérinti a forrás a saját - már
régebben kiárasztott - múltterjedési felszínét, időhurokba kerül. Ettől meglátja
magát maga előtt. Így keletkezik a fény. Mindez csak metszete a valójában
térbeli folyamatnak. Lásd a lejjebb látható képet, amin ennek egy elemét
kiemeltük.

A Tűz belerohan a Tűzbe, és ettől kettéhasad, és a visszakanyarodó ágból megszületik egy virtuális
forrás. A forrás a saját múltjának belsejében meglátja magát, csak ott még fiatalabb egy kissé. Pont úgy néz ki mint
ő, hiszen magát látja. Mivel gyorsabban rohan a saját kiterjedésénél, állandóan a saját jövőjében tartózkodik, és
most ráadásul még bele is futott a saját múltjának képét felé hozó múltesszenciáiba. Meglátja magát, amint
elszáguld maga elől, hiszen amit meglát az egy egyre dagadó Tűzcsepp, ami pontosan azon az úton halad, ahol az
előbb még ő volt és haladt. Híres népmesekutatóink ráismertek a dologra, és arra is rájöttek, hogy bizonyos
meséink a téridő születését és működését írják le. Szakirodalomnak olvasd el Pap Gábor: Feketeország című
meseanalízis gyűjteményét, ha még meg tudod szerezni valahol. Itt a legmarkánsabban Koszecz Sándor:
Feketeország című analízise szól a tér szerkezetéről. A meseágon közölni fogjuk a mesét.
A tachionok sebességét nem korlátozza a fénysebesség, mert tömegtelen időforrások szülik őket. Ez
a tűzokádó sárkány a népmeséinkben, és a népi szokásainkban. A csángók pont olyan sárkánnyal ünnepelnek mint
a kínaiak. Eljátsszák a teremtést, elmesélik a teremtés folyamatát, értik a teremtést. Ez azért egy fokkal jobb mint
az „egyszerélünk” depressziós világa. Ezen a képen egy ötszörös fénysebességgel száguldó dimenzióforrás külső
eseményhorizontjait látjuk, méghozzá abban a pillanatban, amikor éppen betekintést nyer a saját virtuális
valóságába. Ez olyan meglepő lehet neki, mint neked az első rólad készült hang-, vagy videofelvétel.

Betlej Tamás grafikája: A téridő – az energia – születésének legelső fázisa
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ÍGE-IDŐ 14.
A következő dimenzió: a tér
Az előző rész legvégén volt egy fura, zöld kukacra emlékeztető ábra, ami egy olyan körbeforduló
dimenzióforrás hátrahagyott dimenzióvilágát szemléltette, ami sokkal sebesebben mozgott, mint a saját
fénysebességű kiterjedése. Itt egy kanyarodó kúpot láttunk, amely az ábrán éppen visszaérkezett önmagába.
Ekkor egy olyan időhurok megszületése következik be, ami végtelen számban ismételgetni kezdi ezt a
visszafordulási eseményt. Itt jön egy mozgó ábra, ami ugyanezt mutatja.
A dolog ezzel még nem ér véget, mert a virtuális létező, amelyet ez az esemény megszül, az nem azon a
helyen indul, ahol a múltjába hatoló forrás tartózkodik, hanem abban a pontban, ahol akkor volt, ahonnan a
gömbszerűen táguló múltfelszín kiindult. Ez esetünkben úgy hatvan fokkal arrább található a pályán, a forrás előtt.
Jó kis ellentmondás, mert ami a forrás előtt van az a jövője, a forrás maga a jelen, és a valóságban a virtuális forrás
a jelenlegi állapot előtti információkat és ezzel a múltbeli állapotokat hordozza. Úgy is mondhatjuk, hogy a forrás a
jelenből a jövője irányában a saját régebbi énjét látja maga előtt, ami egyre rohan előtte azon az úton, amit az imént
már bejárt. Ez nem egy másik, hanem ő maga egy másik helyen.
Jól figyeld meg ezt az ábrát, mert ez a fénykvantum térrendszerének keletkezése a negyedik forrásig.

A dolog lényege a 60 fokkal elcsúszott „másolati” dimenzió ugyanúgy lezajló idő-visszacsatolódásával
folytatódik, és ez tovább ismétlődik a harmadik, negyedik, ötödik dimenzió megszületésével. Ezek nem más, még
csak nem is új dimenziók, de még másolatoknak se mondhatjuk őket, mert nem mások, hanem maguk is a
kiindulási források, így se a másolat, se a tükröződés szó nem fedi a valóságot. A magyar más-ik kifejezés közel
jár a valósághoz, mert a „ik” utódot jelent, és ez kiköpött „mása” az eredetinek, hiszen ő maga az, csak egy kicsit
eltérő időben. Érdekes, hogy az utódát mindig a gyermeke belsejében szüli újjá, pontosabban ez egy önnemzés. Ez
a motívum is nagyon gyakori a mondák és a mitológiai, teológiai leírások berkeiben. Innen erednek azok a furcsa
kijelentések, hogy a saját gyermekéhez ment feleségül, vagy nászra kelt az apjával. Ebből egy avatatlan olvasó
persze arra következtet, hogy a görög pogány istenek lépten nyomon fajtalanságot követtek el. Ez persze butaság.
A görögök is őrizgették a teremtésről való fontos tudást. Sokat ártottak az előítéletes értelmezők a dolognak. A
görögök leírásaiban jelzik, hogy az időről szól a tanítás, de ez az értelmezőknek magas volt. Kronosz (az idő)
Uranosz és Gaia titánok (hatalmasok) gyermeke, és úgy is mondhatjuk, hogy ekkor született a Kaoszból a téridő.
Ennek al-időrendszere a Naprendszerben Kronosz és Reia gyermekei alakjában jelenik meg, akiket szépen sorban
Kronosz lenyel, de az utolsó gyermeket Reia elrejti, és egy követ tesz a pólyába Zeusz helyett. Zeusz így felnőtt és
Métisz nevű felesége tanácsára megtámadta atyját, hogy megfékezze nemzőképességét. De lenyelte várandós
feleségét, viszont ekkor teljes fegyverzetben kipattant a fejéből Athéne. És így tovább....

Dinamikus ábra: A hat forrás körforgása

Az ötödik forrás megszüli a hatodikat, de ugyanakkor elfogy az első forrás alól a sajátmúlt esszenciája, és
ezzel ez nyomtalanul el is tűnik a létezésből. Ezért a rendszer soha nem jut el a hatos szimmetriának arra a fokára,
hogy egyszerre hat forrás létezzen. Nem jut ötről a hatra. Ezt egy fekete spirál jelzi az fenti mozgó ábrán. Minden
virtuális dimenzió egydimenziós tachion, de együttes hullámvilágukban egy olyan hatos szimmetriában áradnak
szét a tér minden irányába, amelyben mind a hat forráshely képviselve van, csak ezek között egy mindig üres,
esszenciátlanabb (nemtér-nemidő) réteg lépked egy-egy forrás szemszögéből. Ezt a mitológiák idősemminek is
nevezik. Ha valóban ki akarunk lépni a zsákutcából amit a térben végzett űrhajózási elképzelések jelentenek, akkor
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erre fog vezetni az út. Ezeken a vizeken hajózott Noé ősapánk. Erről majd a 24. és 25. lapunkon olvashatsz. És
ígérem, meg fogsz lepődni. Ez a fénytelen réteg, ábránkon a fekete spirál. De ne felejtsd, ez az alakzat csak
síkmetszet!
A források a végtelenségig üldözik egymást, és ekkor már valóban kimondhatjuk azt, hogy „hely”. A hatodik
forráshely kialakulásával az esemény már csak önismétlő, és ezzel megszületett a téridő. Ez az energia maga, és
ezt a parányi forrásvilágú, de a végtelenbe fénysebességgel szétáradó esszenciális téridőt már alkalmasnak vehetjük
a teremtés további lépéseinek kialakulásához. Minden ezen belül fog kialakulni. Anyag és energia. Csak azok
elválaszthatatlanul függőségben lesznek a téridő – a Mindenható, Mahad – geometriájától. Itt megjelentek a
párhuzamos univerzumok, amiről sokan beszélnek, de csak mint lehetőségről, és nem mint valóságról. Ezekben
teljesen önálló világok vannak, de ugyanolyan anyagból.
A táguló dimenziókat leginkább egy csigaházhoz hasonlíthatjuk, amely nem úgy növekszik mint a csiga háza,
hanem a legkisebb eleménél, vagyis a forrásánál. Óriásira növekszik, de nem végtelenül nagyra. Egy ponton
visszafordul a forrásaihoz. Vagyis az Univerzumunk hatalmas, de nem határtalan. Tágul, és mégis ugyanakkora
marad. Ugyan úgy mint egy neutron. A neutronok mindenhol egyformák. Miért?
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ÍGE-IDŐ 15.
A tér
Az előző részben eljutottunk egy furcsa téridő leírásáig, amely sok tekintetben eltérő a ma
szokványos téridő elképzelésektől. Ebben a téridőben minden dinamikus, és úgy vált egyetlen dimenzióból 6
dimenziós téridővé, hogy ezen közben végig megmaradt egy dimenziósnak. Ötöl-hatol. Ez a kijelentés teljesen
paradox egy konzervatív elmének, de ha végiggondoljuk a dolgot, akkor mégiscsak lehetséges. A sajátidőbe
belefordult forrás egy virtuális forrást generál, és ez a forrás ugyanolyan jogerős, mint a „másik”, mert ő maga az,
csak egy kicsit előbb van a sajátidőben, pedig előtte van, maga előtt látja a mást; a jövője irányában. Ami előbb
van, az már „régen” ott van, az létezik a számára, miután saját hullámai éppen erről tudósítják, az előbbi
létezéséről. Iszonyatosan gyors száguldása miatt már régen eljött arról a helyről, ahol újra meglátja magát, de ez a
virtuális forrás egy ideig teljesen valósként viselkedik a számára. A felé megérkező időrétegben egy kép utazik
felé. Ezt a képet saját maga keltette, azzal, hogy az előbb még azon a helyen tartózkodott. Ez semmiféle egyéb
dolgot nem igényel, a kiáradás a létezés következménye. VISZONT: Ez az „új” forrás időben már eltérő helyen
van, de ezzel egyúttal máshol is van az időben (a sajátidejében).
Az előző rész sorban keletkező mozgó ábráján ezt a furcsa folyamatot jól meg lehet figyelni. Pontosan ez az
időbeli (és immár térbeli) elcsúszás jelenti a második forrás megszületésének a lehetőségét. A folyamat egészen az
ötödik forrás megszületéséig folytatódik.
Ennek a folyamatnak persze további részletei is vannak, mert a kialakuló, állandó terjedésben születő téridő
belső esszenciális időrendszere roppant bonyolult virtualitási folyamatokon esik át, de az előző rész mozgó ábráján
már látszik az is, hogy itt bonyolult dimenzió megduplázási zónák is kialakulnak. Egy olyan virtuális forrás is
egzisztálni kezd a rendszer centrumában, amely helyzeténél fogva nem tachion, hanem lényegében egy a
rendszerhez képest álló valami. Ez a királylány a tűzokádó sárkány gyémánt várában.
Ezért van egy pont, vagy egy kis köröcske a hagyományok alapján Dávid csillag közepén. Még tardionnak
sem mondhatjuk, mert az ion azt jelenti, hogy vándor. Ez a virtuális forrás viszont nem vándorol, hanem áll. Az
érdekessége az, hogy nem állandó, hanem időszakosan létezik. Egyfajta (talán egységlétben létező és léteztető)
létezés-transzponder szerepét tölti be, miután a középső forrást a körben száguldó elemek keltik, és a
körbeszáguldó virtuális elemeket pedig a középső forrás egy-egy „időben érkező” (éppen jókor odaérő)
dimenziórétege tartja meg a ciklikus létezésben. Kivéve a hatodikat.
Egyetlen teljes térciklus után már semmiféle originális jellegű elem sincs ebben az idővarázslatban, hiszen
eddigre minden forrás csak virtuális másolat, és mégis nagyon tartós rendszert hoz létre, ami akár évmilliárdokon át
ismétli körtáncát a sajátlétezés végeláthatatlan álmában. Ez az energia-megmaradás elve, de teljesen másért és
másképpen, mint ahogy azt manapság érteni szokták. Ez az energia térjellegű, keletkezik és meg is tud szűnni. A
tűzokádó sárkány megölhető, és ennek minden gyermek ismeri a módozatait.
A hetedik (középső) forráshely tehát a többiek hullámterének az eredménye. Hat alkalommal villan fel
egy teljes hatdimenziós keletkezési ciklus alatt. Igen ám, de ebből a hatból három a túlsó világra esik, arra a túlsó
világra, amelyikről a forrásról szóló részben tettünk említést. Így azután meg is van a hat, meg nincs is. Ami nem a
„mi oldalunkon áll”, az a mi számunkra nem is létezik. Hasonló létváltakozás a körben keltett és fenntartott
Tűzforrásokra is igaz. Minden forrás egyenrangú, mert egyek. Maguk a források kettős létezésűek, de ettől még az
„odaát lévők” „ugyanott” vannak a térben és az időben, így a keltett dimenzióvilág lényegében egységes. Vagyis te
úgy vagy hat dimenziós, hogy ebből csak három tapasztalható meg a számodra, és a másik éned pontosan ugyanazt
teszi, amit te. Ez minden atomodra igaz, ezért ez neked csak térfizikailag lényeges dolog. Mindez a műszereinkre is
igaz, ezért ma még nem tudjuk mérni a dolgot. A valóságod másik felét sohase láthatod meg egyszerre a
mostanival. Ez itt van, a másik meg ott. A jeleneiden túl.
A hatos szimmetria minden eleme egydimenziós, de kinézésre négy dimenziósnak látszik. Hatszor négy az
24! Jó kis beugrató! Innen ered a huszonnégy óránk hagyománya?
Egydimenziós és négydimenziósnak látszik? Egy gömb három dimenziós. No és egy egyre növekvő
gömb? Mondjuk egy léggömb, amit éppen felfújsz, az hány dimenziós? A tágulás csak időben írható le, vagyis
óhatatlanul be kell vezetned a negyedik dimenziót egy felfújás közben figyelt lufira! Abban biztosan egyetértünk,
2007. június

Lapszám: 42. (168)

Terembura, az idő Weblapja: Ablak az alternatív világképre - Íge-Idő

hogy egy egyre növekvő csigaház pontosan ezért nem három, hanem négydimenziós. Egy éticsiga ezért nagyon jó
példa a negyedik dimenzió szemléltetésére, mert a növekedés a lényeg, és nem pedig a növekedés sebessége.
Lassan vagy gyorsan, az ebből a szempontból teljesen mellékes. Az időtényezőt egyik esetben sem nélkülözheted!
Még a mai konzervatív elképzelések szerint, a mai dimenzió felfogásban is egy éticsiga négydimenziós.
Ha macerás akarok lenni, akkor egy csapágygolyó is négydimenziós, vagy a kávéscsésze, mert a
hőtágulás is térbeli kiterjedés változást okoz. Minden tárgy, atom a környezeti hőmérséklet függvényében
változtatja a méreteit. De az időnél nincsen hőtágulás. Elemei akkor is egydimenziósak, ha kanyart vesznek, és
ezzel csigaházszerű esszenciákat generálnak.
Ezért mondtuk azt, hogy úgy néz ki, „mintha négydimenziós lenne”, és ezért ez nem a negyedik
dimenzió, csak négynek, majd a végén huszonnégynek mutatja magát az az egy, amiből kiindul a folyamat. A
körbe kanyarodó kúpos idővilágok kúptoroid alakú módosult idővilágokat keltenek. Ez az egyik metszetében
spirális, a másik metszetében és vetületében ide-oda elcsúszott körmetszeteket ad. Ez a topográfiai felület így néz
ki.

A számítógépes modell, a hozzárendelt gabonakör és az ókori jel.

A misztikában is rátaláltam. Ott úgy jelölték, mint a jobboldali ábrán. Semmi kétségünk nem lehet, hogy ezt
egy nagyon okos ősünk üzente nekünk a régmúltból. A mindenben kétkedő már csak értelmetlen babonának
mondja, mert már fogalma sincsen a jel valódi jelentéséről. Ugyanúgy leszólja, mint a fenti gabonakört. Szeretem
ezeket a vicces körtaposó diákokat (tanárokat??) mert betéve fújják a kozmikus léptékű fizikát, és nagyon okos
módszert választottak a tudás széleskörű átadására. :-)
Ennek a spirálgömbnek persze többféle metszete is van, a fenti csak az egyik. Ha most a képre merőleges és
vízszintes síkon metszem el, akkor egy spirálist kapok, ami (amint már megbeszéltük) a Levegő elem ősi ábrázolási
módja. Az elementon feliratú ábra kissé lentebb ezt a metszetet is mutatja. Őselem, (ősvalami) és nem pedig
gázkeverék, amit belélegzünk. Ez is közeg, ez is éltető elemünk, csak egy sokkal magasabb szinten. Téridő nélkül
sem az általunk ismert anyag, sem az általunk ismert fény nem létezne. Ezeknek a téridő a rajzpapírja.

A spirálgömb két keletkezési fázisa. A jobboldali a korábbi állapot.

Ez a spirál a két felső képen nem sík, hanem térbeli, és ezért emlegettem a csigaházat, mint jó hasonlatot. A
spirálgömb (kúptoroid) természetesen a végtelenségig folytatódik, de több réteg felrakása után a belső topográfia
egyre jobban eltűnik a külső rétegek takarásában. Baloldalt egy kétmenetes, jobboldalt pedig egy nevezetes spirál
látható, ami éppen megérinti saját magát. Ez ugyanaz az ábra ami a nagy zöld kukacon volt látható, csak itt más
sebességgel mozog a forrás. Itt fél fordulat után hatol magába (2 spinű), a másikon háromnegyed fordulat megtétele
után. Ez kulcspozíciója az energiakvantum születésének.
A térkvantum is energiakvantum, csak teljesen egyedi, mert ez a kvantum a Kaoszban jön létre, és csak ott.
A már kialakult esszenciális téridőben ennek a szimmetria rendszernek egy duális módosulata alakulhat csak
ki. EZT NEVEZZÜK MI FÉNYNEK. A duális szó itt geometriai duálist jelent. A fizikában használt értelemben is
duális ez a rendszer, mert egyszerre teljesíti az ott kívánatos paramétereket is, vagyis hullám is kvantum is, mert a
térkvantum is ütköztethető, és tömege is van. Anyaginak viszont nem nevezhetjük, mert a részecske szó is hibás. Ez
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egy speciális fotínó. Nem foton, mert az egy elméleti és gyakorlati tévedés elméletén alapszik. A kvantum az
valamiből egy adag, és ide nyugodt szívvel besorolhatjuk a fotínónkat. A nevet Pauli – olasz származású osztrák
fizikus - találta ki 70 évvel ezelőtt. Nekem tetszik. Olaszosan annyit jelent: fotonocska.
A tömeg és ezért a tömegvonzás fogalma is zavaros a tudományunkban. Ez a térkvantum nem „elgörbíti” a
teret, hanem „görbére kelti”. Látszólag mindegy, de a két dolog logikailag teljesen eltérő. A térkvantum által
kiárasztott teret már nem lehet elgörbíteni (mint ahogyan a fizika által kieszelt teret se). A forrásokat elhagyó
dimenziórendszerek passzívan tágulnak a végtelenbe. Ókori titkos nevük: szabadság.
Ezt a spirálgömböt kell meghatszorozni, ha a tér szerkezetét akarjuk közelíteni. Ez hat párhuzamos
univerzumot jelent, amelyek ugyanott vannak, de mégsem láthatók a többiből, mert időben máskor vannak. A hatos
szimmetria csak az egész téridőre jellemző. Egy elemét az előbbi két spirálgömbös ábrával közelítettük. Ebből a
hatos szimmetriából egy sík hatszögű szimmetriát láttunk kialakulni, de a valóságban ezt sík elrendezést semmi
sem indokolja. A sík státusz csak speciális esete a térbelinek, amely hat egymástól egyenlő távolságban lévő
forráspontot - ha térben helyezzük el- egy oktaéder alakú forráselrendezést jelent.
A Keopsz piramist hoznám fel példának, ezt a négyzet-alapú gúlát egészítsd ki gondolatban lefelé is.

Álláspontunkat alátámasztja, hogy a piramisban lefelé is van járat, ami a mi metrónk mélységéig (!) már
felderített. Itt még van egy homokkal betömött kút is. A kapzsi vagy hiú kalandorok már régen kiporszívózták
volna innen a homokot, ha nem félnének valamitől. Ez a kis lefelé vezető járat látszik a fenti képen, és itt mutatok
egy másik rajzot is, amin szintén megfigyelhető. Mit csináltak harminc méterrel a föld felszíne alatt?
Répaveremnek kicsit eltúlzott ez a szédítő mélység. Egészen biztos, hogy a királykamra alatt úgy kétszáz méterre
van még egy nagy terem, és még az alatt mélyen is vannak valamilyen funkcionális járatok. Ezt csak a
meseszeretők hiszik már temetkezési objektumnak. A nagy piramis úgy 146 méterrel a föld alatt ér véget, mert
lefelé is ugyanolyan gúla. Így teljes magassága kb. 292 méter.
Itt egy régi (1984 december 2!) ábrámat mutatom, amely szintén egy oktaéderes rendszert ábrázol. A kör
kerületén a négy piros pontot kössed össze gondolatban, és a kör közepén lévőt pedig emeld ki a kép síkjából. Ez
olyan, mint egy piramis felülnézete. A középső piros pont alatt (éppen a rendszer közepében) van egy fehér kör
(királyleány) a föld síkjában, és ezalatt ugyanilyen távolságban a föld alatt még egy, itt kék körrel jelölt (éppen
lakatlan) hatodik pont is. Mert egyszerre csak öt létezhet a hatból. Szóval ez egy térközepes oktaéder.

A téridő szerkezete. Itt csak két térszegmens (téresszencia) lett besatírozva, de hat van.

Ezen az ábrán egy olyan speciális állapotot mutatunk a sok lehetséges közül, ahol a jelenforrások nem
hatolnak be a saját múltjuk belsejébe, hanem annak a határán tartózkodnak. Itt két forráselem esszenciáit
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besatíroztam, de a rendszer öt+1 aktív elemet tartalmaz. A teljes energiakvantum sík és az oktaéder állapotok
között is oszcillál. Ha valakinek beugrik a Jin-Jang ábra, akkor az jó, hiszen az éppen egy energiajel.
Sok levelet kaptunk, és sokan kérték, hogy a genezisről mutassunk még értelmező részleteket. Ezeknek a
kedves barátainknak küldöm ezt a másik sorozatot. A tér kialakulásához vezető találkozás sorozatábrájával:

1.

2.

A kék (atya) forrás belép a vörös (anyó) forrás múltjába. Mindkét rendszer mozog! Az kék forrás a kettős
negatív időben kettéhasad, de mégis két egész marad. Ez az időbifurkáció a kettős idő következménye. Az anya
rendszert csak sematikusan jelöltük, mert most az atya rendszerének sorsát figyeljük. Az előző hasonló genezis
ábrasor a másik (ellentett, az Atyában hasonlóan lejátszódó) sorozatot is mutatta. Ez egy paraméterezhető program
által rajzolódott. Most az a fontos, hogy a következőkben az atya forrásnak sikerüljön az anya tartamrendszerének a
belsejében megfordulni, mert különben nem jön létre az áhított időhurok! Nézzük hát, alkalmas-e a sebessége?

3.

4.

Jónak látszik a dolog, mintha túl lenne a legkritikusabb pillanaton. A másik ág hosszirányba és hátrafelé
felgyorsulva távozik a helyszínről, de a kettő továbbra is egy marad). Máshol van és mégis egy, ameddig a másik
húzósan, de éppen meg tud fordulni az Anyóban. Közben lelassul, egy kicsit „elterül” a csökkenő sebesség miatt.
Itt még nem látja meg a múltját, mert még nem érte el őt (a jobbra felfelé kanyarodó jelenforrást) a saját terjedő
eseményhulláma.

5.

6.

A hatodik képen berajzoltam egy kis vörös nyilat, és ez a nyilacska jelzi, hogy hol pillantja meg magát a
múltjába hatoló forrás. Ez ő maga, csak egy előbbi, „fiatalabb” alakjában. Már régen nincs a nyíllal jelölt helyen,
hiszen már végighaladt a jobbra ívelő (kék) pályán. Onnan nézve azonban (ahol van) pont abban a régebbi
időrétegében halad, ahol még ez a múltbeli esemény jön felé. Ez egy határeseti kép, mert érintőlegesen érkezett a
saját múltfelszínére. A legkülső felület még Víz típusú, és ez 1E-vel kifelé taszítja magából. Ha túl laposan érkezik,
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akkor lepattan a saját múltfelszínéről, ha túl meredeken, akkor rossz helyen teremti magát újra. Ez az piros nyíllal
jelölt elcsúszás és a korlátlan számban megismétlődő létciklus halhatatlanná teszi a fény első képviselőjét.
Roppant gyanús, hogy a piramisok sokkal ravaszabb célt szolgáltak valamikor, mint sírhelyek. Az a királyok
völgyében van. Méreteik és alakjuk hozzájárulnak tartósságukhoz, és maga a forma a téridővel való rezonanciája
miatt most is működik. Ha leszeded egy piramis felső részét (úgy a felső harmadát), akkorát durran majd mint egy
atombomba. Olyan lesz mint a medumi piramis. Kőpor. Ugyanezért piramist nem is lehet építeni! Még a feléig sem
jutottál, és kőporrá robban szét a tákolmányod alsó része. Az alsó túlterhelt mészkövek nem bírják ki a rájuk
nehezedő nyomást. A Keopsz piramis olyan magas, mint a Gellérthegy Budapest szívében (146 méter), de okosan
tervezett belső struktúrái miatt biztos, hogy nem kilátónak tervezték, és nagyon gyanús, hogy nem is földi tudás
alapján építették. A Khufu elnevezés a felső részben talált (egyetlen) helyesírási hibás felirat grafitti alapján terjedt
el. A piramisok tervezőjét valójában Keokhának hívták, és neve azt jelenti, hogy; Szárnyaló. A Nyilas jegy vezető
kerubja. Ebből sejthetjük, hogy nem kis köze volt az akkori magyarsághoz, hiszen ez népünk csillagjegye is.

Betlej Tamás dinamikus ábrája: A MONÁSZ. A téridő gyémántja.
Látod benne a piramis analógiáját?
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ÍGE-IDŐ 16.
Az esszenciális téridő és a hipertér
Gondoljuk végig, hogy akkor milyen lehet a valódi, dinamikus téridő és milyen további dolgokra kell
figyelnünk! A Kabbalából származó kettős Dávid csillag további komplikációkat sejtet.
Előző lapjainkon egy nagyon furcsa, minden szokványos elképzeléstől merőben eltérő téridő kialakulásához
jutottunk el, és ez érdekes módon kielégíti azt a megfigyelésekkel is alátámasztott igényt, amelyben azt figyelték
meg csillagászaink, hogy az Univerzum állandóan tágul. Ebből sokan – rövid úton – arra következtetnek, hogy
ezáltal az egész egyre nagyobb. Ez nem feltétlenül az előbbi megfigyelés következménye. Erre maga az universus
latin szó ad útmutatást, mert ez önmagába visszafordulót, magába fordulót jelent.
Ha a rendszer a peremeitől – pontosabban az univerzum ekvitemporiális (fekete lyuk jellegű) külső felületéről
– a centrumába visszafordul (mondjuk a nemtér-nemidőn keresztül, ahol nincs távolság és idő), akkor amellett,
hogy a teljes belsejében kifelé tágul, egy valamilyen természeti törvényszerűség miatt elérve egy méretet;
visszafordulhat a centrumába. Így állandó méretű és mégis belülről kifelé áradva állandóan tágul. Itt az anyag
felrakódik a fekete lyuk típusú atommagszerű anyagsűrűségű belső felületre. Ez a nagy mozgató. Ezzel fel is
oldottunk egy látszólagos paradoxont. A Swartchild féle megoldásokban a szingularitás (fekete lyuk) toroid is
lehet! Az elején pontosan innen indultunk.
De akkor hol van az Univerzum közepe? He-he! No meg azt is ki kellene eszelnünk, hogy hol van a
jelen? Egy helyen, vagy mindenütt?

A téridő gyémántja.

Amikor a térforrást vizsgálgattuk, már abban is volt hét darab jelenpont,
amelyek szépen sorban létrehozták egymást. Vagyis már az Univerzum terének
megszületésekor hét önismétlő és állandóan önreprodukáló jelenforrás születik.
Ezek egy követhető és leírható, modellezhető sorrendben jönnek létre, és
lényegében hat párhuzamos univerzumhoz biztosítanak téresszenciát. Hat teljesen
eltérő világ ugyanazon a helyen, és lényegében egyszerre. A hat forráshelyből
mindig csak öt Tűz létezik, és egy középső Víz.

Sokkal bonyolultabb dologról van szó, mint ahogyan a teret mi tanultuk. Az tér geometriai és nem a valós
fizikai tér volt. Ez persze sehogyan sem akart összejönni a „negyedik” dimenzióval...
Ez egyezik a mondabeli hét teremburával, a hét éggel, de
azért még át kell gondolnunk a dolgot, mert ha le akarok írni egy
valós protont, akkor legalább tizenegy téridőt kell használnom.
Hattal még nem működik a dolog, csak tizeneggyel vagy
tizenhattal. De miért?
Ne izguljatok, azért biztosan találunk majd valamilyen
áthidaló megoldást erre! Beszéltünk már arról, hogy a források
kétpont oszcillációt folytatnak, vagyis a tér mellett megjelenik
egy „másik tér” is, amely csak egy forrásciklusnyit csúszik el a
tértől. Ez egy teljesen egyenrangú tér, és ebben minden ugyanott
van, mint ezen az oldalon, hiszen a virtuális forráshelyek szinte
teljesen azonos helyen vannak. A két létezés egység, de a
. felváltott létezés miatt mégis teljesen külön időben léteznek. Hol
A tér és a hipertér dimenziórendszere és
az egyik, hol a másik van. Ezt csak kiterítve tudom jól
dimenziók váltakozási lépcsője. Így lépked az öt elmagyarázni nektek, mintha két különböző helyen lennének.
Erről sok információ lelhető még a Földön, csak az emberek már
fénymag dimenziórendszere. (Ezt a jelet
elfelejtették, hogy tulajdonképpen miért is őrizgetik ezt.
szorongatja a kezében a Dordzse Szempa)
Ezen a mozgó képen egyszerre három titok is feltárul előttünk. Itt kihelyeztük egymásból az oktaéderek
mentén eloszló forráshelyeket, és megmutatjuk azt az útvonalat, amelynek mentén a források az idő
egymásutánjában teremtődnek és elenyésznek. Amint megfigyelhető, mindig csak öt forráshely „él”, de az is, hogy
a két oktaédernek van egy közös pontja is (sicut), és ezen át ide-oda hullámzik a források születése. Van egy olyan
pillanat is, amikor csak az egyik oktaéderben tartózkodik mind az öt forrás. Ilyenkor a másikban térszünet van, és
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ez a föl-le mozgó dimenziólépcsőnél is feltűnik. Azok a kis kapucskák azok; a piramis közepén. (Lila kis lyuk a
lépcső alatt, és a középvonal alatt is van kettő sötétebb)
Ez a nemtér-nemidő állapot a másik oldalon. Ilyen lépcsőzetes ábra több is
van a koronánkon! Például a Szt.Péter képen világosan megfigyelheted. Péternek
a képen két kulcsa van. De miért?

Szt. Péter az apostoli
koronán: Felül fénymagok
és táltosok, alul kétoldalt a
dimenziólépcsők

Ez a dimenziókapu a valóságban nem kapu alakú, vagy kör alakú átjáró,
(mint a sci-fi -ben) hiszen a nemtér-nemidő, vagy magyar nevén AHUN
mindenhol jelen van, ahol a téridő is. Az ahun másképp struktúrált mint a Kaosz
(az univerzumon kívüli, túli Kaosz), mert az ahun rétegezett, hiszen a tér
esszenciái között terjedő réteg. Mivel itt nincsen távolság, az itt végrehajtott
űrutazáshoz nem kell semmiféle idő. Itt nem kell hajtóenergia! vagy rakéta se!,
hiszen nincs itt és ott. Nincs fénysebességi korlát sem, amivel Einstein atyánk
ijesztgetett minket. Itt az anyag fennmaradásával van baj (!!!), mert az anyagi
részecskék itt létképtelenek. Az űrhajódnak itt egy saját térforrás kell a
fennmaradáshoz! Itt éppen ezt a térforrást ismertetem a kedves olvasókkal. Aki
koronánk képeit alkotta, ismerte a téridő hiperdimenzionális szerkezetét. Kezében
is tartja a helyzet kulcsát. A mennyek országának a kulcsát. Ez a távoli űrbe
vezető út végén van. Talán éppen ezért áll hat gombócból a frizurája is. A táltos
lovakon látható piros cseppalakú jelek, a fénymagok is mutatják a dolgot.

Ezeken a rajzokon a forráspontokat mindig egyenesekkel
kötöttük össze, de a valóságban nem léteznek gyémántok, kristályok
vagy gömbök sem, mint ahogyan a legfelső ábrán láthatjuk. A Tüzek
vagyis a tachionok másolódási rendszeréhez mutatott segédletek
ezek, ahol azok mindig ívelt pályákon mozdulnak el, mondjuk a fenti
képzeletbeli gömbnek a felszínén. Ennek magyarázatát láthatjuk az
alanti gabonaábrákon is. Akik ezeket rajzolták tudták a fenti
dolgokat. Még akkor is, ha vicces diákok voltak. Amolyan űrdiákok... Betlej Tamás dinamikus grafikája: A tér és
a hipertér dimenzióinak válta kozása

1. gabonaábra

Az 1.ábra a téridő sematikus metszete, és jobbra fent egy tachion is látszik, ami
megteremti. Tartalmazza a Mahadot, és a Mindenhatót is. A 2. (zöld) ábrán pedig egy
érdekes lépcsőzetes spirálist láthatunk, ami a tér dimenzió rendszerére, működési elvére
utal. Ez egy óriási háromszög (240 m) egyik sarkán jelent meg, amelynek a másik sarkain
egy kör, és egy hatbekezdésű spirál is volt. Sok országban jelent meg ugyanúgy. Az 1.
ábrán egyértelműen megjelenik a magyar néprajzból nagyon ismerős „mindenható”
motívum, a mindenható jele. Kopjafákon és menyasszonyi ládákon gyakori díszítő elem.
Keresd a néprajzunkban! Itt még sok izgalmasat találsz a galaktikus léptékű űrhajózásról.
Nekünk most mégis ez a másik, a lépcsős spirál az érdekes, amelyben minden
nehézség nélkül megszámolható a hat lépcső, ami a téri dimenziókat jelenti. Az ábrán a
tachion (egyre kisebb körök) egy sebességi paramétert súgnak meg, amit csak alkalmazni
kell. A háromszöget érintő befejezetlen ív a megszűnő dimenzióra is utalhat, arra, ami
nem teszi lehetővé a hatodik egyidejű létezését.

2. gabonaábra

A keleti vallás dordzse ereklyéje a hiperteret is mutatja. Bölcs tudomány maradványa. Így már hihető, hogy a
Véda könyvek űrvárosokról és űrcsatákról és atomháborúkról tudósítanak. Aki ezt megőrizte, fontos tudást őrzött
meg. A nyugat-európai Grál leírásokban ilyet olvastam, hogy „az istenek az idő-semmiben is háborúztak”. Ha
valakinek megvannak a Grál szövegek, kérjük tiszteljen meg minket vele, mert nagy segítséget nyújthatnának

Dordzse Szempa, a gyémánt Buddha. – A világegyetem lényege.
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ÍGE-IDŐ 17.
Új utak és ablakok a világra
Elérkezett az idő arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az előzőekben leírtak milyen kiúttal kecsegtetik az
emberiséget. Van-e reményünk arra, hogy valaha is eljuthatunk-e a távoli csillagokig? Erre azt válaszolom, hogy
egyre jobb az esélyünk erre. Az Einstein féle relativitás-elmélet nem veszíti érvényét mindattól, amit leírtunk,
hanem éppen ellenkezőleg, most nyeri csak igazán értelmét, hiszen így kiterjeszthető az egész Univerzum minden
lezajló eseményére, és így a szubatomi világ éppen olyan törvények szerint fog működni, mint a makrovilág. Az új
gondolat abban merül fel, hogy az elméletünket mi nem statikus, vagy erőszakosan és pontatlanul definiált
alapelemekre építettük rá, hanem a világegyetem egyetlen dinamikus alkotójára építettük fel. Ezek szerint a téridő
és az energia elveikben egyek. Az energia és az anyag időből keletkezik és nem is áll másból mint színtiszta időből.
Az energiát így nem kell kinyerni, mert az idő elengedhetetlen tartozéka a létezésnek.
Most akkor az a kérdés, hogy mindenhol van-e idő, és egyenletes-e az eloszlása? Homogén-e az idő?
Az eddig leírtakból ez még nem dönthető el egészen egyértelműen. Előző lapjainkon többször is
írtunk arról, hogy a világegyetem keletkezését két időrendszer találkozásából indítottuk el, de sok kérdést kaptam
erről, és ez megmutatta, hogy nem egészen fért a fejekbe a dolog.
Először is válaszoljuk meg a fenti kérdéseket!
Ebben további kérdések is felmerülnek majd. Az originális létezők (megnyilvánultak) evolúciós folyamatai a
Kaosz gerjedéséhez vezetnek, vagyis a megnyilvánultak időfelületeikkel felgyorsítják egymást, és ezen közben
olyan felgyorsult források is működésbe lépnek, amelyek már gyorsabban mozognak a saját eseményhorizontjaik
terjedésénél. Így a Kaoszban kétféle elem kezd keveredni: Tűz és Víz. Az első kettő.
A terjedésüknél lassabb és a terjedésüknél gyorsabb források, régebbi nevükön Víz és Tűz, vagy a mai fizika
terminológiájában a tardionok és a tachionok. Ezek az ősprincípiumok. Egy szemernyi anyagi sincsen bennük,
vagyis nem részecskék, de még csak azt sem állíthatjuk róluk, hogy „energia”. Ez a Kaosz. Ez a Kaosz ma is
ugyanúgy megvan, nem tűnt el. A világegyetemnek vannak olyan zónái, ahol még nincsen téridő, de a Kaosz már
jelen van. A Kaosz nem üresség, de anyagi szempontból totálisan üres. Itt fény sincs. De mégsem mondhatjuk,
hogy itt semmi sincs.
A tér a Kaoszban még nem létezik, és ezért még az energia vagy az anyag sem létezhet, mert ezeket a tér tartja
majd a létezésben. A már bemutatott találkozási procedúra után kialakul az energia első formája, a téridő (nyugaton
Mindenható, keleten Mahad) és ekkortól beszélhetünk csak időről, távolságról vagy helyről.
Az előző részben erről több képet is mutattunk. A tér rétegezett, öt forrásból keletkező hatos szimmetriájú
energiarendszer. Egy tér nélkül született fénykvantum. Magyarul: a tér a fény egy speciális formája. Az általunk
ismert fény (energia) elődje és fenntartója. Így is nevezhetjük: a rejtett fény. A téridő megszületésével lehetőség
nyílik a további lépések megtételére, és ezzel az Univerzum kilépett a Kaosz állapotából.
Az idő lokális, mert csak egy-egy létező mindenkori eseményhorizontjáig terjed. Ez a törvény az originális és
a másolati létezőkre is igaz. Mindenki a saját elsőnek kiárasztott eseményhorizontjáig terjed. Magához képest
létezik, és a sajátidejét árasztja, de az egyes időrendszerek az originálisaikból kiindulva faszerűen (és fraktálisan)
elágazóak. Ezek a fraktálok nem a megszokott síkfraktálok, hanem időfraktálok, tehát dinamikusak. Ennek
megfejtését célozta az immár félévszázados string (cipőfűző) elmélet is, de az kifelejtette a minden irányban terjedő
eseményhorizontok alkalmazását. Később ebben az elméletben is bevezették az elágazást és ezek lettek a
superstring-ek. Ezekből is kifelejtették az időt, de javukra írhatjuk, hogy már tartalmazzák a perdület és az elágazás
lehetőségét.
Az idő szerkezetében valóban van ilyen elágazó szálszerű állapot is, amit már mi is említettünk, sőt;
még néprajzi párhuzamot is hoztunk erre. Ebben a szálszerű idővilágban a legnagyobb távolság a kettő. Még akkor
is, ha az Univerzum határáig és onnan vissza vizsgáljuk. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag időtlenül gyors
információterjedés is létezik. Erre bizonyíték az EPR (Einstein - Podolsky - Rosen) kisérletsorozat (1930), ami a
mai napig is élénken kutatott jelenség. (Keress rá az interneten!). Ezek az időszálak mostani századunktól a
telekommunikáció egy teljesen új lehetőségét jelentik majd. Ebben már semmiféle rádióhullám nincsen. Független
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a helytől és a távolságtól. A misztikában ezeket az időszálakat „fluidszálnak”, ezüstszálnak hívják. Nem anyagiak!
Időtlenül gyorsak. Ez komolyan gátolja kutatásukat, mert a konzervatívok még a fénysebesség
meghaladhatatlansági dogmáján csámcsognak. Pedig sok gyakorlati kísérlet bizonyította ennek helyességét.
A szálak mentén létező és az idő-visszacsatolásokban ciklikusan újrakeletkező forrásokból terjedő
léthullámok közegszerű időt szülnek, amely közeg az általunk megtapasztalt lét alapja, hiszen minden létező csak
magához képest létezik, tehát csak a saját időközege lehet idő-visszacsatolásának „tápláléka”. A rendszer így lesz
tartósan önfenntartó, a saját múltját és ezzel saját magát „eszi”. Gondolj a magába visszaforduló ábrákra... Ezt a
gondolatot találhatjuk az ókori görög mondákban szereplő Uroborosz kígyó alakjában. Ezek az idővisszacsatolások többféle szimmetriában alkotnak időben tartós rendszereket, és itt lépnek be a már két és félezer
évvel ezelőtt is ismert szakrális geometriák. Milyen dolgok keletkezhetnek egy hatos szimmetriájú térben?

Uroborosz az ókori görög papíruszon.

Ez sík-geometrikus közelítésben egyszerűen nem jön ki a
szerkesztéseknél, (hiszen a világ, ami körülvesz minket; nem sík),
ezért megvizsgáltuk azokat az ókorból ránk maradt tanokat,
amelyek a geometriai okoskodáson túl esetleg a mi céljainknak is
megfelelnek. A tér kérdésének vizsgálatánál már bejött a dolog,
mivel itt is két dolgot találtunk a szentírásokban, a Dávid-csillagot
és az oktaédert. Az még elgondolkodtatóbb, hogy az oktaéder
egyik nézete, vetülete éppen a Dávid-csillagot adja ki. Ez ezen az
ábrán pontatlan, de ez nem is igazán ókori, csak annak utánzata.
Ezek a kígyók is folyamatosan a farkuk felé mozognak, és
egymást eszik. Itt ugyan egy kígyót és egy sárkányt látunk, és az
oktaéder is eléggé félresikeredett. Mindenesetre komoly
hasonlatosságot mutat egy régebbi ábránkhoz. Melyik ábra volt
ez? A helyes megfejtők között 2005 szeptemberben könyvjutalmat
sorsolunk ki.

A teremtett világról szóló sokkal későbbi lapjaink nagyon sok
illusztrációval támasztják majd alá ennek az elgondolásnak a világ dolgaival
való kapcsolódását, de itt megmutatjuk a fémek két gyakori rácsszerkezetét,
és ezeken az ábrákon jól látszik a lényeg. Ha figyelsz, akkor már itt, az
atomok szintjén megjelenik az, amiről már a görögök is regéltek a világ
felépítésével kapcsolatban. Az öt szabályos test, és a geometriai duálisok
világa
Itt most az OKTAÉDER–KOCKA duális párt vesszük szemügyre a
fémeknél. Mit is jelent ez? Az ábrák magukért beszélnek. Az oktaéderben
kocka és a kockában oktaéder

1.

2.

Baloldalon egy lapközepes oktaéder, jobboldalon egy lapközepes kocka látható, és ez azért érdekes, mert az
általunk ismert és használt fémek jelentős része ebben a két formában kristályosodik. Ez a szerves anyagokra nem
jellemző, – bár itt is találunk majd érdekes, ugyanezt bizonyító dolgokat. Itt már sehogyan se lehet berajzolgatni a
kémiában elterjedt vegyérték vonalakat, úgyhogy már itt jelzéseket kaptunk a természettől, hogy az anyagokat más
erők tartják rendszerben, és az ionos kötés nem magyarázza meg a dolgokat. A kérdést elkenték, pedig sokat
segíthetett volna ennek érdemi vizsgálata. Későbbi lapjainkban sok kérdésre visszatérünk még, hogy alaposabban
elgondolkozzunk
rajtuk
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A konyhasó így néz ki az egyik kémiakönyvemben (Bodonyi:
Kémiai összefoglaló). Az ionos kötés és a kovalens kötés problémáját a
távolságra fogták, mint ahogyan a különböző halmazállapotokat a
hőmozgásra. Ezt látjuk a jobboldali ábrán. A dolgok részekben
nehezen mutatják meg a nagy összefüggéseket. Ma az analízis és nem
pedig a szintézis a divat. Kibelezzük a dolgokat mint a gyerek a
vekkerórát, de lusták vagy figyelmetlenek vagyunk azoknak az
összefüggéseknek a megkeresésére, ami egységben is megmutatná a
jelenségeket.
A fenti halmazállapoti ábra semmivel sem indokolja az
olvadáspontot, vagy a Curie pontot, ahol érthetetlen módon viharosan
lemágneseződnek a mágneses anyagok. Elmondták nekünk, hogy a
melegítéskor a mágnesek lemágneseződnek, de nem mondták el, hogy
lehűlve újra felmágneseződnek a Curie ponton. MIÉRT? Milyen
energia rendezi a rendezetlent? No és miért egy határozott ponton
olvad meg a jég vagy fagy meg a víz? Miért a négy fokos víz a
legnehezebb? Egyáltalán mi tartja együtt a világot? Mi a csuda az,
hogy kristályállandó, amikor a hőtágulás miatt semmi sem állandó
Mi okozza az anyagok keménységét vagy rugalmasságát? Miért
van az, hogy az előző oldal két képen felsorolt fémek némelyike
rettenetesen kemény, ameddig a majdnem olyan atomtávolságú másik
pedig késsel vágható.

Van egy harmadik csoport is ahol a fémeknél és a ritkaföldfém mágneseknél is izgalmas rácsok figyelhetők
meg. Az oktaéderes elrendezés mellett két másik hexagonális szimmetria is nagyon gyakori. Hasonló a szén egyik
módosulatánál, a grafitnál látványosan szereplő sík-hexagonális rács is. Ezek a fémek általában könnyen
megmunkálhatóak. Ezek a fenti kérdések sorban megválaszolódnak majd a további lapokon. Itt az oktaéder és
kocka természetes előfordulása miatt hoztuk előre az ábrákat. Most csak a forma a lényeg. Az oktaéderben kocka, a
kockában oktaéder alakul ki, valamiért ott lebegnek az atomok egy pontban, és makacsul ott is akarnak maradni.
Vagyis atomok egymáshoz képest makacsul ragaszkodnak egy geometriai formához. Ez lehet a lényeg. Egy erő
ami rendezetten összetartja a kristályt. Ezt kétségtelenül a benne szereplő atomok által kiárasztott hullámtér okozza,
és még valami. A téridővel való rezonancia. Ennek tanulmányozására írtuk mellé a rácsoknak a kis táblázatokat.
Az oktaéderes téridőben a kocka szimmetriájú további térenergia elemek, téridők születése is logikus,
mert ez a geometriai duálisa. Most jön a fényhordozó! He-he! Az idő nem homogén, mert forrásokból árad ki, és
ezek a források nem egyenletesen oszlanak el a térben. Ahogy a csillagok is kolóniákban, galaxisokban keringenek,
de a galaxisok között óriási üresség feszül, ugyanúgy az atomok is (relatíve) távol vannak egymástól. Ha egy
hidrogénatom protonja akkora mint egy focilabda és leteszem a stadion közepére, akkor az elektronja akkora mint
egy mákszem és az kívül kering a Népstadionon. Közöttük mi van? Vákuum?
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IDŐ 18.
Fény a fényben
A Teremtők találkozása kialakította az első fénykvantumot, amit mi most téridőnek neveztünk.
A centrális források által szült téridő állandóan a születés állapotában marad, mert a sajátidőbe való
visszakanyarodása örökös csapdába ejti az örök forrás egyikét. A vele egy sajátidőben levő egyenrangú duálját
viszont ez nem érinti. Vagyis megmarad furcsa originalitása is, mert emlékezz vissza a genezis ábrákra, ahol az
egyik ágon visszafordult, a másikon meg tovaszáguldott a kettévált és mégis két egész fénymag.
A térforrást mégsem nevezhetjük gond nélkül örökösnek, mert amellett, hogy végtelenül ismétli magát az
időhurokban, minden elemében virtuális. Születése és fennmaradása állandó, de mégis minden elemében virtuális,
miután az öt keltő forrása újra és újra kelt egy hatodikat, de eddigre éppen elveszti a legelsőnek visszacsatolt elsőt.
A belső negatív és kettős időrendszerek természetesen elágazásokat is szülnek, mert ez minden kettős vagy többes
törésű negatív időközeg jellegzetessége. Az így keletkezett elágazások annak függvényében maradnak a létezésben,
hogy milyen időközegben haladnak. Csak a sajátidő tartja őket a virtuális létben, de az is sajátidőnek számít, ami a
másik elágazáson keletkezik, vagy előbb keletkezett ugyanabból a sajátidő rendszerből. Ezek a források állandó
táplálói a teremtésnek.

Ezek az elágazások egy nagyon fontos dolgot jelentenek, mert így a kezdeti egy forrásból számtalan
másolati forrás keletkezik, és ezek a források - ameddig el nem érik a sajátidő létfenntartó határát - ugyanolyan
alkotóképesek mint a kezdeti forrás. Miután nem mások, csak máshol vannak a szétáradó sajátidőben. Ez a hely
vagy a tér. Csakhogy a magyarban a tér elfér (beletér) értelemben és visszatér értelemben is használatos, és
nemcsak helyet jelent. Innen a férfi szavunk is, ahol a fi valaminek a hímnemű utódát jelenti. Az ember tehát a fér
fia. Az idő szerkezeti rendszereiben ez a jobbos és a balos forgású tulajdonságban nyilvánul meg. A téridő jobbos.
Ezt a fizikusok is így vallják, sőt, még azt is tudhatjuk róla, hogy félspínű. Ezek a téridő elidegeníthetetlen
tulajdonságai, de ebből világosan az is következik, hogy a téridő csakis olyan lehet, amilyet az előző lapokon
elővezettünk, és az is, hogy dinamikus.

Ugyanezt
az
ábrát
„forgórózsa”
motívumként őrizgeti népünk. Ez a kacsalábon
forgó gyémántvár a népmeséinkben. De az a
kérdés, hogy miért kacsázik; ami excentrikus,
amikor a kacsa nem is „kacsázik”, csak
billegve jár. Kacsalábon forogni viszont
biztosan nem szokott. Amint írtuk a térnek
mindig hiányzik egy szegmense. Ez nemtérnemidő állapotban van. Ez a hiány ciklikusan
végiglépked minden dimenziórétegén. Ebben a
„hiányban” nincs távolság és idő. Ebben rejlik
az űrutazás jövője. Ezt súgja ez a gabonakör is.
409 db. „viccesen kitaposott” gabonakör: A Téridő.

A tér megszületése után még mindig anyagtalan, és fénytelen, mert egy egyhelyben álló fénykvantum kicsit
sem hasonlít arra, ami a mi fejünkben a fényt jelenti. De miután még nincs anyag, így nincsen az sem, amit
megvilágíthatna, amiről visszaverődhetne, de ott a megfigyelő is rendkívül ritka... A térben és persze a téren kívül
is továbbra is érvényes az idő törvénye, vagyis semmi sem zárja ki a teremtésre alkalmas további találkozásokat. A
dolog csak annyiban változik, hogy immár minden ami a téren belül eljut erre az állapotra, mozgási paramétereiben
alá lesz rendelve a téridő esszenciáinak. Ebből az következik, hogy ami a téridőben keletkezett, az örökös
függőségben lesz a téridőtől. Egyszerűen azért, mert óhatatlanul magában kell hordoznia a téridő rétegezett
ritmusát, és hatos szimmetria rendszerét is, mert ez fennmaradásának a kulcsa.
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A csillagtetraéder, ami két egymásba hatolt tetraéder. Figyeld meg, hogy
metszetük egy oktaéder. Ez egy nyolcas szimmetria, de mégis a hasában
hordozza a hatos szimmetriát A Biblia szerint először a Törvény volt, majd
kialakult a fény. Az Isten látta, hogy a fény jó. Ez mára már mondattani csapda,
mert elveszett a jó és a jobb közötti értelmi kapcsolat. Pedig kell lennie
valamilyen kapcsolatnak! Hát persze! Kínaiul a „jo” azt jelenti, hogy jobb.
Hogy ne is említsem az ókori eredetű segítséget! A férfi jobbra, a nő balra gombolja a kabátját. Miért? Mert
divat? Sokkal nyomósabb okai vannak ennek. Mert arra forog az aurájuk. A téridő az a fény ami jó. A Mindenható,
aki éjszaka is fény. A Sekhina. A rejtett fény. Mindig, mindenhol és mindenben jelen van, mert létalap. Minden
teremtmény létalapja.

A fénykvantum

A hatos szimmetria a nyolcast, a nyolcas a hatost
favorizálja, mert ez a geometriai duálisa. Lesznek még sokkal
bonyolultabb létezők is, de kezdetben a legvalószínűbbet és a
legkönnyebben megszületőt feltételezzük. A törvény következő
beteljesülésénél az oktaédert a kocka követi, és a 64 dimenziós
téridőt követően egy még magasabb dimenziószámú téridő
születik az első függőségében. Ez már az a fény, amit mi is
ismerünk. Itt mindjárt az egyhiperteres fénykvantumot
mutatjuk meg, amihez hasonlót már a téridőnél is mutattunk. A
térközép itt nincs ábrázolva. Azt az útvonalat is mozgásban
mutatjuk, amelyen az idővisszacsatolásban a források
folyamatos újrakeletkeznek. Mindig hét Tűzforrás létezik. A
sárkány hét fejét a sárkány szíve, a sárkány szívét a hét
Tűzforrás kelti.

A fény nyolcas rendszeréből eredően hét forrású. Hol itt, hol ott emelkedik a dimenziószáma. Az alsó vagy a
felső Vizekben. 60 dimenziós, ameddig az egyhiperteres tér a tizenegy forráshelye miatt 44 dimenziós volt. Ahogy
már a téridőnél is jeleztük, hogy az sem oktaéder alakú, ugyanígy óvakodjunk attól, hogy a fénykvantumot
kockának nézzük. Szimmetriarendszere a kocka és a nyolcágú csillag között oszcillál, ezért mindkettőt úgy őrzi az
emberiség, mint az energia jelét. Természetesen itt is minden tudásodat, amit eddig megszereztél a téridőről
továbbra is használhatsz, így azok a csigaházszerű táguló tenzorfelszínek is ugyanúgy kialakulnak, mint a térnél is.
A hipertér nélküli fénykvantum nyolcas szimmetriájú és ezért 8×4+1=33 dimenziós, az egyhiperteres fény
15×4+2=62 a kéthiperteres 22×4+3=91 dimenziós. Talán észrevetted az „ellentmondást”, amely a
dimenziószámban mutatkozik, de ha jól akarjuk jellemezni a fénykvantumok dimenziószámát, akkor nem
hagyhatjuk ki a „sárkány szívét”, a térközépben tevékenykedő Víz típusú segéddimenziót sem, mert e nélkül nem is
tudna a létezésben megmaradni. Ezt női típusúnak is mondhatjuk. (Ő a rabul tartott királylány, a fény szüze). Ezért
mondjuk a hölgyeknek, hogy „édes szívem”?
Hófehérke és a hét törpe. Gondold végig a mesét és annak eseményeit. Gonosz királyasszony, eltaszítja a
mostohalányát, hamis hír a haláláról a vadásztól (férfi), erdő, hét törpe (férfiak), aki lámpát (kisebbek és tüzet
visznek), igazmondó tükör (másolat), álruhás mostoha (a hordozó öregebb női közeg), mérgezett alma, tetszhalott
királylány, hét törpe sír (kiáradás), új szereplő (a nyolcadik férfi) herceg, zökkenő, mérgezett alma kiugrik a
Hófehérke torkából, és a nyolcadiké lesz. Itt a férfi szereplők jószívűek, és szeretik a királylányt.
A hétfejű tűzokádó sárkány és a rabul ejtett királylány. Itt is társa a sárkánynak a királylány, hiszen feleségül
rabolja, de itt is a nyolcadik fejé, a megmentésére hivatalos királyfié lesz szerelme, stb. Aki a legtöbb mesét gyűjti
össze a fényről, az könyvjutalmat kap! Nemcsak magyar mese lehet, hanem akármelyik népé. Földön kívüli is
számít. Sőt! Földön kívüliek is pályázhatnak a sorsoláson. (Ez nem vicc!)
Hát, nem furcsa? A világon nincsen olyan óvodás vagy iskolás gyerek, aki ne értené a fénykvatum
részletes és struktúrális működését... Jó kis vicc! Az Isten ravasz, de azért nem rosszindulatú! – mondta Einstein.
Meg azt is mondta, hogy az Isten nem kockajátékos. Mi meg itt fontoskodunk a valószínűségi képleteinkkel. Egy
nagy szmájlit a fontoskodóknak!
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ÍGE-IDŐ 19.
A fénykvantum dimenziószerkezete
A fény mai szemléletétől merőben eltérő világban járunk, és most egészítsük ki eddig sem egyszerű
gondolatainkat további fontos elemekkel is. Az előző részekben leírt szédületes dimenziószámok nem állandóak,
hanem lépcsőzetes módon emelkednek és csökkennek. Ugyanez igaz a térkvantumra is, hiszen az is
energiakvantum, csak speciális. A Törvény téridőn kívüli beteljesedéséből születik, ameddig az általunk ismert
fény csak a téridőben alakul ki. A polarizált fény megléte utal arra, hogy a fénynek van egy síkban elrendezett
forrásrendszerű változata is. Ugyanezt a térkvantumról is elmondhatjuk, hiszen ezt is két formában ismerjük.
Ez a térkvantum ábrázolás ősi eredetű, és a legnagyobb
érdeklődésünket a SICUT elnevezésű dologra kell
irányítanunk, mert ez az átjáró a tér és a hipertér között, de
egyúttal annak a térközötti időtlen rétegnek is az ígérete, amit
nemtér-nemidő névvel illettünk. Ősi hun (és ősmagyar) neve;
ahun. Ha valaha el akarunk jutni a csillagok távolába, ennek
minden részlete nagyon fontos. A Dávid csillag ilyen
megkettőzött ábrázolása már tévedhetetlenül mutatja, hogy jó
irányban indultunk el elméletünk felállításánál. Magát a
Dávid csillagot sokezer évvel régebben is felleltük, tehát nem
zsidó privilégium. A hat és nyolcágú csillagok ugyanúgy
megvannak a magyar rovásban is. Vagyis valamikor tudtuk.

A másodlagos
energiakvantum ősi jele.
A fény.

Megtaláltam a szumír kultúrában is, vagyis nagyonis összefügg a magyarsággal
is. Ha a Mindenható jele, akkor teljesen népek és kultúrák feletti. A Napisten jeleként
is ismerjük, ami abból a fraktális időrendszerből fakad, hogy minden csillagrendszer
centrumában munkálkodik egy ilyen rendszerű lokális Mindenható. Ezek mind egy
központi rendszer függvényei a galaxis centrumában, és a galaxistérforrások is
függvényei egy még felsőbb rendszernek, amely a metagalaxisban keringő összes
galaxisokat foglalja egyazon rendszerbe. Ez a hatodik terembura. A hetedik már
mindenek felett áll, amelybe rengeteg alrendszer csatlakozik, Ő maga a teremtő, maga
az élet és az élet hordozó alapja: A Nagy Anya. Az univerzumok úgy sorakoznak
benne, mint a gyöngysor. Ezer és ezer univerzum az anya feneketlen és végtelen
időtölcsérében. Nem fény, de nincsen fény nélküle. Nem anyag, de nincsen anyag
nélküle. Az Atya benne teremti az univerzumát. Az öt atya és az anya, aki mind az öt
atya fenntartásáért felelős. Ő kelti az atyákat, és az atyák keltik őt. A fény szüze.

A kéthiperteres fény sík állapota

A térben született tér az általunk ismert fény, ami szintén térforrás,
amelyből spirálgömbök áradnak ki. Ennek az achitecturából jól ismerhető
formából az a figyelmeztetés jelenik meg, hogy álló fény is lehetséges,
mert ez az ősi jel éppen egy ilyet mutat. Az ábra közepéről itt hiányzik az
a kis kör, ami elengedhetetlen a fénykvantum létezéséhez. Úgy elsőre nem
szembeötlő, de ez a jel mégis a hétfejű sárkányt mutatja. Ami hiányzik, az
a sárkány szíve. Ide a mennyezetdíszeken éppen egy izzólámpát szoktak
tenni. Ilyen motívum díszíti a római pápai hálószoba mennyezetét is. A
„díszek” közepén egy-egy villanykörtével. De, hogy hazai példát is
hozzak, ugyanilyen díszítés volt a valamikori Corvin mozi mennyezetén
is. Akik a „Práterbe” jártak, azok biztosan mind emlékeznek még erre.

Ez a másik fényjel közismert, de ilyen kettőzött formában nem találtuk az ősi ábrák között. Ez nem más, mint
a leszólt misztika: energiajele. A néprajzunk nagyon elterjedt motívuma. Ezt is sokan lekicsinyelték. Egy újabb
nagy szmájlit a szkeptikusoknak. :-)) Egyetlen vonallal rajzold meg! Itt a 7 időforrás önmásolódási rendszerét
mutatjuk egy hiperteres variációban. Ez is hol ott hol itt létezik, és az is evidens, hogy szinkronban kell maradnia a
térrel, mert ellenkező esetben rendszeresen látnánk dolgokat a párhuzamos univerzumokból. Nagyon ritkán, de
azért vannak ilyen tapasztalataink is, de mivel véletlenszerűek, leszólják ezeket. Van egy másik, szintén ősi eredetű
információ a „kéthiperteres” fényről is, amelynek forrásrendszerét itt mutatjuk
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A törvény minden energiakvantumnál könnyen megjegyezhető: Oldalt ugrik átlót ugrik. Itt a három kocka
sarkait járja be a hét forrás. Minden forrás a mögötte jövő forrás „látomása”, ezért nem lehet megölni a hétfejű
sárkányt. Mert tükör ellen vívunk. Minden tűzokádót az előző kelti, a mögötte jövő „vetíti” maga elé.
Ezen az ábrán a két-hiperteres fény három kockája látható. Minden
kocka közepén van egy hely, ott ahol a testátlók keresztezi egymást, felfelvillan egy „álló”, vagyis víz típusú forrás. A mesék ezt királyleánynak
nevezik, aki be van zárva a hétfejű sárkány várába. Ez egy transzporter
forrás, aki átviszi a létezést a rendszer túlsó partjára. A fénynél hét törpe
kelti a Hófehérkét, és a Hófehérke kelti a hét törpét. Itt és az oktaéderes
ábrákon is az éleken rajzoltuk be a forrás útvonalát, de ez a valóságban
másképpen halad, ahogyan a szemben megjelenő források sem haladnak,
hanem megjelennek az adott helyen. Ez egy roppant bonyolult folyamat,
és ezért már sejthető, hogy még nagyon sok munka vár ránk a kutatásnál.

A kéthiperteres fénykvantum
forráshelyei. 22+3 forráshely.
Ez is ősi jel

Ezt a szabályt nyugodtan bebiflázhatod: Oldalt ugrik, átlót ugrik. A
körben rohanó források keletik a Hófehérkét, a királylányt, a középső
pontban. Itt a kéthiperteres téridő (mitsubicsi) közepén látszanak ezek is.
Itt három „királylány” szerepel. Ezek természetesen nem egyszerre
léteztek.

Ezen az ábrán három egymástól elcsúszott téridőrendszer látható. A 0-val jelölt fekete sávokban abban a
téridőben éppen nemtér-nemidő állapot uralkodik.
A felső sorban az aktuális dimenziószám olvasható le, az 1,2,3,4,5 pedig azt jelzi, hogy akkor amikor 1,1,1,1,1
(végig egydimenziós) állapot van, akkor a másik térben (az aktuális hipertérben) lépkedő dimenzióforrások egymás
után átlépnek a mi téridőnk egyik (központi és közös) dimenzióhelyén, és ezzel „felrázzák” a saját (éppen kihaló)
dimezió-esszenciájukat, majd bejárva a másik téridő részt, sorban visszatérnek
A kis piramisszerű ábrákon látszik, hogy a dimenziószám nem emelkedik 5 fölé. Ezért látszik az a kis szürke
kapu a piramison középen. Három ideig 5 dimenziós a tér. Ez neked is kijön, ha öt forrást végiglépkedtetsz a fenti
három gyémántos ábrán. A valóságban a három gyémánt egy helyen van, de így jobban követhető a tér keletkezési
folyamata. Ezen az ábrán már szerepel a Víz típusú transzporterpont az oktaéderek testátlóinak metszéspontjában
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(kék). Ez a sárkány szíve, amely nem tachion, hanem egy lüktető, pumpáló, helyben álló forrás (a királylány),
aminek a létezés továbbítása a dolga.

A FOTÍNÓ, vagyis a FÉNY
Ha csak a „felénk eső” téridőben (én téri résznek szoktam nevezni) vizsgáljuk meg egy előbbi kéthiperteres
fénykvantum (fotino) forrásrendszerét, akkor a dimenziószámunk így fog alakulni. A rovásírásunkban kétféle
csillag alakú jel van, a hatágú százat, a nyolcágú ezret jelent. Ennek a számnak is nagy jelentősége lesz. Ugyanilyen
jelek a szumír ékírásban is szerepelnek, értelmük Isten, Nap, csillag. A számítógépem rengeteg karakterkészlete
között számtalan helyen szerepelnek. A Labat féle akkád szótáramban a hatágú csillagnak nincs megfejtése, de
Labat úgy gondolja, hogy valahogy úgy ejthették, hogy „nap”, vagy „nop”? No comment. A magyaron kívül sehol,
egyetlen nyelvben sem találtam ezt a nevet központi csillagunkra.

A fény dimenziószáma a téridőben 0-7 ig fluktuál, vagyis
0-4-8-12-16-20-24-28 + 1 dimenziós a téri része

Erre jó bizonyítékokat találhatsz a BABEL águnkon is. Ott a Labat szótár részleteit is kiemeltem. De aki
csillagnak nevezi a napot, annak a tudása messze több, mint amit az ókoriakról napjainkban tanítanak. Az
csillagnak is látta. Máshonnan, távolabbról nézve. Onnan nézve valóban csillag. De miért nevezte és jelölte volna
csillagnak különben? Egy kicsit sem hasonlít a távoli testvéreihez! Talán tudta? Több mint gyanús.

A harmadik, a hópihe-szerű alakzat sem véletlenül került a sorba.
Csak azért, hogy feltehessünk egy kis butácska kérdést. Miért nincsen két
egyforma hópihe, és honnan tudja a többi ágon a jégkristály, hogy ugyanolyanra
A kétféle energia (fénykvantum)
kell kristályosodni?
ősi eredetű jelei
A legkisebb fiam 9 éves lehetett, amikor azt válaszolta az ezzel kapcsolatos
kérdésemre az utcán sétálva, hogy azért, mert: nincsen két egyforma hely
miközben lefelé esik, és azért, mert a Jóisten gondolatait meséli nekünk a
hópihék sokféleségében. Nem azért ültem le, mert megcsúsztam
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ÍGE-IDŐ 20.
Milyen lehet a fény ?
Több kritikus hangú levelet kaptam, mert olyan zónába értünk, amit már évszázadok óta kutatnak, és ezért
ezeknek a tudományágaknak mára már kialakult a vaskalapos dogmatizmusa. Néhányan megpróbáltak keményen
leharcolni, mert a fényről azt a képtelenséget mertem állítani, hogy nem is elektromágneses hullám.
A térről kevés a tudás (szinte nulla), így ott nem léptek fel a harcosok, de a fény tudományának olyan sok
tudósa van, hogy nekik már sok kijelentésemmel az elevenjére tapintottam. Fontos leszögeznünk azt, hogy
körünkben legalább tíz aktív fizikus és matematikus tevékenykedik, de én magam egyik sem vagyok. Minden
tudóst nagyra becsülünk, aki egész életét a kutatásra áldozta, és ezeket (materialista elveikkel együtt is) szentebb
embereknek tartjuk azoknál, mint akik állandóan Istenről papolnak, de semmit sem tudnak róla. A Biblia értelem
nélküli szajkózásának kevés az értelme, hiszen Isten nem hívőket akar, hanem tudókat. Isten fénylény és nem
halhatatlan fehérszakállú bácsika. Róla szól minden lapunk. Istenről. A bizonyíték ágon majd megmutatom, hogy
miket rajzolt nekünk segítségül Ő maga. Te is kérdezhetsz! Mi lenne szerinted a legfontosabb 10 kérdés, amit az
emberiség értelmi fejlődésének az érdekében feltennél az Istennek? Ahogy módom lesz rá, meg fogom kérdezni
tőle. aranyatya@freemail.hu Írjál ide, ha jól megfontoltad a dolgot. Fanatikusok kíméljenek.
Most akkor mi a fény, ha nem elektromágneses hullám? Ha a fényt se az agresszíven erős mágneses
tér, se az erős elektromos térerő nem téríti el az útjából, akkor gyanús, hogy nincsen benne sem elektromos se
mágneses töltés, ami kifelé is megmutatkozna. Ez csak az anyagi részecskék esetében fog fellépni. Nézzük meg
akkor egy kicsit a mai elképzeléseket!

Dr. Bernolák Kálmán: A FÉNY című könyvéből

Egy már évtizedes könyv elképzelését idézzük,
ahol a fény hullámtermészetét magyarázzák, de a dolog azóta
is ugyanott toporog. A baloldali és a középső ábra megvan
nekem egy 1916-ban kiadott csillagászati könyvben is. Az
eredmény siralmas. A baloldali ábrán egy horizontálisan, a
középsőn pedig egy vertikálisan polarizált hullámot mutat a
szerző. A letaglózó meglepetést a jobboldali ábra okozta.

Ameddig a baloldali és a középső ábrán a szinuszos hullám rendszeres nullátmeneteket mutat, addig a
jobboldalin a fény elfelejtett szinuszos hullámokat kelteni, és egyszerűen állandó amplitudó mellett az időtengely
körül forogva halad. Ezt a hibát 3, a Budapesti Műszaki Egyetemen megtartott előadásomban 10-8-6 évvel ezelőtt
is kifogásoltam, de ettől a helyzet egy csapásra semmit sem változott. A dogmatikusok sehogyan sem akarták
megérteni, hogy mi ebben a hiba. Hiszen itt már minden olyan jól ki van találva, már minden tudást birtoklunk. Mit
akarok én most ezzel a lényegtelen dologgal.

A jobboldali ábrán mutatott (cirkulárisan poláros) fény egyszerűen elfelejtett rezegni. Forog és halad.
De miután amplitudója állandó, sohasem halad át az időtengelyen, ezért nem rezeg az egyet se. Ezt úgy gondold el
mint egy spirálfüzet rugóját. Gondold el és azonnal helyezd a „zagyvaságok” feliratú polcodra. Egyszerűen azért,
mert nagyon komoly melléfogás. A fénykvantum ilyen sohasem lehet! De olyan se, amikor egy kilencven fokkal
időben elcsúsztatott és kilencven fokkal elforgatott (merőleges) szinusszal akarják elmondani a fotont, ahol az
egyik szinusz az elektromos, a másik pedig a mágneses lezajlást hivatott jellemezni. Olyan fény sincs!
Ahogyan a levegőben terjedő hang sem lehet szinuszos!, hiszen gömbhullámokban terjed. Az időbeli
lezajlása lehet szinuszos, de a valóságos hullámai térbeliek. Mert Íge, mert kiáradása a létezésnek. Az idő
visszacsatolás nagyon tartóssá teszi, szinte elpusztíthatatlanná a fénykvantumot, a fotínót.
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Ezek nem sík hullámok, hanem térbeliek! Ide egy tojást gondolj!
És ez csak egy nagyon rövid (első) pillanata a fénykvantum életének

Az ábrán háromféle fénykvantumot is mutatunk, de ezek közül csak a jobboldali halad fénysebességgel,
vagyis múltterjedési sebességgel. A középső 2/3, a baloldali 1/3 fénysebességgel halad. Kiáradásuk spirálgömbi
rétegekben terjed a végtelenbe (az ábrák csak metszetek!), keltő magjaik pedig egy kis helyen időhurokba zárva
haladva másolják magukat. A képe létezik abból létezik. Ez a fény alapelve. Ebben ugyan semmiféle elektromos
vagy mágneses jelleg nincsen, de gömbszerű szétáradása miatt minden fénynél megtapasztalt jelenség
megmagyarázható vele.
Ennek az is következménye, hogy amennyiben bármilyen idő visszacsatolástól létező rendszer (fény, anyag)
mozgását egy határsebesség limitálja, mert ha a keltő forrás egy előbb kiárasztott előtte terjedő rétegébe lép be,
akkor ott időben nem előrébb, hanem hátrább van, hiszen az előbb áradt ki forrásaiból. Ez a fénysebesség oka.
De mitől lesz ennek a furcsa új fénykvantumnak kettős természete? A mérések azt mutatják, hogy a fény hol
részecskeként, hol pedig hullámként viselkedik! Vákuumban is megforgat egy jól csapágyazott kis szélkereket, és a
fényelektromos hatásnál ki tud ütni egy elektront is az anyagból, de ha egy résen vezetem át, vagy egy kicsi lyukon,
akkor pedig a „diffrakció” jelensége alakul ki, és ugyanezt az elektronok is tudják produkálni, pedig azok anyagi
részecskék. Mi a csuda ez a kettős viselkedés? Most akkor mi az igazság?

Sztereo kép!

Nincsen abban semmi kettős! A rohanó időforrásrendszer maga előtt tolja a felhalmozott eseményhorizont
kupakját, és ez a kupak nagyon sűrű, egymásra rakódott
időrétegekből áll. Amikor egy ilyen forrásrendszer elér egy
anyagi részecskét, akkor annak hullámterébe hatolva egyre
görbültebb térrétegek között halad, amelyek egyre jobban
eltérítik egyenes vonalú útjából. Erre utalnak a csillagászatban
a gravitációs lencsék, amelyek nem mások, mint galaxisnyi
tömegek, amelyek mellett a fény útja elgörbül, mint egy
nagyítólencsében. Ezt az anyag szerteáradó hullámterei
okozzák, amelyek jellegükben sok mindenben hasonlítanak a
fénynél leírtakra, hiszen az anyagi részecskéket ugyanúgy
önismétlő időrendszerek, tachionok és tardionok keltik. A
gravitációs hullámokat ilyen ábrákkal szokták érzékeltetni
(Hawking film), egy felület hullámzása képében. Ezért
merészeltem síkagyúságot írni.

Ilyen eredőhullámok is léteznek mondjuk egy tócsa felszínén, de ennek semmi köze sincs a valódi gravitációs
hullámokhoz. Azok nem így terjednek, hanem gömbszerűen. A természet térbeli. Ezen a képen egy hullámzó síkot
láthatunk, ami a harmadik dimenzióban is lengedezik, de ettől még sík természetű lepedő marad, mivel nincsen
vastagsága. A magyarok a sík univerzumot is őrzik hagyományaikban. Falvédőnek csúfolják. Létezik ilyen is, de
mi nem ilyenben élünk. Ez az állapot ugyanúgy speciális eset a térnél, mint az ellipszisek között a kör. A
fénykvantum teljes rendszere is állandó oszcillációban van a nyolcágú csillag és a kocka állapotok között, ahogy a
tér a hatágú csillag és az oktaéder között oszcillál állandó keletkezése közben. Amikor a források egy síkban
vannak, akkor beszélhetünk polarizált fényről. Ha az akadályok közötti áthaladásnál egy fénymag és a „sárkány
szíve” áthatol, akkor ebből hét ciklus után teljes egészében regenerálja magát.
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Egy anyagi részecskét eltalálva a forrásrendszer visszaverődik a részecske időtükreiről, amelyek
hatalmas sebességgel igyekszenek kifelé. Ez egy időellentmondás tükör, ami több rétegben és bonyolult belső
rendszerben áramlik kifelé. Az elektronok, protonok és neutronok belsejében kezd kialakulni, és egy adott méreten
elenyészik. Ez a meséinkben az aranygyapjú. A fénykvantum előtt tolt időkupak a forrásrendszer
visszapattanásakor természetesen háborítatlanul továbbhalad, hiszen teljes mértékben transzcendens. Így azután
vannak fiatal és öreg fénykvantumok. Amit a csillagok fényében látsz, azok nagyon öregek, ami a villanykörtéből
jön az pedig fiatal. Ez nem azt jelenti, hogy most született az áram hatására, hanem azt, hogy még csak rövid úton
halmozta az időkupakját maga előtt. Az atommag részecskéiben, a protonokban és a neutronokban belül rengeteg
fénykvantum raboskodik, de itt csak nagyon rövid utakat tudnak megtenni az állandó belső tükröződés,
visszaverődés miatt.
Gyakorlatilag a fénymagok is nagyon fiatalok, (és a részecskék is) hiszen a keltő tachionok még egy teljes
fordulatot sem tesznek meg, és máris keltik az előttük levő virtuális forrást. A fény esetében egész folyamat hét
forrás kialakulásáig tart, és ezután a nyolcadik lépésnél elölről kezdődik. Nos ennyi idősek a fénymagok, mert a
nyolcadik keletkezésénél a legelső eltűnik. A rendszer öreg, és nem a forrásmásolatok. Ennek majd nagyon fontos
információelméleti vonzatai lesznek, mert a fénymagok más időhullámok komplex hullámtereiben haladásuk
közben nagyon bonyolult rezgéseket is végeznek (határozatlansági reláció!) és ezáltal az általuk szerteárasztott
hullámok önálló létezőként ezt a rezgést modulációként hullámfelületeiken át kisugározzák. Életük rövid, de
minden pillanatban az egész Univerzum árad szét belőlük. Az egész Univerzumnak éppen az az aktuális állapota,
amelyik momentán áthalad azon a ponton, ahol éppen tartózkodnak. A hetes forrásrendszer tagjai egymást is
modulációs táncra bírják, és ezzel egymásra halmozva művonalszerűen meg is őrzik a perturbált információt, mert
állandóan benne vannak egymás időhullám rendszerében is, így gyakorlatilag végtelen információt képesek
felhalmozni.

Itt az egész teremtés majdnem minden piktogramja
megvan. Írd meg, melyik kettő a fény!

Azért „majdnem minden”, mert amint egy előző lapon már mutattuk, a ty betűből is öt volt. Ez nem azért van
így mert bizonytalanok lettünk volna abban, hogy melyiket használjuk, de a k betű helyett sem használunk b-t.
Mást jelent. Melyik jelünkből lehetett hétféle? Mert egy betűből mindenképpen hétnek kellett lennie! Az a hét a
„heten vannak, mint a gonoszok” mondásunkban őrződik. Az EPR kutatói küzdenek a feladattal, hogy miért van
egymással végtelen sebességű kapcsolatban a kettévágott fénykvantum egymástól makroszkópikus
(~2000-ben 25 km!) távolságba került két része. Például; ha az egyiket polarizálom, akkor poláros lesz a túlsó is.
Hát azért, mert egyek. Pontosan ugyanúgy, mint a proton a saját elektronjával. Gyanús, hogy ebből kettő is van
neki. (lásd: a negyedik halmazállapotot, a plazmaállapotot.)
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ÍGE-IDŐ 21.
Ha nam korpuszkula...
Ha nem a korpuszkula a világ alapeleme, hanem az idő, akkor most hogyan gondoljuk el a világot? Eddig
minden olyan kereknek látszott, és most meg jön ez a totális kavarodás.
Nos, ezzel nem bonyolódni fognak a dolgok, hanem lényegesen egyszerűbbé fognak válni. Ha
időhullámokra alapozzuk a gondolatmeneteket, akkor sok eddigi elképzelés feleslegessé válik ugyan, de még több
dolog válik majd világossá. Kétségtelenül sok új nehézséggel kell majd megküzdenünk, de mégis érdemes
belevágni! Ettől például a kölcsönhatások értelemszerűek lesznek, és elfelejthetjük a semmire se jó virtuális
(teoretikus) részecskéket.
No jó, de akkor meg miből áll az anyag. Azt ugye meg lehet fogni, tárgyakat készítünk belőle, és olyan
sokat tudunk már róla, hogy kár most minden dolgot elölről kezdeni!
Azért érdemes lenne egy kicsit jobban megvizsgálni ezt a kérdést! Ha az előzőekben eljutottunk egy
roppant bonyolult fénykvantumig, ami bonyolultsága ellenére kielégíti még azt a huncut dualitási kritériumot is,
akkor újra meg kellene vizsgálnunk az anyag mibenlétének a kérdését is. Már a fényben is levezettük azt a
hihetetlenül érdekes tulajdonságot, hogy a fénysebességnél sokkal gyorsabb tachionok tartják a létezésben. Ezt a
„titkot” (a fénykvantumot) őrzik az ünnepi tűzijáték forgó tűzkerekeiben a Föld népei. Ezért kapcsolódik az
ünnepeinkhez, és ha figyelsz, akkor a különböző népek táncaiban és ünnepi szokásaiban minden lényeges dolgot
megfigyelhetsz, ami csak a teremtés során fontos lehet. Minden szokás a tudás egy-egy magját őrzi nekünk. A
lányok is értenek hozzá, mert a hímzésminták is ezt a titkot őrzik. Az Atya titkát. Ezért mondod azt, hogy „hím”,
hímes, hímzés, hímezés.
Szóval az elején megállapodtunk abban, hogy nincsen semmi egyebünk, mint időforrásunk, így azután nem is
akaszthatunk le semmiféle új dolgot a „virtuális szegről”. A fénykvantum önkeltő időhurka a saját múltterjedésének
etalon sebessége miatt nem tud gyorsabban haladni, vagyis: FELFEDEZTÜK A FÉNYSEBESSÉG OKÁT.
Előtte ugyanis egyre régebbi állapotai halmozódnak, és amennyiben ebbe belehalad az önkeltő forrásrendszer,
ott egyre hátrább és hátrább találja magát a sajátmúltjában, vagyis csak annyira tud haladni, mint amennyivel a
sajátmúltja terjed. (Ott is ő van, de egy előbbi állapotában, vagyis hátrább és hátrább van az időben). Ugyanez az
anyagra is igaz, de annak sokkal nagyobb és százezerszer komplikáltabb idő-visszacsatolási rendszere már a
fénysebesség megközelítését is lehetetlenné teszi. Az itt elszenvedett kontrakciós torzulás miatt lebomlik az
időörvénye.
Akkor ebből az is ered, hogy más-más görbületű (sűrűségű) közegben (egészen pontosan más
forrásszámú halmazban haladva) más-más lesz a sebessége. És tényleg, a fény az üvegben vagy vízben lassabban
halad. Igen ám, de akkor az a vákuum, amivel mi áltatjuk magunkat a méréseinknél, csak légüres tér, de a mérés
közelében lévő rengeteg anyag hullámkiáradása, anyagi esszenciái teljességgel félrevezetnek minket. Ez
csillagászati értelemben is igaz, hiszen az, amit mi légüres világűrnek mondunk, az esszenciálisan telített, de
ráadásul abban is aktívan fúj a napszél, a Nap és a csillagok korpuszkuláris kiáradása, és ez (ha jól meggondoljuk)
a naprendszer esetében felfogható úgy is, mint a Nap légköre. Ilyet minden csillag áraszt magából, és természetesen
ide, az anyagi légkörhöz kell sorolnunk a neutrinókat is, amelyek ezer fényév távolságból is elérnek a Földre,
például a szupernova robbanások következtében. Ezt mérik is a neutrino távcsövekkel.
Ahol anyag van, ott hullámtér is van, hiszen ilyet még a jóval egyszerűbb szerkezetű fénykvantumok esetében
is már jól tudunk mérni. Ebből az is következik, hogy felül kell vizsgálnunk a világűrről alkotott képünket, hiszen
ez a közeg értelemszerűen optikailag is jelentősen befolyásolja a fény útját, fénytörését.
A fény hullámtermészetében ugye senki sem kételkedik, hiszen ezt már Huygens is mérte és leírta 350 évvel
ezelőtt. Ez most az új szemléletben következményszerű lett, és a fénykvantum előtt felhalmozódó időréteg kupak
eléggé jó magyarázatot ad arra, hogy miért is pattan vissza a fény az anyagról. A fénykvantumnak – miután
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gömbszerű tereket áraszt ki magából – tömege van. Egyszerűen azért, mert görbült kiáradó terei a benne haladó
forrásokra olyan hatással vannak, mint az anyagi tömegek körül is kiáradó görbült terek.
Nagyon jól gondolod, a tömeg, és a tömegvonzás ezzel nem más, mint a téresszenciák következtében
fellépő eredőjelenség. Ahány hullámforrás időtereiben mozog egy forrás, annyi helyen, annyi időben van, így egy
olyan látszólagos határozatlanság lép fel, (mint eredőjelenség), hogy amennyiben a világegyetem bármely pontját
megpróbálnánk leírni a világ összes időforrását kellene figyelembe vennünk. Ez nagyon bonyolult számítás lenne,
ami már akkor is nagyon nagy szám, ha csak a világegyetem anyagát vennénk figyelembe. Amennyiben ki lehetne
merevíteni a jelenségek hullámtereit az időben, akkor az anyagi hullámterek 2,7x1048 dimenziós érték körül
adódna, és akkor ebből még kihagytuk az összes fénykvantum hullámtereit. Más feltételezések és számítások erre
1080 körüli darabszámra becsülik a világegyetemben található anyagi részecskék számát. Ezt meg kell szorozni a
bennük munkálkodó állandóan születő és pusztuló időforrások dimenziószámával, ami további öt-hat
nagyságrendet jelent. Igaza volt Heisenbergnek, és igaza volt Diracnak is, aki a pontmátrixok halmaz-perturbációs
kérdéseivel foglalkozott. A megtapasztalható hatásokból ki lehet számolni a dolgokat, és ebből egy neutron bizony
nagyon sok dimenziósra adódik. Úgy 740000 dimenzióforrás kavaroghat benne egy rettenetesen bonyolult táncban.
Ezek az elektronban 512 körüli értéken fluktuálnak. Itt most mutatok nektek egy képet a neutron-fraktálról, hogy
legyen róla egy kis elképzelésetek.

A kettévágott neutron

Az egészet úgy gondoljátok el, mint egy karfiolt. Az is kevés ágról indul, majd egyre kisebb és kisebb ágakra
ágazik, amelyek a végére olyan sűrűn nőnek, hogy egybefüggő felületet adnak ki. A dologból az következik, hogy
a hidrogénatom nem más, mint egy gerjesztett állapotban lévő neutron. A neutron vagy a proton fala időtükörből
áll, ami nem más, mint egy furcsa időellentmondás, amelyben az elágazások bináris szaporodása egyre rövidebb
ágakat produkál, és ezért egyre inkább közelebb kerül az elágazások „hajtáscsúcsán”, a forrásjelenek térbeli
távolsága is, ezért egyre közelebb kerül a téridő rétegeinek esszenciális rétegvastagságának értékéhez. Egyre
többször fordul elő, hogy az elágazás férfi és női perdületű ága a téresszenciában (az ellenkező időáthelyezés miatt)
időellentmondásba kerül saját magával, ami áthatolhatatlan időtükröket hoz létre, és ami nem más, csak egy picit
máshol és máskor van. Ezek a jelenségek roppant rövid életűek, de folyamatosan újragenerálódnak a részecskék
centrumában, és ez az, ami szaporasága miatt az állandóság látszatát kelti bennünk. Ezek az időellentmondás
tükrök hatalmas sebességgel száguldanak kifelé a neutronban (protonban), és egy ellehetetlenülési szférát elérve
rendszeresen (és ciklikusan) szertefoszlanak. A neutron centrumában egy (2?) elektron trónol, ez teszi
elektromosan semlegessé. Ha az elektron kijön belőle, 1836.11 szeres tömegeltérésük ellenére is teljesen egyforma
elektromos töltésük lesz, csak ellenkező.
Tágra nyíltak a szemeim... A proton tényleg úgy két és fél elektronnal könnyebb, mint egy neutron.
Csak számold ki! Most akkor hogyan van ez? Valamiféle tömegkatasztrófa van itt? És akkor mi lesz az
„anyagmegmaradás” törvényével?
Hát csak úgy van, ahogy régebben mondtam. Nagyon valószínű, hogy az elektronok a nukleonok
belsejében az ott aktuális lokális fénymennyiséggel arányosan olyan idő-holografikus változásokon esnek át, amely
akár meg is többszörözheti őket, mondhatnánk a sejtekhez hasonlóan osztódnak. Ez persze csak hasonlat, mert ez
az állapot csak addig áll fenn, ameddig a környezetükben (vagy bennük) magas a fényszint.
A fénykvantumok és a részecskék terei, téresszenciái összeadódnak, és így együtt jelentik majd az atomot,
amit vizsgálat alá vettünk. Ennek a fényszintnek a csökkenésével visszatérnek kevésbé gerjesztett állapotaikhoz.
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Ezért „magasabb hőmérsékleten” olyan „oszcillációs elektronok” jelennek meg minden atom körül, aminek
következtében virtuális kémiai vegyértékeik is lesznek. Ez nem egy másik elektron, csak a rezgés két vagy
többpontú végállapotai miatt több helyen nyilvánul meg. Ez a változó vegyérték valódi oka.
Úgy elfeketedett előttem a világ. Mit nem találsz ki!
Ez nagyon fontos, mert ez mikro és makro szinten is érvényesülni fog. Szóval minél több fényt
tuszkolsz egy atomba, annál gerjesztettebb állapotba jut. Ez azért nem tart a végletekig, mert egy küszöbérték
elérésénél már teljességgel lehetetlenné válik az, hogy a közel egymilliónyi másolati tachion-populáció eljárja
részecsketeremtő varázstáncát, és ekkor a részecske egyszerűen megszűnik. Nem alakul át semmiféle energiává,
hanem egyszerűen eltűnik a létezésből, vagyis anihilálódik. A nihil ti. semmit jelent, és nem energiát! Persze
nagyon becsapós a dolog, mert eközben a benne raboskodó fénykvantumok milliói, (az energia 100%-a (!))
szétrohannak a környezetbe, mert a részecskék belül sem tömörek, és mert az anyag is csak időből áll. Ez a Föld
elem a misztikában. Később majd részletesebben is elmondom, hogy hogyan gondolom, és mivel lehet bizonyítani
furcsa állításaimat.
De akkor mitől megfogható az anyag? Miért kemény, miért szilárd? Vagy miért átlátszó az üveg,
amikor nagyon kemény?
Amikorra majd ezekre a válaszokra sort keríthetünk, addigra már nem is fogod ezeket a kérdéseket
feltenni, mert magától értetődőek lesznek ezekre a válaszok. Az anyagról csak azért hoztam előre egy kis ízelítőt,
hogy ne gondold azt, hogy az eddig olvasottak megmerevednek a filozófiai zónában, és megmaradnak agyafúrt
okoskodásnak. Ha jól állítottuk fel az Íge első törvényszerűségeit, akkor a ráépített egész világ már minden
elemében érthető és következményszerű lesz.
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ÍGE-IDŐ 22.
Olvasói kérdések – Levelező rovatunk 1. rész
A magazinunkhoz érkezett kérdések közül a közérdekűekre nyilvánosan is válaszolok, mert ebből mások is
okulhatnak. Létrehoztuk a TEREMBURA kávéházát, ahol csetelni is lehet. Itt már sokszor találhatsz a téma iránt
érdeklődő vitapartnereket is, vagy idehívhatod barátaidat is.
1. Lehetséges-e, hogy a „fekete lyukak” önmagukba visszatérő és újra teremtődő teremtések (téridő)? (László)
Nagyon is valószínű. Amennyiben a téridő nem nyitott, hanem zárt rendszer, úgy csak önmagába zárt lehet.
Ez olyan recirkuláris jelleget kölcsönöz neki, amelyben a téridő visszafordul egy határon. Manapság elterjedt dolog
a végtelenről beszélni. A végtelent az ember egyáltalán nem tudja elméjébe fogadni. Ugyanúgy, mint a semmit.
Ismereteink szerint maga az Univerzum is egy óriási fekete lyuk. A következő lap részletesen fog a fekete lyuk
kérdésével foglalkozni. (Egy kicsit rendhagyó módon...)
2. Meddig tart az Univerzum? (Viktória)
Az Univerzum nagyon nagy, de van határa. Tőlünk Úgy 15-20 milliárd fényévre lehet. A fény egy perc alatt
18 millió kilométerre jut el. A Nap 150 millió kilométerre, vagyis 8 fénypercre, a Plútó közel hat fényórára, a
legközelebbi csillag 4,25 fényévre van tőlünk. Ebből érezheted, hogy a 20 milliárd fényév milyen irtózatos
távolság. Ebből következtettek (tévesen) a korára.
3. Miért nem látjuk az Univerzum határát? (Viktória)
Egy fekete lyuk belülről is ugyanolyan fekete, mint kívülről. A kvazárok (a műszereink által érzékelt
legtávolabbi csillagászati jelenségek) jelzik, hogy ott komoly durranások történnek. Erre a következő lapon majd
kínálunk egy logikus megoldást.
4. Pontosan mit jelent egy templomnál, hogy „keletre tájolva”? (A bejárat van-e Keletre, vagy az oltár néz-e
Keletre, vagy az oltár előtt álló? (László)
Többféle templom van. A zavarodottságod abból ered, hogy ezt a kérdést nagyon elkenték. Eredetileg mindig
a Nap felé imádkoztunk, mert tudtuk, hogy abban az irányban van tőlünk a naprendszer lokális szeránja RÉ,
népiesebben az a térforrás, ami a naprendszer legfontosabb objektuma (a Napisten), hiszen ez tartja a létezésben, és
működésben az egészet. Úgy is elgondolhatod, hogy ez nem más, mint egy helyi Mindenható. Ilyen minden csillag
közepén található, vagyis nagyon sok van belőle. A rendszer tovább is folytatódik fel és lefelé is, vagyis ilyen van a
bolygókban és a holdakban, de a sorozat folytatódik az atomokban és a szubatomi világban is. Majdnem
kifelejtettem a legfontosabbat, a lelkeket. Ebben másfajta szerán van. A lélek szentélyében. Ez a fejedben van.
Szóval az orientálás (keletre tájolás) azt jelenti, hogy a templom így vagy úgy, de keletre van tájolva. A
fordított építésűt így „hátramisézőnek” is szokták nevezni. Mindig a mindenható felé kell fordulni annak, aki
imádkozik hozzá. Az oltár felé forduló pap éppen Keletre szokott imádkozni. Ez viszont csak reggel működik jól,
mert délután már a hívőknek Nyugat felé kell fordulnia, délben pedig a templomhajóra keresztbe; Dél felé. Ezért a
szószék sokszor keresztben van a templomban. Ennek tudása erodálódott.
5. Mit jelent, hogy jobbos és balos? (László)
Forgást, csavarodást jelent. Ezek sohasem cserélhetők fel egymással. Egy jobbos menetorsóra egyik végéről
sem tudsz ráhajtani egy balos anyát. A téridő jobbos, és az anyag balos forgású. Az antianyag ellentett.
6. A keresztény szimbolikában a kereszt mit jelent? Mi a pontos ábrázolása?
Lehet-e a kereszt az Ereklye-ágon bemutatott tornyocskák (a teremtés sebessége?)
nagyon leegyszerűsített ábrázolása? (László)
IGEN. Itt most előkerestem Tamás-atya egy régebbi ábráját erről.
Ez a Teremtő logikája. A tachion-kereszt

Két fő, és rengeteg altípust ismerünk. Az egyenlőszárú kereszt a vízkereszt. Ez az ábrán a gömbön belülre
esik. Amennyiben túlnyúlik a gömbön egy ága, úgy már mindenképpen tűzkeresztnek kell neveznünk, de itt is
vannak a hosszabb szárak között is nevezetes hosszúságok. A legfontosabb aránynál a hosszabb szár 3,16-szor
hosszabb a többinél. Ilyen a Teremtő terjedési arányszáma. Fontos sebességi paraméterek a téridő (Mindenható,
Mahad) tachionsebessége, a fénykvantum tachionsebessége és az anyagvilág határparaméterei. Ezek a
templomépítési szent szögek láthatók a világ minden vallásának a templomain. Kétségtelen, hogy már ide is betört
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a liberalizmus, így egyre kevesebb a valóban szent rezgésű templomunk. Ezek nélkül a térrezonanciák nélkül is
lehet szép valami, de akkor már csak egy „épület” és nem „templom”. Tempus=idő. Szóösszetételekben „temp”.
Az „us” rovásírásjelünk, ami a teremtési zónát jelenti a Teremtőben. Azt, ahol a fenti képen a gömb is látható.
Innen az országalma alakja is.
7. Van-e jelentősége annak, hogy az Ereklye-ágon bemutatott Tűz és Levegő ábrázolás nagyon hasonlít
egymásra? (László)
A Levegő (energia) a körberohangáló Tűz által születik, vagyis nem más, szintén kúpos, csak itt a kónikus
időrendszer visszakanyarodik benne, és nem egyenesen halad. A Levegőt (fénykvantumot) Tűzelemek (Tachionok)
szülik. Ezért hasonlóak az ábrák.
8. Az időforrás haladási irányában összesűrűsödő időhurok nem fékezi-e az időforrás haladási sebességét?
(László)
Az időhurok nem, de az időesszencia és a szeparátor igen. Ez a kúp belsejét és a felületét jelenti. Amit
többször hangsúlyoztam, az idő közegszerű, és ezért természetesen egy belehatoló időforrás haladási sebességét is
befolyásolja. Ha egy forrás relatív sebessége nem éri el az 1E múltterjedési sebességet, akkor kitaszítódik.
Ugyanígy jár a felületre túl lapos szögben beérkező forrás is. Amennyiben az akció során az Rv nagyobb 1-nél,
akkor behatol az esszenciába. Ha ez negatív, akkor vonzó hatású, de ennek is Víz típusú (taszító) a felszíne. A
mozgást egyszerű vektor szerkesztésekkel eléggé pontosan modellezni lehet. A terjedési tendencia mindig 1E, de
figyelj arra, hogy a mozgó forrásnál a mozgási irányokkal arányos dilatáció-kontrakció lép fel. Az
ESEMÉNYHORIZONT filozófiai és irodalmi folyóirat weblapjáról letöltheted azt régebbi programot, amiben
játszadozhatsz az időszerkezetekkel.
9. Hol van mindebben a szeretet és az Isten? (Mária)
Amit ezeken a lapokon olvasol, az nem valamiféle istentelen, vagy istent a Parnasszusáról lelökdöső dolog,
hanem a teológia tudományának quintesszenciája. Maga a „quintesszencia” szó is ÖT esszenciát takar, pontosan azt
az ötöt, akiről a filozófia ágon olvashatsz, mint a téridő forrásairól. Ez ugye öt egymást keltő forrást jelent, ami öt
időesszenciát kelt. Öt forrás, ami lényegében egyetlen egy, hiszen „saját magát látja a sajátmúltjában” Nem másik,
csak más helyen van. Ez oldja fel az „Atya-Fiú-Szentlélek” paradoxont. Isten ezért van jelen mindenhol, ezért van
jelen mindig, és ezért mondjuk, hogy örökösen szeret téged. Ha egyetlen pillanatra abbahagyná a teremtésedet;
nyomtalanul semmivé foszlana a tested és a lelked is. Isten nélkül nincs anyag vagy energia. Őbelőle jön létre
minden, és szeretetteljes állandó fáradozásával Ő is tarja a létezésben az egész világot. Ez a teremtés nem
valamikori vagy egyszeri, hanem állandó és folyamatos. Most is tart. Mindenhol jelen van, mert ő a jelen. Látszik,
hogy te antropomorf (emberhez hasonló) Istenképet keresel. Igen, az érthetőbb lenne.
10. Miből áll az anyag? (Mátyás)
Az anyag időből áll, jobban mondva nem áll, hanem létezik. Ez nem valami statikus, hanem nagyon is
dinamikus jelenség, hiszen az idő statikus formában nem létezhet. A 21. lap már közöl erről némi előrehozott
információt. Még sok lap szól majd az anyagról és az energiáról is, de sok kémiai, biológiai, fizikai lapunk is lesz,
és ezek mindig az élet köré fognak csoportosulni. A következő lap a „fekete lyukról” fog szólni, ami sok kérdésre
rávilágít majd az anyagról.
11. Hol van a Mennyország? Hol van a Pokol? (Gizella)
ITT. Ez itt a mennyek országa, mert a menny az egész Univerzum. Bármerre nézel, Istent látod, hiszen
magából teremtette a világot. Te univerzális lény van, és elég ha felnézel az égre, máris tudhatod, hogy szemed
nemcsak kilométerekre lát el, hanem a csillagokat nézve milliárd kilométerek távolából is meglátsz dolgokat.
Mindenfelé a múltat látod. A Föld a „semmiben” száguld mondják a materialisták, de ez komoly melléfogás. A
közegszerű téridőben száguld, ez tartja mozgásban végtelen útján a Nap körül (28 km/sec), és a Nappal együtt
hatalmas sebességgel kering a tejút csillagaként a Galaxisban. Mindezzel csak a teremtés óriási voltára akartam
rámutatni. A Föld parányi porszemecske az egészben, de nem szakítható ki belőle. Az egész mindig részekből épül
fel. Az Isten az egyik erő. A jobbos erő.
De van balos erő is, mert a paritás, a dolgok párja nem hiányozhat az egészből. Ezek egymás számára
pusztító erők, de elengedhetetlenek, mert egymást is tartják a létezésben. Olvasd el a magyar népmeséket, amit már
ajánlottam, és rájössz, hogy a magyarok ősi hite pontosan hordozta a teremtés valódi titkait, és nem degradálták az
Istent emberré.
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A jóbácsi – gonosz bácsi középkori eredetű zagyvaságok valójában nem léteznek. A vasvillás
kisördögök csak az örökös ellentmondást képviselik a lapjainkon. De vedd észre, hogy mindig az angyalka világít
rá a dolgok megoldására. Ilyenek a valóságban nincsenek. Az angyalkákat azért szokták egy ilyen szárnyas
fejecskével ábrázolni, mert csak anyagi angyalkát tudtak kitalálni, akinek nincsen teste, de mégis értelmes,
testetlenül repked ide-oda, tehát nem más, mint egy szárnyas fejecske, hiszen az értelmet az agyhoz kötötték. Ezért
nevezi a lángeszű materialista bürokrata az írókat „szellemi szabadfoglalkozásúnak”. Csakhogy a szellem nem hal
meg a testeddel együtt, hanem tovább él, lát, hall, gondolkozik és cselekszik. Ezért találta ki a sok babonás lüke a
zombikat. Sehogyan sem tudták megérteni a feltámadást. Képzeld el azt a „boldog világot” ahol az évezredek óta
halott emberek változatlanul kikelnének a sírjaikból, a korabeli tudásukkal és hitükkel együtt, és ezután ott
folytatnák, ahol abbahagyták. Ez így eléggé zavaros „szép új” világhoz vezetne. Az Isten nem akar ilyen módon
kitolni az emberekkel.
A mennyország és a pokol egy-egy párhuzamos dimenzió, amit ugyanúgy nem látunk, mit a többi
térdimenziót sem. A tisztítótűz a nemtér-nemidő réteg, ahova a rossz lelkek sok negatívumot hordozva
beszorulnak. Ez az a nullával jelölt fekete csík a fényről szóló lapokon. Itt rettenetes sötét és hideg van számukra. A
hely időtlen, így nem tudják, hogy mióta vannak ott. Itt a legnagyobb szenvedés az, hogy szembekerülnek a saját
gonoszságukkal, és „főnek a saját levükben”. Innen csak úgy tudnak kilépni, ha minden bűnüket ezerszeresen
megbánják. Egyszerűen azért, mert az időtlen sötétségben minden aspektusból átélik elkövetett gonoszságaikat.
Természetesen az okozott fájdalmat és félelmet is. Az emberi lélek sokkal tökéletesebb annál, hogy az Isten csak
egyszer vegye használatba, mint valami papír zsebkendőt. A feltámadás többszöri kegyelem. (lásd: Nikodémus, és
Jézus (Isa próféta) tanítása.)
12. Miért beszélnek a keleti vallások, vagy az egyiptomi, sumér, perzsa, görög, római kultúrák olyan sok
„istenről”? (Szemír)
Ugyanazért, amiért a keresztény vallások olyan sok szentről. Ott is mindenkinek megvan a „szakterülete”, és a
keresztény szenteknél is. Istennek nemcsak Jézus (Josua, Isa) volt a fia. Keresd ki a Bibliádból!: „Istennek fiai
lejöttek a Földre, és illették az ember leányait. Ebből születtek a titánok”. Ezek félistenek voltak. Ezt a kérdést már
nagyon kerülik a „történelmi” egyházak, mert mára már csak zavaros magyarázatokkal tudnak szolgálni. A régi
bűnöknek hosszú árnyéka van. Ezért például a református papok újabban már nem is tanulják az égi rendeket. Ide
vezetett az „egyistenhit” totális félremagyarázása. A keletiek ugyanúgy egyistenhívők. A különféle „istenek” az erő
különböző aspektusai, részfunkciói. A politeizmus elve kreált ellentét.
13. Miért ír ilyeneket a Bibliánk, hogy „ne imádd Egyiptom isteneit!”. Voltak másikak is? (Szemír)
Ennek sokkal egyszerűbb, de egyben sci-fibe illő magyarázata van, mint azt elsőre gondolhatnánk. A Föld a
nagy katasztrófáknál teljesen kipusztult, teljesen kiürült. A Vízözön, Tűzözön többször söpört végig a Földön, és
ezek után a katasztrófák után semmiféle evolúciós fejlődésről sem beszélhetünk már a darwini értelemben. Ezen
katasztrófák után új beköltözők érkeztek a kiürült, de lakható bolygóra, és magukkal hozták szokásaikat, hitüket,
állataikat, növényeiket is. Ezért nem találjuk a Földön „kultúrnövényeink” genetikai őseit. A beköltözők egy másik
csillag, másik bolygólyáról jöttek, innen hozták a vallásukat is. Ez lényegében nagyon sok analógiát hordozott, de
más csillagszerán territóriumáról származott, és például a Szíriusz rendszerből érkezett egyiptomi lények továbbra
is a saját hagyományaikat igyekeztek folytatni. De ahogy egy másik országba költözve fel kell venned annak
törvényeit is, felszólították őket, hogy mostantól a Nap fennhatósága alatt lévő bolygón élve a helyi törvények
vonatkoznak rájuk. Ez nem másféle Istent jelent, csak valami olyant, mintha európai lakásodból elköltözve
Ausztráliában is makacsul ragaszkodnál valamikori telefonszámodhoz. Az Interneten is lokális telefonszámon
csatlakozol egy világhálóra. Különben egy vagyon lesz a telefonszámla.
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ÍGE-IDŐ 23.
Fekete lyuk meg a halálcsillag
A fekete lyuk kérdésével kapcsolatban olyan sok kérdés merült fel a lapunk olvasói részéről, hogy ennek egy
egész lapot szentelünk, és esetleg még továbbiakat is.
A csillagászatunk előrehaladott kutatásokban foglalkozik a fekete lyuk kérdésével. Ezalatt egy olyan furcsa
csillagászati jelenséget kell értenünk, ahol egy csillag elégetve nukleáris üzemanyagát kihűlve magába roskad, és
ennek során először neutroncsillaggá változik. Már itt felmerül egy hihetetlenül érdekes kérdés. Ma minden
egyetemen azt tanítjuk, hogy az uránon túli elemek instabilak, és ezért az utolsó stabil elem az urán.
He-he! Miből is áll egy atommag? A hidrogént kivéve, ami egy protonból álló atommaggal bír, az
összes további atomok magja protonokból és neutronokból épül fel. Direkt elkerültem az „áll” kifejezést, mert az
angyalka biztosan belekötött volna, hiszen mindkettő nagyon dinamikus részecske. Szóval az atommag ezekből
van. Akkor viszont a neutroncsillag is az atommagok közé sorolandó valami, mert az is csak ezekből van.
Logikailag minden atommag, amiben ezek az építőelemek találhatók. A neutroncsillag így nem más, mint egy
óriási atommag, vagy egy óriási atom? Nem is nevezhető igazán anyagnak a szó hagyományos értelmében.
Telitalálat! ...És amennyiben továbbgondoljuk a dolgot, ugyanide kell besorolnunk a fekete lyukakat
is, amelyek nem mások, mint olyan gravitációs anyagtemetők, amely a neutroncsillagok további tömegnövekedése
során alakulnak ki. A neuroncsillag már alig ad ki fényt, hiszen leállt benne a nukleáris reakció, és emellett a
gravitációja is félelmetes ütemben megnő. Egy normális csillagban a hidrogén-hélium átalakulási atomevolúció
során a „felesleges” fénykvantumokat az atommag már nem tartja vissza, mert az együttes hullámképük már egy
újabb interferencia képet határoz meg. Ezek a fénykvantumok szerterohannak az atomból. Az egyre nagyobb
rendszámú atomok keletkezése során ez a továbbiakban is ugyanígy fog történni. Jól látni az atomok átmérőjén a
bennük feszülő energiatöbbletet, ami esetünkben mindig fény. Az ember arra gondolhatna, hogy ahogy nő a
rendszám, úgy nő az atomok átmérője is, de ez bizony a természetben nem így van. Itt nem is beszélhetünk
semmiféle állandóról, mert az atomátmérő szigorú összefüggést mutat a hőmérséklettel, ami ugye nem másból
ered, mint az atomban és a környezetében lévő fénykvantumok számától. Ezek hullámtere mindig hozzáadódik az
atomok „nyugalmi teréhez”, és „nyugalmi tömegéhez” is, ami persze minden, csak nem nyugalmi, miután a
világegyetem minden részét jellemző dinamizmus miatt lehetetlen is. Csak szeretnénk látni ezt a nyugalmat, mert
azt sokkal jobban szemügyre tudnánk venni.

Most akkor mi is van azzal a fekete lyukkal?
Hát nem érted? A neutroncsillag további anyagtömegeket vonz magához a környezetéből és ezzel
tömege egyre nő. Később valódi szörnyeteggé változik ez az egyre nagyobb tömegű objektum, és tömegének
iszonyatos növekedése miatt már nemcsak esetleges saját bolygórendszerét rántja magához, hanem egy-egy közeli
csillag is áldozatává válik. Ettől tömege újra ugrásszerűen nő, hiszen ekkor egy csillagtömegnyi helyett tömege már
két-három csillag tömegét hordozza. Ekkor már távolabbi csillagszomszédait is veszélyeztetni kezdi, és ezek
anyagát is kezdi felszippantani. Ilyenkor a felé mozgó anyag óriási frikciós és torziós erőknek van kitéve, ezért
nagyon sok fénykvantum szabadul ki belőle. Elérve a neutroncsillagot tovább növeli annak tömegét.
Ennek a tömegnövekedésnek van egy érdekes küszöbértéke, amikortól ez a neutroncsillag már olyan
hatalmas tömegű, hogy bezáródik az eseményhorizontja, és ettől kezdve a fény sem tudja többé elhagyni. A
fénykvantumnak ráadásul előbbi indokaink szerint elengedhetetlenül tömege van. Ezért lesz fekete a „fekete lyuk”.
Mert nem ad fényt. Persze a neutroncsillag is fekete a maga módján, hiszen jórészt neutronokból álló. A külső
zónájában persze vannak protonok és elektronok is, de a belseje olyan pakoltan sűrű, hogy lényegében atommag
jellegű lesz. Ebből egy köbcenti is sok-sok tonnát nyomna.
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Hoppá! De meddig is növekedhet egy ilyen fekete lyuk? Óriási és mégis szingularitás, mert bezáródott
az eseményhorizontja. Vagyis pontszerű. De azért annak sem árt utánagondolni, hogy mi lehet a fekete lyuk
közepén!
Bizony! Ez fontos felvetés. Az atommag részecskéinek gyorsítóban való ütköztetése során azt
tapasztaljuk, hogy egy ütközési energiaszint felett ezek az eleminek mondott részecskék további alkotókra esnek
szét, darabokra hullanak. Vagyis az „atomoszt”, az oszthatatlant sokkal lejjebb kell elgondolnunk! Azt gondolom,
hogy ez eléggé jó figyelmeztető arra nézve, hogy elhamarkodottan döntöttünk a világegyetem valóban oszthatatlan
elemének felismerésénél, amikor az atomokat felfedezve kapkodva rácsaptunk az ókori elnevezésre. Az időforrás
azért valóban oszthatatlanak gondolható. Megkettőződni tud, de sohasem lesz fél. Ez az a bizonyos titokzatos
atomosz.
Szóval a gyorsítóval azt akartam mondani, hogy a neutronoknak vagy a protonoknak is van egy olyan kritikus
ütközési sebességük, energiájuk, amikor teljesen és maradéktalanul szétesnek. A kavitáció jelensége még ennél is
sokkal fontosabb figyelmeztetés. Ott minden nagyobb hókusz-pókusz és drága berendezések nélkül is
megsemmisülnek atomok. Ha a vizet (vagy bármely folyadékot) hirtelen négy-öt atmoszférányi nyomáskülönbségű
helyre vezetjük, kavitációs buborékok keletkeznek benne, amelyek bármely anyagot „megesznek”. Ez azért
érdekes, mert egy csillagban egészen biztosan kialakulnak olyan konvekciós áramlások, amelyben egy ilyen kis
nyomásugrás felléphet. Mondjuk akkor, amikor egy áramlás felér a felszínére. Vagyis ott is lennie kell
kavitációnak, amikor az annihiláció rengeteg fénykvantumot szabadít fel. Ezt bizonyítják a protuberanciák, a flerek
a Napunk felszínén. A hatalmas nyomástól hirtelen megszabadult anyag felfénylik. Ez persze a spektrum minden
részében megjelenő fotínó kibocsátással is jár. Innen a Nap Röntgen vagy ultraibolya kisugárzása is.
De a szörnyű anyagsűrűség sem fokozható a végtelenségig, ha az anyagi részecskéket idő-visszacsatolásban
táncoló tachionok szülik. Az egyre jobban összepréselődő neutronok sem viselhetnek el bármekkora nyomást, itt is
kell lennie egy olyan felső határnak, amikortól ez a visszacsatolási tánc már teljességgel lehetetlenné válik. Ez
viszont a részecske azonnali eltűnéséhez vezet. Ennek az a következménye, hogy a fekete lyuk belsejében a
kívülről egyre rárakódó részecskék hatására a belsejében egyszer csak egy olyan kritikus értékre fokozódik a
nyomás, ahol a neutronok semmivé foszlanak. A bennük lévő fény nem tud szerterohanni, mert a kritikus határon
inneni neutronpáncél ezt teljességgel lehetetlenné teszi. Így itt a fekete lyuk centrumában egy üreg keletkezik,
amelyben iszonyatos fénynyomás tart egyensúlyt a kívülről ránehezedő nyomással. Ez az üreg az idők során egyre
nő, és ezzel a neutroncsillagból kialakult fekete lyuk egyre jobban hasonlít egy olyan labdára, amiben a belső
nyomást a benne lévő fénykvantumok szolgáltatják. A rettenetes fénytöltet mégis teljes sötétben van, hiszen ahol
nincsen anyag, ott a fény nem tud semmiről visszaverődni, és ezért nem is látszik.
A belső falról sem tudnak visszaverődni, mert az is fekete lyuk?
Na és meddig nyeli egy ilyen fekete lyuk az anyagot? Mekkorára nőhet?
Hát akármeddig nyelheti, és akármeddig növekedhet. Egészen addig, míg fel nem zabál mindent. Ekkor
már nem tud tovább növekedni, mert nincsen további külső utánpótlása a tömegnövekedésének. Ha több ilyen van,
akkor ezek egymást is elkapják, összenőnek egymással, mindent magukba olvasztanak, ami körülveszi őket, és
ezzel elpusztítanak minden külső, rajtuk kívül eső objektumot. Egymással összenőnek, mint a sejtek,
gömbszimmetriájuk sejtes szimmetriává változik, de itt is felmerül egy érdekes jelenség! Ahol két ilyen feketelyuk
egymással összefekszik, ott megkettőződik a nyomás, és a találkozási felületeken is kialakul az üregesedési
jelenség. Ez viszont a gömbszimmetria helyett síkká torzuló felületek között lép fel. Nem olyan bonyolult ez,
gondolj csak a szappanbuborékok formai átalakulására, amikor kettő vagy több összetapad. Ezeknél nagyon
gyakori jelenség, amikor a kettő egyszer csak egy nagyobbá alakul át. Valahogy így gondolhatjuk el a fekete
lyukak további alakulását is. Elgondolkoztató, hogy a galaxisok tényleg egy ilyen habszerű szerkezetben, azok
felületein helyezkednek el körülöttünk.

De a genezis alaptörvénye a fekete lyukakban továbbra is érvényes marad. Az egyre nagyobb és fénnyel
egyre jobban telített lyukak belsejében egyre nő az esély anyagi részecskék keletkezéséhez, és ennek valószínűsége
2007. június

Lapszám: 67. (168)

Terembura, az idő Weblapja: Ablak az alternatív világképre - Íge-Idő

a rendszer centrumában a legvalószínűbb, hiszen itt a legnagyobb a fénysűrűség és a fény nyomása. Persze az
anyag nem valami összesűrűsödött fény, ahogy ez manapság többször is olvasható, de a fénykvantumok fraktális
elágazási tachionjai egyszer csak olyan kedvező találkozáson esnek át, ami egy anyagi részecske – egy új
szimmetria – születéséhez vezet. Így a fekete lyuk centrumában újra anyag kezd születni.
Ez mindig neutronokat jelent, pontosabban itt egy
„Ahamkár” keletkezik, amelyből azután lelkek (Satva),
fénykvantumok (Rajas), és anyagi részecskék – barionok,
neutronsorozat (Tamas) is kialakulnak, elágaznak. Ez a
központi valami az isteni lélek. Ez már nemcsak szellem, vagy
szellet, ahogyan régebben mondták, mert már anyagi
struktúrái is vannak. Természetesen úgy, mint minden
létezőnek, neki is van sajátlétezési téridő kiáradása, vagyis
szelleme, transzcendens hullámtere. Ez az élet legelső lépése.
A centrumban születő anyag terjedni kezd a centrumból,
csillagokká, galaxisokká szerveződik, de egyúttal egyre
jobban vonzódik a fekete lyuk határához, a Nagy Mozgatóhoz
(ahogy a csillagászok elnevezték ezt a titokzatos valamit),
vagyis gyorsulva kifelé, a határ felé zuhan. Immár a saját
maga keltette anyagot kezdi magába szívni, de most már
belülről. Ez a centrumában folyamatosan keletkezik, és a
határán pedig a falhoz rakódva halmozódik, de pusztul is. A
végén mindenből új vakolat lesz a fekete lyuk falán. A benne
keletkező kisebb fekete lyukakból is. A galaxisok is egyre
gyorsulnak a fal felé, majd becsapódva megsemmisülnek,
lerakodnak keményen, vastagon, mint a guanó.

Egy részecske (neutron) valahogy így néz ki. Mindig készül, de sohasem készül el. Ez a világ lényege. Ettől él.

Így működik az Univerzum is. Azok a civilizációk, akik feltalálják a galaktikus és az univerzális
űrhajók építését és használatát, azok újra és újra beljebb költöznek a fiatal, centrális galaxisokba. Az elbizakodott,
lusta, beképzelt civilizációk pedig közérakódnak a guanónak. Ebből is látszik, hogy túlzott jólét illúziója olyan
csapdába ejthet egy-egy dekadens civilizációt, amelyből csak gondolkodóinak a segítségével mászhat ki. Ha ezeket
figyelmen kívül hagyja, menthetetlenül beszorul beképzeltségének vagy butaságának csapdájába.
Azért ne essetek pánikba, mert még van idő a dolgok megértésére és átgondolására. A mi galaxisunk még
távol van a „nagy mozgatótól”. De a szűz csillagkép irányában már felfedeztek a csillagászok néhány galaxist,
amelynek már meg vannak számlálva az évezredei a teljes pusztulásig. Ezek új kvazárok lesznek. Vagyis a Földet
egyelőre ilyen veszély még sok millió évig nem fenyegeti, de ez persze nem jelenti azt, hogy ezért most az
emberiség nyugodtan ülhet a Pató Pál úr babérjain.
A konzervatív tudásőrzésnek ugyanolyan nagy jelentősége van, mint a tudomány állandó fejlesztésének.
Tudás nélkül az emberek a félelem fekete vermébe esnek. Aki másokat butaságban tart, a butaság hullámaival veszi
magát körül, és ezzel saját magát és utódait ítéli végleges pusztulásra.
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ÍGE-IDŐ 24.

Csillagpor, vagyis egy kis elmélkedés az UFÓ-ról
A lap nem a művészetekről szól, bár nagyon kedveljük a művészeteket. Az A.R.T. jelen esetben a közismert
UFO rövidítés szabályos magyar megfelelője. Azonosítatlan Repülő Tárgy. Ez nem jelent feltétlenül földön kívüli
űrhajót a repüléstechnikában, csak annyit, hogy valami repül, megjelenik a radaron, de semmilyen rádio
kommunikációs felszólításra nem érkezik válasz. A radar-válaszadó sem válaszol. Ezért azután azonosítatlan egy
fémezett luftballon is. A „valami” mozgásából és visszhangjának jellegéből a radarosok következtetni tudnak arra,
hogy mi is lehet az, amit látnak. Ez az esetek túlnyomó részében megnyugtatóan tisztázódik.

A „szkeptikusok” abból élnek, hogy nem hisznek. Semmi újat nem akarnak elfogadni, amit nem tanultak az
almamáterben. Hiszékenyebbek a hívőknél, és ugyanolyan bigottak, mint a valamikori inkvizítorok voltak. A Föld
légkörébe szinte percenként ki és belépnek ismeretlen eredetű repülő alkalmatosságok, és hiába minden
struccpolitika és lejáratási taktika, az embereket izgatja a dolog. Én profin tudok képet hamisítani, és bármit
bármire rá tudok másolni. A szkeptikusoknak igaza van abban, hogy az Internetre kitett képek akárhogyan
manipulálhatók. De: a filmre rögzített képekkel teljesen más a helyzet!
Minden negatív film holografikus IS! A képen látható dolgok mellett minden negatív kép hordoz egy rejtett
holografikus plusz dimenziót is! Ezt egyelőre nem lehet hamisítani! Erről sem tanultak a szkeptikusok.
Mit is jelent ez?
Ha a negatívról a lézerpadomon hologramot hozok létre, akkor ezen a hologramon megjelenik az eredeti
harmadik kiterjedés, amelyen majdnem ugyanúgy távolságot tudok mérni, mint a valóságban. Ezen minden
hamisítás lebukik. Bármilyen negatívval megy a dolog, de a számítógépről levilágított negatívval, vagy egy
összemontázsolt képpel teljesen más a helyzet. Ott a montázsasztal távolságait tudom csak lemérni. A számítógépes
csalás pedig teljesen 0 távolságot mutat, hiszen ott csak axonometrikus mélység van a valódi 3 D helyett. Várom a
szkeptikusok remekműveit, amivel meg tudnak téveszteni. aranyatya@freemail.hu.
Vagyis a videojeleket lehet, a gifeket, jpg-ket, bmp-ket is lehet hamisítani, de a filmnegatívok elárulják az
igazat. No és, mivel ez a technika a rendelkezésünkre áll, meg is tudjuk állapítani az igazságot. A kritikátlanság
veszélyes, de az ellenérvek helyett puffogtatott nemlegesség még ennél is nagyobb veszélyeket hordoz. Gátja a
gondolkodásnak és a haladásnak. Én nem félek az UFO-któl. Még akkor is érdekelnek, ha mások hisztérikusan
tagadják még a létüket is.
A fenti képen nem a Vénusz, vagy Jupiter látható. Ez akár egy hamisított kép is lehetne, mert filmen nem
láttam. Mi az ami mégis gondolkodóba ejt. Azok az egyebek, amik a képen még láthatók. Azok a kis ketyerék,
amelyek nagyon gyakran figyelhetők meg a hasonló képeken. Azok a kis gombócok, nem is olyan kicsikék, mert
20-30 cm-től néhány méteresig, sőt akár néhány tíz méteresig is terjedhet a nagyságuk. Olyan gyors a mozgásuk,
megjelenésük eltűnésük, áthelyeződésük, hogy szemmel talán nem is követhető a dolog.
Sok olyan filmfelvételem van, amelyen ART-ok láthatók, és ezek nézegetése nagyon tanulságos egy
dimenziókutató számára. Honnan tűnik elő, vagy hova tűnik el egy ART, vagy egy-egy olyan szonda, amiből a
fenti képen 3 élesen, és öt halványan látszik. Gyakran csak egyetlen képkockán villan fel, és ezeket nem szoktam
igazán komolyan venni, mert akár emulzióhiba is lehet. De amikor két egymás után következő felvételen ugyanott
van a hiba, akkor az már kizárja (nem valószínűsíti) ezt az eshetőséget.
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Ezek a szondák sok olyan nagyon régen készült felvételen is fellelhetők, hogy kizárhatjuk vele a hamisítás
vádját. Ez a technika nem a térben való elmozdulásokkal manipulál, hanem valami másféle módon. Ha ellessük, és
sikerül leutánoznunk, akkor ezzel nemcsak űrutazásban használható technikához jutunk hozzá. Ezzel a
helyváltoztatás, szállítás olyan nagyot léphetne előre, amelyet semmiféle mechanikus módon működő dolog nem
múlhat felül. Az ART-ok nem száguldanak, hiszen legtöbbször nem is mennek. Tudnak menni is, mert ha nem
tudnának menni, akkor nem is tudnának a föld felett lebegni. Nevezzük ezt a szerkentyűt téri hajtóműnek. Ezzel is
lehet helyet változtatni, lebegni vagy a mi felfogásunk szerint száguldozni és repülni. A felvételeken mért téri
elmozdulások szerint ez elérheti a hatszoros hangsebességet, vagyis levegőben úgy 6-7000 km/óra sebességet, ami
még az ART-okra nézve is valamennyire közegfüggő. Ez még a víz alatt is elérheti a több száz km/h sebességet,
ahogy azt a különböző megfigyeléseket rögzítő hajónaplók jelzik. Ilyen gyorsan egyetlen földi (tengeralattjáró)
jármű sem tud a víz alatt mozogni. Még a torpedók sem.

Ezen a felvételen is látható egy ilyen kis szonda.
Az ART baloldala alatt

Szép nagy kalapok vagy lámpaernyők. De
mekkorák?!

Ezek a szondák rettenetes gyorsan változtatják a helyüket,
és gyakran egy csillogó karácsonyfadíszhez hasonló a
kinézetük. Az ilyen szondát nem lehet semmivel se
megkárosítani.
A
csillogó
védőburkolat
térhatár
(dimenzióbuborék), amin persze semmiféle földi fegyver sem
tud áthatolni, és a sugárfegyverek, lézerfegyverek is
hatástalanok ellene. Támadás esetén eléugranak az ART-nak.
Maga a jármű ezredmásodpercek alatt meg tudja változtatni a
helyét, és egyetlen ugrással akár a naprendszerből is simán ki
tud ugrani. Az ugrás során elhagyja a mi téresszenciánkat, így
oda az általunk kieszelt támadások teljességgel hatástalanok.

Az idegenek járművei gyakran, de azért nem mindig
körszimmetrikusak. Ez a forma azért praktikus, mert a térben
bármely irányban haladhat, és így nincsen rajta eleje és hátulja,
mint a mi vadászgépeinken. Ez alaposan megnehezíti a
hátbatámadást. Itt kétféle ART is látható. Nagyon sokféle
típusról vannak képeim, és sok holografikus ellenőrzésen
átesett felvételem is van. A dolog létező, és komolyan kell
vennünk, mert a szájtépés semmiképpen se lehet megoldás. Ma
a süketek párbeszéde folyik erről.

A térugrás nem jelent mozgást a szó hagyományos értelmében. A téri hajtóművek
mellett minden ilyen űrhajóban van egy kis ketyere, amelyikben egy olyan térforrás van, mint
amilyen a Nap közepén is, és ennek manipulációjával el lehet tűnni a tér általunk ismert
részéből. Ennek alapelvéről a korábbi lapokon sok információ található. A térdimenziók
rétegezettek, mint a rétestészta, vagy a bájgli. Ezek a süteményeink ezért szerepelnek Istent
dicsőítő ünnepeinken. Tészta-töltelék-tészta-töltelék. Spirálisan. Az édes töltelék a
téresszenciákat jelentő Tűz elembe ágyazott „édes” Levegő jelleget jelentik, a tészta az
szeparátort. Régen a bájglit hagyományosan patkó alakúra sütötték a háziasszonyok, ami a
belső szerkezet mellett a szerencsét is jelentette. De miért? A kó mindenesetre forrást jelent a
keleti népeknél. A pha tibetiül apa és a túloldalon lévő jelentéssel is bír.
Gyakori, hogy egy-egy ART ilyen furcsán áll a levegőben. Merre van nekik akkor a lefelé? Bármerre. A saját
térforrás helyzetétől, és a saját belső „lefelétől” függ. A bennülőknek arra van a lefelé. Ez a jármű gond nélkül
bármelyik oldalával lefelé fordulhat. Ez persze minden ART-ra igaz, hiszen saját térforrás nélkül nem jutott volna
el a Föld nevű bolygóhoz, mert a térben minden olyan messzire van, amilyennek mi is tudjuk. - Nekik is!
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Ez az ART ugyan teljesen vízszintesen áll, de ezen a képen is látható két olyan kísérő szonda, amilyen
előzőleg emlegettem. A baloldali gyorsan mozog a térben, így elmosódottan látszik, a jobboldali viszont eléggé jól
láthatóan gömb alakú. Bizonyára ez nyugton volt az expozíciós idő alatt.

Ez egy eléggé elmosódott kép, de ezen is láthatók a kísérőszondák. A Föld veszélyes bolygó. Nem azért, mert
olyan jók a fegyverei, hanem azért, mert az emberek teljesen kiszámíthatatlanok. Nem azért lövöldöznek, mert
veszély fenyegeti őket, hanem azért, mert félnek, és mert van mivel. „Ha van egy kalapácsod, minden olyan
kinézésű, mint egy szeg” – mondta Murphy. A felnőtt világ ugyanúgy viselkedik, mint a gyermekei. Az a
civilizáció, amelyik a csillagok távolából eljutott idáig, bizonyosan rendelkezik olyan fegyverekkel, amelyekkel
akár egész országokat, vagy akár az egész bolygót is elpusztíthatnák. Miért nem tették meg eddig? Mert ők
nincsenek? Nem. Mert gyávák? Nem. Mert több eszük van nálunk? Már túl vannak a handabandázó korszakon, az
atom és egyéb háborúkon, és űrcsatákon? Valószínű. Most már csak egy rosszindulatú, vagy sértődős „támadó”
kérdése a dolog. Akkor leckét kapunk.
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ÍGE-IDŐ 25.
Hyperskip
Az előző rész folytatásaképpen vegyünk szemügyre az ott már említett térugrást. Elsőre azt is
gondolhatná az ember, hogy itt nem történt más, csak valami ráexponálás, vagy ilyesmi. Bemozdult a céltárgy, és
ezért többször szerepel a képen. Sok ilyen képet tanulmányozva egy nagyon tanulságos dologra jöhetünk rá. Ezek a
kis filmes kamerák (és a videokamerák is) 24-25 felvételt csinálnak egy másodperc alatt. Így az expozíciós idő egyegy képre vonatkoztatva 1/60-ad másodperc lehet. Ezalatt történtek a képeken látható dolgok. Az objektum képe
nem elkenődött, hanem olyan, hogy egy ideig itt volt, majd nagyon gyorsan átkerült egy másik helyre. Kétszer
háromszor is rákerült ugyanarra a képkockára, de nem elmosódottan, mintha a térben mozgott volna, hanem
többször. Ahol tovább volt ezalatt az idő alatt, ott intenzívebben, körvonalazottabban látszik. Aki nagyon
figyelmesen megfigyeli a kiindulási képeket, az megfigyelheti azt az érdekességet, hogy egy darabig látszik még az
előző tartózkodási helyen a jármű 7-8 olyan gömbszerű alkatrésze és az ezeket körben összekötő gyűrű is, amelyet
én a téri hajtóműveinek gondolok. Ez a negyedik képen felerősödik, és még az ötödik képen is jól megfigyelhető.
Vagyis; nem filmhiba. Két képen sok egyéb dolog is feltűnik. (Úgy 1/30-ad másodpercre). Ezeket a jelenségeket
szabad szemmel még egy villanásnak sem látnánk. Az ilyenkor fellépő egyéb időugrási anomáliák ezt még további
zavarokkal tetézik. Azt gondolnánk, hogy a szemünk káprázott, és azt dörzsölgetnénk.

A dologhoz a tér valódi szerkezetét kell ismerni, és ennek hiteles leírására azért már a fizikában is
történtek kísérletek. Utalnánk itt J. A. Wheeler, vagy Szaharov akadémikus egyes publikációira. Wheeler spirális,
félspínű térről publikált, Szaharov pedig rétegezett terekről, hipertérről, hipertéri átjárókról is. A kettő látszólag
másnak tűnhet, és annak idején többször lehetett hallani az idő spirális szerkezetéről is, de ez a síkagyú világban
azonnal eltorzult, hiszen a spirál sík valami, amit sokkal többen értenek. Pedig a spirális csak az egyik
térmetszetben szerepel. A magyarázók azonnal úgy kezdtek fantáziálni a dologról, hogy mi a spirál menetei között
tettünk különleges időutazásokat, ahol az idő és a tér rendhagyó lett. Mások a teret papírlapszerűen ketté igyekeztek
hajlítani, és így az eredetileg távol eső pontok egymásra kerültek. Csakhogy a tér nem valami gumipelenka. Ha
gumipelenka lenne is, akkor is a távoli térpontért idehúzás végett először el kellene menni a tér adott pontjára. Ezek
a megoldások már kóstolgatják a térugrás esetleges lehetőségét, de téren kívüli csatornákkal, folyosókkal,
„féreglyukakkal” vagy térhajtogatással igyekszik megoldani a kérdést.
Wheeler spirális és félspínű tere jó közelítés, és a rétegezett tér is helyes gondolat, amennyiben elhagyjuk a sík
gondolkodást. Erre az előző lapokon már mutattunk példákat. Ennek térbeli változata a jónak látszó megoldás. Egy
csigaház a legközelebbi hasonlat, csak ez esetünkben a centrumából keletkezik, és teljes terjedelmében állandóan
2007. június

Lapszám: 72. (168)

Terembura, az idő Weblapja: Ablak az alternatív világképre - Íge-Idő

tágul. Egy ilyen térforrás tere rétegezett is és akár félspínű is lehet. Ez az atomfizikában azt jelenti, hogy két
fordulat után tér vissza a kiindulási állapotába.
A terjedő térrétegek egymástól szeparáltak, mert minden térréteget egy-egy eltérő idejű (bár minden
lényegében azonos) forrás kelt, ami egy-egy párhuzamos létezést jelent. Maguk a források is egymás sajátidőbeli
másolatai. A téridő öt forrásból születik, de a terjedési és fennmaradási törvények miatt az ötödik után egy hatodik
helyre is lépnek, de ekkor a legelső éppen eltűnik. Ennek az az eredménye, hogy itt keletkezik egy téresszencia
mentes „üres” réteg, amelyben hiányzik a tér és az idő continuum jellegzetes szerkezete. Ezt neveztük mi nemtérnemidő rétegnek, vagy ahunnak. Utána ismét egy esszenciálisan telített réteg következik, ahol már ismét van idő.
Mi egy ilyen rétegezett térben élünk, ennek egyik rétegében. A többit nem láthatjuk, és nem tapasztalhatjuk. Az
esszenciálisan telített párhuzamos rétegekben ugyanúgy van (lehet) élet, anyag, fény, mint a miénkben, de ezek
egy-egy teljesen másik Univerzum. Minden máshol és máskor lehet. 16 ilyen párhuzamos téresszencia van, mert a
terünk mellett még két a térhez hasonló másik tér is létezik. Ez sokkal bonyolultabb dolog, mint a „negyedik”
dimenzió elméletei. Nincs negyedik dimenzió. Abban az értelemben legalább is nincs, ahogyan ezt
magyarázgatják. A tizenhatból a tér „téri” része egy hatos (oktaéderes, gyémánt) szimmetriát hordoz. Innen a
három gyémánt ősi ismerete.
Egy csillagközi űrhajó a téresszenciákban mozogva valóban alá van vetve a relativitás-elméletben leírt
mozgási korlátoknak és több általunk is ismert fizikai törvénynek. Így az utazás és a kommunikáció is alá van vetve
azoknak a korlátoknak, amelyet már száz éve ismerünk. Ha átmennénk a párhuzamos másik téresszenciába, ott
ugyan máshol lennének a dolgok, a csillagok és a bolygók, de ott is lehetséges az élet. De bármelyik
téresszenciában is tartózkodnánk ugyanúgy korlátoznának minket azok a szabályok, amiket már a mienkben is
megismerhettünk. A többi (párhuzamos) univerzumok nem máshol, hanem ugyanitt vannak, de azoknak se
anyagát, se energiáját nem tapasztalhatjuk. Kivéve néhány anomáliát.
A már emlegetett nemtér-nemidő (más nevén idősemmi) réteg kitüntetett fontosságú a civilizációk életében.
Minden világvallás irataiban szerepel. Miután nem értjük, misztikusnak tituláltuk. Itt nincs anyag, és nincs fény,
mert ezek a térben keletkeznek és csakis a térben tudnak fennmaradni. Mi is ered ebből? Az idősemmiben nem
marad meg az anyag, tehát alkalmatlan mindenféle űrutazásra. Itt az anyag és a fény a pillanat törtrésze alatt
megszűnik. Nem átalakul ezzé, vagy azzá, hanem megszűnik. De van ennek a „semmire se jó” rétegnek egy
nagyon érdekes tulajdonsága. Nincs benne tér és idő, vagyis nincsen benne a hagyományos felfogásunk szerinti
távolság sem. OTT a legtávolabbi csillag is ITT van. Nem kell a távoli térrészt „idehúzni”, mert itt van. Ugyanitt.
Vagyis nem is kell „odamenni”.
Ez a dolog hihetetlen a távolságokhoz szokott elménknek, de a dolog logikailag ettől azért még igaz.
Amennyiben a párhuzamos téresszenciákba lépünk át, akkor ez még nem igaz. Bármelyikbe is léptünk, még nem
változott az abszolút helyünk (a térforráshoz képest). De mi van akkor, ha lépkedésünk közben egyszer csak a
szintén párhuzamosan létező tértelen és időtlen rétegbe tévedünk?
A kész válasz helyett gondolkodjunk! Ha már át tudtunk lépni a párhuzamos univerzumokba, akkor már kell
lennie egy olyan saját térforrásunknak, amivel ezt meg tudjuk tenni. Ez a mutatvány ilyen térforrás nélkül
egyszerűen nem hajtható végre. Ez a kis speciális fénykvantum viszont saját esszenciákat (saját téridőt) kelt a
nemtér-nemidőben is, vagyis kabinunk fennmarad az „ahunban” is. Innen a népnevünk is! Az idő és az idősemmi
urai voltunk. Valamikor régen... Értettük a Galaxisok közötti utazás titkait is.
Például: A rétegalatti (fázis) szinkronban történő parányi (saját!) térforrás torzítások nagyon érdekes
eredményre vezetnek. Amikor többszöri rétegugrálás után visszatalálunk a saját univerzumunkba, akkor a kabinunk
irdatlan távolságra fog megjelenni eredeti helyétől. Ehhez lényegében nem kell idő. Azért ne dörzsöljük annyira a
kezünket, mert a körülöttünk lévő 16 univerzum közül a sajátunk is nagyon idegenül fog hatni. Azok a síkagyú
csillagtérképek, amelyeket tanultunk, itt már nem lesznek jók semmire, mert már néhány fényévnyi ugrás is
katasztrófálisan megváltoztatja a látványt. Az eddigi asztronómiának nagyon fel kell kötnie a gatyáját, mert itt most
már tizenhat univerzum részletes térképét kell elkészítenie, méghozzá térben és dinamikusan, mert érkezésnél
ennek nagyon komoly veszélyei vannak. Gondold csak végig.
Vagyis ki kell eszelni egy olyan kis érzékelő műszert, kamerát, amivel mielőtt kilépünk egy-egy
téresszenciába, ott figyelmesen körül tudunk nézegetni, hogy nem fenyeget-e minket valamiféle meglepetés. Egy
ilyen kamerácskát akár előre is küldhetünk magunk elé, ahová ugrani készülünk. Egy ilyen szondának
természetesen rendelkeznie kell egy ugyanolyan sajáttér forrással, amilyet az előbb emlegettünk már. Ezek
látszanak az ART körül a fenti képeken. Sok ilyen volt megfigyelhető már az előző (a 24-es) lapon is.
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Sok civilizáció látogat a Földre hasonló – de azért nem azonos – technikákkal. Itt most egy másik rövid
térugrás történetéből mutatunk négy képet. Ők valamiféle tükrözési segédtechnikát alkalmaznak a térugrás során.
Ha felveszed a lapot a diszkre, akkor később filmszerűen egymás után is le tudod játszani a képeket, és ezzel még
tanulságosabb a dolog.

1.

2.

3.

4.

Elnézést, de ezek hajnalban készült felvételek, és gyalázatosak a fényviszonyok. Alul egy jármű
fényszórójának a fénye látszik, ami pont az ugrás alatt elhalványodik, szinte kialszik! Ugyanekkor a bokrok is
életlenné válnak, mintha valamilyen idő vagy térbeli ugrást végeznének ezek is az expozíció alatt. Ilyen jelenségek
sok hasonló képsorozaton figyelhetők meg. Én – pontosan ezért – inkább a mozgó filmeket gyűjtöm. A harmadik
képen (mintha azon a ferde szürkés pacán tükröződne át) két helyen is látszik az ART. Mögötte és előtte is
megjelenik egy kisebb szürke maszat, csak ezek a nagyobbhoz képest ellenkezőleg dőlnek. Az ugrás után azonnal
eltűnnek a képről. Jó lenne ilyen folyamatokról olyan speciális kamerával készített képeket vizsgálni, amelyek
sokkal több képet készítenek egy másodperc alatt, mert akkor olyan részletek is feltűnhetnének a képeken, amelyek
így elvesznek a folyamat analíziséből. Pontosan ezért készítettem földi vadászgépekről is felvételeket, hogy a
filmen látható megjelenés nyilvánvalóan megkülönböztethető legyen. Ez a film bizonyosan valódi.
Ezért tud pojácát csinálni a földiekből egy ilyen repülő. Nem is megy. Itt van és ott van. Előtted van, és mire
rálősz, máris ő kerget téged hátulról. Kozmikus sebesség mellett derékszögű, vagy még meredekebb fordulót vesz,
vagy úgy eltűnik előled, mintha sohase lett volna ott. De azért nem árt, ha azt is végiggondolod, hogy mindez
ezredmásodpercek alatt zajlik, és semmiféle felderítőrendszer sem tudja követni akkor, amikor kilép a mi
téresszenciánkból. Ott lép be, ahol akar, és egy tizedmásodperc múlva már szét is lőtte a fenekedet és már távozott
is. Annyi időd sincsen, hogy eljusson a veszély a tudatodig.
Ezért szoktam azt mondani, hogy a legjobb fegyvereink is csak krumplipuskák. Óvodások fapuskával – egy
valódi hadsereggel szemben. Nos, talán ezért nem lőnek olyan sokszor vissza. Nekik bizonyára szégyenletes lenne
ez a győzelem. De most eljött a gyermekkor vége. Tovább kell gondolnunk a dolgokat. Színről színre.
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ÍGE-IDŐ 26.
A Pí és a „T”
Nagyon kedvelem az ógörög bölcselőket, a római filozófusokat és szerzőket, de munkám során rá kellett
ébrednem, hogy azért akarták annyira rám erőltetni őket, mert mindenáron el akarták tüntetni az ezeknél sokkal
régebbi kultúrákat előlünk, hiszen a Biblia szövegeinek félreértéséből arra következtettek az értelmezők, hogy a
világot Isten 6-7000 évvel ezelőtt teremtette. Ezért azután mindent igyekeztek megsemmisíteni, vagy elsinkófálni,
ami arra utalt, hogy régebben is éltek emberek a Földön. A dolog ugyan az egyre aktívabb archeológia ásatási és
kormeghatározási eredményei miatt már teljességgel tarthatatlan volt, de a hagyomány az hagyomány. Az érdekes
az, hogy a dolog igaz is meg nem is! A teremtés többszöri és ciklikus. A nagy világkorszakokat tűzözönök
választják el egymástól. Ebben az Eonban kettő volt. 7000 és 13600 évvel ezelőtt. Ekkor a Föld felszíne és
élővilága teljesen és maradéktalanul elpusztult. Egyébként ez a mai a hatodik naprendszer. A maja feljegyzések is
több teremtési ciklusról mesélnek. 35000 évre visszamenőleg. (Drezdai kódex)
Miután ezek a totális pusztulások minden élőt elpusztítottak a Föld nevű bolygón, egy kondszolidálódási idő
után a kiürült, de lakható bolygóra új lakók költöztek. Benépesítették a magukkal hozott növényekkel és állatokkal.
Ez az oka annak, hogy a botanikusok sehol sem találják a Földön a kultúr- és tápláléknövényeink genetikai őseit.
Azt ugyanis máshonnan hozták. Ezek a gondolatok bizonyára megbotránkozást váltanak ki a görcsös
anyagelvűekből, és Darwinistákból, de a tény, az tény. Mindezt csak azért hoztam fel, mert a mindenki által jól
ismert varázsszám, a „Pí” sem Pithagorastól származik, hanem sokkal, de nagyon sokkal régebbi, azonban a
görcsösök mindent tagadni igyekeztek, amit ütközni véltek a Bibliával, vagy saját rögeszméikkel. Így tagadták a
teremtés kozmikus léptékét is. Ezért lettek az ókorban a görögök a legcivilizáltabbak. Ha Földön kívüli dolgok
megengedettek lettek volna, akkor könnyebb utat választottak volna a szkeptikusok. Azok, akik csillagközi
járműveket tudnak „össze-tudománytalankodni”, azok bizonyosan ismerik a Pí értékét is.
Járjál csak utána, és meg fogod találni a 6000 éves sumér agyagtáblákon, és Egyiptomban is. Sokan
erőlködnek azon, hogy időben közelebbit fabrikáljanak belőle, hiszen hajtja őket a tudományos vagy a vallási
fanatizmus. Azért a biztonság kedvéért ideidézek néhány érdekes sort a kedves olvasónak az 5000 éves Dzy-an
könyvéből:
„VII STANZA
1. Nézd az érző, forma nélküli élet kezdetét. Először az istenit, az Anya-Szellemből
valót; azután a szellemit; a hármat az egyből, a négyet az egyből és az ötöt, amelyből a
három, az öt és a hét. Ez a hármas és négyes lefelé; az Első Úrnak Elme-szülte Fiai; a
ragyogó hét. Ők azok, oh Lanoo, akik te, én és ő. Ők, akik feletted és Anyád a Föld felett
őrködnek.„
3,141592654. Csak úgy emlékeztetőnek. A dolog persze véletlennek is mondható, de ez a rész éppen a
fénykvantummal szöszmötöl. Úgy belülről. Otthonosan. Jó lenne az eredeti szöveget megtalálni és lefordítani. Nem
az angol fordítást, hanem az eredeti pálmaleveleket. De ezek sajnos valahol egy kolostorban lapulnak. Ha valaki
tud róla, írja meg nekünk. univ-universitas@freemail.hu . Csak a képük kell.
Napjainkban elterjedt gondolat, hogy a Pí a kör és a gömb adatainak kiszámításához kell, és nem is nagyon jó
másra. Ez bizony vaskos tévedés, bár kétségtelen, hogy arra is lehet használni. Egy nyugtalan gondolkodónknak
azért volt egy frenetikus felismerése, amit soha sehol nem találtam meg a tananyagokban, pedig idejekorán
publikálta. Dr. Sajó István akadémikus létére sem tudott eljutni a hazai elismerésig, pedig a világ egyetemein
ismerik a nevét és a felfedezését. Rájött arra, hogy a rettenetesen körülményes és bonyolult atomfizikai világban
van egy szabály, ami félelmetesen leegyszerűsíti a dolgok megértését. Ez pedig a Pí használata.
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Dr. Sajó István érdekes felfedezése a Pí-vel kapcsolatban
A részecske
szimbóluma

Egész számok, vagy
Részecskéknek a
Részecskéknek a
racionális törtek A Pí hatványai szerint
Elektron
sugárzási korrekciók sugárzási korrekciók A részecskék mért
változó energia vagy
szerint változó
tömege
levágásával korrigált levágásával korrigált tömegei MeV/c2-ben
energia, vagy
tömeghányadok
nyugalmi tömegei
energiái
tömeghányadok

me =
elektron

me

×1

× Pí 0 = 1

1,000

0,51099906

0,51099906

m=

me

× 20/3

× Pí 3 = 31,006

206,7068

105,62785

105,65838

m K0 =

me

× 10

× Pí 4 = 97,409

974,090

497,7595

497,671

m Kx =

me

× 18

× Pí 4 = 97,409

1753,36

895,9671

896,10

m=

me

×5

× Pí 5 = 306,019

1530,09

781,878

781,95

me

×6

× Pí 5 = 306,019

1836,11

938,2546

938,27231

m3685 =

me

× 15/2

× Pí 6 = 961,389

7210,40

3684,517

3686,0

m4415 =

me

×9

× Pí 6 = 961,389

8652,50

4421,420

4415

m10270 =

me

× 20/3

× Pí 7 = 3020,293

20135,28

10289,11

10269

mZ 0 = bozon

me

×6

× Pí 9 = 29809,099

178854,6

91934,53

91161

mp =
proton

A Pí hatványai és a részecskék

A mért és számolt adatok közötti korreláció 0,99999999
Elnézést kérek a részecskejelek felülvonás nélküli betűjeléért, de nem volt ilyen karakterem,
és a szolgáltatóknak sem. Minden kis „m” fölé kérem odagondolni. A dolog lényege úgysem ez!
Minden részecske alapja az egy elektrontömeg. Ez a baloldali második oszlopban látható me. Kövessük a felső
vízszintes sort. Ezt megszorozzuk 1-el, majd Pí a nulladikonnal, ami ugye megint csak egy, mert minden szám
nulladik hatványa az egység. Ezután a jobbra eső három függőleges oszlopban már eredmények vannak. A
sugárzási korrekciók levágása után mért nyugalmi tömeg. Ez az elektron esetében 1. Ez lesz az alapmérték.
És itt jön a varázsszám! Az elektron energiája így: 0.51099906 és a mért tömege MeV/c2 -ben: 0.51099906.
Vagyis számszerűleg ugyanannyi! Ez azért varázsszám, mert ezután ez szorzóként minden további részecskében
jelen van. Ez az me szorzó minden sor elején. A természetben létező részecskéket vagy egy egész számú szorzóval,
vagy egy racionális törttel képzett energia vagy tömeghányaddal kapjuk.
Itt különösen izgalmas a proton, ami éppen egy egész számmal jön ki, és a Pí ötödik hatványával, ami
306.019.
306,019 × 6 = 1836,114
A proton egy elektronnál pontosan ennyivel nagyobb tömegű, és ha beszorozzuk a fenti eredményt az me
értékkel, akkor az ismert és mért adatokkal nagyban egyező eredményre jutunk.
1836,114 × 0,51099906 = 938,2525
Ennek azért van olyan nagy jelentősége, mert így a Pí előlépett a rejtekéből, és ettől kezdve már nemcsak a
szokványos szerepeket fogja játszani, hanem a nukleáris fizikában is nagyon fontos szerepet kapott.
A fenti módszerrel jó közelítésű eredményeket kaphatunk az ismert részecskékről. Ez azt is sejteti, hogy az
elektronnak az anyag keletkezésénél kulcsfontosságú szerepe van. Az is felsejlik, hogy kell lennie egy kisebb
elektronnak is, amit elektrínónak nevezünk, és ez köré is kialakulnak tartós és kevésbé tartós szimmetriák is.
Ugyanúgy mint a fenti táblázat me elektronjához. A rendszer fraktális, vagyis kell lennie sokkal nagyobb
elektronoknak is. Ez elektrínók töltése természetesen kisebb, és a nagyobb testvéréé sokkal nagyobb az elektronnál.

2007. június

Lapszám: 76. (168)

Terembura, az idő Weblapja: Ablak az alternatív világképre - Íge-Idő

Így azután kell lennie kisebb protonnak, neutronnak is, ami nem is meglepő, hiszen ebből hármat is ismer
tudományunk. Ezek alkotják a tau, müon, elektronneutrínó sorozatot.
Ebből az is világosan következik, hogy van szubtilis anyag, ami az általunk vizsgált anyagtól sokkal kisebb
atomokból szerveződik anyaggá. Ez azért fontos, mert az emberek, állatok és növények nagyon sok ilyen neutrínót
szülnek (gyártanak) maguk köré. Ez az aura anyaga. A normál anyag termeli folyamatosan. Vagyis mi magunk is
teremtjük az anyagot. Erre még visszatérünk.

Tlaszolteotl

A Pí értékét mi decimális számokkal írjuk le, egy egész (3) és az azt
követő végtelen tizedesjegy (1415926....). Ma a legtöbb ember úgy gondolja,
hogy ez a legcélszerűbb közlési forma, és ezért mindenáron számokat keres
az ókori írásokban is. Ha jobban belegondolsz, akkor ennél egy sokkal
általánosabb és közérthetőbb megoldást is lehet találni. Olyat kell kitalálni,
amit bármely civilizáció megért, függetlenül attól, hogy milyen
számrendszert használ. Ez elsőre megoldhatatlannak látszik, de olyan sok
példát tudok erre mutatni, hogy ez rámutat arra, hogy mégiscsak ismerték
ennek a feloldását. A geometriai szög bármely civilizáció számára ugyanazt
jelenti. Ez ráadásul egy olyan kifinomult tudást is feltételez, amelyre még a
mai tudomány nem is jött rá. A világegyetem lényege a mozgás, így a szöget
is akkor használjuk a legbeszédesebben, ha közvetlenül a sebesség
kifejezésére használjuk. Ha meggondolom, akkor ezt a mértékegységet én
vezettem be először. Akkor 1984-et írtunk. Hét év kellett a publikációjához.
Ekkor jelent meg az első önálló könyvem, A teremtés üzenete. Már majdnem
két évtized telt el azóta, és semmi. Ma tehát a „barbilelkűség” világát éljük.
Azért mutatom ezt a „maja Sívát”, hogy felébredjen a sok mellébeszélő. Itt
ugyanazt a teremtési elvet vehetjük szemügyre, ami az előbbi „Dzy-an„
idézetben is feltűnt. Ha valakit további részek is érdekelnek, az letöltheti
innen. Fantasztikus leírása a teremtésnek.

Óegyiptomi tachion

Ugyanez a titkos szög figyelhető meg ebben az óegyiptomi piktogramban is, és
már mutattam a régi tachion modellünket is, amelyben ugyancsak a Pí van
megörökítve szög formájában. Erre még mindig rá lehet sütni, hogy véletlen, de ilyet
csak olyanok hangsúlyoznak, akiknek semmiről sincsen saját véleménye.

Ez egy a fénysebességnél
3,14-szer gyorsabb forrás
eseményhorizontja
limitált tartamban

Azt ajánlom a kedves olvasónak, hogy szerkesszen egy kis szögsablont 31,4 -es
csúcsszöggel. Legjobb, ha valamilyen átlátszó műagyag dossziét vág szét. A
lustábbak keressenek egy 30-60-90 fokos vonalzót, és ennek a harminc fokos végét
használják. Ennél egy kicsit nagyobb a szög. Ezzel a sablonnak vizsgáljanak meg
minden gyanús szöget az épületeken, levelezőlapokon, szakrális tárgyakat ábrázoló
képeken. Keressék a 31,415 fokos szöget. Igen, igen! A Pí tízszerese... Ez az egyik
szent szög. A másik a 62,84 fokos, és a harmadik a hány fokos. Ennek pontos
kiindulási értéke 3,16227766 c, vagyis ez egy egészen kicsit hegyesebb szöget jelent,
mint az első. Mekkorát? Írd meg! A megoldás előtted van, de becsapós egy kicsit!!
logosz@axelero.hu. Írd le azt is, hogy hogyan jutottál arra az eredményre.
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ÍGE-IDŐ 27.
Gabonakörök és egyebek. – Üzenetek, vagy mindent tudó csínytevők ?
Régi és új csínytevők járják a földjeinket, és bonyolultabbnál bonyolultabb ábrákat „szélhámoskodnak” a
különféle gabona és haszonnövényeink vetéseibe. Buzgó fiatalok, idősebbek és egyetemisták is szorgoskodnak,
hogy bebizonyítsák azt, hogy minden témát kutató tudós félrevezetett hülye. Időről időre fellángol a média minden
ágában a vita, újra és újra megjelennek a csínytevők „felsőbbrendű” nyilatkozatai is. Nos ezt a vitát egyetlen kis
bottal el lehet dönteni a helyszínen. Megemeled a ledőlt gabonát, és alákukucskálsz. Ha megvannak a vetési
barázdák, akkor a mintázat valódi, ha nincsenek, akkor hamis. Ezt egy óvódás is el tudja dönteni. 1000, 2000
négyzetméteren nem lehet a ledőlt gabona alá „visszahamisítani” a porhanyós földre azokat a mikrobarázdákat,
amelyeket a vetőgép a csoroszlyáival (vetőcsöveivel) hagy hátra.
A fényképek ennek vizsgálatára nem adnak lehetőséget, de a légi felvételek azért mutatnak néhány érdekes
dolgot. Ha egy képen bármely vonal girbe-gurba, és bizonytalan az alakzat széle, akkor ember csinálta. Az is
fontos, hogy a valódi „körök” mindig oválisak. Az ovalitás úgy 1/36-od körül van. Ezt helyszíni méréseknél
tapasztaltam. A „valódi ábráknál” a gabona kalászain sohasem csillog csillám. Ez letaposás esetén mindig
megfigyelhető, hiszen a földre letaposott kalászokra sár tapad, amely megszáradva részben lepereg, de a kalász
szálain mindig megfigyelhető a földdel való érintkezés nyoma. A szél által okozott porszennyezési faktor a
gabonatábla egyéb részeivel egyszerűen összehasonlítható. Ritka jelenség a gabonamintázatoknál, de azért többször
előfordul, hogy egyetlen szál sincs ledőlve. Csak más színű. Eddig csak egy ilyet láttam Dombóvárhoz közel, de az
fantasztikus volt. Az átlagosan 85 cm magasságú búzában a kör széle 110, a közepe 40 cm magasságú volt. Egy
eléggé szabályos parabolikus hatást mutatott a felület, és ezen a szabályos területen olyan növényi liláspiros volt a
búza. Estéről reggelre. Ez teljesen szokatlan dolog a búza esetében. Minden szál gabona érintetlennek látszott és
állt. Egy vetésben 1-2 cm távközzel állnak a gabonaszálak, vagyis semmiféle csalásról nem beszélhetünk. A
szkepszis nagyjai erre kitalálták, hogy ez műtrágyaszórási hibából ered. A baj az, hogy ez is egyik napról a másikra
keletkezett, de aratás közben már senki sem szokott műtrágyát szórni a gabonára. „Erre varrjanak gombot” a
mindent legyalázó szkeptikusok. A hangyák talán behúzgálhatták a kör közepén. és amit itt behúztak, azt dugták ki
a kör szélén. Esetleg villámgyors zanzásító és dilatációs baktériumok tehették...

Szóval egyetemi tanulmányok és szakértői papírok nélkül is szakszerűen el lehet dönteni egy gabonamintázat
valódiságát. Úgy a nagycsoportos óvódás értelmével.
Nos, ilyen a mai szintje bizonyos vitázóknak. Ezt tesztelik folyamatában a milliomos műsorok. Eléggé hülye-e
már az intellektuális réteg? És amikor A és C között kell választani, jelentős (és egyre növekvő számú) B és D
szavazat is megjelenik. Lehet, hogy a csimpánzok már okosabbak?... Ez az igazi népbutítás eredménye. Ezért a
választási lehetőség, a többesélyes toto. Így egy év múlva már abban is bizonytalan lesz a szavazó, hogy mi is az
igazi neve, hiszen minden rossz válasz is megjelenik a fejében. Ez természetesen szándékos. Nagyon „jó”
pszichiáterek dolgozzák ki a dolgot. Éppen ezért harcolnak a pénzért tanárok, orvosok, és társadalmilag még az
átkosban perifériára szorított emberek. Ez a nép szimpátiáját hozza a műsoroknak. Ez fontos, mert csak így lehet
komoly tömegeken lemérni a lebutítási faktort. Így azután már azt is meg lehet kérdezni (milliókat hozó
telefonokon), hogy a repkény rovar, lepke, madár vagy növény-e. A sok hülye meg telefonál, és megfizeti a műsor
millióit. „Fogós, ravasz” kérdésekre. 320 Ft+áfa/perc (olvashatatlanul apró betűvel). A nagy pénzt jelentő buktató
kérdések meg érdekes módon mindig Amerika irányultságúak. Mondjuk hányban és hány éves korában volt
kanyarója Gipsz Jakabnak egy soselátott amerikai filmben. Nem érdekes, hogy ugyanez a műsorvezető fő figurája a
„tényeket tisztelők társaságának”? Nos, nekem elegendő egy ilyen ember szemébe belenézni. Ők mindent
tisztelnek, csak éppen a tényeket nem. Mindenkire obskúrust kiabálnak, de ők maguk a leginkább azok. Ennyire
lebutított tömegben pedig könnyű a prédálás és az ingyenélés. Reklám kérdése. Itt már az Izaurának, a háromszáz
évvel ezelőtt élt képzeletbeli rabszolgalánynak is gyűjtöttek a szappanopera rajongók.
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A TEREMTÉS ÜZENETEI AZ ÉRTETLENEK TÁRSADALMÁNAK
Próbáljunk hát gondolkozni! Vajon mit akarnak ezekkel a fura rajzolatokkal üzenni valakik? Ki üzen? Van
ezeknek az ábráknak valami értelme egyátalán ? Nézzük !!
Ez az ábra bizonyosan eredeti és
azt az állapotot ábrázolja, amikor a
Kaosz három Víz típusú forráselemének
hullámterjedése eléri egymást. Ezt az
ábrát már mutattuk az Íge-Idő 8.
lapunkon, de most a látvány kedvéért
ideidézzük, hogy össze lehessen
hasonlítani.

A Kaosz gerjedésének második momentuma,
a második interakció

Van még egy ehhez hasonlatos gabonakörről fotónk, amely szintén
ugyanezt tanítja. Ebből hiányoznak a körön belülre eső erőteljes
metszékek, de azért felfedezhetők a körök határai (alul) Ez a pontos, bár
kevésbé látszik látványosnak. Ezt a jelet szabályosan egy ilyen alakú
nyílással, ablakkal szokták ábrázolni..

Szentháromság jelben szereplő
Dávid-csillag.
Itt megfigyelheted az összefonódott,
összekapaszkodott dimenziókat.

Ez az az ábra, amit „szentháromság” jelnek
szoktak nevezni, és ezt ugyanígy változatlanul
fellelheted az architectúra számtalan motívumában. Itt
egy templomi díszt mutatunk, amely nem feltétlenül
„judeo-keresztény” jel. A teremtés kezdeti aktusát
mutatja nekünk. Ez nem faji kérdés. Nagyon
jellegzetes, így nem nehéz megismerni. Itt egy
„mindenható” jel van benne, ami enyhe pontatlanságot
jelent, bár áttételesen igaz.
Időfizikai ábra a Terembura Íge-Idő 8. lapjáról.

Szentháromság jel a gabonában.
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Ugyanez nyílás formájában egy katolikus
templomon. Azért nyílás, mert anyagtalan, de
alakkal bíró valami. A szentháromság ősi jele,
amelyet a három kör összeolvadásával értelmeznek.
Ez valójában egészen más értelmet takar. A
teremtés első aktusát, a Vizek interakcióját a
Kaoszban.
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A következő ábra a Tüzet és a Vizet ábrázolja, és azt is
érzékelteti, hogy a Tüzet a Víz löki meg Tűz, vagyis
fénysebességnél gyorsabb sebességre. A körben látható
nyílszerű mintázat a minden irányban történő kitágulást
mutatják és 4 Pí-t jelentenek (12,56). 11 teljes és egy
szélesebb csúcsa van, ami úgy kvázi 0,56 egység széles. Az
eredeti képelnevezés „sperm”, amiből látszik, hogy az
elnevezője olyan mint a Móricka, akinek mindenről „az” jut
az eszébe. Ő a megtermékenyítést látja benne. Az se rossz...
Víz és Tűz a gabonában. A számjelzés 12,56, vagyis 4
Pí. Számold meg a „fogakat”!

A teremtés következő fázisai is korrektül
megvannak az „életbe”, a gabonába rajzolt ábrák
között. Ez az ábra a Kaosz gerjedési szabályát
mutatta, amikor a Víz a Tüzet, a fénysebesség
feletti sebességgel mozgó forrást keletkezteti. A
lenti képen már az univerzum fennmaradásának
alapelve látható. Így keletkezik és működik egy
fénykvantum. A körök átmérőjének a csökkenése
az emanáció inverze, magyarul a fénysebesség
többszörösével haladó kiáradó forrás ilyen
eseményhorizontot kiárasztó tartamrendszert hagy
hátra. Itt az egyre kisebb körök ezt világosan
mutatják. No de, mit akar tanítani az a kis
holdacska a legkisebb kör előtt?
Az idő-visszacsatolás, a világ működésének alapelve.
Az eredeti képcím „cropc314”, és ebből látszik, hogy elnevezője jó felé kaparászik a megoldással, hiszen a Pí
szerepeltetése mutatja, hogy az illető a fény szerkezetével és az idő relativitáselméletével foglalkozik
mélyrehatóan. Neki a fény már nem elektromágneses hullám. Sok modellkísérlet lefolytatása után már úgy
gondolom, hogy a tachion nem egy majdnem teljes fordulatot tesz meg, hanem csak háromnegyed fordulatot,
amihez a 3,16c sebesség tartozik. Erre a megoldásra is mutattam már példát.
Itt, a fenti ábrán, mind a két oszcillációs periódust
ábrázoltuk. A valóságban csak minden második van ebben a
valóságban, (a mi oldalunkon) vagyis ezeket a gömböket ki kell
hagyni gondolatban. Ez utóbbit mutatja a fenti gabonakör. De
miért is rajzoltak a forrás elé egy „holdat”? A Hold a nőiség
princípiumát hordozza, vagyis a másodikat (Éva), ami mögött
semmiféle rasszizmust nem kell keresni, hiszen ez nem biológiai
nemiség. Az előbbi azt is jelenti, hogy Nem a primer, hanem a
szekunder energiához tartozó az ábra. Vagyis a fenti ábra a
miáltalunk is ismert fénykvantumot tanítja, ehhez tartozó ábra. A
zöldes eseményhorizonttal ábrázolt körbeszáguldó tachion
sebessége a fénysebesség ötszöröse. Ezzel a sebességgel tudja
megtenni a tachion a teljesnek látszó fordulatot, de a fordulat
csak a legnagyobb gömb közepén válna teljessé, és nem annak a
felszínénél. Ha beleér a legnagyobb gömbbe, akkor eléri saját
terjedő időrendszerét, és ezzel időhurkot, idő-visszacsatolást hoz
Natalitás az időfizikában. A számítógépes
létre, amelyben lényegében meglátja saját magát a saját
modellben itt 5 c sebességgel haladt a tachion
jövőjében. Előtte, a jövőjében meglátja a saját régebbi állapotát,
és mindig azt látja, amilyen aktuális időrétegben mozog.
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Egy galaxis, és a logaritmikus spirális

Egy vetőgép-sáv kb. 14 méter. Az ábra kb. 168 méter nagyságú.
Fraktális jellegű.

Minden, ami létezik, az ezen a módon létezik. A dolognak egyaránt szerepe van a mikro és makrokozmosz
működésének és működtetésének fenntartásában. A mindent átható kiáradások hullámai fénysebességgel terjesztik
rétegezett tereiket. Így a dolgok mindenütt jelen vannak, hiszen ezekben a hullámokban minden atom és minden
fénykvantum is képviselteti magát. Úgy is mondhatjuk, hogy „ott van”, miután nem tárgyi léte, hanem információs
és hullámtéri jelenléte milliárd fényévekre is manipulatív. Ezek a hullámok nem gyengülnek a távolsággal. A
felületi és görbületi faktoruk négyzetesen változik a távolsággal, és ez a tömegvonzás, az elektrosztatika, a
mágnesesség, a megvilágítottság képleteiben egyaránt felbukkan. Azért ez az ábra már elismerésre méltó (munkás)
produkciónak látszik. Vajon miféle univerzum törvény lapul mögötte? Ez a hármas spirál már eléggé pontos és
bonyolult ahhoz, hogy elhiggyük valódiságát.

Ez meg mi a csudát üzen?
Kiesett a harmadik fázis?

Az következő két ábráról már
értjük, mit jelent. A tér kialakulásának
két jellegzetes ábrája látható itt. Ezen az
elsőn a téridő csigájának, spirálgömbjének egyik metszete figyelhető
meg, a másik (a következő oldalon)
pedig elsőre teljesen szokatlan, lineáris
ábra, pedig nem más mint egy kiterített
oktaéder. Még a hajtogatási vonalakat is
megmutatták.
A tércsiga metszete. Ez egydimenziós
spirálgömb, ami négydimenziósnak
mutatja magát
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Kiterített oktaéder és a hangsúlyozott
hatos szimmetria.
A nagy hatszögek közötti kis hatszögek
mindig az alakzat belseje felé mutató
háromszögeket képeznek.
Összesen: 10 nagy és 116 kis hatszög.

Sok ezer ábra, sok ezer jelentés, sok ezer lüke magyarázat. Küzdő szarvasbikák, megkergült sündisznók
nyomai a búzában, repülőgépek szárnyáról leszakadt légörvények, népszokás, a vicces öregek és fiatalok kutatókat
beugrató tevékenysége.
És valóban; komoly ellenpropaganda, és komoly utánzási kísérletek, infravörös fényben és sötétben látó
szemüvegek segítségével, hiszen a materialistáknak, a „tudománynak” napjainkban már nem futja többre.
Mindent nevetségessé tenni. Ez érvnek is, ismeretterjesztésnek is, tudománynak is nevetségesen kevés.
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ÍGE-IDŐ 28.
Eredetünk ősi bizonyítéka
Az itt leírtak nagyon el fognak térni attól, amit az iskoláinkban tanítunk gyermekeinknek, de mégis ez a
színtiszta igazság. Alapvető lényegében tér el a tanítottaktól. Ez még attól is nagyon eltér, ami eddig a tűrt
kategóriába esett. Népünk eredetéről lesz itt szó, és ezzel egy kicsit az is meg fog világosodni, hogy honnan
származik mindaz, ami az előző oldalakon volt olvasható. A relikviát a leszármazottak több mint ezer éve őrizgetik,
és ez nem is olyan kis dicsőség, mint ahogyan azt elsőre gondolhatnánk. Ők Pataknak dicső leszármazottai, aki
Koppány vezér főpapja volt. Minden hasonlóért élettel kellett fizetni. Hat palakőről van szó, de ezek a szent
kődarabok olyan információkat őriztek meg nekünk, amely hitelesen bizonyíthatja azt, hogy népünk honnan
érkezett a Földre. Ez egy kissé kalandosabb dolognak fog látszani a Volga-Káma könyökénél is, de még az Ordosz
közeli őshazánál, és még Ataisznál is. Nem reflexíjakról és jurtákról szól. De senki se értse félre. Nekem azok is
nagyon kedves dolgok.

Ez bizony kész sci-fi! Az ezredéves palára karcolt ábrák a jurtáktól sokkal távolibb dolgokról mesélnek.

A kép tetején egy sematikus utalássorozat látható arra nézve, hogy milyen technikával hidalták át az utazók az
irdatlan csillagközi távolságot.
Egy körbe rajzolt köröcske. Ez egy egycsillagú rendszer jele lehet. Innen indultak az űrhajók. Ezt egy kis
deltaszárnyú jelzés (nyíl) jelenti. Ennek útja két párhuzamos vonal közé vezet, amelynek külsején hat sugaras
vonalka látható.
Megértéséhez szükséges a téridő szerkezetének az ismerete. Ezért a megrajzolásához is szükséges ez az
ismeret. Miután a téridő szerkezetét egy jól képzett fizikus sem ismeri, így nem lehet kétségünk a relikvia
eredetisége tekintetében. Aki elolvasta az ablak sorozat előző lapjait, és fel is fogta azt, hogy mit olvas, annak már
ismerősként köszönnek vissza ezek a gondolatok. A hat a gyémántszimmetriájú tér jele, és a sugarasan széttartó
jelek között lévő párhuzamos a tértelen nemtér-nemidőé, az ahun-é, az idősemmié. Ez egy ugyan olyan réteg, mint
ahol téresszenciák uralkodnak, de itt csak káoszelemek vannak. Tűz és Víz. Ennek túloldalán célként egy körben
három kör van rajzolva, ami vagy a Kentaur (Centaurus) csillagrendszert (alfa, proxima-x) jelenti, amely a
legközelebb esik a csillagvilágban a Naphoz, és itt három csillag képez egy rendszert, és tőlünk valamivel távolabb
van négy fényévnél, vagy a Nagy kutya (Canis Major) csillagrendszert, ahol mai tudásunk szerint egy kettős csillag
van. Az én ismereteiben itt is hármas csillag van, csak a harmadik egy nagyon halványka, a Földről még fel sem
fedezett barna törpe, amely harmadik társként kering a Szíriusz A és B csillaggal. Ez a képsor nem az érkezést,
hanem valamilyen távozást mutathat a Naprendszerünkből. Az űrhajó a térugrás előtt egy kis négyzet felé tart,
aminek egy pont van a közepén. A négyzet az anyagvilág jele. A pont viszont a pontállapotot jelenti, mert ez
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nagyon jó kifejezés a nemtér-nemidőben való tartózkodáshoz. Ahol nincs tér, ott nincs távolság, ahol nincs idő, ott
nincsen folyamat. Ebbe a rétegbe csak az merészkedjen, aki tökéletesen tisztában van a téridő minden
természetével. Itt nem lehet haladni, és létezni sem olyan nagyon egyszerű dolog. Itt egyfajta térzárványt kell
képezni az űrhajó körül, ahol, amelynek belsejében minden anyagi és élő dolog fenntartható. Ennek kritériuma egy
saját térforrás. Olyan mint a csillagszeránok. Az ábrasor nem a Naprendszerbe való érkezést, hanem egy űrhajó
hazaútját mutatja.
A lejjebb lévő rajzolaton már egy sokkal hosszabb történet olvasható. Itt egyértelműen érkezésről van szó,
mert a rajzon lévő deltaszárnyú űrrepülőgép a kép belseje felé halad. Méghozzá a Jupiter felé. Ennek négy nagyobb
holdja ezt világosan jelzi. A beljebb található bolygóknak csak egy vagy két holdja van, így ez leginkább csak a
Jupiter lehet. Ennek két holdjára is leszálltak a jövevények, mert a továbbút nem ugyanarról a holdról vezet tovább,
mint ahová az alulról érkező hajó útvonala irányul. Két hajónak kellett lennie, (és a palakő nagyobb lehetett) mert a
jobb oldalról egy igen erőteljes fehér vonal irányul a Jupiterhold felé. Ez nagy valószínűséggel a legbelső nagy hold
az IO lehet, mert a rajzon ez van a legközelebb rajzolva az óriásbolygóhoz. Az először említett legnagyobbra
rajzolt hajó az EURÓPÁN szállhatott le, mert ez a második nagy holdja a Jupiternek. A GANIMEDES és A
CALLISTO is látszik a rajzon, de ezekhez nem vezet útvonal. A holdak állása egyúttal egy időpontot is jelöl, bár a
gyors keringésű holdak miatt ez inkább csak intervallum. DE, mivel a többi, a Jupitertől beljebb lévő másik három
bolygó is ábrázolva van, ez pontosabb időpont becslést tesz lehetővé. A két feltételezett űrhajó elméletét az is
alátámasztja, hogy a Jupiter és a Mars bolygópálya közötti úton az expedíció a rajz szerint kettévált. Ez a kétfelé
indulás valahová a kisbolygók övezetére esett.
Lehet, hogy a Phaeton bolygót keresték, de ennek már csak a törmelékét találták. Ez a Nibiru (más néven:
Marduk, a 12. bolygó) Északi szél nevű holdjával való összeütközésben teljesen elpusztult. A Phaeton és a Mars is
lakott volt, amiről még vannak régi feljegyzései a Földnek, amiben a három bolygó királyairól tesznek említést. Ez
egyúttal utalás arra is, hogy ez az esemény nem millió évekkel ezelőtt történt, hanem legfeljebb ~15000 éve. Ezt
támasztja alá az is, hogy a görög mitológiában is említést találunk a Phaeton-ról, aki itt a Napisten, Helios
engedetlen fia. Ebben a legendában földi tűzözönről is szó esik.
Ezután a képen az expedíció két irányba indult el. Az egyik hajó egyenesen a Föld irányába haladt, és le is
szállt a Földre. Gyors hajóik lehettek, mert nem hosszadalmas lendületpályán mozogtak, hanem egyenesen. Ezt
jelzi az is, hogy a rajzon ez a harmadik bolygó, és egy hold van mellé ábrázolva. A rajz a belső bolygókra nézve
eléggé méretarányos, mert a második bolygót, a VÉNUSZT megközelítőleg a Földhöz hasonló méretűre, A
MERKÚRT pedig körülbelül fele akkorára rajzolták. Ezekhez nem vezettek utak, és ezeknek a pályáját meg sem
rajzolták.
A másik expedíció hosszabb útra indult, amit jelez a Mars pályát végig követő útjuk. Ez nagyon hasonlít a mi
űrhajóink pályájához. Szinte teljesen megkerülték a Napot. A MARS is méretarányos és két holdat is rajzoltak
mellé. A képen a PHOBOS és a DEIMOS is megfigyelhető. Ezek nem méretarányosak, mert akkor ezen a durva
„rajzpapíron” nem is lettek volna láthatóak. A hosszúra választott út oka a Phaeton további keresése is lehetet, és
meglehet, hogy ez volt az eredeti ok is. Úgy kb. az elveszett bolygó pályájának mentén mindenesetre a kövön sok a
fehér pötty. Itt ugye nem bolygót kellett rajzolni, csak törmeléket. Ez a csoport leszállt a Mars bolygóra. Ez is
megsérült a naprendszerünk iszonyatos katasztrófasorozata során, mert egy kisbolygó (óriásmeteor) komoly rendet
vágott a bolygón, amikor 5500 kilométer hosszú és hé kilométer mély árkot vágott rajta, majd távozása során
magával szívta annak tengereit és légkörét.

Mars felszínén lévő „árok”
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Ez a kis „árkocska” átérné az USA-t keletről nyugatra. 5500 km hosszú, 7 km mély.
A felszínen lehetetlenné vált az élet.

További palakő relikviák, amelyek ugyanannak a hősies expedíciónak az emlékeiből ránk maradtak. A bal
felsőn egyértelmű rovásírásos feliratok vannak, de ezek némi eltérést mutatnak a hun-magyar rovásoktól. A szavak
közötti kettőspontok szíriuszi szokás szerint ide oda dőlnek, vagy egyenesen állnak. Ez a szóköz jele, és ezek a mai
szíriuszi nép írásában is megfigyelhetők, azt jelzik, hogy ez az írás nagyon-nagyon régi. Sokkal régebbi, mint azok
a betűk, amelyekkel ezt a szöveget írom. Legalább 4-5000 évesnek gondolom. Az Arvisura sorozatban az ötödik
lapon közöltünk jó néhány rovásírás ABC-t és ezek mindenkinek a segítségére lehetnek a titokzatos fekete köveken
látható feliratrovások megfejtésénél. Ha valaki úgy érzi, hogy eljutott a helyes megfejtéshez, úgy az írjon nekünk
egy e-mailt az eredményéről. Az alsó kövön is egy utazás története látható, ami egy csillag bolygójához vezet, de
itt egy nyolcas szimmetriájú (fényt jelentő) sugaras jelen át. Fent is egy csillagábrázolás van rajta. A csillagok
nevei is fel vannak róva a lapra.
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Az egyik kő rovása furcsa ligatúrával.

Ezen a jól ismert pálcikaemberek vannak, méghozzá egy egész család. A fejük körül egy-egy
félremagyarázhatatlan sisak körvonala van. A két felnőtt alak között egy gyermek alakja is jól kivehető. Fejük felett
egy háromszögön egy kettős kereszt figyelhető meg. Ha ezzel az írással írt valaki, akkor az egészen biztosan
keresztény volt, hiszen mi hunok már keresztényként jöttünk a Földre. Vallásunk nem a mai értelemben volt
keresztény, mert ott nem volt keresztre feszítés, vagy a máglyára állítás sem volt divatban. Utóbbit a későbbi
keresztények vezették be „túláradó szeretetükben”. Ezt az eredetet jelzik a mára már teljességgel félremagyarázott
jelentéstartalmú nevek, a SAMAS és az ANYAHITA név szerepeltetése is. Utóbbiról egészen biztosan tudjuk
földön kívüli származását, és azt, hogy ő tanította meg népünknek a rovásírás tudományát is. Szegény megbénult a
lábára, amikor gyermekét a világra hozta, ez még Ataiszon történt. Kissé korszerűbb írással nagyon hasonló
csengésű nevek (szavak?) szerepelnek az egyik - csillagbirodalmat ábrázoló - aranylemez kerületén is. PAGASZ,
REGASZ, LUTESZ, JUNESZ, VICSESZ, FADOSZ. A SAMAS név mezopotámiai kultúrákban istennévként
szerepel. A Napisten neve. Innen ránézhetsz arra a lapra, ahol mutatjuk. Ezek csillagszeránok nevei. Amolyan
Napistenfélék, és ők tartják a létezésben a körülöttünk lévő csillagbirodalmakat. Mert lokális téridő források.
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ÍGE-IDŐ 29.
Ősi emlékeink
Valamikor élet és halál kérdése volt ezeknek az emlékeknek a megőrzése, rejtegetése. Ezen a palatáblán
ezeréves írásos emlékünk őrződik. Az akkor használatos rovásírásunk írásjelei mellett ezekkel írt mintaszöveg is
olvasható, amelyben a sokat vitatott ősapáink és ősanyánk nevei is olvashatóak. A képeket Szentgyörgyváry Tamás
készítette, és Marton Veronika sumérológus professzorasszony „Somogyi rovástábla és a táltos kövek” című
könyvében láttak napvilágot. Minden kedves őstörténetünk iránt érdeklődő olvasónknak ajánlom a könyvet. Ez a
nagyméretű tábla nagyon fontos a magyar-hun írásbeliség történetében, mert rávilágít arra, hogy népünk történelme
és kulturális emlékei sokkal régebbre vezetnek, mint amit ezer éve be akarnak mesélni nekünk.

A középen lefutó függőleges sor felirata: MENROTFI BOR HUNOR MAGOR

A nyelvemlékünk külön érdekessége, hogy tanító példákat is felsorol. A tábla baloldali részén a
mássalhangzók találhatók, és tőlük jobbra a szünetjelet, (spáciumot, space-t) jelentő kettőspont után a például
szolgáló írásminták vannak. Ez a kettőspont nem földi eredetű szokás, de mégis segítségünkre lehet abban, hogy
szokásnyomunkon elindulva a távoli intelligenciákkal való kapcsolatokra, rokonságra utaljon. Az előző weblapon
közölt Szíriusz rendszerből származó írásjelek ugyanerre utalnak. Alapvetően Anahita ősanyánk tanította nekünk
ennek az írásmódnak az alapjait, aki a feljegyzéseink szerint földön kívüli űrhajós volt, csak jármű baleset miatt itt
ragadt Ataiszon, majd férjhez is ment, és sok gyermeknek adott itt életet. Tudását átadta újdonsült népének,
rokonságának.
Itt Marton Veronika megfejtésére hagyatkozunk, aki türelmesen analizálta az itt-ott töredékes szöveget. A
felső sort jobbról balra kell olvasni, amit a betűk iránya jelez. Ugyanígy van ez az óegyiptomi hieroglifák olvasása
során is. Ott az alakok arrafelé néznek, amerre a szöveget értelmezni kell. Ezt a rovásírás során is alkalmaztuk.
Több összerovást is láthatunk a táblán, a szövegekben és a mintán is. Abból az egyik legérdekesebb az ATYA szó
egyik rovása.
A legfelső sor: JA... PASA JŐ BE IDE, HONN NE VÁRJ, SZÓLÁK ÉNE
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Balra a második sor is jobbról balra olvasandó, és itt az M fonémák vannak felsorolva. am, ám, öm, ém, im,
üm, um, em, om, űm. Balról olvasható az am.
Balról függőlegesen a mássalhangzók sorakoznak lefelé, és mindegyik mellé egy szóminta is van róva.
G, GÁL, R, SERO, OR, Re, Re (Az R a szókezdő pozícióban és a szóvégen más jellel van jelölve)
Az érdekes az, hogy a felirattól jobbra egy bonyolult hatos szimmetriájú összerótt
jel látható, amely bármely átlóján olvasva a SAMAS szót adja. Ez kiváló bizonyítéka
sumer rokonságunknak is. Középen a M betűjel látható egy A jellel összeróva. Ez azért
is érdekes, mert egy a hatból mindig hiányzik, ami a térkvantum működési elvéből
fakad. Erre a dologra utalhat az is, hogy a rovásírásunkban az S jel fordítottja 5-öt jelent.
SAMAS-t a sumer mitológiából ismerhetjük, ő a Napisten. A hatos szimmetria a
térkvantum jele. A mindenhatóé. Ő tartja meg a létezésben az egész Naprendszert.

Anahita ábrázolások. Jobbra Anahita és egy pártus

Ezután az egyiptomi neve RÉ vagy RÁ. Igen ám, de nagyonis meglehet, hogy
nem ugyanazt tudták és értették alatta. SA-MAS. RA-MAS? Miután a MAS ősi
sumer jele egy kereszt, egy egyenlő szárú vízkereszt. Ez már hatezer évvel ezelőtt is
keresztény jel volt. A magyar más szó jelzi azt, hogy a MAS nem originális, hanem
másolati. Ez persze nem leminősítést jelent. A sumerológusok fél, fele, de tiszta
értelemmel is fordítják. Ez a latin nyelvekben pur, pure formában jelenik meg. PURE. A pú a kiáradás, a RE pedig azt mutatja, hogy kié. Ha egy olasz azt hallja, hogy
dio, ezalatt istent ért. Az érdekes a RA-DIO szavunk, amely alatt egy olasz fül
egyértelműen azt érti, hogy Ra-isten. A hullámok valóban éteriek, és sok mindenben
hasonlítanak is a Napban lévő térforrás hullámvilágához. A Napisten transzcendens,
és nem egy bácsi.
Sa-mas hétágú fénykoronája jelzi, hogy ő a fény forrása, és ennek hét ága pedig
a fénykvantum dimenziószámára utal. Máig is használjuk az ősi kifejezésünket:
HÉTÁGRA SÜT A NAP. Istent napjainkban is sok néven nevezzük, de ugyanazt
értjük alatta. A görögök például Heliosznak hívták. Az ábrázolás nem bálvány,
hanem szimbólum. Üzenetértéke van. Gondoljunk az előző lapon az idegenek
csillagelnevezéseire.

SA-MAS ókori szobra.
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A könnyebbség kedvéért negatív képen is

A mássalhangzók harmadik sorában folytatva He, He; Ne PAN (NAP); Fe, AF, FA; Le, LU (UL), TÁL
(LÁT); Se, OSÁ, SeTeR; Pe, PISzeR, APA; De, ARÁVSzUMUD (DUMUSVÁRA); (Dumuz sumerban a tavasz és
az újjászületés istene, Duldumast Baranya megalapítója. Volt egy ilyen város a jeruzsálemi út mellett. (Via
Hierosolymitana (1030-1043): ad civitatem, quae vocatur Duldumast).
iGe (Gy), RiGyOGy (gyógyír); Je, MORÁJ (JÁROM), JAR (RAJ); Be, BÁLASÁ (ÁSALÁB), NOTALAB
(BALATON) ; CSe, KANACS (CSANAK, ivóedény); Ka, Ke, SUK (KUS), KOSOK; Sze, zSIzS (SZISZ),
SzÉRNEL (LENDRÉSz); iNe (Nye), eNi, ...TiNy, NyTNTENAVOS (Sovány?...?); Te, TJeNaT, NETSI (ISTEN),
Re, NeTSe; (Platonnál ER Pamphiliai (kisázsiai) bölcs, akit sokan Zoroasterrel felcserélnek, mások azonosítják is
vele). A mondatot talán így fordíthatnánk mai magyarra: Isten Istenre tanít. Tye, ATYA, ATYA, ...BATYA, Ce
CITROM, OKRADUC, (Cudarko Moric); Ve, VAR, RÁV (VÁR); eZ, DÖZ (ZÖD (zöld); sZe, ZsÁLyA; LY,
MOLyOS (SOLyOM).
Vagyis a teljes mássalhangzósorunk így nézhetett ki: M, G, R, H, N, F, L, S, P, D, Gy, J, B, CS, K, Sz, Ny, T,
Ty, C, V, Z, Zs, Ly.
Nem lehetetlen, hogy a szokatlan sorrendben felsorolt mássalhangzók titkos üzenetet hordoznak az utókor
számára. (Marton Veronika feltételezése).
A tábla közepén húzódó függőleges felirat mellett egy szintén függőleges sorban a magánhangzóink vannak
felsorolva, méghozzá jobbra és balra íródó szavakhoz, és ezek különféle írásmódjai is. A, Á, I, O, Ö, E, É, U, Ű. Ez
összesen 33+1, azaz harmincnégy betű. A 33 Isten száma. A jobbra és balraírásnak, vagy a lefeleírásnak is külön
jelentősége van. Fenn jobbra a második sorban olvasható ősanyánk és tanítónk ANAHITA neve is. (AT(i)HANA).
Balra a név után egy dingir. Alatta az AURA név és balra tőle szintén egy dingir. Alatta SA-MAS, majd BÁ
istenek nevei. Bá a lélekmadár Egyiptomban.
No és ez alatt egy igazi tudományos szenzáció lapul, mert az ezer éves táblán a lélekmadár neve alatt egy
petesejt és egy spermium félremagyarázhatatlan képe van. A spermium ilyen pontos ábrázolása napjainkban
2007. június

Lapszám: 89. (168)

Terembura, az idő Weblapja: Ablak az alternatív világképre - Íge-Idő

természetes, de mikroszkóp nélkül erről fogalmunk se lenne. Azt pedig még csak sok-sok évszázaddal később
fedeztük fel.
A jobb alsó sarokban: BAKON, EN 557, PaTaK ATILa, KeS 100 nap RA.
Vagyis ez a palára rótt ősirat nagyon régi, különösen akkor ha a régi időszámításunk évszámai szerint rótták.
Ma (2003 március 21-től, a tavaszi napfordulótól számított ősi időszámításunkban) 6044-et írunk. Az asztrológia is
ezzel az időponttal kezdi az évet.

A teremtés rendszere egy több ezer éves ábrán
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ÍGE-IDŐ 30.
Miért foglalkozunk ennyiféle, látszólag összefüggéstelen témával ?
Nagyon sok levél érkezett ez idáig a kedves olvasóinktól, (eddig 150000 látogató tisztelte meg lapjainkat),
amiben különféle kérdéseket tesznek fel, és egyre többen vannak azok, akik kezdik megérteni azt is, hogy a
startlapunkon felsorolt szerteágazó témák miféle összefüggésben vannak egymással. Sokan csak a misztikumot
keresik, de annak mélységei egyáltalán nem érintik meg őket, és még többen vannak azok, akik már kikikacsintgatnak a materializmus koszos lópokróca alól, de még bátortalanok, mert ott alul ugyan unalmas és
levegőtlen, de azért itt kint mégiscsak az Ismeretlen van.
Már a startlapon írtuk, hogy a lapjaink nem materialisták, de nem is a megszokott értelemben vallásosak.
Egyházunk egyik vonulatot sem követi. Mi hunok vagyunk, és a hunok keményfejű emberek. Konokok. Nem adják
lentebb magukat divatoknak, mert ősi örökségünk messze több annál, mint amit a tudomány ma gondol a világról
és az emberről. Talán inkább életet kellett volna írnom.
Van világlátásunk és világnézetünk is, no és hitünk, amit mindennél jobban óvunk. Vallásunk nincsen, mert
mi nem hiszünk abban a fétisizált és bálványozott Istenben, akit ránk akarnak tukmálni. Nem elfogadjuk, vagy
valljuk a hitünket, hanem tudjuk Isten létét. Ami a dologban a legérdekesebb, hogy ez mégsem egy másik Istenben
való hit, hanem ugyanaz, csak egészen másként. Az előző 29 lapon lényegében rámutattam az őselemekre,
amelyeket mi teljesen másképpen gondolunk, mint a kor filozófusai és ideológusai. A hunok mindig az Öregisten
időt és a Nagy Anyát tisztelték Teremtőjüknek. Ők a világegyetem legöregebb és ezzel legnagyobb
„képződményei”, és semmiképpen sem gondoljuk őket biológiai lénynek, vagy anyaginak. Még csak nem is erők,
vagy energiák. Létük minden szempontból transzcendens, mert időlét. Ez végtelenül egyszerű és logikus, mert idő
nélkül nincs se létezés, se folyamat. Idő nélkül nincs cselekvés vagy teremtés sem, és így nincsenek teremtési
napok, se egyéb történés. Az Isten sem létezhet idő nélkül, hiszen az értelem is dinamikus folyamat. Ez vallás
független tézis. Gondolatainkba nem „belefér Isten léte”, ahogy egy kritikusom írta, hanem azon alapszik. És ennek
ellenére reális, racionális tudomány. Hihetetlen, de mégis van ilyen. Mi mindent a világ egyetlen dinamikus
eleméből, az időből gondolunk el. Ezt nevezzük Teremtőnek, így azután már a cselekvő Isten is teremtett lény, aki
további teremtést hajt végre. Ebben a sorban még az emberek is benne vannak, de az életfa alsóbb ágain. Nem
legfelül és nem is legalul. Középtájon. Mindez csak időből áll. De nem valami történelmi időből. Az folyamat az
időben.
Amennyiben meggondoljuk a dolgot, azt is könnyű belátni, hogy az az elképzelés, amit a mai gondolkodók az
időről kialakítottak, a semmi ragozása. Legtöbben az időt csak valamiféle paraméternek (pld: szorzónak vagy
osztónak) gondolják, de vajmi keveset törődnek annak szerkezetével vagy struktúrájával. Még a saját definícióikat
sem veszik komolyan, hiszen keverik a skaláris (irányultság nélküli) időt a vektoriális (irányultsággal és
nagysággal bíró) térrel. Ez egy szimpla együgyűség, amit már egy évszázada tanítanak.
Előző lapjainkon azt lehetett olvasni, hogy mi esszenciálisnak mondjuk az időt, ami azt jelenti, hogy az időnek
beltartalma, közege van. Ez nem anyag, nem anyagi. Egyfajta erőtér. Beltartalma meg önvaló, ami arra utal, hogy
az időn kívül nincsen idő. Ott a valódi üresség (van), és zárójelbe is tettem, mert ott a nincs (van) ami logikailag is
paradox, de másképpen nem tudok róla írni egy földi embernek, mert fogalomköre idáig nem terjed. Minden csak
az időzónáján belül, a saját időrendszerén belül van, és csak itt létezhet, mert az idő közege nélkül léte egy
szempillantás alatt eltűnik a létezésből. Nem energiává vagy mássá alakul, hanem megszűnik létezni. A fény és az
anyag szimmetriarendszerei csak a térben maradnak meg, amik szintén az idő leszármazottai. Nincsen külön vagy
eltérő tér és idő. Az idő nem a negyedik dimenzió, hanem ő a dimenzió. Maga a kiterjedés. Egy gömb amit a
semmi övez, és amin belül van valami, kívüle semmi. A valami semmiféle általunk ismert dologhoz nem
hasonlítható. Mi is benne vagyunk, éltet minket, de nem látható és így nagyon nehéz felfogni létét, mert semmiféle
fogalmunk nincsen róla tudományunkban. Ezt nevezzük Víznek. (Ez nem a kémiai vegyületet jelenti)
A Víz egy központi forrásból árad ki környezetébe, és fénysebességgel tágul a végtelenbe. Miután egyedül
van saját kiáradásában, nem rezdül, mert semmi sem perturbálja (háborgatja). Talán azt is mondhatjuk, hogy
kezdetben nem hordoz információkat. Itt egy szokatlan információtárolási módról kell említést tennünk. Az
információ legmagasabb szaturációval az „n” irányú és „n”-ig terjedő amplitúdójú helyzet-perturbációban
tárolható. Ez magyarul azt jelenti, hogy egy fizikai pontot egyszerre akárhány irányban háborgathatunk, és ettől
mozgástere úgy fog kinézni, mint egy amőba, ami össze vissza nyújtogatja az állábait. Ennek gyakorlatilag
végtelen variációja van. Ez a perturbációs felhő – mint moduláció – megjelenik a forrás kiáradásán is. (vagyis az
előbb emlegetett amőba formai létét a végtelenbe árasztja ki. Erre már rájöttek tudósaink, és pontosan ebből ered a
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Heisenberg-féle határozatlansági reláció elve. Igen ám, de a szétáradás miatt ez a határozatlanság, mint a létezés
transzportere (továbbítója) kiárad a végtelenbe. Ez logikailag kimaradt az elterjedt tudományos elméletekből.
Kezdetben nyugalom van. A kiáradás egyenletes, mint egy műsor nélküli rádióadó. Csend van, és ez a csend
kerül adásba. Az üres adás nem azonos az adásnélküli állapottal. Ha van egy URH rádióadód meg egy mikrofonod,
és bekapcsolod, akkor (ha egyezik a sáv) annak adását megtalálhatod a rádióvevődön. Ha nem szólsz bele, akkor is
megtalálod, csak akkor úgy fog megjelenni az éterben, hogy csendet sugároz, vagyis amikor rátalálsz a vevő
keresőjével az adók közötti zaj, sistergés helyett egyszer csak csend lesz a vevő hangszórójában. (Vagy pedig
éktelen sípolásba kezd, mert túl közel vagy a hangszóróhoz a mikrofonoddal, és ettől fütyölni, gerjedni kezd a
rendszer. Az adó és a vevő együtt). Vidd távolabb, és/vagy halkítsd le a vevődet. A kis rádióadóval – az URH
mikrofonnal – menj egy kissé távolabb, és még mindig csend lesz a vevődben. Most kapcsold ki az adót. A vevő
sistereg. Kapcsold vissza. Elhallgat a sistergés. Nos, ehhez tudom hasonlítani az időforrást, amelyet még nem
háborgat semmi. Ritmikus kiáradása van, de nincs a rezgésein információ.
Ekkor még nincs anyag vagy fény. A sötét csend végtelensége „idősen időtlen”, mert semmit a semmihez
mérni még nem lehet. Metrikáinknak még semmi értelme sincsen. „Lucus a non lucendo”. (A sötét nem világít).
DE már van valami, amit valaminek nevezhetünk. Ma a bizonytalan létezési határozónk ad magyarázatot erre.
Azért írom ilyen furán, mert tartalmazza a szó az igei állítmányt is. VALA-MI. Két ilyenünk van, és míg az előbbit
tárgyakra, és személytelen dolgokra használjuk, addig a VALA-KI szavunkat személyekre vonatkoztatjuk. Ebben
mély logika van, mert a meghatározatlan tárgyakra azt mondjuk, hogy „valami” és a meghatározatlan személyre
„valaki”-t használunk.
A vala kissé régies, de mai kifejezéssel élve azt jelenti: VAN, és az AN az eget jelenti. A VA szótag a V és az
A együttese. Ez a két teremtőt jelenti együtt. A van igei állítmány az égi V-t jelenti. Azért mert ő a lét kezdete és
alapja. A mi V vagy A betűjelünk már csak síkmetszet a valóságról. A LA a Napot jelenti. NA és AP együttese. A
NA a női minőség, ameddig az AP (PA) a férfiminőség. Ez nem biológiai értelmű!! A spint, a csavarodást jelenti!
A kettős minőség a tér és a fénykvantum struktúrális szerkezetéből ered. Erről az Íge-idő 15 lapon írtam.
Ezért az anya és az anyag szavunk összecsengése. Az anyag balos vagyis női csavarodású valami. Az
antianyag ennek tükörképe, vagyis férfi jellegű. Az jobbos. Ez a ki és mi szavunkban is benne van.
Elgondolkoztató, hogy az általunk alig tanulmányozott maori nyelvben a ki, kifelé; KI WAHO. Az, hogy a VA
angolos dupla V-vel lett írva, semmit sem számít. Mi azt is úgy olvassuk, mint a másik V-t. Az még izgalmasabb,
hogy a Napot és a naptári napot is egyformán nevezik; RAA, vagyis RÁ, mint ahogyan Egyiptomban (Hikszoszóm) neveztük a Napistent. Ez Óceánia más nyelveiben is megtalálható, mert sokezer kilométerrel északabbra
Hawaii-n is RAA a Nap neve. De a napost (napfényest) már így mondják; LA. Hawaii Ataisz maradványszigete.
Az északi végében feküdt. A lak, lakos szavunk ezzel a szóval rokonságban. Az ik leszármazott. Nos akkor mit is
jelent a lakik? Hogy a ház leszármazottai lennénk? Nem. A „LA” leszármazottai.
Nos, ezért van nyelvészeti tanszékünk és kutatásunk. Erről olvashatsz a BÁBEL lapokon. Ezen az úton még
sok hiányzó logikai részletre, elemre rátalálhatunk. Ugyanígy foglalkozunk a nyelvészet egy másik furcsa ágával is,
a számmisztikával, amelynek szintén kiegészítő szerepe van. A nyelv és a nyelvészeti matematika nagyon izgalmas
összefüggéseket mutat. Erről viszont a TAMERLÁN lapokon olvashatsz. Mindez szorosan hozzátartozik az
energiakutatáshoz. A kiszáradt fa nem hoz hajtásokat. Mert halott. A bürokrata vagy a dogmatikus akadémikus
ilyen kiszáradt fa. Forma tartalom nélkül.
De térjünk vissza még egy gondolatig Hawaii-ra. A beszédhang Hawaii nyelven RAO. A hang pedig REO. Az
ó pedig a kiáradás, a körben terjedés megtestesítője az abc-ben. Az A és a V párja. Az Ó és az A teremti meg a
megfogható világot, az anyagot, az anyagi részecskéket. És hogy-hogynem a másik őselemet a Földet éppen így
hívják hawaii nyelven: AO. A nyelv tehát egy nagyon ősi, de nagyon logikus világkép elemeit hordozza. Honnan
ered? A Hawaiiak, és még nagyon sok nép azt állítja, hogy az égből jött tanítóktól tanulták. A materialisták pedig
kigúnyolják őket. Erről az égi kapcsolatról szólt két előző lapunk, az Íge-Idő 24-es és a 25-ös lap. Ezért indítottuk
az UFO-kutatási csoportot.
Vagyis egy kis nyelvészkedéssel megtudhattuk, hogy miből is áll az anyag, esetünkben a „Föld”-elem.
Biztosan tudják, hogy mit is beszélnek, mert a Holdat MARAMA névvel illetik, de a holdfényt úgy mondák, hogy
ATA-RAU. És itt az U-hangzóval belépett egy másik, egy alsóbb fraktális szint a rendszerbe. Nem lehet kétséges,
hogy rokonnépet találtam a világ túloldalán, mert a hónapot is MARAMA névvel illetik. Vagyis ugyanúgy
holdhónapokban gondolkodnak, mint elődeink. Valamikor nem az év volt a lényeges, hanem a holdhónap. Ez
mindenki számára könnyen elérhető és viszonylag pontos időszámítást tett lehetővé, mindenféle technikai vagy
csillagászati ismeret nélkül is. Teleholdtól teleholdig. A hónap jelentésű MA-RA-MA így, választójelekkel van a
szótárukban, vagyis a szótagoló - analizáló elv is jónak látszik. A mondáinkban a Hold a Nap felesége (és nem a
Földé!) és ebben is női identitású. A Holdistennő. Eredetileg nem a Föld társa volt, hanem úgy érkezett a külsőbb
univerzumból. A hawaii nevében benne is van RÁ, a Nap. A sok ezer kilométere fekvő indonéziai maorik (ők a
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már csak kis számban (400000) élő őslakók) ugyanúgy nevezik a Holdat és a Napot és a hónapot: Marama és Raa,
no és; marama. A Holdnak nincs önálló fénye, csak a Nap fényét veri vissza.
Mi nem vagyunk nyelvészek, és nem is használjuk a nyelvészetben szokásos módszereket. Mi csak a logikát
keressük a nyelvekben. Nézzük meg hát a kínai szótárat! A Hold jüé, vagy jüé ljáng. A hónapot is jüé-nek nevezik,
de a Napot, az égitestet eltérően t'áj-jáng-nak és zsé-nek is nevezik és a zsé naptári napot is jelent. A jang bárányt is
jelent, de oxigént is (levegő), és alak, forma, minta értelmű is. A jáng a férfierő, a jin pedig a női. Másik jelentésük
Nap és Hold. Ez bizony nagyon összecseng a mondáinkkal. Nos, ezért van saját monda és mesekutató csoportunk.
A t'áj-t'áj valami olyat jelent a kínaiban, hogy nagyságos asszonyom. Vagyis a t'áj-jáng ugyancsak a férfi és a női
princípium együtt. Teljesen más szavakkal mondják a kínaiak és a többiek, és mégis ugyanaz a világkép. Vagyis
nem jövevényszavak, hanem „jövevénylogika”.
Miután történelmi feljegyzéseinkben a mostani Holdunk valamikor nekiütközött a Földnek, és ettől a Föld
kérge repedezetté vált, és a katasztrófa szinte teljes pusztulással és eljegesedéssel járt, a marginális létbe szorult
emberiség maradványainak tudása is komoly mértékben csökkent. De megmaradtak a népek nyelvei, amelyek
csalhatatlanul megőrizték a valamikori tudásuk magvait.
Mindez csak játéknak tűnhet, és értelmetlen belemagyarázásnak, de mégis azt állítom, hogy ezek a népek
valamikor sokkal átfogóbban voltak tisztában az teljes univerzummal, mint azt ma gondolhatnánk. Mi csak a Föld
és a Levegő elemmel foglalkozunk (anyag és energia), mert a másik kettő számunkra egyelőre műszeresen
mérhetetlen, így azután elméleti megközelítését is értelmetlenségnek tartjuk mai rohanó és haszonleső világunkban.
Pedig a haladás záloga a továbbhaladás. Erre a mai materialista szemlélet már teljességgel képtelen. Rombol és
rabol.
Fiataljaink útkeresők és nagyon sokan reménytelenek. Reménytelenek, mert látják, hogy se a tanulásnak se a
munkának már nincs meg az igazi becsülete. Juppykat nevelünk ezrével, tízezrével, akik egyre fondorlatosabb
pszichológiával igyekeznek elsütni nekünk azt a több évtizedes kacatot, ami már kiszorult a katonai titkosításból,
vagy már máshol betiltották. Lényeg a gátlástalan haszon.
Kezdünk kifogyni a hagyományos energiaforrásainkból, és mindent megtesz a világ, hogy megmaradjon
annál, amit már csak utolsó szalmaszálnak lehet neveznünk. A szén és az olaj belátható idő után elfogy. Az
atomenergia pedig túl veszélyes üzem, és hulladékai 10000 éveken át veszélyesek maradnak. Ez eléggé sötét
jövőnek látszik. Ha a technikánk és a tudományunk nem követi a népszaporulatot, akkor újra háborúkat kell
indítani a maradékok maradékainak a megszerzéséért is. Ennek mellékes értelme éppen a népirtás, amit
szemforgató módon, vérmocskos cinizmussal „etnikai tisztogatásnak” neveztek el a bűnösök.
Az a megalapozott logikájú létfilozófia, amelyet örököltünk, és most korszerűbb eszközökkel módunkban van
kutatni, éppen erre keres gyógyírt. Már egészen biztosak vagyunk abban, hogy vannak kiutak abból a mocsárból,
amiben az emberiség kóborol. Maga az anyag is rengeteg lehetőséget kínál, és sokkal ártalmatlanabb módon is
lehet energiát nyerni annál, mint ahogyan napjainkban tesszük. Az éghető anyagok elégetésével csak igen kis része
szabadul fel az anyagban nagyon nagy mennyiségben raktározódó fénynek. Ezt napjainkban fosszilis energiának
nevezzük. Az elnevezés roppant találó, mert ez az energia valóban nagyon ősi napenergia, ami ott lapul minden
anyagban. Bármiben. Ez fény. Nem ott keletkezik, hanem benne van az anyagban. Ősidők óta. Nem a kémiai
kötésekben, hanem az anyagban. Az égés végtermékei ketten együtt kisebb energiaszinten vannak, mint a
kiindulási anyagok. Ez ugyanígy van az atomreaktorban is, és a tábortűzben is.
Az atomreaktorban nem is kémiai átalakulás zajlik, hiszen az egyik kémiai elemből egy másik elem torzója
keletkezik. Ez ugyan nem a hagyományos értelemben vett égés, de itt is ugyanúgy az energiaszint különbségi fény
szabadul fel az atomokból. Egy átlagember ijesztőnek látja ezt a tudományt, pedig ha összedörzsöli a két kezét az is
felmelegszik, vagyis ott is fény szabadul fel. Súrlódási hőnek nevezték el, pedig ez is atomfizika, hiszen a dörzsölés
során torzuló felületi elektronhéjak atommagjaikra való visszahatásáról van szó, amelyek együtt torzulnak az
elektronjaikkal, miután minden elektronnak megvan a saját protonja. Minden inzultus – ami az elektront éri –
visszahat arra a protonra, amelyhez tartozik. Ezért minél erőszakosabban torzítjuk a külső elektronpályákat, annál
több fény szökik ki az atomból a környezetbe. Ez természetesen egy energiátlanabb atomállapothoz vezet, ami akár
az atom környezetéből való kiszakadását is eredményezheti. Azt mondjuk erre, hogy kopik, kenődik.
Vagy sokáig fárasztva eltörik. Ezt a folyamatot szintén melegedés kíséri. Ugyanezért.
A képernyő szintén azért ad fényt, mert a belső felületén használt „fénypor” kristályaiba a monitorban
előállított nagyfeszültség által felgyorsított elektronsugár elektronjai csapódnak hatalmas sebességgel. Ez fényt és
egyéb számodra nem is látható sugárzásokat kelt a monitorképernyő egy parányi kis pontjában. Ekkor sajnos
röntgensugárzás is keletkezik, ami káros az egészségre, amit jól agyonsumákoltak a képernyőgyártók, mert az igen
elterjedt képernyők a televízióban is ugyanúgy működnek. A képernyőmre az van ráírva, hogy „low radiation”
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(alacsony sugárzású). Jó vicc! A régebbiek tehát „high radiation” (magas sugárzású) kategóriába tartoztak. Csoda,
hogy nem fényképezték rá a csontvázamat a könyvszekrényemre...
Nézzünk hát egy megoldást!
Például a legegyszerűbb a kavitáció. Ez már néhány (~4-5) atmoszférás (bar) nyomáskülönbségre létrejön,
amikor a folyadék egy szűkebb csőből egy sokkal tágasabb helyre lép ki. Kis buborékok jelzik. Ezek azért nem
olyanok, mint amilyeneket a szódavízben is láthatunk, mert azok gázbuborékok. Én itt vákuum-buborékokról
akarok mesélni. Már egy évszázada ismerjük az általuk okozott bajokat. A csőrendszerek és a hajócsavarok réme.
A hajócsavar élénél a maga előtt tolt vízmolekulák között még egy nyitott rendszerben (tenger) is megemelkedik a
nyomás, de amikor elhagyják a túlnyomásos zónát, akkor hirtelen nyomásugrás következik be a hajócsavar mellett,
amerre a víz eláramlik a hajócsavar útjából. Itt keletkeznek a vákuum-buborékok. Ezek nagyon rövid életűek, de
annál agresszívebbek. Minden hajócsavart megesznek. Anyaga szinte közömbös. És ráadásul vonzódnak a víztől
eltérő anyagokhoz, amelyen milliméternyi sugáron annihilálják az anyagot. Bármit. Kis félgömb alakú simafalú
gödröcskét hagynak maguk után.
Kis kékes fényfelvillanás kíséri a jelenséget. Nagyon hasonlít a színe az elektromos szikrák színéhez. Vettem
a fáradtságot, és megfigyeltem a jelenséget kísérő pattogást a kisrádiómmal egy kavitációs kísérletünk közben.
Hasonlóan hangzott, mit az elektromos szikrák zavara. Ezek is nagyon szélessávú zajt okoznak. A nagyobbacskák,
mint amilyen egy villámcsapás, látszanak a televízión is és hallatszanak a rádióvevőkben is, vagyis itt is felléphet
ugyanaz, mint a kavitáció esetében. Erre soha nem találtam még utalást. Külön tárgyalják. A villámcsatornában
hirtelen nagy légnyomás növekedés áll be, majd kisülés végén rohamosan csökkenni kezd. Így a villámcsatorna
útvonalán végig bekövetketzik az annihiláció, ami 30-40 szer hatékonyabb az atombombánál. A kavitáló levegő és
vízmolekulák nyomán hatalmas fény és hő szabadul fel, és egy vákuumszál, amelynek a helyére hirtelen betódul a
levegő. Ettől durran akkorát. De miért kelt a rádióhullámok minden spektrumában rádióhullámokat.
A rádióhullámokat mozgó (rezgő) elektromos töltések keltik. A villámban van töltésmozgás, vagyis kelthet
ilyen hullámokat is. De a kavitáció következtében keletkezik csak igazán széles spektrumú sugárzás, a gamma
sugárzást is ideértve. És valóban jelezte a doziméterem. Pontosabban négyféle doziméterrel is megfigyeltem a
jelenséget. Vagyis a kavitációs jelenség radioaktív. Ez eléggé karakteresen igazolta a teoretikus feltevéseinket. Ha
vizet kavitáltatunk, akkor a maradék víz rádióaktivitása nem volt számottevő, vagyis nem keletkeztek káros
maradékok. Ez jó hír. A közben keletkező sugárzás csak a háttérsugárzás kétszerese volt, amit egy egyszerű
ólomlemez és maga a víz is elnyel. Kalorikusan jelentős hőt termel a folyamat. Fűtésre máris alkalmas. Egyelőre a
prototípus még eléggé drága, de belátható idejű fejlesztés után jól és olcsón használható. Elektromos szivattyúval
400-800 százalékos hatásfokú. Vizet fogyaszt. A legnagyobb, amit működni láttam 22 kW-os volt. Ebben egy
örvényes kavitátor volt.
A kavitáció ultrahanggal is előidézhető, és így jól működő berendezés építhető. A legnagyobb, amiről tudok
(1MW/cm2 !!) teljesítményű. Ebben radioaktív anyagokat semmisítenek meg. A folyamat során sokféle új elem is
megjelenik, ami a tökéletlenül anihilált anyagok (atomok) következménye. Szintén komoly hőtermelő. Ezen a
módon sokkal gazdaságosabb lenne a hőtermelés, mint a különböző anyagok égetésével. Komoly fejlesztési
projektet kellene rá indítani, hiszen rohamosan drágulnak az energiaforrások.
Ez nem a klasszikus értelemben vett térenergia, mert ez az anyag teljes megsemmisítésén alapul. Vagyis azt
állítom, hogy az anihiláció nemcsak az anyag és az antianyag találkozásánál jön létre, hanem a kavitáció esetén is.
Bár maga a fény is térjellegű, de nem a folyamat során keletkezik. Ha mégis, az néha nagy grimbuszt csinál, mert
ha a körülmények összejátszása során nem néhány fénykvantum születik, akkor az ekkor keletkező fényduál
térkvantum zűrös jelenségekben mutatkozik meg. Ez lehet a gömbvillám. Ennek a dimenzióanomáliát és
időanomáliát okozó jelenségnek feljegyezték olyan furcsaságát is, hogy egy teniszlabdányi gömbvillámocskából
vagy két vödörnyi langyos víz zúdult valakire. Baja az ijedtségen túl nem lett. De a családunkban eddig három
gömbvillámmal való nagyon közeli találkozásról hallottam, amelyekből egy halálos kimenetelű volt egy szoba
közepén, ahol a villámsújtott az ágy alá hajította a kezében tartott csecsemőt, és azonnal meghalt. A fal szélesen
megrepedt. (A kicsi szerencsésen megúszta a dolgot). Volt, ahol a tehénen és az azt fejő paraszton is átégett a
gömbvillám. Talán innen a Milka-reklámban az „lila ementáli tehén” ötlete is?
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Ez a tudománynak egy nagyon nehezen kutatható területe. Ezért azután kevés a dimenziológus és a
villámológus. :-) Talán a dimenziókutatás még az utóbbinál is nehezebb, mert a megfoghatatlannal kell dolgoznia a
kutatójának. A klozet-csempe kutatóknak is jobb a dolga. Oda mindenkinek kényszeresen menni kell. De ki költ
pénzt láthatatlan és megfoghatatlan dimenziókra. Pedig az igazi nagy titkok éppen ott vannak, ahol ezeket kutatják.
Mi végből teremtették hát a világot. (A „világ” a magyar nyelvben fényt is jelent!)
Hát azért, hogy legyen min gondolkoznunk. Csak a lükék hiszik, hogy már minden fel van fedezve.
Végtelen sok érdekes rejtvény áll még előttünk, és én már tudom, hogy egy szépen csempézett klozet is tud az
embernek örömet szerezni. Csak nem szabad oda végleg bezárkózni a feladatok megoldása elől. Most mennem
kell, de legközelebb a térenergiával és a téren túli utazásokkal folytatjuk!
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ÍGE-IDŐ 31.
Mit is hordoz a DNS ?
Watson és Crick felfedezése nagyot lendített a biológián, de a kezdeti fellendülés után végtelen tanácstalanság
vett erőt a biológusokon. Már fél évszázada annak, hogy egyre részletesebben ismerjük nukleinsavaink A-C-T-G
betűinek váltakozását, és tudjuk azt, hogy testi mivoltunk nagyban függ attól, hogy ebben a sokszázezernyi
egymást követő fehérjének nagy szerepe van a formai jegyek és lényünk tulajdonságainak megjelentetésében, és
még arról is sok minden kiderült, hogy ennek mely részletei melyik tulajdonságot befolyásolják. Mit kellene hát
tudnunk?

Elsősorban azt, hogy mi is az élet. Mert erről szinte semmit sem tudunk hivatalosan. Az előző
lapokon az anyag és az energia teljességgel hullámszerű volt, és ez a hullámszerűség nem valami kompakt kis
bogyókban nyilvánul meg, hanem a végtelenbe terjedő közeg. Már az egészet hordozó téridő is ilyen. Ha minden
ilyen szerteáradó, akkor ennek sok dologban meg kell jelennie, pontosabban mindenben, amit csak ismerünk. Ez
nagyon fontos eleme az univerzumnak. Eddig főképpen „élettelen” dolgokról írtam, de ha ez így van, akkor ennek
nagyon fontos szerepet kell betöltenie az élet működésében is. A DNS (dezoxi-ribo-nukleinsav) és az RNS (ribonukleinsav) nem valami értelmetlen katyvaz, amiben valamiféle kódok lapulnak, bár ennek a feltételezésnek még
mai napig is nagyon sok követője van, mert ez logikusnak is látszik. Más kód, más forma. Ez valamilyen szinten
így is van, de hagyományos mikrobiológiával, molekuláris elvekkel ezt bizony nem lehet indokolni. A mai fizika
tudása nem ad elégséges alapot az élet megértéséhez. A kvantummechanika egy olyan tudomány, amit a
gyakorlatban az égvilágon semmire sem lehet használni, és lényegében nem is áll kapcsolatban az általunk
megfigyelt makrovilággal. Ezt nálam sokkal szakavatottabb elmék is kijelentették már. Ezt nem én sütöttem rá,
hanem maguk a művelői. Rendszerei feldagadtak, mint ahogyan bármely bürokratikus rendszer, de kialakulása óta
teljesen meddő volt az a kísérlet, hogy gyakorlati dolgokat meg tudjanak vele magyarázni.
Ha valaki figyelmesen elolvasta a világról itt olvasható lapjainkat, akkor sok mindenre találhatott logikus
magyarázatokat. Keressünk hát kapcsolatot az élettel!
Hogyan lehet kapcsolatban egy kis sejtmagocska egy hozzá képest nagyságrendekkel nagyobb szervezettel?
Minden amit látunk atomokból áll. Ez igaz a kövekre is és az élőlényekre is, és bizony ezek az atomok
megszólalásig hasonlítanak egymásra. A gyémántban lévő szénatom ugyanolyan mint ami a szódavízben van, mert
az abban lévő széndioxidban ugyancsak kimutathatjuk a szenet. Kisebb kémiai mesterkedéssel valóban fekete
szénport vonhatunk ki belőle. Ugyanígy van ez a kalcium-karbonáttal, vagyis a mészkővel is. Ezek közismert
tények. De mi tartja egyben a mészkövet? A kohéziós erő? (Ahogy valamikor tanították nekünk) De mi is ez? Az
idegen latin szó csak azt jelenti: összetartó erő. Na jó, de ez az erő miből ered, mitől marad fenn, és hogy jut el
atomtól atomig? Miképpen hat a távolabbiakra? Csak a tömegével?
Ha az általam ajánlott közegszerű esszenciális időrendszerekkel operálunk, akkor ezek a kérdések fel sem
merülnek. Persze azért nem lesz olyan bonyodalommentes sem, mivel ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor
száz és száz rémségesen bonyolult, vadonatúj feladattal kell majd megbirkóznunk. Ha egy hidrogén atom
hullámtere majdnem egy millió hullámforrás (dimenzió) egymásra szuperponálódott (együtt ható) bonyolult
kiáradó téresszenciából áll, akkor hány dimenziós lehet egy sejt? Ez matematikailag egyelőre teljesen járhatatlan,
már csak azért is, mert statikus operátorokkal semmit sem érhetünk meg. A húszkötetes emberi DNS atlasz még
csak azt sorolja fel, hogy egy embernél milyen sorrendben követik egymást a nukleinsavak. Ezt a lap elején már
emlegetett A-C-T-G betűk végeláthatatlan szinte sztochasztikus felsorolásával prezentálják. De egy-egy nukleinsav
is bonyolult molekula, már ez is sok proton, elektron és neutron együttese. Ahány proton vagy neutron van benne,
nagyjából annyi millió a benne munkálkodó hullámforrások száma, mert a 740000-nyi alapszámhoz hozzáadódik a
bennük fogva tartott fotinók dimenziószáma is. Ez ugyanúgy nehezen átlátható útra vezet, így azután keressünk
hozzánk közelebbi megoldást. Közelítsük felülről a kérdést!
Hogyan határozhat meg egyetlen petesejt egy egyedet? Nos, ez attól függ, hogy milyen hullámtér veszi körül.
Ezt ugye a benne szereplő atomok és a benne lévő fény mennyisége determinálja, amely hullámforrás együttes
szerteáradó komplex teret áraszt a környezetébe. Ugyanilyet árasztanak a kristályok is, csak azok katonás rendbe
állítják egymást a hullámtereikkel. Egymást, mert kölcsönhatásban vannak. Ugyanígy van ez az élő szervezetek
esetében is. Miért lesz akkor az egyik élő, és a másik élettelen? Hiszen ugyanolyan atomok is alkothatják. Ez hát az
előttünk tornyosuló kérdés. No és az élő anyagok jelentős részében még távolabb is vannak az atomok, mint a
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kristályokban. Mi tart együtt egy pudingszerű medúzát a háborgó tengerben? És akárhogy nézem, bizony nagyon
életképes! De egy földigiliszta, vagy egy kertemben áskálódó meztelen csiga sem olyan sérülékeny. Ez egy csoda!?
Az. No és mi igazolja mindezt? Nemrégen lefényképeztek egy békapete környezetében egy béka alakú fantomot,
amiben még nincsen béka. Ami még furcsább, ez nem egy ebihalat, hanem egy kifejlett békát ábrázol. És éppen ezt
állítottam már tíz évvel ezelőtt is.
A kristályok hullámterei katonás rendbe rendezik az atomokat, és ugyanilyen rend uralkodik az élőlényekben
is, sőt, mondhatjuk: ezek sokkal bonyolultabb rendszereket képeznek a kristályokba szerveződött atomoknál, és
különböző szintű értelmükkel mozgásra, és céltudatos helyváltoztatásra is képesek, de különböző szinteken
védekezni is tudnak az időjárás viszontagságai ellen. Ezt hullámgeometriai szemmel úgy is nézhetjük, hogy aktívan
meg tudják változtatni a holografikus terük állagát, amiben a lény jellege is változásokkal jelenik meg. Mondjuk
egy állat télire vastagabb bundát növeszt, amit tavasszal levedlik. Céltudatosan készül a télre, amelyet ősszel
fokozottabb táplálkozással is kiegészít, hogy amikor beköszönt a tél, felhalmozott zsírtartalékaiból élhessen.
Genetikus barátaim minduntalan azt emlegetik, hogy mindez bele van írva a DNS-be, mint ahogyan ugyanezt
állítják magáról az állati ösztönről is. Erre én mindig ugratni szoktam őket azzal, hogy ez bizony eléggé együgyű és
savanyú magyarázat, mert sem a szekvenciát, genomot, kromoszómát, sem a tárolás módját nem tudják
megmutatni. Vagyis ez egy teória, amit még semmi sem igazolt a tapasztaláson kívül. A zigótában valahogy benne
van az információ arról, hogy milyen egyeddé kell fejlődnie a megtermékenyült petesejtnek, de az még eléggé
zavaros módon van kikutatva, hogy miképpen. Ha egy kis részt megváltoztatunk a DNS-t alkotó atomok láncában,
akkor az egyed kisebb nagyobb változásokkal követi mesterkedésünket, de azt már senki sem érti, hogy miért pont
azt okozzuk ezzel vagy azzal a beavatkozásunkkal?!
No, akkor megint lépjünk vissza az egyszerűbb irányába. Szóval, mi is tartja egyben a kristályokat? A
leegyszerűsített módon „kohéziós”-nak nevezett erő azért még sok érdekes lehetőséget rejteget. Az atomot alkotó
dinamikus mozgásban lévő hullámforrások szabályos struktúrákat árasztanak a környezetükbe. Ez már az
atommagokat alkotó proton és neutron kupacra is igaz, és ez határozza meg elektronhéjaik rendszerét is. Persze már
régóta tudjuk, hogy valójában ilyen héjak sincsenek, mert az elektronok nem valami gömbhéjakon keringenek,
mint valami kis bolygórendszer, hanem sokkal komplikáltabb törvényszerűségek kormányozzák őket. De mi?
A kiáradás egy fortyogó (akár 250 millió időforrásból fakadó) bonyolult rendszerből fakad, és ez egyúttal még
az atomban őrzött fénykvantumok tereivel is összeadódik. Ez egyetlen urániumatom tere. De már egy nitrogénatom
is 14 milliónyi hullámforrásból fakad. Fakad, mert állandóan a keletkezés állapotában van. Már egy kisebb
anyaghalmazban lévő atomok sokmilliárdnyi hullámforrást jelentenek, akkor gondoljuk meg azt, hogy mennyi van
egy grammatomsúlynyi mennyiségben! 6×1023 atom 24 liternyi (20 C°) hidrogénben. Ez 6×1023 szorozva
egymillióval, vagyis 6×1029 forrás. És ez a legkönnyebb anyag. Az ember átlagfajsúlya közel van a vízéhez, amiből
18 grammnyi a molekulasúlynyi mennyiség. Egy liter víz 5.99×1032, egy ember nagyjából 4×1034 időforrás által
keletkezik. Vagyis lényegében egy ember ennyi dimenziós, mert minden egyes forrás teljesen önálló dimenziót
kelt. Ezek állandóan keletkeznek és elenyésznek, de átlagosan ennyi van bennünk. Ez egy hihetetlenül
elgondolkoztató dolog, mert olyan komplikált hullámtérhez vezet, amilyet a legvadabb álmainkban sem
gondoltunk. Azt már csak félve teszem hozzá, hogy a kiterjedés miatt még komplikáltabb a dolog, mert ez bizony
négydimenziós jelenség. A számítások szerint az Univerzumban úgy 1043 proton van, ami azt jelenti, hogy
amennyiben hozzászámoljuk a „fekete anyag” neutronjait és az összes fénykvantum tömegét is, úgy kb. 1050 darab
dimenzióforrással kell számolnunk. Egy db egyes után ötven nulla. Vagyis hozzávetőlegesen ennyi dimenziós lehet
az Univerzumunk. Ha jól számoltunk. Ennél több azért még lehet.
No és mindezt mi napjainkban geometrikus három dimenzióval igyekszünk megmagyarázni.
A hullámterek élőnél és élettelennél is keletkeznek, de sok tényezőtől függ az, hogy az atomokból kiáradó
hullámterek miképpen állnak össze makro rendszerekké. Ebben a komplex kiáradásban jelentős szerepet játszik a
protonokban és a neutronokban lévő fény. Ez belsejükben pattogva minden időtükörrel való ütközésnél kilök a
térbe egy fénysebességgel elszáguldó, eddig előtte halmozódó „magtalan fénykupakot” és amikor ez egy másik
protonhoz vagy neutronhoz ér, arra erőhatást gyakorol, népiesen jó nagyot becsap neki. Ez az erő az, amely főleg
az atomok centrumában, az atommagokban nagyon hatékony. Én úgy gondolom, hogy ez lehet az a titokzatos
ötödik erő. Ez, ahogy az atommagban túlzottan közel kerülnek egymáshoz a részecskék, egyre intenzívebben
taszítja az egyébként egymáshoz négyzetesen egyre jobban vonzódó korpuszkulákat, és ehhez a taszítóerőhöz még
hozzájárul az is, hogy maga a részecske is állandóan belülről újraképződik, és időtükrei fénysebességgel tágulnak
kifelé. Ezek ugyan egy gerjesztettségi állapottól függő határon elenyésznek, de addig nagyon is hatékonyan verik
vissza „elfelé” a többi korpuszkulát. Így az atommagban beáll egy viszonylagos egyensúlyi helyzet, amely az
fénykupakok és a részecskefelszínek, valamint a görbült tereikből eredő tömegvonzás között alakul ki. Azt se
felejtsük el, hogy ezenközben iszonyatos fordulatszámmal pörögnek a saját tengelyük körül is. Egy proton
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„egyenlítője” 1,41 szeres fénysebességgel „halad”. Ez is azt jelzi, hogy felszíne nem „anyagi” bogyószerű dolog.
Nem is részecske és nem is anyagi abban az értelemben, ahogy azt napjainkban a legtöbben értik.
A roppant bonyolult hullámtér esszenciális közege forgatja az elektron virtuális képét az atommag körül.
Minden proton a sajátját. Ezt vizsgáltuk eddig. Ennek a hullámtérnek csak dinamikus komponensei vannak, de
mégis keletkeznek olyan kevésbé „agressziómentes” helyek az atomokat körülvevő térben, amelyek bizonyos
hőmérséklet (szabad és raboskodó fénykvantum-szám) alatt megengedik azt, hogy az atomok egymással is
társulásra léphessenek. Ezek az erők kormányozzák a kristályosodást, de ugyanezek tartják rendszerben az élő
anyagot is. Ezért más és más hőmérsékleten vagy nyomáson más és más kristályszerkezet alakul ki, mert más és
más interferenciák tartják egyben az anyagot. Ahogy emeljük a hőmérsékletet, vagyis szabad fénykvantumokkal
bombázzuk a kristályt, elkezd emelkedni a nukleonok gerjesztettség szintje, egyre több fotínó hatol a neutronokba
és protonokba, ami módosítja elektron konfigurációjukat is, és megváltoztatja az eddigi állóhullám-képet is. Ez egy
határértéknél már lehetetlenné teszi a kristály eddigi nyugalmas rendjét, és az viszonylag szűk hőmérsékleti
tartományon belül halmazállapotot vált. Mondjuk; megolvad. Magának a folyadék állapotnak is eléggé jól
követhető halmazállapoti határa van, amit forráspontnak nevezünk.
Engem mindig a kivételek izgattak, mert úgy éreztem, hogy ezek a kivételek azok, amelyek
rávezethetnek minket a „szabályra”. Mert a kivétel erősíti a szabályt. Miért folyékony a higany egészen mínusz 35
Co-ig? Vagy miért kerüli a jód a folyadék halmazállapotot? Miért szublimál szilárd állapotból gőz halmazállapotba?
Vagy miért hagy ki az atomi evolúció átmenetileg elektronhéjakat, amit nagyobb rendszámok felé azonban később
szépen feltöltöget? Rend van ebben, mert az atomsúly növekedésével ciklusosan fordul elő ez a „furcsa” jelenség.
No és miért tud megkötni egy harmadik hidrogénatomot a víz? Amikor az oxigén a vegyületeiben leginkább csak
kétvegyértékű arculatát mutatja? Mi is az a „van de Waals” féle erő? Ilyen renitens molekula a H3O+ Hidroponium.
Ezek, és még sok ezernyi kérdés foglalkoztat, mert nem tartom elégnek, ha egy erőt vagy egy jelenséget elneveznek
valakiről, hanem azt is tudni akarom, hogy mi és hogyan okozza.
A világban rend van, és hiába mondogatják nekem a termodinamika második főtételét, azt, hogy az
univerzumunk a hőhalál felé tendál, a világban, de még a mi kis sérülékeny világunkban is minden arra mutat, hogy
van ennél egy sokkal hatékonyabb dolog, egy rendező elv, egy koordinátor, ami fokozott figyelemmel, és óvó
szeretettel figyel az élet törékeny békéjére. A világegyetemet áthatja valamiféle transzcendens értelem. Ez
mindenhol ott van, mert mindenen akadálytalanul áthatoló esszenciális hullámokban terjed. Ilyet minden anyagi
részecske és fénykvantum is generál magából, mert ez a létalapjuk. Minden amit csak ismerünk, kiárasztja a
létezését ebbe a hullámtérbe, és ebben bizony jelen van minden gondolati struktúra is, mert a gondolatok is
létezőkhöz kötődnek, és bizony ez még materialista szinten is azt jelenti, hogy nincsen kompakt gondolat, ami csak
egy kis zárt helyen létezne. A létezés szétáradó, így a gondolatok is. Misztikus és gyanús dolog ez egy
materialistának, de bizony mindez kísérletileg is (megismételhetően) bizonyítható. Ennek egy kezdetleges formáját
jelentik a rádióhullámok. A létezési hullámok nem rádióhullámok, mert azok elektromosan és mágnesesen nem
polarizáltak. Ilyet a töltéssel bíró részecskék keltenek. Ilyenek is keletkeznek az emberben és az élőlényekben,
hiszen telis tele vannak elektromosan töltött részecskékkel, és ezek gyakori mozgása elektromágneses hullámokat
hoz létre.
De ez a magától és folyamatosan szerteáradó nagyon bonyolult hullámvilág vonzó esszenciákkal és taszító
térréteg szeparátorokkal is bír. Ezek szervező erőként is fellépnek az univerzumban, mikro (atomi), közép (élőlény)
és makro (naprendszerek és galaxisok) szintjén is. A kristályok nehezen kezdenek kristályosodni, de amint néhány
atom már összeállt egy kis kolóniává, szinte robbanásszerűen elkezd felrakodni a kristályra az oldatból vagy
olvadékból a többi atom. De miért keletkeznek egymástól elszeparált kristályszemcsék, és miért nem lesz
monolitikus a kristály? Miért áll le a kristályfejlődés kisebb vagy nagyobb kristályszemcséknél? Miért lesz az acél
szívósabb és keményebb a kovácsolástól? Mert izzó állapotban közelebbi, tehát hatékonyabb interferencia
„lyukakba” tuszkoljuk bele az atomjait? Logikusnak tűnik.
Bizony, de azért a közelebbi nem minden atom esetében jelent hatékonyabbat. Van amelyik kristályszerkezet
javul, és van amelyik romlik a felizzítástól. Erre tapasztalati úton már rájöttünk, de ezek a tapasztalatok sokkal
jobban felhasználhatóak lennének akkor, ha jó elméleti alapokon állnának. Az atomoknak vannak olyan
kapcsolódási rendszerei amelyek többé kevésbé rugalmasak. Az élő anyagokban jelentős részben ilyeneket
találunk. Ez nem egyszerűen lágy és hajlítható, mint az ólom vagy olyan, mint az emlékező fémek, amelyek
hőmérsékletváltozás hatására visszanyerik eredeti alakjukat. Az az érdekes, hogy ezt többnyire az atomok
távolodása (melegedése) váltja ki. A hőre zsugorodó műanyagcső is melegítésre zsugorodik akár negyed részére is.
Ez azért van, mert a csövet hidegen tágítják, és ezzel nagy mechanikus feszültséget hoznak létre az anyagában.
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Ilyenkor gyenge kötést jelentő távolabbi interferenciákba kényszerítik az atomjait. Nagyon érdekes, hogy
képlékeny állapotba melegítésük hatására erős visszarendeződés kezdődik benne. Ugyanez történik az emlékező
fémekben is, de ott olyan is van, ami a hőmérséklet csökkenésére és növekedésére is elmozdulással reagál. Mármár az élő izomhoz kezd hasonlítani, már-már élőnek tűnhet. De hagyományos értelemben nem az. Hagyományos
alatt a mai akadémikus szemléletet értem, és nem a valódi hagyományokat. Valamikori őseink a hegyeket és a
folyókat is élőnek tartották. No, és bármilyen hihetetlen, a DNS örökítő anyagról is tudtak. Erről nagyon sok
feljegyzésünk és ábránk van.
A mai szemléletben az élő határát a vírusokhoz tesszük, de azért ne felejtsük, a vírusok kristályos állapotban is
megtartják életrevalóságukat. Évezredekig el tudnak maradni minden anyagcsere nélkül. Kristályos alakban
semmilyen olyan életjelet nem adnak, amit mint az élet kritériumait a biológusaink hozzákötötték. Kristályos
alakban nem él? De bizony akkor is él. Vagyis a kristályoknak is lehet élete. Ez akkor mégsem az élet határa?
Gyanús az, hogy minden anyag él?! Csak vírusnyi kis kristályos anyag élhet? Egy sziklányi már nem? Miért lenne
itt valamiféle határ?
De térjünk vissza a DNS-re! Hogyan határozza meg egy kis, szemmel szinte nem is látható atomhalmaz azt,
hogy egy petesejtből milyen alakú és funkciójú élőlénynek kell kialakulnia? Miért és hogyan válik egyetlen
őssejtből ember? Miért kezd egyre jobban eltérő sejtekké differenciálódni? Hogyan lesz az egyformából nagyon
különböző? Nos, a DNS (dezoxiribonukleinsav) vagy az RNS (ribonukleinsav) sohasem lesz emberré. Persze jól
tudjuk, hogy van ilyen az általunk élőnek tartott lényekben, de maga a testi örökítő anyag képtelen arra, hogy
élőlénnyé (esetünkben emberré) osztódásra bírja a sejteket. In vitro az ember sohasem alakul ki. Ez töltse el
megnyugvással a szíveteket. Az a klónozás, amivel évek óta ijesztgetnek minket a biológusok és főképpen a
tudatlan médiaszerkesztők, szerencsére humbug.
Az RNS képtelen az önálló osztódásra, és csak egy fejlettebb osztályba tartozó gazdasejtben képes
másolatokat képezni magából, mint a fénymásolóba tévedt légy. A DNS képes hasonló sejtek létrehozására, de
további szervező erő híján csak primitív egysejtűek megtartására képes. Ezek a baktériumok. Ez képezhet ugyan
telepet, de képtelen kilépni egyszerű életciklusából. Osztódik. Hiányzik belőle a szervező erő magasabb rendű
formája. A lényeg másban valami van elrejtve!
Kell lennie a lényekben egy erőteljesebb koordinátornak, amely láthatatlan szervező erőként a formát és az
értelem valamilyen szintjét hordozza. Ez a koordinátor a lélek. Ez teljesen DNS független és anyag-független
dolog, de tudnunk kell azt, hogy nagyon sok tévhit terjeng az elmékben ezzel kapcsolatban. A léleknek van
anyagjellegű része is (időtükör rendszere és lélekcellái), és ennek hullámtere is, és ez a szellem. Ravasz kis
szerkezet, annyi szent. A lélek egy olyan elpusztíthatatlan anyagszemcse, amelyben van egy olyan titokzatos
forrásrendszer, amely még az anyagi részecskéktől is nagyon eltérővé teszi. Saját térforrása van. Ez még a nemtérnemidőben is megtartja. (ahun, idősemmi, tovuha-bohu). Az idő-semmiben az anyag térforrás nélkül semmivé
foszlik. A lélek ötdimenziós, és ennek vannak négy, 3, 2 és 1 dimenziós vetületei is. Ezek is testek, és ilyen testünk
is van. Egyszerre mozog(nak) azzal a 3-dimenziós anyagi testtel, amit ma teljességünknek gondolunk. Már maga a
mozgás is nagyon érdekes kérdés, de tudnunk kell azt, hogy ez is egy dimenzióval feljebb dől el. Ezt most
leegyszerűsítve gondolatnak, szándéknak, vagy ösztönnek, feltételes vagy feltétlen reflexnek hirdetik, de ennek
sem a forrását sem az elvi működését nem ismeri senki. Ma mindent atomokra, molekulákra igyekszik
visszavezetni a tudományunk, és úgy hiszi, hogy az élet ezen az úton is megérthető lesz.
De mit is tesz bennünk a lélek, no és az is kérdés, hogy honnan a csudából származik? Hol terem a lélek?
Velünk együtt?
Nem. A lélek Isten maga, hiszen az ő lelke egy a miénkkel, csak sokkal nagyobb. Belőle születik meg: oldalán
folyamatosan színes kitüremkedések keletkeznek, és ezek a kis bimbócskák lefűződnek, majd eltávolodnak tőle. De
csak a térben. Az egy dimenziós univerzumban viszont mindig a közvetlen részei maradnak. Örökös összeköttetésben is maradnak vele. Ez a jelenség fraktális alapelvű, vagyis a lelkek is ugyanilyen alrendszereket szülnek.
De a sor tovább folytatódik az anyagban, az anyagi részecskékben is, és azok is szülnek még kisebbeket. Ez egy
rettenetesen bonyolult rendszert sejtet, ami egy központból kiindulva magába foglalja, magában hordozza a belőle
kiindult összes lelket és anyagot is. Ez az Isten. Szép, megérthető és felfogható rendszer, amely minden elemében
össze van fűzve az összes többi létezővel. Az anyaggal és a fénykvantumokkal is. Nem fűzte senki, így teremtődött.
Belőlem, bennem, általam, mondja a mise szövege. Egyétek és vegyétek, mert ez az én testem és vérem. Mert
nincsen más a világban, mint az Isten. A dolognak az is a pikantériája, hogy ezek a negyedik vagy a harmadik
dimenzióban eltávolodott lelkek bejárva a törvények szabta útjukat, mind visszatérnek majd a kiindulási ponthoz,
és ezzel meg is szűnik önálló létük. Nem elpusztulnak, hanem visszaolvadnak. Majd minden elölről kezdődik a
nagy körforgásban. De egy új, okosabb információs szinten.
De most beszéljünk az emberről! Az ember lelke 12 (!!) hónappal a megszületése előtt kapcsolódik szüleihez,
és ettől kezdve furcsa álmaik vannak, mert ekkor már részletesen is eltervezi az egész életét velük. Innen ered a
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római jogban az „érthetetlen” egy éves apasági vélelem. Néhány esetben a lélek rosszul törli ki a tervét, és ez
okozza később azt, hogy egy-egy helyszín, esemény olyan ismerős nekünk (precognitio). Mintha már láttuk volna,
mintha ez már egyszer megtörtént volna. Ez egy életterv, amit a lélek úgy tervez meg, hogy jóvátehesse eddigi
rossz cselekményeit. Erről magyaráznak a keleti vallások is, de ugyanez megvan a hunok őskeresztény vallásában
is. Annak semmiféle jelentősége sincs, hogy leendő a szülei ekkor még esetleg nem is ismerik egymást, hiszen a
lélek a nemtér-nemidőben tervez, ahol egyszerre van a múlt, a jelen és a jövő. Ő látja, hogy aznap, az ő számára
fontos napon találkozni fognak. Ezért gyakran huncutkodik is egy kicsit. Mert megszületési pillanatának
kulcsfontosságú szerepe van az idő folyamában.
Az aktust követően már azon munkálkodik, hogy felépítse a saját testét. A lélek ekkor már a felnőtt formáját
is ismeri, és tudja azt is, hogy ehhez milyen csecsemői testet kell kialakítania. Benne van a képi (élő) információ. A
fejlődés két úton halad. A megtermékenyült petesejt hordozza a formát, méghozzá egy teljesen felnőtt egyed
formáját, amelyet maga köré is áraszt egy állóhullám kép formájában. De valójában rossz ez az állóhullám szó,
mégis ma még csak ezt lehet hasonlatként leírnom, mert ez már valamennyire elterjedt a köztudatban. Ez a
hullámtér nagyon is mozgó, sok száz milliárd pontból fénysebességgel terjedő, és ebben már működnek a szervek,
dobog a szív, lélegzik a tüdő, keringenek a testnedvek, stb. No és már gondolkodik és érez is, bár még nem
nagyobb egy mákszemnél. Emberi szinten, felnőtti tudattal gondolkodik. Érti a körülöttük élő és beszélő
embereket. A gondolatukat is. Ezekből kezdi megtanulni leendő anya és apanyelvét. Persze azt is érti, amikor a
szülei azon lamentálnak, hogy „megtartsák-e”, vagy pedig megölessék egy erre specializálódott szakemberrel. Erre
akkor is emlékszik a tudatalattija, ha testileg véletlenül mégis kegyelmet kap emancipált szüleitől. Ha megölik,
akkor egészen addig szárad az anyja lelkén, ameddig az él. Ettől azután nő az öngyilkosok és a lelki sérültek tábora.
Az elmúlt ötven évben az egyenjogú és bölcs anyák legalább annyi gyermeket ölettek meg, ahányan ma élünk
ebben az országban. Még egy kis propaganda és „nővédelem”, és már nem lesz több gond a magyarsággal. A mégis
„átcsúszottakat” meg majd utoléri a drogfegyver sunyi belövése. Az alkohol nem bizonyult eléggé hatékonynak.
A lélek hullámtere egy másik lélek hullámterével kénytelen együtt dolgozni, ami persze nem csapás, hanem
életben tartó segítség. Az anya és az ő tere együtt jelentik majd a kisbaba testi képét. Természetesen nemcsak
biokémiai visszahatást gyakorol az édesanyjára, hanem fejlődő tömegével arányosan egyre nagyobb változást kelt
benne. Mert szinte minden értelemben egy vele.
A sejtek egy holografikus térben osztódnak, és ez az, ami morfológiai eltéréseket indukál bennük. A DNS és
az egész sejt processzorának szerepét játssza, ami híven igyekszik követni a lélek mozgást, dinamizmust és életet
kisugárzó értelmi és működtető morfológiai parancsait. De ne felejtsük, hogy a gyermek megszületik, és lassan
teljesen autonóm lénnyé kell lennie, anyja terének elhagyása után részleges, majd teljes önállóságra van
kényszerítve. És persze azt se felejtsük, hogy az ember atomokból áll, és ezek tömegileg sokkal többen vannak,
mint a lélek. Ez a lélekre visszahat. Ezért felejtünk. Ugyanígy van ez a körülöttünk lévő anyagvilággal is. Annak is
tudattörlő hatása van. Ez a velencei (Venezia) ólomkamrákban nagyon hatékony volt. A témára érdekes
információelméleti vonzatai miatt még visszatérünk.
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ÍGE-IDŐ 32.
Atomoktól a sejtekig

Az előzőekben az élettel kezdtünk foglalkozni, de logikailag is kiderült az, hogy a lényeget
sokkal, de valóban nagyon sokkal a szemmel is látható dolgok alatti szinten kell vizsgálat alá vennünk. Az élet
valódi megértéséhez napjainkban még alkalmatlanok a mikroszkópjaink is, mert azok pontosan a lényeget nem
látják. Egy elektronmikroszkóp nagyítása még mindig csak távoli kukkolás. Ennek a műszernek 540000 szeres
nagyítása van, de ezzel még nem lehet látni az atomokat. Pedig nagyon jó lenne. Én elég jól ismerem, mert a
sajátom. Itt áll a laboromban. (Pontosabban a sekrestyében...)

Ennek a műszernek mégis van egy furcsa, és nem közismert előnye. Három dimenziós képet alkot a filmen. A
film, mint rögzítési eszköz roppant kényelmetlen, mert azt is be kell helyezni a nagyvákuumba, amit nem minden
filmanyag szeret, és emellett külön procedúra az is, hogy a középen látható nagy fiókot levákuumozza az ember. A
két szélső ajtócska az előkészítő, és a középsőbe kell bejuttatni az előkészített filmeket. Ezek síkfilmek, és egy fura
kis adagolóban lapulnak, de így is csak kis számú felvétel készíthető velük, majd amikor a film elfogyott az
adagolóban a vákuumban rá kell tolni a fényzáró tetőt, és ezután lehet csak kinyitni azt a kis ajtócskát, ami felett az
a kis tekerentyű látszik, majd eléggé körülményes módon elő kell hívni a síkfilmeket.
Mindez roppant régies és körülményes, de azért mégis akad valami, amit az elektronikus képalkotó mégsem
tud pótolni. Az elektronok hullámtermészete egy olyan hulláminterferenciát is okoz a filmünkben, amit kellemetlen
mellékhatásnak gondoltak idáig, mert életlenné és kis gyűrűcskékkel rondítja el a felvételt. Hasonló jelenséget a
fény esetében is fellépnek. A fotósok nagyon utálják, mert különösen a kontrasztos élek mentén elmosódott
csíkozódásokat okoz. Itt elektronok rajzolják a képet, amelyek sokkal nagyobbak a fénykvantumoknál, ezért a
moaré is sokkal jobban érzékelhető a felvételeken. Az egész elektronmikroszkóp alapelvileg sokban hasonlít a TV
képcső működéséhez. Csak ennek egy kissé nagyobb a katódfeszültsége, amelynek eléggé masszív kivitelű
tápkábele van, amit meg is mutatok az alanti képen.
Itt a tetején van az izzókatód, ami cserélhetőre van kivitelezve, mert bizony egy rosszul leszívott
mikroszkópnál ez egy pillanat alatt elég. Hasonló a TV-kben is van, és a mai TV-kben már csak ez az egy
elektroncső található. Az sem sokáig, mert már megjelentek a plazma és az LCD képernyők.
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Itt a kúpos rész alatt a tetején helyezkedik el az izzókatód, és ez termeli a
képalkotáshoz az elektronokat. Alatta elektronlencsék helyezkednek el, amelyek a
lencsés optikához hasonló módon képalkotáshoz, nagyításhoz teszik alkalmassá a
rakoncátlankodó elektronokat. Ezek egyfajta eltérítő tekercsek is. A két szürke gomb
ezek állítását, szabályozását szolgálja. A benéző ablakok (középen egy kisebb, és alul
egy nagyobb ujjnyi vastag ólomüvegből vannak. Ennek ellenére az egész szerkezetnek
eléggé jól mérhető röntgensugárzása van. Ezektől a kellemetlenségektől eltekintve,
mégis találkozunk előnyökkel is. Az a kellemetlen kis moaré holografikus módszerrel
lehetővé teszi a valódi 3D képalkotást is. Ennek nagy jelentősége van, bár a szkenner
elektron-mikroszkóp ennek előképét már tíz éve előrevetítette. A félmilliószoros
nagyítás már életlenné teszi a képet, de ilyenkor egyre jobban javul a titkos és
rejtőzködő tulajdonság, mert ettől javul a 3D kép karakteressége. A főbaj a légüresség
miatt van. Ebben elpusztul az élet. A rettenetesen komplikált módon előkészített
tárgyat a jobbra kiálló kis bigyóval mozgatott vákuumban is mozgatható tárgytölcsérecskével lehet a helyére varázsolni, vagy igazgatni. Jó sport…
Azért megmutatom azt a kis kukkert is, amivel szemmel is lehet látni a
képet. Ez jobbra balra mozgatható, és arra a kis kerek lemezre van állítva, ami
valamennyire látható a kukker felett. Ez egy zöldes fényporral van bevonva,
ami a becsapódó elektronok miatt felfénylik. Ezen jelenik meg a zölden
világító nagyított kép. Alatta van az adagolós filmes kazetta, és ezt a ferdén
álló kerek lemezkét egy mozdulattal fel lehet hajtani azzal a kis karocskával,
ami a szerkezet oldalán figyelhető meg. Ez a műszer már múzeumi
érdekesség, de mégis hasznos szolgálatot tehet még a kutatásban. A
nagyvákuumot egy rotációs és egy diffúziós szivattyú együttesen hozza létre,
de bizony sok óra alatt. Addig meg az Inota-i erőművet kell rákötni, annyit
fogyaszt három fázisról. A szerkentyű önsúlya úgy egy tonna körül járhat.
Ennél azért már vannak sokkal korszerűbb eszközök, de mostanában arra nem futja. A fénymikroszkópok meg
1200-szoros nagyításnál nagyobbra nemigen bírhatók rá. (Azért vannak trükkök, amivel megduplázható
teljesítményük. Magyar találmány..) Eszkábáltunk ugyan egy TEM (Tunnel Effect Microscope) mikroszkópot is,
amivel már az atomok is látszanak, de ez is kevés az élet megértéséhez. Ahogy a Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert
professzor mondta: „Ha az életet akarjuk megérteni, akkor legalább az elektronok szintjére kell lemennünk”.
Én azt mondom, hogy sokkal lejjebb kell jutnunk: a fénykvantumok, sőt a fénymagok szintjére. Ezt a furcsa
dolgot azért mondom, mert úgy gondolom, hogy az élet az egész elválaszthatatlan része, de nemcsak abban az
értelemben, hogy mint közeg szükséges az élőknek, hanem úgy is, hogy ez maga az élet. Egy elektron is él, vagy
egyetlen fénykvantum is. Él és gondolkodik is. Minden szinten. Értelemmel.
Tudom, hogy ettől a mai tudomány felfogása hihetetlenül távol van, de ezt a szakadékot az előttünk álló
időben egyre jobban betömik majd azok a korszerű megfigyelések, amiket az egyre fejlettebb műszereink tesznek
majd lehetővé. Amire száz éve még azt állították, hogy teljességgel lehetetlen, azt már napjainkban korszerűtlennek
mondjuk. Egy lyukkártyára 80 karaktert lehetett rögzíteni (80 bájtot). A diszkemre egymilliárdszor ennyi fér. Hány
köbméter lenne ez lyukkártyából? Most egy kisméretű szivardoboznyi helyen van a gépemben. Mennyi fát vágtak
ki lyukkártyáink miatt? Én még javítottam 5 Megás bulgár diszket, ami volt vagy hatvan kiló, és akkora volt, mint
egy régi éjjeliszekrény. A fiatalok ma azt hiszik, hogy azt azért hívják éjjeliszekrénynek, mert a hálószobában van.
(Pedig a bilit tartották benne, a termékkel együtt. Éjszaka arra járt a család. Ez volt a WC.)
Nos, ezek a kellemetlen konfigurációban szerveződött (roppant bűzös) anyagok is az élet részei. A szar
sumérül csak azt jelenti, hogy végeredmény, végösszeg. Az is. És hogy még ezt meg is csavarjam egy kissé, A a
teremtő, nus pedig latinul; ész, értelem. (lásd: manus) Ezt a végbélnyílás latin neve, az anus miatt hoztam fel.
Mindezeknek valaha nem volt a mai értelemben értett gusztustalan, pirongató, kiejthetetlen, szégyellnivaló
felhangja. Mára szinte minden emberi dolgot latinul mondanak. Szerintem úgy sem jelent az mást. A latin merga
sem szebb, mint a kaka, és akárhogyan ragozzák a prűdek és sznobok, (Nicht vor dem Kind! = csak ne a gyerek
előtt!), hiszen csak más nyelven mondják, de semmivel sem szebben. Nekem az anyanyelvem az igazi. Egy
átlagembernek az a szó, hogy matahari, egy kémkedés miatt kivégzett Párizsban tevékenykedő keleti születésű
táncosnőt juttat az eszébe, pedig indonéz nyelven így hívják a Napot. Japánul ezt DEÍ-nek mondják, ami ugye a
latin nyelvekben is megvan, csak ott éppen Istent jelent. Nem elgondolkodtató?
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Az AN a felső eget, az EN az alsó eget jelenti, és ezeket a nyelvi játékokat azért tettem ide, mert a SZÓ
mélyen összefügg a teremtéssel, és az élettel. Magyarul így mondjuk: ÉN. Japánul ez EN. És milyen érdekes,
grönlandiul ezt így mondják: ÉG. No igen, és a török AN pedig azt jelenti: pillanat. Hiszen akár an, akár en,
mindkettő IDŐT jelent. Ebből áll az ÉN is. Ugyanabból, mint az ég. Égi Tűzből.
Itt állunk hát a kétségeinkkel; mi is akkor az ÉLET? Alkalmas társulása egy kupac atomnak, amit valamiféle
véletlen vagy ismeretlen törvények ereje összeterelt? Ugyanígy vagyunk az ÉRTELEMMEL is? Mi köze
mindezeknek az élethez. Jó, mondjál nekem egy olyan dolgot, ami csak a térben létezik, de az időhöz semmi köze.
Ilyen dolog nincsen. Nos, ezért nem tudhattál semmit az idő lényegéről.
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ÍGE-IDŐ 33.
További adatok az életről
Az előző oldalon, és már több oldalon foglalkoztunk az élet kérdésével. Mi nem kívánunk nagy
elődeinkre hivatkozni, mert teljesen eltérő utakon indultunk el az élet eredetének kutatása során. Azt már
megtapasztalhatta a kedves olvasó, (aki egészen idáig jutott az olvasásban), hogy mi minden jelenség vizsgálatánál
más utakat választottunk. Nem lázadásból, hanem hagyományainkból kiindulva. Azt is jeleztük, hogy mi
teremtéspártiak vagyunk, de azt sem a szokásos klerikális merevséggel tesszük, hanem a régi hagyományaink
logikus értelmezésével.
Az egész Univerzumban egyetlen folyamatosan változó, szaporodó, önmásoló, és meglepő módon értelmes
valami van. Az Íge. Így, hosszú í-vel. Ahogy ezt leírtam, felnéztem a sorszámra. 33. Ez Isten száma. :-)
A világvallások mind hasonlót állítanak a teremtésről, és ezen az sem változtat logikailag, ha más-más
nyelven teszik ezt. Az élet és az anyag nem keletkezhetett statikus dologból, mert ilyen nem is létezett soha. Sem
akkor, sem napjainkban. (Csak a fejekben). Az Íge kiáradását is minden ősi vallás leírja, de magát az őslétezőt is, és
csak a szűkagyú emberek csináltak ezekből antropomorf isteneket. Megalkottak maguknak egy pantheon-nyi Istent
a saját képükre és hasonlatosságukra. Mi ezt már háromezer éve is megmosolyogtuk a görögöknél. A paradoxnak
ható kérdés tehát az, hogy akkor most az Isten lehet-e antropomorf? (Emberhez hasonlatos) Igen, az Isten lehet
antropomorf. De akkor teremthet-e egy ilyen antropomorf Isten? Igen, teremthet. Az ember is teremthet, nemhogy
az Isten. Mi akkor hát az Isten? Teremtmény. Mint az ember is. Minden amit látunk, a teremtés része. Minden.
Jézusról gyakran prédikálják, hogy a megtestesült Íge. Az emberről vagy egy kaktuszról már nem nagyon
mondanak effélét, pedig az is színtiszta igazság lenne. Csak a teljesség kedvéért idecitálom tanúnak az „eredeti”
szövegeket.

Ha további Biblia kiadásaimat is előkerestem volna, úgy megannyi másképpen szólt volna. Az angolban a
Word primér módon szó jelentésű, és csak mellékesen jelent szentírást is. Ez a német szövegben Wort. A Word van
közelebb az eredetihez, mert a World pedig világot jelent. A szó és a világ igencsak rokonok, és ha meggondoljuk,
hogy a világ nálunk pedig világosságot is jelent... (gyújtsatok világot = gyújtsatok fényt) Ezt pedig a felső jobb
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(sárgás) részletben találhatjuk. Itt azt is világosan írja a szentkönyv, hogy Isten vala az Íge. Ez mindegyik
fordításban hasonló. De mi az, hogy benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. ?
Ha benne van az élet, akkor az Isten nem egy emberhez hasonló lény, hanem valami elképzelhetetlenül
hatalmas dolog. Még akkor is, ha csak a Földön van élet. Mert az mind benne van?
De ha ilyen nagy, akkor meg miért nem látjuk?
Dehogynem látjuk! Buta vagy és nem figyeltél!! Ha minden Ígéből lett, akkor hol van az Isten? Hát
mindenütt. Minden, amit csak látsz; Íge. Vagy másképpen SZÓ, Word, Wort. A megtestesült szó nem más, mint az
anyag. Persze ezt teljesen helyesen azonosították Jézussal (Isa) mert benne, a lelkében egy különleges térforrás
tartózkodott. Egy isteni térforrás. Fény és térforrás mindenkiben van, de őbenne egy teljesen eltérő van. Van, mert
most is közöttünk van. Testben. Ő a rendszer-elöljáró, aki mindenki és minden felett áll, de nem emberi
értelemben, hanem azért, mert Isten. Ez adja a dolgok feletti hatalmát, és nem kard, vagy atombombák. Az is belőle
van. Mind. Nem valami összegyúrt emberi csont-vér és húspépből, hanem Ígéből. Ő az Íge elsője. Előbb létezett, és
ezért a belőle keletkezett időrendszerek ura.
Akkor ugye van antiélet is?
Igen, persze! Te képviseled. Az a furcsa szobor a lap tetején is. A szegedi dómon láthatod. A világ kettős
polaritású. Van antianyag, antifény, és antiélet is. Az sem rossz, csak mindenben tükörképes. Az anyaggal
kölcsönösen megsemmisítik egymást. Egymás számára pusztítóak. Mint a szél asszony a hunok Arvisurájában, ami
nem más mint az antitér. Ha valaki oda áttéved, minden anyaga megsemmisül. Végleg. Az egy másik teremtés.
Nos így néz ki egy aromás szénhidrogén az alagút mikroszkópunkban.
Ebben mindössze egy kis tűcske képviseli az „optikát”. Nagyon közel söpröget
valamilyen vizsgált anyag felett, és közben néhány volt feszültségen van a
letapogató tű. Egy érzékeny elektronika felerősíti azt a parányi áramingadozást,
ami mint egy koronakisülés az anyag felé tart. Az atomok kissé kiállnak az
elméleti „síkból”, mint valami kiálló púpok. Ezeket a parányi áramingadozásokat
alakíthatjuk képpé, ami tényleg az atomokat mutatja. Itt persze gyűrűs láncokba
szerveződve látszanak, és az is megmutatkozik itt, hogy a szénatomok nem egy
síkban helyezkednek el a molekulákban.
Vagyis az anyagban tényleg vannak atomok, csak az oszthatatlansági kritériumot egy kissé elkapkodták. Az
atomok nem oszthatatlanok. További alkotóelemekből állnak, és még ezek is oszthatók. Itt az atomoknak csak a
legkülső „felülete” látszik ezen az álszínes képen, az, amit nemrégen még elektronhéjaknak neveztünk. Az is
látszódik, hogy ezek eléggé karakteres felületet mutatnak, vagyis eléggé korrekt határuk van. Ez itt egy folyadék
halmazállapotú anyag, és látszik, hogy szépen sorban, kristályszerűen szabályosan rendeződnek a molekuláik. Az
örökítő anyagunk már sokkal bonyolultabb, hiszen százezernyi, milliónyi atomból épül fel.
Ennek a szép ábrának csak az a baja, hogy jobbos. Az általunk ismert örökítő
anyagok 99,9 százaléka balos, mint ahogyan az anyagi részecskéink is, amiből
felépülnek. A fenti mikroszkópos képen még egy kicsit nagyobbak is az atomok,
mint ezen a DNS ábrán. Vagyis már régen megvalósult az ábránd, hogy meglássuk
az atomokat. Én már tíz évvel ezelőtt barkácsoltam ilyen kísérleteket. Ugyan nem
volt 25000 dollárom a ketyerére, de jól megnéztem a KFKI-ban, és készítettem egy
sokkal jobbat, és sokkal egyszerűbb felépítésűt. Úgy 25 dollárból. :-) Az eget
ésszel meszelik, nem mésszel.
Egy kiselejtezett Suprafon piezo-s lemezjátszó pick-upal kezdtünk neki. Ez
lett a szkenner. Csak fordítva használtuk. Rákapcsoltuk az eltérítő jeleket. A két
kristály még így is túl gyors volt az akkori számítógépünknek.
Ez meg egy Commodore 64-es volt. Az végezte az eltérítést is meg az AD-t is. A bontásról most nem
zengenék ódákat. 200×200 pont. Két színben. Ezt ma már leszólják, pedig az előbb mutatott TEM kép 210x200
képpontból áll. Ettől még eléggé informatív.
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Ezek régebbi DNS ábrák, de jók, mert balra csavarodnak. Ez csak egy nagyon kis szakasz az örökítő
anyagunkból. A baloldali ábrán ennek a molekulának a felülnézeti képe vehető szemügyre, és itt szembeötlik egy
tízes szimmetria. Az elgondolkoztató az, hogy miért nem úgy néznek ki az élőlények, mint egy rugó? Ebből a
morfológiából akár még bizonygatni is lehetne valami hasonló sületlenséget. Ha meg kicsavarodna, akkor olyan
lenne mint egy rettenetesen hosszú létra. Hogy a csudába lesz egy ilyen rugószerű vacakból ember, kenguru, vagy
muskátli? Mi határozza meg, és mi tartja formai rendszerben az életet?
A vicc kedvéért a jobboldali képet fejre állítottam. A balos
menet akkor is balos menet marad. Csak a menetek
tanulmányozásában teljességgel gyakorlatlanok hiszik azt, hogy
egy balos csavar-menettel ellátott rúdra a másik végéről majd rá
tudják csavarni a jobbos anyacsavart. Ez persze lehetetlen A fenti
DNS is létezik, csak az antivilágban. Ott az anyag is jobbos. A
kiralitás nem reverzibilis és kommutatív az élet anyagainál sem.
Nagyon érdekes, hogy a fokhagyma szaganyagának szintetizálták
a tükörképes molekuláját, de az teljesen szagtalan volt. Az
orrunkban lévő szaglósejtek észre sem veszik. Nem
találkozhattak ilyennel a természetben. Persze csak a molekula
volt tükörképes, és nem az atomjai. Még az atomok világában is
van ilyen fontos furcsaság, mert vannak élő és élettelen atomok
is. Pontosabban azok is élők, csak egy másik élet-fraktálhoz
tartozóak. Ezekből négy főcsoport van.
Erről regél ez az ősi eredetű ábránk, amely a népművészetünkben talált menedéket a mindet lassan felszámoló
erők tevékenységével szemben. Ennek a jelnek sokkal univerzálisabb jelentése van, mint gondolhatnánk. Nemcsak
ezt a teremtést jelenti, ahol mi élünk, hanem a másik hármat is. Ez a négyes megosztottság a négy főkerub
személyében testesülnek meg a keresztény gondolatkörben. Gábri-Él, Mikha-Él, Uri-Él, Rafa-Él. A Szentkorona
négy kerubja, akikből kettőt leszereltek.

Hímzés: A teremtés négy főága. Az
életfa

Mai számítógépes ábra egy weblap-szerkesztőben

Ezen a hímzésen ez a struktúra látszik, és azért tettem az ábra mellé a lila díszt, hogy megmutassam, hogy a
gondolat napjainkban is megvan. Ez egy előre gyártott dísz az egyik weblapszerkesztőmben. Ebben is feltűnik a
világegyetem lényege, a fénymag. Ugyanúgy, mint ennek a népi hímzésnek a közepén. Ennek is sok köze van a
biológiához, mert ez az élet és minden életjelenség kiindulópontja. A hunok Istene ÉL és már a neve is életet jelent.
Mert ő az igazság és az élet útja. (Ego sum via, veritas et vita)
De mi is az út? Kétféle útról szoktunk beszélni. Az egyik a poros, sáros vagy aszfaltos út, amin mozgunk, de
jelenti magát a mozgást, elmozdulást is, a pályát, amely mentén elmozdulunk. De jelent folyamatot is, különösen
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életutat, ami a születéstől a halálig tart. Vagyis az út életet is jelent, életpályát is. A fenti ábrácska az élet fája, amit
az is jelez, hogy többféle, teljesen eltérő „virág” nő rajta. Ez azért van, mert ez nem egy furcsa növény, hanem
maga az élet. Akik hímezték, sokkal jobban ismerték a természetet, mint értetlen kritikusaik. Fontos a bal alsó,
málnaszerű ábra, mert ugyanezt fellelhetjük a sumer agyagtáblákon is. Maguk a magyar néprajzban fennmaradt
motívumkincs ábrái sok rokon vonást mutatnak az ókori Egyiptom és Mezopotámia motívumaival.
Az ember nem hasonlít az alapvető élethordozónak gondolt DNS és RNS molekulák morfológiai
megjelenésére, de akkor pedig hogyan határozzák meg a formát a benne szereplő „szerves” anyagok. Ugyanazok az
aminosavak vannak a növényekben, állatokban és az emberekben, és mégis nagyon különbözőek a káposztától
vagy a csipkebokortól.
Egy rovar génállományából kibűvészkedtek egy szekvenciát, ami a szemet határozta meg. Erre az utódjainak
nem lett szeme. Győzelem. Ezután ugyanezt eljátszották egérrel is. Lett vakegér. Győzelem! Utána beiktatták az
egér génjeibe a rovarszem szekvenciáját. Rendes egérszeme lett, és nem olyan összetett szeme, mint amit állítólag a
rovarszekvenciának jelentenie kellett volna. Sic transit gloria mundi. (Így múlik el a világ dicsősége.)
Ne is beszéljünk az afrikai nem-váltókról, ahol a már ivarérett fiatal lányok egyszer csak egy év
leforgása alatt teljes értékű férfivá alakultak át. Csak úgy. Egy faluban többen is. Nem valami hülye lelki beteg
átoperálásáról volt szó, hanem folyamatos átalakulásról. Sok esetet dokumentáltak, és hüledeztek. DE akkor mi van
az X és az Y kromoszómával, ami a nemi jelleget határozza meg. De honnan vettek férfi kromoszómákat? Ezek
nem hermafroditák voltak, hanem teljesen karakteres hölgyek. Most az Isten a feministákat akarja figyelmeztetni,
vagy a genetikus urakat?
Az atomok maguktól nem szoktak élőlényekké összeállni. A sziklák nem ellenek oroszlánokat, de még
egereket sem. Pedig egy előbbi állításom szerint van bennük még értelem is. Tudományunknak még sohasem volt
módjában élettelen anyagból élőlények keletkezését megfigyelni. Vagyis? Nincsen egyetlen kézzel fogható
bizonyíték sem az élet keletkezésének evolúciós elképzeléseire. Tehát egyelőre csak teória, ezért nem tudományos.
Mi egy ennél logikusabb és bizonyíthatóbb utat keresünk.
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ÍGE-IDŐ 34.
Hullám vagy részecske ?
Ha meg akarjuk ismerni az élet titkát, akkor meg kell ismernünk hozzá az anyag titkát is. A fenti
címben feltett kérdésre senki sem tudja a választ, mert a materialista mindent az anyagból akar létrehozni, az
idealista pedig ugyanúgy elsinkófálja a választ. Utóbbi azt mondja, hogy ez Isten titka marad, és ezért nem is
érdemes ezen elmélkedni, előbbi pedig gyakran menekül be a „véletlen” szó mögé. A materialista nem ismeri az
anyagot, és ezért mindig az anyagról beszél, a hívő nem bízza mindezt a véletlenre, hisz Isten művében, de a
teremtésről ő is roppant keveset tud, hiszen a teremtés könyve 3000 éve kézen-közön eltűnt. A címkérdés értelmes
megválaszolása talán összebékíti a két pártra szakadt emberiséget. Ez sarkalatos kérdés, és szoros kapcsolatban áll
az élet titokzatos kérdéseinek megválaszolásával is.
Aki eddig figyelmesen olvasta a lapjainkat, már tudja, hogy rettentően fontosnak tartjuk azt, hogy a világ
dinamizmusát kell végre tudomásul vennie a világ kutatóinak. Akár anyagról, akár életről beszélünk,
elkerülhetetlenül szembetalálkozunk a mozgás, a forgás, vagyis a dinamizmus kihagyhatatlan voltával. A nagy hiba
az volt, hogy magát a létezést statikus dolognak képzelték el, pedig a dolgok létezése önmagában is nagyon
dinamikus dolog. Nemcsak az atomokra gondolok, mert ugye senki sem gondolhatta komolyan, hogy az atomok
csak úgy „vannak”, és minden dinamizmus nélkül, időtlenül léteznek. A világ minden általunk ismert dolga mozog.
Ilyen a fény (amit én energiának nevezek) és az anyag is. Az előző részekben felvázoltuk azt, hogy ezek
dinamizmusát pontosan az tudósítja a környezettel, amire a legkevésbé figyelt a világ tudománya.
A Teremtő nem más, mint egy originális létező (vagyis nem keletkezett, hanem öröktől fogva van) és őt
magát egy szintén időtlen időforrás kelti. Paradoxul hat az „időtlen időforrás”, de az örököt nem lehet tovább
fokozni. Kiáradása esszenciális közeget kelt, ami nem anyagi közeg, hanem maga az idő. Nem tudjuk, hogy
valójában hány ilyen létezik. A vallási és egyéb források tíz ilyenről beszélnek. Az időforrásnak nincsen semmiféle
tömege, így nem vonatkoznak rá a tömeggel bíró dolgokra szabott fénysebességi korlátok. Ez alapszabály az idő
relativitáselméletében. A forrás kiáradó hullámtere a végtelenbe tágul (Víz). Miután kezdetben semmi más sem
létezik még a világon ezen a kiáradáson kívül, semmi mást nem használhatunk mértéknek sem, csak magát a
kiáradást. Ő csak magához relatív. A forrás a kiáradásához képest elmozdulhat, így a szimmetrikus gömbszerű
esszencia belső eltolódásokat szenved. Ennek a mozgásnak nincsen sebességhatára, de amikor a forrás átlépi a a
saját múltterjedési tendenciáját, egy teljesen más jellegű időesszenciát hoz létre (Tűz). Ezek a Kaosz őslétezői. A
fénysebességig Víz, afölött Tűz. Ha komolyan vesszük az élet megismerését, akkor innen kell elindulnunk a
természet kutatására, mert ez a természet valódi kezdete. Minden későbbi dolog ebből alakult ki.
Az igényelt létezés és dinamizmus már a teremtőkre jellemző tulajdonság. A balos forgásúakat Anya, a
jobbosakat Atya névvel illethetjük. Mindenben azonosak, kivéve a forgásukat. Népművészeink őrzik a régmúlt
időből a hagyományainkat, és ebben világosan látszik, hogy minden itt felsorolt paramétert őriz ez a hagyomány.

Kerámia-edény

2007. június

Gyermek Jézus

Lapszám: 108. (168)

Terembura, az idő Weblapja: Ablak az alternatív világképre - Íge-Idő

Ez a furcsa kis kerámiaedény minden lényegeset elmond. Az edényben vizet tartottak, és valóban a Teremtő
belsejében Víz típusú időrendszer van. A csúcsra az óra járásával ellenkező irányban lehet feljutni a kúpos
paláston. Az edény tetején – a kis négyoszlopos házikóban – egy kis emberalak ül. Ez a pont a jelen helye. A
kancsó füle egyúttal cső is, amelyen át a kancsó tartalmát, ezúttal az életadó vizet lehet kiszívni. Ez a korsó anya
típusú, mert balos. A jobboldalon lévő középkori festményen is felismerhetjük ugyanezt a motívumot. Itt a
gyermek Jézus tanít egy ugyanilyen emelvényen. Ez az óra járásával egyező irányú, Atya típusú Teremtő. Ez sok
ezer éves hagyományunk. Fontos, mert ez a lényeg.
Ez itt egy tű hegye. Már ezen a negyven éves, szinte
matuzsálemi ionmikroszkópos felvételen jól szemügyre
vehető a lényeg. A kép közepén lévő atom jól láthatóan
túlterjed a „saját” atomi méretein, vagyis azon a méreten,
amit számításokkal és mérésekkel tapasztalunk. Hát persze,
ki a csuda látott már „kompakt” hullámokat? A mai
elgondolásokban még mindig ismételgetik a de Broglie
(dö Brój) féle hullám elképzeléseket, amelyben az elektron
mint hullám körbejárja az atomot. Amolyan szinuszos
butaság ez, ami jól illeszkedik a többi hasonlóhoz, pedig az
elektron minden mérésnél térbelinek mutatkozik. Ez a kép
is erre utal.

Az atomok megannyi hullámforrásként viselkednek, de ugyanilyenek a fénykvantumok is. Folyamatosan
hullámvilágot keltenek. Azért, mert léteznek. Nem kell hozzá semmiféle energia, és ez tartja mozgásban az egész
univerzumot is. Maguk az originális létezők ugyan csak tízen vannak, de az előző lapokon részletesen leírt módon
hatalmasan felszaporodik a rendszerben a „másolati teremtők” száma. Ezek közül egyszer csak kiválasztódik az az
alkalmas sebességű és minden paraméterében teremtőképes pár, amely létrehozza a téridőt. (Levegő). Ebben
megszületik egy különleges „részecske”, az Ahamkar, vagyis az isteni lélek. Ebben a vegyes és komplikált
hullámtérben további fénykvantumok és anyagi részecskék is kialakulnak. Ekkor más milliárdnyi másolati létező
van a világban, de az általunk ismert anyagi világból még semmi sem létezett.
Egy fénykvantum 9 forráshelyről kelti a hullámvilágát, és ezzel tulajdonképpen a saját „helyét” is, hiszen a
létezése a téridőn (Mindenhatón) kívül sajátmagától is függ, miután a teremtett világ legfontosabb alapelve az idővisszacsatolás. Azért jeleztem a kilenc helyet, mert ezek a forráspontok ugyan nagyon közel vannak egymáshoz, de
mégis máshol, így hullámterük interferenciába kerül egymással. Ennek az interferenciának nagy jelentősége van az
anyag szerveződésének szempontjából. Az ionmikroszkópos képen jól mutatkozik az is, hogy mi is tartja együtt a
kristályok rácsait. Persze mindennek az élethez, de még a galaxis óriási örvénylő csillaghalmazához is nagyon sok
köze van.
Ebből a 25 éves ábrából szinte kiabál a síkban gondolkodó
szemlélet. Ez a gondolkodásmód egy sík szinusz rezgést akar
körpályára kényszeríteni, pedig az atomi alkatrészek ezer módon jelzik
kutatóiknak,
hogy
ők
bizony
térbeliek.
Ezeknek
a
hullámfüggvényeknek nem túl sok köze van a valósághoz. Sem az
elektronok, sem a fény nem efféle módon rezeg, vagy hullámzik. A
fenti ionmikroszkópos képen megfigyelhető végtelenbe tartó,
gömbszerűen szétáradó hullámtér okozza a „kohéziós erőt”, ez tartja
együtt a kristály atomjait, de ez az atomok által keltett görbült tér
okozza a gravitációt is. Nem elgörbül, hanem így árad ki az
atomokból. Görbén. Mert ez a létezés tartozéka. Az is megfigyelhető,
hogy az atom közelében még markáns vonalak a távolsággal egyre
vékonyodnak. Ez nagyon hasonlít a fény diffrakciójánál is
megfigyelhető jelenséghez.
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Egy vékony aranyfólián így szóródnak az elektronok. Ez bizony nagyon hasonlít a
kis lyukon áthaladó fénykvantumok által keltett diffrakciós képhez. Ennek oka ugyanaz,
mint a „fényelhajlásé”, mivel az elektronokat ugyanúgy eltérítik az aranyatomok nagy
nukleonszámú görbült terei, mint a fénykvantumokat is. Itt is atomi terekben haladnak át
az elektronok, ugyan-úgy mint a fényelhajlásnál a fénykvantumok.
Ha megnézzük a valószínűségét egy hidrogénatom
elektronjának, akkor annak ilyen a valószínűségi szórásképe.
Lényegében itt végtelen számú pontot kellett volna az ábrára
rajzolni, hiszen ez a valószínűségi ábra csak azt mutatja, hogy hol
található leginkább az ominózus elektron. A sűrűbben pontozott
térrészben van a leginkább. Az is látszik, hogy ez 0,53 nanométerre
van az atom centrumától. Egy nagyon érdekes és nagyon
szemléletes ábra, amivel némileg ellentmondani látszik az az ábra,
amiben a hidrogénatom elektronkonfigurációit vehetjük szemügyre,
ahol bizony igen nagy eltérés látható a hidrogén különböző
gerjesztettségi állapotainál. Ez is hidrogénatom és ez is
valószínűségi ábrázolás.
Ugyanabban a régi kémiakönyvemben hol így,
hol úgy, hol szinusz hullámocskákkal igyekeznek
elmagyarázni az elektronok és az elektronpályák
(elektronhéjak) lényegét. Ebből látszik, hogy senki
sem mer dönteni. Ez huszonöt év elteltével még
mindig ugyanígy van.
Ez a nyolc ábrácska már sokkal közelebb jár az
igazsághoz. (A bal felső van a nagyobb ábrán). De
hová rajzolgatnák ezekbe a de Broglie féle
hullámocskáikat a hagyománytisztelők? És hányat?
Hogy van két helyen egy valószínűségi hullám?? Vagy
hogyan hatol át az elektron a hihetetlenül pakolt
atommagokon?

Ami még ijesztőbb, az utóbbi csepp alakú elektron valószínűségi zónák ciklikusan átvezetnek magán a pakolt
atommagon is. Keresztül mindenen, ami csak az útjukba esik. De akkor a keménynek gondolt anyag mégsem
olyan, mint amilyennek hiszik az anyagelvűek? Bizonyos vagyok benne, hogy nem. Ennek ellenére nagyon fontos
munkát végeztek el ők is. Az elmúlt száz év mégiscsak viharos előrejutást hozott a tudományokban. Még nem
tartanak ott ahol a két legfelső ábra alkotói. Ők már azt is ábrázolták, amiből maguk az atomok keletkeznek. Ezért
tettem a lap elejére. A nukleonokat szekunder tachionok keltik, és tartják a létezésben. A tachionok nem
részecskék! Vagyis a nukleonokat nem kisebb tömeggel bíró valamik alkotják (kvarkok), hanem a fénysebességnél
sokkal gyorsabb időforrások keltik folyamatosan őket. Ezek a tachionok nagyon kis íveken fordulnak a nukleonon
belül, és kúptoroidokat (a csiga házához hasonló hullámfrontokat) árasztanak a környezetbe. Az elektron a proton
„következménye”, és a proton pedig az elektroné. Egymást keltik. Együtt egy neutront jelentenek. Ha a neutront
fénnyel gerjesztjük (fényt juttatunk bele), hidrogénné lesz, de visszaalakítható neutronná. Egy hidrogénatom
elektronrezonanciái (gerjesztettség állapotai) egészen az annihilációig fokozhatók. Ekkor nem energiává alakul,
hanem megsemmisül. Mivel a nukleonokban nagyszámú fénykvantum van, ezért ezek a nukleon
megsemmisülésekor szerterohannak.
A nukleonban (és a környezetében lévő) fénykvantumok és a nukleonok együtt egyúttal egyfajta változó
vegyértéket is jelentenek, de azzal a megszorítással, hogy minden további vegyérték lényegében különböző
rezgésmódusok kialakulását is jelenti, de ha egy vegyérték egy kétállapotú rezgésmódusban van, már sokkal
gyengébb kötést tud alkotni. Az, hogy az oxigén leginkább két vegyértékű, nem jelenti azt, hogy másmilyen nem is
lehet. Leginkább két vegyértékű szokott lenni.
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Vannak olyan atomok, amelyek közismerten változó vegyértékűek. Ilyen például a vas. FeO(OH) (vörös
vasrozsda), Fe2O3(hematit), Fe3O4 (magnetit). Ezek közismert vasoxidfajták, amiben a vas II, vagy III vegyértékű,
de ismert a VI vegyértékű vas is. Ez bizonyosan több fényt tartalmaz.
A mangán sokkal variábilisabb, mert II, III, IV, V, VI, VII vegyértékű is szokott lenni. De ez nem hatféle
mangánt jelent, hanem ugyanazt a mangánt különféle „rögzült” vagyis átmenetileg, egy hőmérsékleti és/vagy
nyomás intervallumon belül kvázi-stabil energiaszinteken szokott lenni. Ez minden atomra igaz.

Térjünk vissza a címkérdésünkre!
Mi akkor hát az anyag? Hullám vagy részecske?

Erre úgy válaszolhatunk helyesen, hogy;
Az anyag alapvetően longitudinális hullám, aminek vannak a megfoghatóság látszatát keltő időellentmondás
interferenciái is. Ilyen többrétegű „felszíne” csak az anyagi részecskéknek van.
A fény nem anyagi részecske. (Nem is részecske). Hullámtere longitudinális és gömbszerű. A fénynek van
alsó és felső határfrekvenciája. Színe a fénymag-rendszerének átmérőjétől függő. (7+1 dimenziós valami)
Az anyag és a fény is fénymagok által keltődik, amelyek kiáradása fénysebességű. Ez a hullámtér nagyon
komplex. Egy hidrogénatom dimenziószáma 740000 körül fluktuál. Ebből az elektron dimenziószáma 512 körül
veszi ki a részét. Ez a térjellegű kiáradás nem üres, hanem komplikáltan strukturált és sokparaméterű.
Az élet megértéséhez mindezt tudni kell. Nem kell megrémülni ezektől a szokatlan dimenziószámoktól, mert
az alapelv a fontos, azt kell felfogni. A hidrogénatom elektronjának helyét azért nem lehet pontosan megmondani,
mert minden őrajta áthaladó dimenzióesszencia máshol és máshol tartalmazza. Ez nem határozatlanság, hanem
minden dinamikus téresszencia rétegben nagyon is határozott! Iszonyúan nagy dimenziószám, ami egyszerre és
egyenként tartalmazza a leírni kívánt elektront.
A minden irányból áradó esszenciális térrétegek sodorják és ráncigálják az anyagot, de azt is tudnunk kell,
hogy ebben a látszólag kaotikus vitustáncban benne van a legtávolabbi galaxisban élőlény minden gondolata is,
hiszen a gondolatok is dinamikus módon tárolódnak az elméjében és a lelkében is. A gondolatok nem az agyunk
szürkeállományában őrződnek, hanem a lelkünkben, de memóriánk a környezetet is használja adattárolásra. Ez
tehát nem valami buta káosz, hanem maga a csoda, és ezzel egy igen komoly lépést tettünk a világ megismerése
felé, és ez a megismerési elv alapvetően magában hordozza az egész világegyetem minden tudásának jelenlétét a
legkisebb elektronunkban is. Nincs határ.
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ÍGE-IDŐ 35.
Ha hullám, akkor mi kelti ? – A teremtő geometriája.
A mai atomtudomány rendszeresen emleget valamiféle hullámot a kettős természettel kapcsolatban, de
elképzelése eléggé gyenge, mert amint írtuk, a sík hullám elképzelések nagyon messzire állnak a természetben
található hullámvilágtól. A fény vagy az elektron hullámait a mai fizikában semmi sem kelti, ami igen nagy
filozófiai hiányosság. Az őseink ennél sokkal részletesebben és mélyebben ismerték az atomok világát, de azt is
tudták, hogy a makrokozmosz miképpen épül fel. Az élet mikéntjét ma leginkább a biológia tudománya kutatja,
pedig már Szentgyörgyi Albert is jelezte, hogy amennyiben ezt érteni akarjuk, akkor minimum az elektronok
szintjére kell lemennünk. Szerintem még ennél is mélyebben van az élet alapja. Itt bemutatok egy ókori
információk alapján rajzolt több száz éves rajzot. Ebben a Tűz, az idő fénysebesség feletti mozgású teremtés
tartományait vehetjük szemügyre.

Két teljesen eltérő helyen akadtam rá ezekre az ábrákra, és már elsőre is nagyon gyanúsak voltak. Láthatóan
összetartozóak, és balról ugyanazt az formációt láthatjuk felülnézetben. A csúcson van a „földi paradicsom”,
egyetlen pontban. A kerek ábrán ugyanez középen van.
Alul az „ante purgatórium”, (ante=előtt (lat)) amely 4+1 tartományra oszlik. „A Péter kapuja” zóna is három
alrészre tagolódik, és azt is megfigyelhetjük, hogy eddig a tartományig felhők láthatók különböző magasságokban,
és a hegy oldalában az utak eddig a magasságig zavaros vonalvezetésűek. A Péter kapuja egy nagyon kis bejárat a
hegy baloldalán. Ez az óra járásával megegyező irányú „hegymászást” jelent. Folyamatosan jobbra kanyarodunk.
Vagyis ez egy „férfi típusú” Tűz.
A baloldali képen ez a vasárnap napnyugta részre esik. A teljes részletesség - az óra és ezzel a szög megadása
- arra utal, hogy ez az ábra messze túlmutat a vallásinak gondolható kereteken. Az is érdekes, hogy a körökön is
kapuk vannak, amelyek mellé pld. ilyesminek vannak írva; 9 am, 3 pm, és ez is jelzi a folyamat időbeliségének
fontosságát. Ez egyúttal pontos szögekre utal, ami a teremtés pontos modellezése során még nagyon fontos lehet a
számunkra. Ezért adta meg a szerző az oldalnézet mellett a felülnézeti képet is.
A „Purgatórium” , vagyis a tisztítótűz efölötti tartományai három főrészre (alsó, középső, felső) és ezek együtt
7 alrészre vannak osztva. A cél az Earthly Paradise, a hegy csúcsa. Ez egy pont. A JELENPONT. Az egyhegyűség
pontja. ITT minden egyetlen pontban van, vagyis ez egy szingularitási pont a rendszerben. A lényeg, amit meg kell
érteni. Az ITT kifejezés sem igazán találó erre a pontra, mert az itt már az Í múlt idejű állapotára utal. A múlt idő
jele itt is a két T. Párja, az OTT is múlt idejű, csak az az O múltideje. Ez is jelzi, hogy két Teremtő van. Ők a
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világegyetem alapvető hullámforrásai, az élet alapjai és egyúttal hordozói is. Miután most is bennük van minden.
Magukban hordozzák.
Kérem, vegyék szemügyre ezt a régi eredetű
vortexet! Ez a kettő benn, kettő kinn fordulatú vortex a
neutron belső struktúráinak félspínű áramlási rendszere
lehet. Ezen az is látható, hogy a felületén 20 szabályosan
elcsúszott pálya van. A baloldalán 27. A 3-3 kiemelt
pálya is nagyon fontos, mert ezen követhetjük nyomon
az áramlást. Ez a nevezetes források útvonala. Ha
alaposan megnézzük ezt a vortexet, akkor észrevehetjük,
hogy egy ikozaéder írható köréje. Persze nem szabályos,
és folyamatosan változó, mert az egészet a roppant
sebességű dinamizmus jellemzi. A részecske nem így
néz ki, de az áramlási rendszere ilyen. Ebből az is
következik, hogy (miután a felületi áramlás útvonala
nem egész számú többszöröse az útvonal teljes
hosszának) az egész rendszer a tengelye mentén forog.
Az is látszik, hogy alsó és felső tartománya eltér. Két
fordulatot tesz a tengelyvonala mentén, kettőt a külső
felületén, vagyis gyanúsan félspínű. Két fordulat után
kerül közel alapállapotba. Majdnem. Ezért forog.
A részecske időfraktális képe pedig így néz ki. (A neutron, ahogy
az Ige-Idő 21. lapon már szerepelt.) Ez a kiáramlási struktúrája.
Lényegét tekintve egy káaoszfraktál térbeli változata. Ez jelzi azt is,
hogy a részecske a belsejében sokkal ritkább, mint az „ágak”
tartományában, ahol már felületté összeálló zóna van, és ebből az is
következik, hogy a részecske tömegének hozzávetőlegesen 95
százaléka a felületéhez nagyon közel található, de belül lényegében
üreges. Üresnek is mondhatnánk, hiszen nincsen benne semmiféle
anyagi, miután csakis időből áll, és semmi másból. Ez itt egy neutron
metszete, közepén egy elektronnal. Kívül a proton van. Örökösen
egyek.
Nagyon érdekes, hogy a több
nukleont hordozó atomok egyre kisebbek.
Itt az egymáshoz viszonyított atomméreteket vehetjük szemügyre. Az alsó
sorban a balra eső Lítium sokszor
nagyobb mint a sokkal magasabb
rendszámú jobbra eső Neon. De így van
ez a felső sorban is
Ha összerakunk négy golyót, akkor azt térben így
logikus elrendeznünk. Érdekes, hogy két protonos
hélium nincsen, de ha legalább egy neutron is betársul a
rendszerbe, akkor együtt marad. Pedig a két protonnak
itt is mindenképpen egymás mellett kell lennie.
Valahogy ehhez hasonlíthatjuk a Hélium atommagját,
amely egy tetraédert formáz a térben. De azt is
gondoljuk meg, hogy két semleges neutron és két
pozitív töltésű proton csak aszimmetrikusan
helyezkedhet el a térben, mert a két proton egymás
mellett van, és a rendszer egyik oldalán. Két
elektronjának így szintén aszimmetrikus rendszerben
kell keringenie.
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Tizenkét golyóból egy ikozaéder alakul ki, ha minden
golyónkat a felületre helyezzük. A szénatomban 6 proton és 6
neutron van, és ez kiadna egy ikozaédert a tizenkét golyóból.
De ennek belseje üreges. Ennek jelentősége van az élet
szempontjából. A feljebb látható atomsor közepén három
egymás mellett lévő könnyű eleme, a C, N, O nem
bomlékony, így az élet alapanyaga tartós. De a Litium és a
Berillium valamiért mégsem szerepel az örökítő anyagokban.
Valamiért alkalmatlanok rá. Pedig erősebb kötést adnának.
Az atomi evolúciós sor végén található Uránium 235-ös atom magja már eléggé
terjedelmes nukleonkupac, és ebben a legalsó elektron már szinte az atommag felületén
kering. Ez bomlékony, de a 238-as atomsúlyú változata alig. Az már hengerelhető, mint a
vas. Nehéz, mint az ólom, és jó sugárelnyelő. Az előbbi az atombomba egyik alapanyaga.
Eléggé körülményes és költséges módon választható el izotópjaitól. Ma nagyon elterjedt
energiaforrás, de maradék termékei is tízezer évekig veszélyesen sugárzó hulladékok. Jó
ötletnek látszott, mint az Otto motor. De nem az.
Az élet fennmaradásában ezek a túlsúlyos atomok nem játszanak szerepet. Vagy ha mégis, akkor kimondottan
életellenesek. Agresszív erejű hullámterük annyira teleharsogja a környezetüket, hogy közelükben a kis szén,
oxigén, vagy nitrogén atomok szóhoz sem tudnak jutni. Nemcsak kémiailag veszélyesek az emberi és egyéb élő
szervezetekre, hanem hullámvilágukkal is. Ráadásul felgyűlnek (kumulálódnak) az élő szervezetekben, mert
fennakadnak a féligáteresztő s (semipermiabili) hártyákon. Ugyanígy veszélyesek a nehezen bomló makromolekulák is.

Az életet a hullámterek tartják egyben és működésben is, hiszen ezek a hullámterek nagyon dinamikusak. A
minket alkotó fehérjék csak egy nagyon szűk hőmérsékleti tartományban életképesek. 35-45 C° között működünk
rendesen, de ez alatt és felett bajok lépnek fel. És ez a sérülékeny élet mégis győztesként él az ellenséges
kozmoszban.
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ÍGE-IDŐ 36.
Mitől eredhet a fény hullámtermészete és mitől van a színe ?
A fényről már sokszor volt szó, de olyan sok kérdést kaptam ezzel kapcsolatban, hogy ezen a lapon ezekre is
megpróbálok logikus és érthető választ adni az Olvasóinknak. Az élettel kapcsolatban is lesznek még további
lapok, De a fény, az energia szintén nagyon fontos alapeleme az életnek, és ezért még sok kérdést tisztázni kell a
fény körül is.
A fényről rengeteg könyvet írtak már. De egyben sem találtam választ ezekre a kérdésekre. Kerülték, mint
macska a forró kását. A leírtak csak tapasztalati tényekkel foglalkoznak, és az elméleti kérdésekre ritkán adnak
érdemi választ. A fény maga térszerű valami, és ez nagyon beugratós dolog. Amint már leírtam, az energia nem
más, mint egy önmagába gabalyodott időhurok, (így eléggé vad dolog), de bizony önmaga a saját oka. A saját
múltjával „táplálkozik”. Ez minden időhurokra igaz, ezért dobálják el a relativitáselmélettel dolgozó fizikusok és
matematikusok. Hibás eredménynek vélik a dolgot. Pedig ez a jó és valós (és eredményes), ez megoldás kulcsa.
Így zúdítják ki az ablakon a fürdővízzel a gyereket is. Erősebb az előítéletük, mint a kalandvágyuk.
Nézzük, miket sugall nekünk a természet! Az anyagoknak nem a keménységétől függ az átlátszósága, és még
csak nem is a halmazállapotától, mert vannak átlátszó gázok, folyadékok és szilárd anyagok is. Ezek lehetnek
fehéresek, vagy színesek is. Van viszont valami, ami érdekes jelzést ad nekünk. Az ötnél nagyobb sűrűségűek
(fajsúlyúk > 5 g/cm3) mindig fémes kinézetűek, és látható fényben nem átlátszóak. Persze ezekből is lehet olyan
vékony réteget kialakítani, hogy áteressze a látható fényt, és ez a fény általában kékes árnyalatú (ez vastagságfüggő
is). De ha éppen átlátszó, akkor legtöbbször kékes. Hasonló színe van, mint amikor egymásra teszek két polárszűrőt
és elfordítom egymástól a polársíkjaikat. Ez sem elfeketedik, hanem egészen sötétkék lesz. Ilyenhez mindenki
hozzájuthat egy lepusztult kézi számológépből, rossz kvarcórából. Ez egy kis filmcsík, filmlapocska. Ha kiszedted,
tedd rá egy másik LCD-s számológépre, vagy LCD-s órára. Nagyon érdekes dolgokat figyelhetsz meg. Ha
kettévágod és egymásra helyezed, akkor az általam említett kék színt is megláthatod, ha elforgatod egymáson a
filmdarabkákat. Kerestem más színt adót is, de sajnos nem találtam, pedig többféle filmem van. Úgy látszik nagyon
egy kaptafára készül ez a polarizátor, vagy egyféle technikával. Itt a kék szín rövid hullámhossza lehet a mérvadó.
Ha nincs másmilyen polarizátorom majd készítek olyat, ami igazolja mindezt, és sebaj, mert másféle súgást is
kapunk a természettől, mert a kristályok színe és sűrűsége összefüggést mutat, ami ugye nagyban függ a benne lévő
atomok atomsúlyától is. Az az érdekes, hogy egyre „beljebb és beljebb húzzák” az elektronhéjaikat, ahogy nő a
nukleonok száma. Emlékeztetőül visszaidézem ide az előző lapról, mert ez nagyon lényeges dolog. Súg az
atomokról.

Az igen rövid hullámhosszúságú fényt a kis fajsúlyú anyagok rendszerint átengedik. A tej mégis fehér, és alig
engedi át magán a fényt. A piros virág azért piros, mert a többi színt mind elnyeli, ameddig a piros celofán azért
piros, mert csak a piros színt engedi át magán. A gammasugárzást már csak az ólom vagy az uránium nyeli el jól.
Más is, csak az rendszerint maga is veszélyes. Ezért az ólmot szokták használni. Ez olcsóbb is, és nem bomlik, mert
szinte minden atombomlási folyamat végállomása. Már nem bomlik tovább. Puha fém, késsel is vágható faragható.
Ez az amorf, puha volta is rásegít az elnyelési tulajdonságára, mert atomi rendezetlensége megnehezíti a kusza
kristályrácson a fény áthatolását. Hihetetlen, de a víz is jól elnyeli a veszélyes sugárzások jelentős részét, pedig a
látható fényben jó fényáteresztő. Az ablaküveg is eléggé amorf anyag, és mégis átlátszó. Bosszantó. Akkor hát
mitől engedheti át az anyag magán a fényt, vagy miért nyeli el? Némelyik kérdés teljesen amatőrnek tűnhet, hiszen
a fénytan tudorai ezekre már száz éve tudják a válaszokat. Ez biztos?
Nos, vegyük szépen sorban. Azt mondják, hogy a gammasugárzás nagy erejű a látható fényhez képest, és az
infravörös pedig még ennél is kisebb energiát képvisel. Kétségeim támadtak ezzel kapcsolatban. Az az érzésem
támadt, hogy az áthatolóképességet összekeverik a hordozott energiával. Idézzük csak fel ezt az ellentmondást a 40
2007. június

Lapszám: 115. (168)

Terembura, az idő Weblapja: Ablak az alternatív világképre - Íge-Idő

éves függvénytáblából! Hogyan is függenek össze a dolgok? A fénysebesség – remélem – azóta sem változott
meg…

Csak ezekből az adatokból is sok érdekes dologra lehet rámutatni. A vörös fény 299705,5 km/s, és a kék
299703,5 km/s sebességgel halad a levegőben. Sebességkülönbségük 2 km másodpercenként. Törésmutatójuk
1,0002906 és 1,0002970. Tekintettel arra, hogy mi csak egy igen kis spektrumrészt látunk, ez az eltérés is igen
tekintélyes, ha arra gondolunk, hogy milyen széles még a számunkra láthatatlan színkép sávja. Azt állítják, hogy
vákuumban nem tér el a különböző színű fénykvantumok sebessége. A táblázat szerint a hullámhosszuk kisé eltér,
ami szintén nagyon lényeges lehet még.
Jól látszik a tankönyvi ábrán, hogy a prizmán megtörő
fehér fényből a vörös (v), ami a táblázat szerint a levegőben is
gyorsabban halad, kevésbé kanyarodik el a prizmán, mint az
állítólag nagyobb energiájú ibolya (i). Nos csak az a
kérdésem, hogy melyik puskagolyó a nagyobb energiájú;
vajon az, amelyik éppen hogy leesik a lábam elé, vagy az
amelyik eljut a céltábláig? Ugye mindenki a céltáblásra
szavaz. És itt a fénynél? A gyorsabb és kevésbé kanyarodó,
vagy pedig a sokkal lomhább fénykvantum? Ha viszont a
vörös a nagyobb energiájú, akkor miért a kék hatol mélyebbre
az anyagba? Mert a kisebb kék fénykvantum jobban be tud
hatolni az atomok között, mint a vörös, még magukba a
nukleonokba is? Ez látszik valószínűbbnek
A kisebb méretű fénykvantum könnyebben bejut a nukleonok pikkelyes felszíne alá, de könnyebben is távozik
onnan. Annak idején járt nálam Csernobil után egy ukrajnai kutató-igazgató (Dr. Gulyás úr). Tanácsot kért, hogy
szerintem hogyan lehetne gyorsan mentesíteni a földeket a sugárzástól. Azt tanácsoltam neki, hogy sokat (hetente)
szántsanak, permetezzenek híg bórsav oldattal, és imádkozzanak a sok napsütésért. Ekkor a sugárzás először
intenzíven emelkedni fog, majd rohamosan csökkenni fog. Azt telefonálta később, hogy bejött a dolog. Ez egy
kettős kezelés volt. A napfény minden hullámhosszon fénnyel tölti az izotóp atomokat, de felnyitja a pikkelyeiket,
és így a felszínre került föld gerjesztettebb állapotában jobban le tudja adni a sokkal kisebb gamma
14
fénykvantumokat is. Mert ahol meleg (nagy fény) van, ott gyorsabb a felezési idő. Ezért fényérzékeny a C
izotópos kormeghatározás folyamata is. Az erős fénynek kitett minta először akár százszorosan felgyorsultan
sugároz, majd elkezd relaxálni.
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Visszatérve az eredeti kérdéseinkre a fény és az anyag az idő-visszacsatolása miatt hullámzik. Tartósan, de
nem végtelenül. Nem elektromágneses hullám. A fény színe és hullámhossza az időhurok mechanikus átmérőjéből
ered. Azt még nem tudom, hogy vannak külön egy síkban keletkező és külön térben keletkező fénykvantumok,
vagy egy és ugyanaz a fajta oszcillál a sík és térbeli rezgésállapotai között. Ez látszik valószínűbbnek. Most
készülünk arra, hogy kieszeljünk egy méréssorozatot ennek megállapítására. Már vannak épkézláb ötleteink. A
„színes” polarizátorok várhatóan (részben) választ fognak adni a dologra.

Sokféle dolog következik ezekből. A világűrben nem teljes a vákuum, így mi lényegében a Nap, központi
csillagunk sztratoszférájában keringünk. Ugyanígy a galaxis teljességének poranyaga, gázfelhői és csillagai által
kisugárzott napszél nagyon híg, de mégis számottevő mennyiségű és tömegű közeget jelent, így a fénykvantumok
bejárt útjuk során rengeteg atom mellett haladnak el. Közel és távol. Az atomok ugyanúgy nem kompaktak, mit
ahogyan a fénykvantumok sem. Kiáradó gömbszerű longitudinális hullámtereik nagy távolságban is
kölcsönhatásba lépnek egymással, ami pályájukban eltéréseket okoz. Ha a légkörünkben ilyen nagy a fényszóródás,
akkor a világűrben is ugyanúgy léteznie kell a jelenségnek.
Erre még csak egy kísérletet végeztem. Megnéztem az eget ultraibolya és infravörös érzékenységű
képerősítővel, és az eredmény elgondolkoztatott. Infravörösen százszor annyi csillagot láttam, mint a látható
tartományban, és az ultraibolya erősítőn át sokkal kevesebb csillag látszott.
Ha a világűr gázközegén keresztül nézzük a
csillagokat (és másképpen ugye nem is tudjuk), akkor
leginkább a vörös fény fog a szemünkbe eljutni egy
csillagról, mert a kék fénykvantumok szanaszét szóródnak
útjuk során. Az, hogy mégis fehéresnek látjuk őket csak
amiatt van, hogy a színlátó szemünk (a látó csapocskáink)
számára már kevés a fény, és ilyenkor már csak „feketefehéren”
látunk.
A
hosszú
expozíciós
idejű
fényképfelvételeken csodálatos és színes univerzum tárul
elénk. Vagyis mindenféle színekben pompáznak a
csillagok. Igen, de ez nem változtat azon, hogy a kék
szóródik leginkább és a vörös legkevésbé. Szeretném, ha
ezen a csillagász kollégák, és a kozmológusaink is
elgondolkoznának. Ez a tagadhatatlan közegszórás
alapjaiban megváltoztatja a minket övező Univerzumról
alkotott képünket és felfogásunkat. Az M 20-21
porgalaxis a nagytömegű megvilágított anyag miatt
látványos színekben pompázik az égen.
Aki szereti a csillagászatot, keresse fel startlapunkról
Anita csillagászati lapjait.
A fény maga az energia. Nem csak a színével informatív. Minden egyes fénykvantum elhozza nekünk
csillagvilágának üzenetét, bolygórendszerét, az azokon élő lényeket, és azok minden gondolatát is. Ezt még nem
tudjuk megfejteni a műszereinkkel, de van bennünk egy titokzatos valami, a lelkünk, ami talán mégis tolmácsolja
nekünk a világegyetem szépségét, végtelenségét és a benne élő teremtett lények gondolatait is.
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ÍGE-IDŐ 37.
Üzenetek a makrokozmoszról.
Ha valóban mélységeiben akarjuk érteni a világot, akkor nem árt utánanézni
valamikori őseink, elődeink tudásának sem, mert bizony sok érdekes dolgot
találhatunk a távoli ókorban, sőt az őskorban is. Nem árt tudnunk, hogy Boldog Özséb
rendje az egyiptomi Thébából indult útjára, és a hagyományok és a leletek szerint
Özséb Magyarországon, Pilisszántón van eltemetve. Itt él az utolsó magyar Pálosrendi szerzetesünk, aki még őrzi a távoli múlt emlékeit. A rendet Lengyelországba
helyezték át, és ezzel kihalásra ítélték a magyarországi eredeti ágat. Biztosan oka volt.
Jó oka. Özséb sírján áll ez a régi időket idéző ősmagyar fejfa, amely természetesen
keresztény a javából, hiszen a legrégebbi keresztények Thébától délre, Etiópiában
találhatók. Kopt keresztényeknek nevezik őket. Vörös Győző egyiptológus pontosan
Thébával szemben a hegyen talált rá arra a kápolnára, ahol a Szent koronánkon
található képhez félelmetesen hasonlatos freskó díszíti a mennyezetet. Ez a kereszt az
eldugott régi kis temetőben áll, és valóban méltó emléket állít a valamikori
Egyiptomból ideérkezett tanítónak. Azért idéztem ide emlékművét, mert olyan ősi
tudásunk köszön vissza róla, amelyet minden igaz magyarnak tudattal kellene tudnia.
A legtetején olvasható rovásjelek két ty (aty jel) és egy plusz jel. A teremtő atya, és a
teremtő anya jele, hiszen a kettő jellegében azonos (Svábhavat és Svabhavat a Dzian
könyvében.) A négyszirmú nyílások pedig a világot teremtő fénymagok, a jelforrások.
Ősiségünk hagyatékai a természet alapjairól.
Napjainkban úgy tanítják, hogy ez a valamikori lakosság primitív, rabszolgatartó, kegyetlen nép volt, totális
önkényuralom alatt élve. Tudásuk ugyan egzotikus, de messze elmaradt a mai emberek tudásától, hiszen nem
találunk sehol repülőgépeket, vagy telefonokat a sírleletek között. Ezzel csak az a bajom, hogy mi a mai tudásunkat
és mai képünket keresgéljük mindenben, és eszünkbe sem jut az, hogy esetleg valaki sokkal fejlettebb, de másra
helyezte a hangsúlyt élete során. Nem rohant annyit, és így meglátta a világot. Nézzünk hát meg egy ókori
világképet hordozó ábrát, hátha lelünk rajra érdekes dolgokat!
Ez itt NUT, az égistennő, és hasa alatt a teremtett világ. Más ábrázolásokon úgy is látható, hogy tükörképesen
egymásnak háttal két Nut van a képen, úgy, mintha összenőtt sziámi ikrek volnának. Máshol Su, a Levegő istene
tartja fel a hasának boltozatát. Ezt ma mindenki ókori badarságnak gondolja, különösen azután, amit erről tanítottak
nekünk. (A lenti képhez tartozó szöveg a következő oldalon olvasható.)
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Nézzük hát! Mindjárt az elején feltűnik az, hogy Nut testét ötágú csillagok díszítik, méghozzá 64 darab.
Pont annyi, mint ahány almandin csepp található a szent koronánkon. Ez nem más, mint a dimenziószám,
miután a rétegezett tér 16 szor 4 dimenziós, ami éppen hatvannégy. Ez a kéthiperteres téridő teljes dimenziószáma.
A téridőt öt forrás (fénymag) kelti, és hogy hogynem, éppen öt piros pont látható Nut égistennő testén. A testén
kívül a „fekete” van, a semmi, és ebben a semmiben további negyvennégy csillag látható, de ezek kissé eltérnek a
testén láthatóktól, mert egy kis kör is van a közepükre rajzolva. Ha valakinek eléggé vág az esze, már összeadta a
44-et és a 64-et, ami éppen 108. Népemlékezetünk szerint 108 törzsünk volt valamikor. Bizonyára azért, mert
rendszerünk a makro-kozmikus rend szerint volt felépítve. Ezért volt 64 vármegyénk is. Ennyi tudás után azt kell
gondolnom, hogy nem babonából. Az a babonás, aki a geometriából kölcsönvett merev dimenziókban gondolja el a
téridőt. Nut szája előtt egy piros pont, egy forrásjel van, ami a lélegzetében fenntartott világot jelenti. Ő, az anya,
akiben létrejön a teremtés. Lélegzete az idő. Szeme előtt egy szem, és ettől balra, már a leheletben, egy szögletes
spirál, a fény (Su), (Su-gár) jele. („És látá, hogy a fény jó.”) A felső sorban két bárkaszerű ábra van. Az egyikben 4,
a másikban öt személy van. Ez a felettünk lévő négy és ötdimenziós világot jelenti. Az alatta lévő sorban öt
férfialak, az öt Fiú áll, a térforrások férfi típusú kiáradásai. Kezükben hangszer, miután kiáradásuk a Hang. „HA” a
kilehelés, az „NG” pedig rag, mint az ing szavunkban. Az Í ruhája, külső felülete. Ilyen még a láng szavunk is, ahol
a „LA” a Nap, és az „NG” a Nap ruhája, külső felülete. A Bibliában ez a „Napba öltözött asszony” fogalmában
található meg. A harmadik és a negyedik fiú között egy beszélő időkígyó van, ami ennek szeparátor szerepét is
jelenti. Eddig tart a harmadik dimenzió. Ő a tűzjel, az idősemmi.
Nut ölénél a szárnyas Napisten, és a három királynő látható, akik a folyamat katalizátorai, fenntartói, hiszen
„transzporter”, továbbléteztető, létfenntartó szerepét szolgálják a térkvantum folyamatos működésében. A
napmadár (főnix) nem valami biológiai szörnyedvény, és csak azért vannak kiterjesztett szárnyai, mert ez a repülés
szimbóluma. Ugyanis a téridő repül. (Hiszen terjedő hullámvilág). Gyanús, hogy a piros korong nem a Nap, hanem
az atya dimenzióforrása, amely a túloldalon, Nut szájánál lévő másik forrással megalkotta a Mindenhatót, a szeránt,
amely vele együtt szolgál a teremtés alapjául. Ez pont az „anya ölénél” van ábrázolva, ahol megszületett.
Egyáltalán nem is olyan bizonyos, hogy itt a Napra gondoltak eleink. Ez egy sokkal nagyobb léptékű Univerzum
alapelvét is hordozhatja szimbolikájában. Vagyis azt is tudták, hogy milyen a teljes univerzum logikai rendszere.
Így azután nem fantáziáltak arról, hogy hogyan kell elmozdítani és távolba szállítani több száz tonnás köveket,
hanem el is szállították. Persze nem valami tákolt nádcsónakon, mint amit a szakértelmet teljesen nélkülöző mai
magyarázóik kieszeltek.
A harmadik sorban a teremtett világ lényei, a fáraó és népe, a fény világának lakói. A felettük lévő 8 és az egy
sorral alatta látható hét csillag a fény dimenziószámának ismeretéről is jelzést ad nekünk. Legalul pedig a DNS
húsz aminosava van leírva? Igen, ez is kell az élet ismeretéhez. Ez a térbezárt civilizációk világa. Ezért van rajta
5+2 piros pötty. A Téridő hat dimenziója (Az öt atya), és a két teremtő (Svábhavat és Svabhavat). Itt a nemtérnemidő nem szerepel, és az térszerán hatodik pozíciója sem, mert azt már csak a tértitkok ismerői ismerhetik. Ez a
rendszer azért van tovább is, mert ránk maradt ennél bővebb ábrázolás is az Univerzum dimenzióvilágáról. Ezen
már látszik Nut Istennő titkos része is. (A lenti képhez tartozó szöveg a következő oldalon olvasható.)
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A képen nem sziámi ikreket ábrázoltak, hanem megjelenítik a téridő rejtett részét, a hiperteret is. Itt nem öt
pötty van az égistennő testén, hanem 12. De vedd észre, hogy a jobb szélső nem piros, hanem fekete. Vagyis itt 11
térdimenzió jelenik meg, és a fekete, ami az idősemmi jele. Ez az egyhiperteres téridő. Erről az Íge-Idő 16 lapon
részletesen írtam. Ott a számításainknál az öt dimenzióforrás 11 esszenciális dimenzióvilágot generált. Ez tehát jól
egyezik azzal, amit kiszámoltunk. A dolgot alátámasztani látszik az is, hogy amikor le akarják írni a protont, akkor
ott 11 dimenziós matematikai rendszert kellett használni, de láttam 16 dimenziós variánst is. Az meg éppen a
kéthiperteres megoldáshoz illeszkedik.
Talán megnyugtató az, hogy a képen eléggé jó arányban szerepelnek homo sapiens jellegű lények, ami talán
szimpatikusabb, mintha ettől nagyon eltérő lények lennének rajta. Bár az is előfordul.
Akik ezt az ábrát rajzolták, messze előtte jártak a földi fizikának és tudománynak. Még akkor is így van ez, ha
rajzaik látszólag gyengébb grafikai képet mutatnak a mi mai ábrázolásainknál. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy
azok, akik a képet festették, már csak leírásokból olvastak minderről, de nem voltak igazi szaktudósai a témának.
Hasonlóval nagyon sok kultúránál találtam párhuzamokat. Elég egy-kétezer év, és egy ilyen magas szintű tudás a
misztika homályába vész. Elég egy járvány, egy háború, amiben a kulcsemberek elvesznek, és a tudás semmivé tud
foszlani. Ezt kell újra megértenünk, hogy használatba vehessük
Mindez, amit leírtam nagyon rendhagyó, már-már a sci-fi tartományban van. Ma az ókori Egyiptomról valami
olyasmit tanítanak, hogy ez egy rabszolgatartó, társadalmi berendezkedését tekintve primitív diktatúra, ahol az
uralkodóknak a legfőbb tevékenysége a saját piramis-műemlékük megépítése volt. A hunok feljegyzései szerint
viszont rendszeres kapcsolatban álltak a Föld minden tájával, fejlettebb hajózásuk volt az akkori nyugati világnál,
sőt rendszeres kapcsolatot tartottak a Földön kívüli rokonságukkal is, ahonnan tudást, műszaki, orvostudományi,
mezőgazdasági ismereteket, és eszközöket is kaptak. Erre kiváló bizonyítékkal szolgál a Rhind papirusz, amelyen
matematikai ismeretek találhatók. Ez eddig nem túl meglepő, hiszen a matematikáról már régen tudjuk, hogy a
világon nagyon elterjedt és közkedvelt tudomány volt az ókori uralkodóházakban. A dologban azért van egy kis
csavar. Mit keres az ókorban a RISC processzorok matematikai nyelvezete? Ez a fajta műveletvégzés a
korszerűsödő számítástechnika egyre nagyobb teljesítményű és egyre hosszabb, több bájtos utasítások használatát
igényelte, de egyúttal olyan sok processzorutasítást tett lehetővé, amibe a programozók már belegabajodtak. Ezért
jelent meg a gyorsabb műveletvégzést lehetővé tevő újabb matematikai logika is.
A Rhind papiruszon egészen pontosan ezt lehet megtalálni. A kérdés az, hogy egy ilyen egoista és csak a
hatalommal törődő társadalom mire is használhatta a RISC processzorok nyelvezetét. A szkeptikusok minduntalan
bizonyítékokat követelnek. Hát bármilyen furcsa, ilyen bizonyítékok szép számmal vannak. Ez csak azért van így,
mert a valamikori nagyon humán szakmának számító egyiptológia is beletanult a számítástechnikába. Így azután
sok mindent kell át- és újragondolni
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Ez nemcsak az egyiptológiára vonatkozik, hanem mindenre, amit az ókorról alkottak a tudományaink. Egy
kultúra kényszerűen azokat a dolgokat találja fel, amelyeknek használata szükségszerű.
A népek történetében rendszeresen felmerülnek ezek a furcsa tények, de eddig a redukcionista tudományos
irányzatoknak sikerült kitérni a válaszadás elől. Ők mindig újra elmondják azt, amit már száz évvel ezelőtt is
elmondtak. Mi pedig azt állítjuk, hogy a történelem sok tekintetben más volt, mint ami annak idején, szegényes
tudással és műszerezettséggel megállapítottak. Fejlődni és lépni kell.

No és sokkal figyelmesebbnek kell lenni. Mert ugye egy kis figyelmetlenség nagyon kellemetlen
magyarázatokra kényszeríti az embert. Ez a fura Sapiens Extraterrestialis elkerülte a nagy egyszerűsítők figyelmét.
Semmi baj, még megnézhetik az eredetit is.
Innen hát a hirtelen felmerült kultúra, egy-egy új írásrendszer, és egy csomó dolog, amit eddig nem volt hova
tenni. Tanítottak minket, és tanítanak ma is, mert pontosan tudják azt, hogy egy társadalmat csak a tudás emelhet
fel az elvadult állapotból. Azért elvadult, mert maguk a gének mindig egy fejlettebb faj génjei is, de maguk a gének
nem hordoznak semmiféle tudást. Ezért valami egészen más dolog a felelős. Ezt a valamit úgy hívják, hogy lélek.
Ez testektől független valami. Ez őrzi meg a tudást, és ez gondolkodik bennünk. Nem beszélve a másik szerepéről,
a test működtetéséről, ami maga az élet működtetése. A test lehet csúnya vagy szép, ez nem befolyásolja a benne
lévő tudás értékét. Ugyanígy a test lehet nagyon szép, de a benne lévő lélek gonosz tettekre vezetheti. A szeretet és
a tudás tesz bennünket emberré. Együtt. Önmagában egyik sem ér semmit, mint a nő férfi és a férfi nő nélkül. Csak
lehetőségei a természetnek, nem pedig eredményei.
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ÍGE-IDŐ 38
Olvasói kérdések – Levelező rovatunk 2. rész
A kedves olvasóink nagyon sok kérdést intéztek hozzánk a lapok
furcsa világ-megközelítésével kapcsolatban, ezért a közérdeklődésre is
tekintettel, itt is választ adunk azokra a kérdésekre, amit többen is
megkérdeztek, vagy fontosnak ítéltük ezeknek nyilvánossá tételét.
P. Józsefnek itt küldök egy képet a tachion időszerkezetéről. A képen
jól látszik az, hogy a tachionokban is megmarad a gömbszerű időterjedés, az
eseményhorizontok sorozata. Ezt egy ritmikusan kiáradó öngerjesztő
időforrás kelti, így ennek eseményhorizont rendszere is ritmikus. Az is jól
látszik, hogy miért válik „többidejűvé a belső világ, és az is, hogy a külső
palást egy időpontsorozat hordozója, ami lényegét tekintve szálszerű. Ilyen egy string határfelülete. Ez jelen
esetünkben egy kúpszerű hullámvilág egyre terjedő határa. Ellentmondásnak látszik, hogy egy kúpfelület szál, de
gondolja meg! Az egyes felfúvódó gömbök egy időpontot hordoznak a felületükön, tehát szingularitások.
K.István Debrecen: Kedves webmester! Én úgy tanultam, hogy a fény elektromágneses hullám, és ide soroltuk
a röntgen- és a gamma-sugárzást is. Nem gondoljátok, hogy ez a ti megközelítésetek a fénnyel kapcsolatban egy
kissé tudománytalan?
TEREMBURA: Kedves István! Az elektromágneses teória a tudománytalan, mert figyelmen kívül hagyja azt,
hogy az elekromágneses hullámok keltése során mindig elektromosan töltött részecskék elmozdulása (rezgése,
áramlása) kelti a hol mágneses, hol elektromos teret. Soha senki nem bizonyította be azt, hogy a fény mágneses és
elektromos teret hozna létre. Ezt talán csak azért ragasztotta rá a tudomány, mert nem jutott jobb az eszébe
senkinek. Ez egy száz éves tévedés. Mi a fényt egyfajta térkvantumnak tartjuk, amiben nincsen semmiféle
elektromos töltés, és nem is tartjuk részecskének. Nincsen az anyagi részecskékhez hasonló megfoghatósága,
felülete. A fény hullámai a hanghoz hasonlatosan terjednek (ezek viszont fénysebességgel!). Erről írtam azt, hogy
ez a SU. Ez esszenciális, rétegezett időközeg. Kölcsönhatásai jól mérhetők.
N.Vera fizikus Ausztráliából: Tisztelt szerkesztő úr! Meghökkenve olvastam a weblapjaikat, és hol dühös, hol
lelkes voltam. Ön szerint meg lehetne magyarázni ezzel a teóriarendszerrel – mondjuk az általunk is ismert - fizikai
jelenségeket? Hosszasan olvasgattam a fényről szóló lapokat, és érdekesnek találtam, hogy a fényt és a teret
rokonságba hozták. Egy hullámszerű téridővel sok kérdés megoldódna a fizikában és a kozmológiában. Mondjuk,
meg tudná magyarázni a gravitációt?
TEREMBURA: Kedves Vera asszony! A jelenségek gyakorlati vizsgálata és magyarázata a mi számunkra is
nagyon fontos dolog. Nézzük hát, hogy is gondolok néhány dolgot!
Alapvetően úgy gondolom, hogy elsőnek a téridő létezését kell kimondanunk, mert ez szolgál alappal minden
további jelenség alapos vizsgálatához. Volt már kísérlet a dinamikus téridő bevezetésére a fizikában, J. A Wheeler
hullámszerűnek, terjedőnek, jobbosnak, csavarodónak, fél spínűnek írta le a téridőt, ami nagyon jó közelítés volt, de
sajnos teóriája nem jutott el a tananyagba. Nem értették a fizikusok, mert bonyolult volt, bonyolult matematikával.
Coish 1959-ben dolgozta ki a véges tér elméletét, amiről J. Sz. Sapiro ezt mondta: „E szerint, az első pillantásra
már egészen „vad” koncepció szerint, a mikrovilágban a teret és az időt nem is diszkrét, hanem véges sokasággal
írjuk le (ez annyit jelent, hogy a tér nagy, de véges számú pontból áll).” Az egész számú, vagy a nulla spín érték a
téridőre ugyanúgy nem használható, mert ezzel semmire sem mennénk. A tévedést abban látom kicsúcsosodni,
hogy a téridőről inkább nem beszélnek, a fény (foton) mikroszerkezetét pedig teljesen figyelmen kívül hagyják. A
legtöbb fizikus ma is részecskének gondolja. Pedig nem az. Se a tér, se a fény nem hordoz magában egy fikarcnyi
anyagi jellemzőt sem, így azután nem sorolható a fermionok közé. A feles spínű részecskékre vonatkozó Dirac-féle
egyenlet sem alkalmazható rá maradéktalanul, mert annak kiterjesztett tenzor matematikája erre még mindig
felületes. A spinorterek „önkölcsönhatás” elméletei jó felé kaparásznak, de félnek az idő-visszacsatolástól. Ezeket
az eredményeket el is dobálják. Pedig pontosan ez a világegyetem leglényegesebb mozgatórugója.
A tér elgörbülni nem tud, mert az nem egy rozsdás szeg, és a féreglyukak elméletei is roppant zavarosak. Az
anyag nem elgörbíti a teret, hanem görbére kelti, miután az anyagi részecskéket is az idő-visszacsatolás tartja a
létezésben. Ennek következtében keltik a gravitációt és a többi kölcsönhatást kiváltó hullámtereiket, amelyek
fénysebességgel terjedők. Ez okozza tartós létüket is. A dolog a fényre és a térre is ugyanúgy igaz. A félspínűség a
tér alsó limitje. De nem tartom feltétlenül egyedül valónak. Ahogy a fénynek van színe és ezáltal hullámhossza,
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ugyanígy gondolom ezt a tér esetében is. Ennek is lesz egy alsó és egy felső limitje, mint a fény hullámhosszának
is.
A fény sohasem válik anyaggá, és az anyag sohasem válik fénnyé. Az anyag nukleonjait tartályszerűnek
gondolom, amelyek belül üregesek. (lásd: Charon méréseit!) Ebbe be tud hatolni a teljesen független fénykvantum,
és ki is tud szabadulni innen. Ezt megtapasztalhatjuk a mindennapi életünk során. Elég, ha összedörzsöljük a
tenyerünket. Fény szabadul ki belőle. Ez ugyan nem látható szemmel, mert infravörös, de egy infrakamerával már
kiválóan világít. Egy ilyen kamera előtt hajlítgattam egy vastag gumilapot, és azt láttuk, hogy a konvex (domború)
oldalon (ahol kitágul, megnyúlik) hűl, a konkáv oldalon (ahol összenyomódik) melegszik. Ez persze természetes,
mert bármilyen anyagot összenyomunk, az melegszik, ha kitágítjuk, akkor az lehűl. Ettől működik a hűtőszekrény
is. Ha sokat hajlítgatom az anyagot, akkor pedig eltörik, „elfárad”, mert a kinyomogatott fény hiányozni fog a
gyártáskor kialakult anyag-fény hullámstruktúrából, és ez a gyötrés maradandóan megváltoztatja molekuláris
és/vagy atomi kristályszerkezetét, molekuláris struktúráját.
Bármilyen anyagot ki lehet fárasztani, még a gázokat is. Gondoljunk csak a gázlézerek kifáradó gáztöltetére.
A fényt csak sokkal magasabb hőmérsékleten lehet visszatessékelni ezekbe az atomokba. Az elfáradt acél csak
megolvasztással hozható újra a régi állapotára. Ekkor a kohóban fénnyel töltődik, és ugyanolyan lesz, mint
újkorában.
Az atomokat csak ez a kiáradó hullámvilág tartja különféle halmazokban. Ez tartja együtt a kristályokat, és ez
okozza a gravitációt is, amely nem más erő, csak ugyan annak az erőnek egy másik megnyilvánulása. Érdekes erő
ez, mert ennek az esszenciális közegnek van taszító és vonzó hatása is. Az atomok nagyobb fokú tömörödését az
elektronjaik egymást taszító hatása és a bennük ide-oda pattogó fénykvantumok meddő hullámterei gátolják meg.
Ez az a bizonyos „ötödik erő” is, ami az atommagban eltartja, eltaszítja egymástól a nukleonokat. Meddő fény alatt
azt értem, hogy a visszapattanó fény-forrásrendszer (a fény önkeltő dimenzióforrásai), a proton vagy a neutron
belső tükröző felületein visszapattanva ugyan tovább keltik annak hullámvilágát (a fénykvantum sajátuniverzumát),
de az addig keltett időtér rétegek az eredeti mozgásirányban haladnak tovább. Így egyfajta időréteg bombákat
lövöldöznek a nukleonok a környezetükbe, méghozzá olyanokat, amelyben nem távoznak a hullámtérrel együtt a
hullámokat keltő elemek. A forráselemeket néprajzunk „fénymagoknak” nevezi, amely egy valamikor magas szintű
tudásról árulkodik. Ezek nélkül a magok nélkül a fény hullámai nem verődnek vissza, hanem kis intenzitású
időanomáliákat okozva szétrohannak a környezetbe. Ezeket a mikro-anomáliákat is lehet mérni, mert mozgató
erőként (kölcsönhatásként) detektálhatunk (AFM mikroszkópia), ami sistergés-szerű, fehér zaj-szerű nagyon
nagyfrekvenciás jelenség formájában jelenik meg. Az AFM ezeket nem látja, mert túl lassú, túl alacsony
rezgéseken tud csak működni. Ez a zaj persze keveredik a nukleonok és a fermionok egyéb zajával is. Mérésükre a
piezo detektorokat ajánlom. A fényszegény atomok teljesen másmilyen viselkedést tanúsítanak. Gondoljunk itt a
szupravezetésre az abszolút 0 Kelvin fok közelében (-273 C°). Itt A Hélium szuper-folyékony, vagy bizonyos
anyagok elektromos vezetőképessége végtelen jó lesz, stb. Ezek érdekes módon nem fémek, hanem komplexsók,
amelyek szobahőmérsékleten szigetelő természetűek. De ekkor is keringenek az elektronjaik. Mert az atom az
energiától független rendszer. Soha nem alakulnak egymásba. Az anyag nem válik energiává, és az energia sem
„sűrűsödik” anyaggá. Sohasem.
A különféle kémiai és fizikai jelenségeket kísérő exoterm (hő-termelő, de inkább: fényt-leadó) és endoterm
(fényelnyelő) reakciók során az atomokba került és bennük szorult fénykvantumok akciójáról beszélhetünk, és nem
„fénnyé alakulásról”. A maghasadásnál keletkező két új elem fénymegtartó képessége mindenképpen eltér a
kiindulási atomhoz képest. Ezért ilyenkor a „felesleg” távozik a környezetbe, és ez látjuk atomrobbanásnak.
Ha mondjuk „megszívunk” egy gázt egy dugattyúval, akkor annak atomjai ritkábban helyezkednek el a
térben, és ekkor lehűl, mert ebben az állapotában több fény befogadására lesz képes, amit a környezetéből
igyekszik kiegyenlíteni. Az az érdekes, hogy ez szilárd, vagy rugalmas anyagokra is igaz, amit a hajlítási kísérlet is
mutatott. A kidomborodó oldala lehűlt. Vagyis, ha ritkítjuk az atomsűrűséget, akkor fényt tud elnyelni, mert a
neutronjai és a protonjai deformálódnak, amit én még úgy is szoktam értelmezni, hogy a felületét alkotó
időpikkelyek jobban felnyílnak. Tehát a világűrben lévő magányos atomok sokkal gerjesztettebb állapotba
kerülhetnek, mint a sűrű anyagban levők. Úgy is mondhatjuk, hogy „forróbbak”, csak kevés van egy kupacban.
A szilárd anyagot egy érdekes ellentmondásos folyamat tartja egyben. Lényegében az atomok a semmiben
lebegnek, egymástól jó távol. A gyémántban 154 pikométerre lebegnek a szénatomok. Egyneműek, tehát nem
lehetne közöttük nagyon nagy összetartó erő. DE mégis nagyobb, mint más szilárd anyagoknál.
Kotsányi Rozália, Veszprém: Véleményetek szerint akkor mi tartja együtt az anyagot. Talán nem olvastatok
még az ionos és a kovalens kötésről? Én kémikus vagyok, és úgy tanultam, hogy ezeket a dolgokat már réges-régen
tisztázta a tudomány.
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TEREMBURA: (Ez a levél sokkal hosszabb volt, és csak azért nem idézzük teljességében, mert sok kérdés
már az előzőekben megválaszolásra került.)
Kedves Rozália! Kétségtelenül izgalmas kérdéseket tettél fel, és talán tanítod mindezt, azért olyan kioktató a
leveled. Nos, a már állítólag megválaszolt kérdések valójában teóriák az anyagtudományban, csak olyan régi
tévedéseken alapulnak, hogy már-már úgy tűnhet a dolog, hogy maradéktalanul tisztázva lettek. Az előbbi levélre
válaszolva már pedzegettem, hogy az atomok „túl távol” vannak a kristályokban. Ennek ellenére igen szilárdan
rögződnek a térben (a vákuumban) lebegve. Vákuumban, mert mi van az atomok között a szilárd anyagokban.
Semmi. Egy kristály belsejében csak az őt alkotó atomok vannak, méghozzá jó távol egymástól. Meg közöttük a
semmi. Gluonok pedig nincsenek.
Ez a modellünk egy „lapközepes-hexaéder” (kocka) általános kristályra. Itt ugyan egy négydimenziós modellt
találtam, de van ilyen a valóságban is, ilyenek a kapszomerek, és van ilyen acélszerkezet is. Egyébiránt így
kristályosodnak az alanti fémek. Itt az atomtávolságok is fel lettek tüntetve. Ez nagyon lényeges dolog

Így kristályosodik a Kálcium, Stroncium,
Aluminium, Réz, Ólom, Ezüst, Arany és a Platina.

Nos, ezek a fémek mind hasonló módon szeretnek
kristályosodni,
és
ezt
nevezzük
lapközepes
hexaédernek, mert a beleágyazott oktaédert alkotó
további atomjai nem látszanak olyan fontosnak. Pedig
éppen ezek okozzák a fokozott szilárdságát ennek a
kristályszerkezetnek. Itt mutatok a 109. oldalon már
szerepelt ionmikroszkópos felvételt egy valós tű valós
hegyéről. Ez nagyon is kiabál nekünk, hogy az atomok
nem kompakt valamik, hanem hullámterük távolabb
kiáradó. Itt valóban az atomokat láthatjuk, ez nem
valami képzelt modell. Egyúttal az is látszik a képen,
hogy igen messzire lebegnek egymástól a térben.
Nézzük hát meg a második nagyon jellemző fémkristály fajtát is, mert ez lényegében az előző geometriai
duálisa, hiszen itt meg egy „lapközepes oktaéder”-t láthatunk, amiben ugye jól láthatóan egy hexaéder, népiesebb
nevén egy kocka fedezhető fel. (A következő oldalon)
Érdekes módon a legpuhább fémek is ide tartoznak. A kálium és
a nátrium késsel vágható. Ide sorolható a Lítium, Nátrium, Kálium,
Rubídium, Cézium, Bárium, Króm, Vas és a Vanádium. A legnagyobb
rácsot a Cézium alkotja, ahol már 521 nanométerre vannak az atomok.
Az atomok kovalens sugarai 1-2 Angström nagyságrendűek.
Példának: a Hidrogénatom legbelső (Bohr-féle) elektronpályájának
sugara 5,2917715 × 10-11 m = 0,52917715 Angström. Egy mikrométer
10-6 méter, vagyis a méter milliomod része, egy nanométer 10-9 méter,
egy pikométer pedig 10-12 méter, vagyis egy milliárdod méter. Az
ionmikroszkópos képen jól látszik, hogy az atomok igen messzire
vannak egymástól a térben. Ezen látszik az elektronok és a gravitációs
hullámok kölcsönhatása is.
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Ne felejtsük ki a felsorolásból a harmadik tipikus
fémrácsot se! Így kristályosodik a Berillium, Magnézium,
kadmium, Kobalt, nikkel és a Cink.
Miért is idéztem ide ezeket? Mert az a kérdés, hogy
valamilyen anyag mitől kemény, ólomszerűen puha vagy
rugalmas? Miért puha a grafit, és miért kemény a gyémánt,
és miért rugalmasak a fullerének, ugyanannak a szénnek a
harmadik módosulatai? Pedig minden esetben szénről
beszélhetünk. Gyanús az, hogy bizonyos atomtávolságok
kemény szerkezeteket alkotnak, ameddig mások gyengébb,
vagy rugalmas kötéseket adnak. Ez szerintem három
dologtól függ. A téridő állandónak mondható
hullámhosszától (aktuális rétegvastagságától) , az anyag
belső gerjesztettségétől, és ezektől az itt idézett
atomtávolságoktól.

Ne felejtsük ki a felsorolásból a harmadik tipikus
fémrácsot se! Így kristályosodik a Berillium,
Magnézium, Kadmium, Kobalt, Nikkel és a Cink.

Ide idézem az általam definiált, saját, 20 éve felállított törvényemet:
Mert bizony a deformáció is mozgás. Így például a hőtágulás is szorosan ide tartozik. No és éppen ebből
adódik, hogy ezek az itt, a táblázatokban közölt „kristályállandók” csak tájékoztató jellegűek, hiszen ha lenne ilyen,
hogy „kristályállandó”, akkor nem lenne hőtágulás, és az anyagok végtelenül ridegek, merevek lennének.

Az anyag fény nélkül is létezhet, de ilyenkor abszolút hideg. Az az anyag, ami körülvesz minket, tele van
fénnyel. Azt is tudjuk, hogy atomi, vagy szubatomi szinten nincsen egyetlen fixen meghatározható pont sem. Ez
pontosan a fenti törvény miatt így. Mert „n” térben létezik. Ezek közeli helyeket határoznak meg, parányi
távolságokat, de eltérnek. Ezért látszik egyetlen elektron „felhőnek”. Mert mindegyik térben máshol van.
Kerényi Zsuzsa Japánból: Mi határozza meg az anyagok tulajdonságait? Hogyan magyarázzátok ebben az
elméletben például a vegyértéket, a változó vegyértéket. Kíváncsi lennék, hogy milyen szerepet szántok a szénnek,
az élet egyik fontos alapelemének?
TEREMBURA: Kérdéseid lényegre törők. A szén tulajdonságai roppant lényegesek az élet mikéntjének
megértése során. Ez a munka túlmutat a molekuláris kutatásokon, mert az életet alkotó elasztikus molekulák nem
azok az egyszerű aminosavak, amire napjainkban igyekeznek visszavezetni a dolgot. A materialista szemlélet
analizáló, vagyis mindent legkisebb részeire bontó. Erre is nagy szükség van a világ pontos megértéséhez, mert
amennyiben nem ismerjük a részeket, az egészre sem tudunk értelemmel választ találni. Én is szétszedtem a
vekkerórát kölyök koromban, de azután azt is megkíséreltem, hogy újra összerakjam.
A szén élettelen (szervetlen) módosulatai közül először egy
grafitrácsot nézzünk meg! Ezt én polarizált szénnek nevezném,
miután terjedelmes atomi síklapok alkotják, vagyis egyfajta
plánparalell policarbon. A rétegek olyan messzire lebegnek egymás
felett, hogy roppant kis erővel elcsúsznak egymáson. Ezt a kötést
még kovalensnek sem nevezhetjük igazán. A vízszintes
C↔C=141,5 pm, míg a függőleges C↕C 470 pm. Érdekes a síbeli
széntávolság, mert a gyök kettőt juttatja az eszembe. A grafit
ugyanolyan szénatomokból áll, mint a gyémánt. Miért rendeződik
akkor síkokba? A rétegek könnyedén elcsúsznak, elkenődnek.
Ceruzát készítünk belőle. Az áramot jól vezeti, ezért elektródákat
is készítenek belőle. Olvadáspontja 3540 C°, forráspontja 4000 C°.
Érdekes az is, hogy a gyémánt egészen pontosan ugyanezekkel a
paraméterekkel olvad meg és forr fel.
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A gyémántrácsra itt két megoldást is mutatunk. Itt egy
oktaédert négy tetraéder környez. Ez elterjedt ábrázolása a
gyémántrácsnak. Lényegében egy „oldalközepes” tetraédert ad
ki. A szénatomok 154 pm (pikométer) vannak egymástól. Az
energia Renum 11 kulcsszáma 77. (154=2*77). Az oktaéder
jellegzetes térrezonátor, de nem elégséges a forma, a méretnek
(mikrokozmikus esetünkben az atomtávolságnak) is
érzékelhető jelentősége van. Törésmutatója 2,4024; ameddig a
nehéz flintüveg esetében csak 1,73. Ezért nagyon alkalmas
ékszerek készítésére, de csak gyémánttal lehet megmunkálni.
Mert roppant kemény. Vigyázz a gagyizókra, akik az utcán
„gyémántgyűrűt” ajánlgatnak neked, mert a közönséges
ablaküveget a flintüveg is jól megkarcolja. Az áramot rosszul
vezeti. Akinek van rá szeme, az meglátja, hogy ez nem más
mint a Sierpinsky háromszög térbeli kiterjesztése.
Itt ennek most egy egészen furcsa megjelenítését mutatom, ahol
csak a törvényszerűség szerinti nagyságú oktaéderekből raktuk ki ezt,
amelyek tovább is szekvencionálhatók. Itt pontosan a „lyukak”, amelyek
az oktaéderek között kimaradnak, adják ki a kisebb nagyobb
tetraédereket. Az egész kupac köré is egy tetraéder írható. Így a
gyémántrács tetraéderei is megjelennek az oktaéderek körül, bár
valójában hiányoznak. A rendszer lefelé és felfelé is folytatható,
mondhatnánk iterálható, bár ez egy speciális esete a fraktáloknak, mert
nem önhasonló, hanem önazonos elemekből építkező. A fraktáloknak
nagyon nagy szerepe lesz a természet megismerésében, mert rámutat arra,
hogy milyen egyszerű törvények alapján milyen bonyolult világ
generálható.
Itt felhívjuk a figyelmedet arra, hogy az atomokból másmilyen rácsrendszer is kialakulhat, esetünkben egy
paralellopipedon. Ez két tetraéderből és egy oktaéderből áll. A gyémánt (dia-mond) nevében is összefügg a világgal
(MOND) ami magyarul a mondani igének az egyes-szám harmadik személyű ragozott változata. Ő mond. Az Ő ez
esetben nem egy ember, hanem az Isten. Akár így is mondhatnánk: DI-A-MOND. „Két A mondja”.
A két teremtő. Mondo, mond, monda. A Két A.. Innen a latin A
betű alakja is. Ezért ez az első betű a görögben is, az ALFA. Alakja
magát a Teremtő alakját hordozza. Mint ahogyan az oktaéder az atyák
rendszerét jelenti formailag. De tudni illik, hogy a latinban a bolis
annyit tesz, hogy „nyíl alakú tüzes légtünemény”. A boloe pedig
egyfajta drágakövet jelent. Diabolic angolul ördögit jelent.
Népmeséinkben a mindenható Isten és az ördög (Kalamóna) is
kacsalábon forgó gyémántvárban lakik. Ő nem más, mint a szintén
létező, de ránk nézve megsemmisítően veszélyes, balos antitér. Az
„északi szélasszony”. A nyelvek sok tudást őrizgetnek. Néha a
„babonák” is.
A szén harmadik (és nem is túl régen felfedezett)
módosulatát is felidézem, a Fulleréneket. Itt nem csak C60
létezik, ahol egy ilyen labdaszerű kapszomerben állnak össze a
szénatomok, hanem többféle is előfordul. Először a koromban
fedezték fel. Ezek a tiszta szénnek egy nagyon rugalmas
változatai. Egy negyedik változat nagy karriert írt le a gyakorlati
életben, ahol a szén szálas szerkezetű, vagy csőszerű alakban
kristályosodik. Ezeknek a szénszálaknak roppant nagy a
szakítószilárdsága, olyan nagy, hogy messze meghaladja minden
ismert anyagét. Már olyan kötelet is lehetne belőle fonni,
amelynek a végét felemelhetnénk a világűrbe is, és nem
szakadna el a saját súlya alatt. Komoly tudományos eredmény.
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Visszatérve a feltett kérdésre, mi az anyagi részecskéket teljességgel hullámból valónak hisszük, de ezek a
hullámok nem szinuszos butaságok, hanem olyan téridő hullámok, amelyet roppant sebességgel, ívelt pályákon
száguldó magukban is másolati (idővisszacsatolt) időforrások generálnak. Hullámfelületeiket leginkább egy
fénysebességgel feldagadó csigaházhoz tudnám hasonítani. Esetleg a hanghullámokhoz. Ez közvetíti a teret, és a
részecskék sajátuniverzumát a világegyetem minden időforrása felé. Ezért nem tudjuk meghatározni egészen
pontosan a részecskék helyét, ez a jelenség okozza a Heisenberg féle határozatlanságot. Határozott az, csak „n”
térben. Ez okozza a gravitációt és ez keringeti egy atom elektronjait. (De ne felejtsük azt, hogy maga a téralap is
ugyanilyen dinamikával bíró). Ez a jelenség felel a nem ütközés jellegű minden kölcsönhatásért.
A vegyérték magyarázata is megoldható. A dolog pikantériája az, hogy az elektron és a proton egyetlen
részecske, egy neutron, csak amikor az feltöltődik fénnyel, akkor olyannyira megváltozik a saját nullponti (°K)
hullámvilága, hogy az eredetileg a neutron közepén lévő két elektronból először az egyik majd a másik is kívül
kerül a neutronon. (Plazma állapot). Nehéz elmondani, mert ez valójában egy, majd két gerjesztési szintet jelentő
fantomelektron lesz. Ekkor a neutronból hidrogén lesz. Ennek pályamérete négyzetesen nő. r, 4r, 9r, 16r. Ez a
benne felhalmozott energianívóról hoz üzenetet. Az elektron sem áll másból, csak időből. Nem önálló részecske,
mert örökösen össze van kötve a saját protonjával, a nemtér-nemidőn keresztül vezető időszálakkal. Ez azt jelenti,
hogy abból a szempontból szemlélve ugyanúgy benne van a protonjában. Ott nincsen távolság, ezért is nem-tér. Ez
egy időtlen réteg a rétegezett téridő rétegei között. Erről az egyetemen még nem tanítanak.
A változó vegyérték mélységesen összefügg a gerjesztettséggel, a környező fényszinttel. Jusson eszedbe, hogy
például a vas egyre magasabb vegyértékeihez egyre magasabb hőmérséklet is kell. A változó vegyérték lényegében
bizonyos küszöbparamétereknél fellépő ugrásszerű hullámtér módosulást jelent. Az így keletkező álvegyértékelektronok kötései gyengébbek, mert „csopperelnek”, hol itt, hol ott jelennek meg. Hol az egyik, hol a másik
kötésben vannak. A magasabb vegyértékszám létrehozásához magasabb hőmérséklet és/vagy katalizátor szükséges.
Ez sokáig nem fogy el, mert csak a hullámtere kell ahhoz a deformációhoz, ami elősegíti a fény elnyelését. A
katalizátor zónáját elhagyó anyagi részecskék pikkelyei összébb csukódnak, és így a környezetből belehatolt fény
benne marad. Ebből adódik, hogy vannak de-katalizátorok is. Más reakcióknál az atomtorzításra ultrahangot, vagy
mágneses teret használnak. (Szono-, és magneto-kémia). Logikailag hasonló eljárások.
Az életet nemcsak szénbázison tudjuk elképzelni, bár ezt már olyan jól megszoktuk. Erről majd egy bővebb
lap fog információkkal szolgálni.
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ÍGE-IDŐ 39.
A vákuum természetrajza
Üres tér nincsen. Az, amit ma világűrnek mondunk az nagyon légritka, de azért nem totálisan üres. Ezt
világra szólóan bizonyítja az, hogy a NASA napszél által hajtott „vitorlás” űrjárműveken is gondolkodik. Ez a Nap
korpuszkuláris sugárzásának és a fény-nyomásnak a hatására is mozgásba jön. Az előbbi mindenféle kis atomsúlyú,
a Naphoz képest sugárirányban szétszáguldó atomokat, az utóbbi fénykvantumokat jelent. Persze a bolygóknak és
holdjaiknak is vannak kipárolgásai. Ide sorolhatjuk akár az üstökösöket is, amelyek szintén sok anyagot szórnak
szét a környezetükbe. Az is fontos, hogy kompakt anyag sincsen, vagyis az atomok nem érnek véget az
elektronburkaiknál, hanem a végtelenbe kiáradó terük van. Ez az esszenciális tér az idő egyfajta speciális
módosulata. Görbült, mert gyakorlatilag egy pontból indul ki, mert egy atom hullámtere egy másodperc alatt már
majdnem eléri a Holdat.
Nos, ez a hullámtér ugyan nem elgörbül, de görbült, és ez optikailag viselkedik. Bizonyítanunk ezt nem kell,
mert erről szól az optika tudományának valamennyi megfigyelése. Minden közeg amin fény halad át optikailag
viselkedik. Ez még egy vastag kazánlemezre is igaz, csak azt látható fényben nem vesszük, nem vehetjük észre,
miután annak atomi struktúrái a látható fényt már olyan mértékben szórják, hogy a szemünk számára látható fényt
már nem ereszti át. Ha egészen pontos akarok lenni, akkor ezt így gondoljuk. Pedig, ha egy hegesztőpisztollyal
melengetni kezdem, akkor bizony a hátsó oldalán is megjelenik a látható fény. Felizzik. Ezt a jelenséget egy
hatalmas homorú tükörrel is ki tudom váltani, vagyis csak annyi a dolgom, hogy elegendő fényt kell felületével
közölnöm.
Az is vitathatatlan, hogy ha ez a vaslemez mindkét oldalán domború lencse alakú, akkor a szélein előbb jut át
a fény, mint a közepén. Ha kétszer homorú, akkor pedig a közepén halad át gyorsabban. Ez a futásidő. Ezt az
optikában leginkább csak átlátszó anyagokra értik. Minél sűrűbb egy közeg, annál lassabban halad benne a fény. A
levegőben gyorsabban halad mint a vízben. Előbbiben majdnem olyan gyorsan halad, mint a légüres térben.
Ennek az a következménye, hogy a Földet övező egyre ritkuló és eltérő gerjesztettségi
szinten lévő légrétegekben haladva a fény jelentős mértékben elhajlik. Ez sok következményt
von maga után. A csillagokat szinte sohasem ott látjuk, mint ahol a valóságban vannak. Ez az
eltérés főképpen a látóhatár közelében erősödik fel, hiszen ott egyre vastagabb levegőrétegen
kell áthaladnia a fénynek. Ez a következő példánkban csúcsosodik ki.
Különleges rétegeződési esetekben ez a fényelhajlás olyan mértéket is elérhet,
amikor olyan tükröződés is fellép. Ezt hívjuk délibábnak. Ilyenkor egy nagyon távoli
város vagy más hely képe jelenhet meg fejjel lefelé az égen. Én sajnos még sohasem
láttam ezt a e már ritka természeti jelenséget. Vagyis a légköri torzulás is nagyon nagy
lehet. Ez persze a csillagokat nemigen érinti, mert főképpen délidőben szokott
megjelenni. De például a Holdat megláthatjuk a délibáb jelenség során, hiszen az nappal
is megfigyelhető az égen
Miért is idéztem ide ezeket a több évszázados megfigyeléseket és elméleteket. Azért, mert a ritka – űr-ritka! –
közeg is ugyanígy viselkedik. A Föld légköre 60 km vastag, de már tíz kilométer magasan is csak harmada a
légnyomás. A száz kilométer magasan repkedő űrhajók gyakorlatilag már légüres térben haladnak. Az a kérdés,
hogy hány atom közeli és távoli hatásterében halad el egy „nyílegyenesen” száguldó fénykvantum, ameddig áttör a
Föld légkörén? Mert ugye szóródik is, hiszen ezért látjuk kékeszöldnek az eget. Vagyis a légkör atomjai sok
fénykvantumot elnyelnek, és egy idő után ki is bocsátanak magukból. De ameddig az elnyelésnél egy irányból
érkezik a fény hozzájuk, minden irányban sugározzák szét azokat. Ez az emissziós színkép a fő komponensek
jellegzetes kisugárzásait hordozza. Egy rész oxigén, és négy rész nitrogén. A lenyugvó (és felkelő) Napot mégis
vörösnek látjuk. Kétségtelen tény, hogy a vastagabb légrétegen áthaladó napfény eléggé homogén eloszlású
fényéből egyre inkább kiszűrődnek a magasabb rezgésszámú komponensek, ezért színe egyre inkább a vörös felé
tolódik. Szemmel ennél még sokkal vörösesebbnek is szoktuk látni a színét a lenyugvó Napnak.
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Mondják, hogy a légkörben lebegő por miatt van így, de a
pormentes tenger felett is ilyen vörösen nyugszik le. Ennek
egyszerű oka van. A fény minél több atom mellett halad el,
annál több térül el, szóródik a haladás irányától eltérő irányba.
A levegőben haladva a vörös a leggyorsabb, mert ugye a
fénysebesség csak a vákuumban egyöntetű, a levegőben pedig
nem. A vörös másodpercenként 2 km-rel hagyja le az ibolyát.
Így azután nem a vörös a kisebb energiájú, hanem az ibolya. Az
ibolya azért hatol mélyebbre az anyagban, mert kisebb a
fénymag-rendszere. Ugyanígy van ez a vákuumnak mondott
világűrben is. A csillagoktól hozzánk vezető úton a fény
ugyanúgy elszenvedi a vákuum színszűrését, és összeadva
sokkal több atommal találkozik útja során, mint amikor áthatol a
Föld légkörén. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a látott univerzum
képe a vörös felé tolódik. A színkép ettől magán hordozza az
eredeti kiindulási összetevőit, csak elfogynak belőle a kék fény
összetevők. Elhalványodik belőle a kék. Ezért sokkal népesebb
az infravörösben az ég. Mert sokkal több csillag van
körülöttünk, mint amennyit szabad szemmel meg tudunk
figyelni. Ha a szemünk ilyen gyenge fényre is színesen látna,
sok piros csillagot látnánk. Így fehéresnek gondoljuk őket, mert
csak a pálcikalátásunk működik ilyenkor.
A képen a Nap spektrális sugárzási eloszlása látható. A
szaggatott vonal a feketetest sugárzási görbéje van, az, ami az ideális
eloszlás lenne. Ez a görbe extraterresztrikus, vagyis a világűrben lett
mérve. A két párhuzamos függőleges vonal a látható sáv. Ez a sok
évtizedes mérés azért még sok mindent figyelmen kívül hagy. De azt
megfigyelhetjük rajta, hogy a 3 mikrométer hullámhossznál már
szinte alig van sugárzás, és 5-nél gyakorlatilag meg is szűnik.
Ugyanígy elenyészik a baloldalon is kb. 0,22 mikrométernél. Ez már
ultraviola. Ez a dolog jó a Föld lakóinak, mert így a káros
sugárzások ennek a jótékony színszűrésnek a következtében nem éri
el a Földet. Ennek a napszél, a Nap korpuszkuláris sugárzása a főoka. A Nap és a Föld között a Föld felé száguldó atomok vannak.
150 millió kilométeren át. További védelmet ad a Van-Allen övezet,
amit a Föld mágneses tere tart életben. Ez, mint egy párna öleli körül
a bolygónkat. Érdekes, hogy ez sok nitrogént hordoz.
A légkörön áthaladva egyre több hiány kezd
megjelenni ebben az eléggé lankás eloszlási görbében, és
ezt főként a levegőben lévő vízgőz okozza. Ez a lefelé
nyúló völgyekben látszik. Ugyanígy minden anyag beleteszi
a névjegyét ebbe a csillagfénybe. Ugyanígy szűri meg a
kozmosz a felénk irányuló fényt. Minden csillag fényét
(amelyek önmagukban is eltérőek) egy a távolsággal is
összefüggő vastagságú szűrő szűri meg, és ezt még lokális
tényezők is tarkítják, mert a csillagoknak is eltérőek a
kiáradásai. Ugyanígy erős szűrőt jelentenek a szupernovák
szerterepülő részecskéi, a csillagközi ködök is. Az
emissziós vonalak az originális kisugárzást hozzák, az
abszorbciósak az elnyelt spektrumot, annak az anyagnak a
névjegyét, amelyen át elhaladt.
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Ha képzeletben megtükrözzük ezt az ábrát, akkor intenzitás eloszlás Gauss görbéjét kapjuk. Egy atom mellet
közel, vagy távol elhaladó fénykvantum a többé-kevésbé elkanyarodik. Ez a jelenség makroszinten is létezik,
gondoljunk csak arra a mérésre, amit a közelmúltban végezetek. Ha jól emlékszem egy Jupiter által takarásba
kerülő galaxissal, amelynek a fénye minkét irányból kerülte a Jupitert. Gyűrűszerűen.
Ugyanúgy mint a régebben ismert „gravitációs lencsék”. Egy távoli galaxis egy közelebbi mögött. Ennek
fénye is gyűrűszerűen, kétfelől kerüli a közelebbit. Ez az anyag fénysebességgel áradó hullámterének optikai
hatása. Az anyag létezéséből keletkezik. Nem fogy, mert idő-visszacsatolás tartja fent. Az olvasók – amikor
közismert tartományban mozgunk mondókánkkal – azonnal megélednek. Ilyenkor megemelkedik a hozzászólások
(és a vírus próbálkozások) száma is. A következő számunk ilyen lesz.
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ÍGE-IDŐ 40.
A gravitációs optikák
Úgy tűnhet, hogy most valamiféle nagyon új dologról fogok írni, de nem így lesz. A tipikusan rossz
következtetések egész sorozatán fogom átvezetni a kedves olvasóinkat. Így azután kikészítettem a bunkónkat. Ha
egy póknak minden lábát kitépjük, és azt mondjuk neki, hogy ugorj!, ezt nem azért nem teszi meg, mert
megsüketült. Az egész fénytanunk a tévedések vígjátéka. Tudományos.
Már említést tettünk néhány hibáról, de ennek érdekes módon nem akadt se ellenzője, se jellemzője. Nézzük
hát meg részletesebben a kérdést, hogy miért keletkeznek az eddig agyonhallgatott fénytani jelenségek!

Nézzük meg egy félsík optikai képét. Itt a kép baloldalán az egybefüggő fekete rész egy lemez. Mindegy,
hogy miből van. Egy vaslemez is jó, de nekem a leghatékonyabb képet a wolfram lemez adta. A jelenség ugyanis
minden ellenkező híreszteléssel ellentétben sűrűség (fajsúly) függő. A fény a lemez mellett elhaladva egy mögéje
tett ernyőn ilyen furcsa képet ad. Ennek eloszlási függvénye is változik a fajsúllyal. Ritkább vagy sűrűbb csíkozású
lesz.

Ha egy borotvapengényi keskeny résen vezetjük át a fényt, akkor egy szimmetrikus ábrát kapunk. Rögtön
szembeötlik, hogy a fényes sávok sokkal szélesebbek lettek. Ez nemcsak azért van, mert a kétoldali takart részen
kontrasztosabban jelenik meg a diffrakciós interferencia kép. A félsík jobboldali felén kontrasztrontó az, hogy ott
nincsen takarásban a fény elől az ernyő. Az anyag spektruma is megjelenik benne, csak figyelni kell egy kicsit a
dologra. Anyaganalízisre is használható. Az anyag által kiárasztott hullámtereken alapul

Itt egy hajszál diffrakciós képét látjuk. Eredetileg szimmetrikus volt, de szándékosan így vágtam, hogy
összehasonlítható legyen a félsík diffrakciójával. Itt is rossz takarásban van az ernyő, így a kontrasztosság hasonló
a jelzett képhez. Az analógia kétségtelen, mert minden anyag mellett elhaladó fény így viselkedik. Ajánlom az
ezzel kapcsolatos mérések jegyzőkönyveit. Angolul és oroszul is elérhető tudományos publikáció.
Itt valami nagyon fontos dolog körül keringünk, ami sokkal általánosabban fontos, mit egy fénytani furcsaság
lenne. A fény maga az energia, és már évszázadok óta kiabáló jelenségekkel igyekszik ráterelni az emberek
figyelmét az univerzum egyik lényegére. Az anyag mellett elhaladva elhajlik az útja, annyira, hogy még a félsík
mögé is bekanyarodik. Ezt a víz hullámdinamikájával magyarázzák régóta, pedig az leginkább egy sík jelensége,
ameddig a fény minden esetben gömbi hullámterekben terjed. Ettől a fénymagjai lehetnek egy síkban. Olyan ez,
mint a hangterjedés. Nézzük hát, hogy mi van a hivatalos szakirodalomban. Úgy száz éve ismétlik, mint a
tévedhetetlen igazságot. Kritikátlanul másolják egymásról a szerzők
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Ilyen az, amikor a táblához és papírhoz szokott agy
térben akar gondolkozni. A felső ábrán a polarizált fény. A
szinusz hullám síkbeli, így azután adja magát, hogy ezzel
érzékeltessük a hullámzást. No, de mi hullámzik ilyenkor, és
hogyan terjed térben az ilyen síkhullám. Mondom: SEHOGY.
Ilyen hullámzása a fénynek sohasem volt. Lineáris sík sincsen.
Az planáris. A nagyobb hiba az alsó képen látható. Ez a
„cirkulárisan poláros” fény már elfelejtett rezegni, ez csak forog
azonos amplitúdóval az x tengely körül. Ha még körülcsavart
volna egy szinuszt az x tengely körül a szerző, akkor még
valamivel jobb lenne, bár úgy is tévedés. Ilyen spirális fény
sincsen. Az ilyen hullámvilág nem írja, és nem is írhatja le az
amúgy minden elemében nagyon is négydimenziós világot. Igen
ám, de a gömbszerű és dinamikus, terjedő hullámvilágot efféle
Móricka- ábrákon nem lehet leskiccelni. A fény egyáltalán nem
ilyen. Egyszerre hullám és kvantum. EGYSZERRE. Nem alakul
egyik állapotából a másikba. Nincsen másik állapota. Az Isten
ilyen balgaságot sohasem alkotott. Ez a füzetrugóhoz hasonlatos
fénykvantum valójában mitől halad? A tengely körüli forgástól?
És hogyan fejt ki mechanikus hatást? Mert a valódi fény a
vákuumban is hajtja a jól csapágyazott szélforgót.
Komoly mechanikai erőt tud átadni, miközben visszapattan róla. Pedig nem részecske, és nem is anyag, de
még csak nem is elektromágneses hullám. Valami egészen más. IDŐ. A fény színtiszta időből áll. És csakis időből.
Ő maga a saját sajátideje. Viszi magával, és folyamatosan kelti útja során. Hullámterüket tekintve kozmikusan nagy
fénykvantumok is vannak. Mert hullámterük fénysebességgel terjed. Mindenfelé.
Ennek az elképzelésnek csak az a baja, hogy egy
teljesen monokromatikus lézernél ezt a szinuszos
összegzést nem lehet magyarázatként használni, pedig a
rácskép nagyon is karakteresen előáll. Egy és nagyon is
egyféle (monokromatikus) rezgés erre alkalmatlan.
Biztosan lehet találni ennél sokkal ötletesebb és
dinamikus terekre alkalmas megoldást is, amelyik nem
ilyen leegyszerűsítő módon igyekszik megmagyarázni a
világegyetem egyik sarkalatos problémáját. Ez
botrányos hanyagság. Száz efféle csúfoskodik az
egyetemi tankönyveinkben is. Takarítsunk!!

Te nem mondhatod el senkinek, én majd elmondom mindenkinek. Minden ilyen felismerést várunk tőletek. A
beküldők között tíz könyvet sorsolunk ki. Levélcím itt alul. Kattints a borítékra, és írd ki magadból! Mert ugye ki
szeretnél nőni a síkagyúságból ?!
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ÍGE-IDŐ 41.
Ha hullám, hogyan is hullámzik ?
Az előbbi lapon furcsa kijelentéseket lehetett olvasni arról, hogy a fény nem olyan, mint amilyennek
manapság a legjobb egyetemeken is tanítják. Akkor hát milyen. Az a sok ezer mérés, amit a legjobb szakemberek
végeztek el, az mind tévedés lenne? Nem. A szakemberek többnyire pontosan mértek, és jól. A műszerek is jól
működtek. Akkor meg, hogyan merészeljük megkérdőjelezni a tudásukat?!
Nos, pontosan tudtuk azt, ahogy már nem az idő szerkezetéről fogunk értekezni – amihez ma szinte senki sem
ért a Földön – komoly ellenállásba fogunk ütközni, mert ezzel olyan méhkasba nyúlunk bele, amit már-már vallási
fanatikushoz illő ambícióval védenek szorgos kis méhecskéi. Ez teljesen természetes emberi reakció. .
Mi nem más véleményen vagyunk, nekünk van véleményünk.
A fény nem elektromágneses hullám, mert sem elektromos sem mágneses hatásra nem reagál! Nem létezik
síkhullám formában sem, pedig erre mutat a polarizáció jelensége. Ennek során a fény olyan érdekes jelenséget
mutat, mintha kilapult volna, mintha olyan lapos lenne, mint egy sík szinusz hullám. miután a transzverzális hullám
szinuszos hullámképe jól passzolt a dologhoz, és ezért minden kritika nélkül elfogadták a legjobb koponyák is. Ez
hatalmas melléfogás volt. Már egy 1916-ban megjelent csillagászati könyvben is láttam a fényről ugyanazt az
ábrát, amit napjainkban is rajzolgatnak erről. Láttam, de nem találom az ábrát, úgyhogy lerajzoltam.
Itt két hullám megy derékszögben egymásra, és fázisban el is vannak
csúszva egymáshoz képest 90o -ot, úgyhogy ez egy keresztben álló szinusz
és koszinusz. Szóval amikor az elektromos tulajdonság maximumon van,
akkor a mágneses éppen minimumon. Ez az ábra igaz is meg nem is. A
félrevezető az benne, hogy a szemlélő úgy is gondolhatja, hogy amennyiben
innen nézem vemhes, de ha onnan, akkor meg nem az. Ez az ábra valóban
mutatja a mágneses tér és az elektromos tér növekedését és csökkenését, de
a fényhez sajnos semmi köze sincs. A fényben ilyen hullámok nincsenek.
Nos nézzük, hogy milyen elektronok keltenek olyan hullámokat! Miután a
hullám minden rendes ember fejében ilyen, hát bizony az elektronok is ugyanolyan
bárgyú Móricka-ábrákkal lettek megmagyarázva, mint amilyenekkel a fény is. Ez
ugye abból a téveszméből ered, hogy amennyiben az elektron részecske, (hiszen
rendes kis ködcsíkot hagy maga mögött a ködkamrában, vagyis jól látható pályája
van) akkor az valamiféle kis bogyó, ami érthetetlen módon más kísérletek során
teljesen karakteresen hullámszerűnek mutatja magát. Ilyen ábrázolási kísérletet
látunk ezen az ábrán. Ennek az elektronnak van hullámhossza, amplitúdója, és még
egy rendes keringési pályán is mozog. Képleletek is díszítik az ábrát, és ettől
mindjárt sokkal tudományosabban hat. A dolognak az a kis szépséghibája adódik,
hogy ilyen elektron, vagy elektronhullám sem létezik a valós világban. Mert az
elektron gömbszerű.
Ezen az ábrán már bogyó, és mint afféle rendes bogyó, megy a
pályáján mint egy kis csapágygolyó. Ez a bogyó azért szerepel az
előbbi ábrán is, csak a vizuális megértés megkönnyebbítésére. Mert
ő egyszerre bogyó és hullám is. A dolog igaz is, meg nem is. Az
elektron korpuszkula. No de mit is jelent a korpusz? A latin
szótárban C-vel találod, és a corpusculum a corpus = test kicsinyítős
változata. Vagyis testecske. De jelent még élettelen testet, vagy
olyasmit is, hogy árny, megholtnak a lelke. Ezek is mind nagyonnagyon találó értelmek, és a lélek szerepeltetése is jelzi az ókori
értelmezés „kettős természetét”. Hulla is, szellem is.
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Hogy ne legyenek kétségeink a felfogásról,
a könyv, amiből az ábrákat kölcsönöztem,
megmutatja azt, hogy hogyan is lesz sík szinusz
a körmozgásból. Igen, még én is így tanultam
annakidején a szinusz függvényt. Csak ennek
semmi köze sincsen az igazi elektronhoz.
A Bohr-féle kvantumfeltétel teljesülését abban látták, ha egész számú
teljes hullám van az atommag körül. Láttam már ilyen és erre merőleges
ábrázolást is, de persze mindkettő a „tudománytörténeti balgaságok”
rekeszbe tehető. Síkagyú ötlet. Ilyen pályákon sem keringenek az elektronok.
Ugyanígy „valószínűségi felhő” sem létezik abban az értelemben, ahogyan
gondolják. Ennek az az oka, hogy sohasem határozták meg a „hely” és a
„mozgás” szubatomi fogalmát. Ezt már előzőleg definiáltuk. Az elektron
valójában „n” helyen létezik, pontosabban annyi helyen van egyszerre, ahány
térkeltő forrás terében létezik. Minden ilyen forrás fénysebességgel
gömbszerűen kiáradó téridő rendszert generál, és ezek annyi irányba
taszigálják, és annyi helyen léteztetik a sajátidejükben a szerencsétlen
elektront, ahány irányból érkeznek. Ennek a hullámvilágnak vannak radiális
és tangenciális komponensei is. Kérdésünk: Akkor pedig hogyan jönnek létre
a vonalas színképek?
Ez itt egy folytonos színkép. Amolyan ideális fény,
amelyikben benne van az összes szín a vöröstől az ibolyáig. Ha egy
anyag magas hőmérsékleten van, akkor sok fényt bocsát ki, mert
meg akar szabadulni a felesleges gerjesztettségétől. Ez egy abszolút
fekete test sugárzása, vagy most inkább abszolút fehér testet kellett
volna mondanom? Csak azért, mert a fehéret a feketétől csak a
világosságjel különbözteti meg. Az elektronikában mindenképpen.
Akár úgy is mondhatnánk, hogy a fekete a legsötétebb fehér.
Ha megfigyeled egy utcai (távoli) izzólámpa fényét egy üvegprizmán keresztül, akkor egy ilyen
szivárványcsíkot (pöttyöt) fogsz látni. Szinte hibátlanul folyamatos színátmenettel. Ha egy higany, vagy
nátriumgőz lámpát keresel, akkor furcsa meglepetés fog érni, mert ilyenkor elkülönülő színes pöttyöknek fogod
látni a lámpákat, és még azt is könnyen meg tudod mondani, hogy milyen fényporok vannak benne összekeverve.
A nátriumgőz lámpánál két nagyon közeli fényerős sárga pöttyöt figyelhetsz meg, ami nem más, mint a D1, D2
vonal a Na színképében. Lényegében a Na domináns vonalait látod. Ha nincs prizmád, akkor szerezz az üvegesnél
egy 6-7 centiméteres üvegcsíkot, és vágasd fel egyforma hosszúra, majd ragaszd össze FBS ragasztóval prizmává.
Ragassz neki alját is. Egy óra múlva megtöltheted vízzel, és van egy jó kis prizmád a játszadozásra. (Szinte ingyen)
Most térjünk vissza a második ábrához! Ezen fekete alapon színes csíkokat látni. Alatta ugyanennek a
fordítottja látszik, ott pontosan itt hiányoznak a színek. De miért is van ez így?
Ez itt a tudományos magyarázat erre. A külső energiaközlés
hatására az elektronok külsőbb héjakra ugranak, majd kb. 10-8 sec alatt
visszaugranak az eredeti helyükre, és leadják a felesleges energiát. No
igen, de ezenközben hány fordulatot is tesznek meg? Néhány milliárdot
bizonyosan. Kérdések: Miért és hogyan és főképpen hova raktározzák
el „addig” az „energiát”? Egy hullámcsomag hogyan képes erre? Ha
csak úgy ki és beugranak, akkor pedig miért keltenek spektrumot. Az
ugrásfüggvénybe ez nemigen fér bele. Miért keletkeznek az
atomszerkezetekre nagyon jellemző vonalas színképek. Ha izzik egy
anyag, akkor kiáraszt bizonyos színeket, ha magasabb frekvenciájú fény
hatol át rajtuk, akkor lényegében pontosan ott és azt nyelik el, amit
egyébként ki szoktak bocsátani. A hullámok nemigen nyelnek el
semmit. Akkor ilyenkor mégiscsak részecskék? Ambivalens a dolog.
Ha leszóltuk a magyarázatot, akkor adnunk kellene egy jobbat. Mindenki tévedhet, de ez azért nem sikk.
Gyártsunk egy új „tévedést”. Talán nem lesz olyan igazi „tudományos tévedés”, de nekünk megteszi.
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Amennyiben visszaugrik egy elektron, az ezt nem lépcsőfüggvényszerűen teszi, hanem az atom energiájának
fogyása mentén fokozatosan. Akkor viszont spektrumot kelt. Ez a fény valamilyen színtől valamilyen színig tart.
Ez valamennyire megjelenik a színképben is, mert a vonalaknak különböző szélessége van. Mi ezeket a vonalakat
egyszínűnek gondoljuk, monokromatikusnak, de nem egészen azok. De miért is jelennek meg ezek a vonalak a
folyamatos színképben? Mert az atom akadozva keringeti az elektronját.
Az elektron az atommag speciális megnyilvánulása. Nem önálló részecske, hanem annak örökösen szerves
része. Ma önállónak hiszik, de nem az. Az elektron kelti a protont, és a proton kelti az elektront. Lényegében
mindig csak neutronokról beszélhetünk, csak annak gerjesztett vagy gerjesztetlen válfajáról. Gerjesztve Hidrogén
lesz belőle. Gyanús, hogy az ügy még ennél is bonyolultabb, de legyen ez egyelőre a munkahipotézisünk. Az
elektron és a proton akkor is kelti egymást, ha távol kerülnek egymástól. Az egydimenziós Univerzumon át. Ez
leírhatatlanul vékony szálszerű elemekből áll. Időtlennek mondhatjuk. Az Einstein-Podolszki-Rosen jelenség utal
rá. Ez is időtlenül gyors. Nem sért okságot, mert csak időtlen, nem előbbi.
(http://www.google.co.hu > keresőbe írjuk be: EPR paradoxon)
Ez egy furcsa elágazási rendszer, egy-egy pontból milliárdszám indul ki, majd ezek is újra és újra elágaznak.
Ezen át az egész univerzum minden dolga össze van kötve, egészen a szubatomokig. Mert vannak az általunk
közismert atomokon túl még kisebb atomok is. Ezekből is lehet csinálni egy „szubmengyelejev” táblázatot.
Gondoljuk itt a már felfedezett tau, müon, és elektronneutrínókra. Ezekből sok van az emberek és az állatok
közvetlen környezetében. Többek között ebből áll az auránk.
Minden dolgot – amit csak ismerünk – időforrások imaginálnak. Akár fénykvantumokról, akár anyagi
részecskékről van szó, ezek hozzák létre annak struktúráit. Kiáradásukat és hatásaikat ismeri a tudományunk, csak
félremagyarázza. Nézzünk erre egy példát!
Ez a két ábra ugyanabból a fénytani könyvből való, mint a szinuszos, és
egészen jól mutatja a problémát. Ha a fény egy anyagi akadály mellett halad el,
nem a felső ábra szerinti logikus dolgot műveli, hanem az alsó illogikusat.
Hullámai a tárgy hatására a tárgy felé bekanyarodnak, és nem egy rendes
fényhez méltó módon viselkednek. A felületi érdességgel magyarázták nekem.
Én úgy gondolom, hogy a fény tudja jobban a fizikát.
A bekanyarodás tény. No és ez az ábra van legközelebb a fény valódi
természetéhez. Mert volt már bogyócska, szinusz hullám, volt már füzetrugószerű hullám, és most pedig rétegekben terjedő hullám lett belőle. Semmi kétség,
a szerző még a lambdát is beleírta. De olvastam tűsugárzásszerű fényről is. El
kellene végre dönteni, mivel is van dolgunk. Mi már azt is sikeresen kimutattuk,
hogy az elhajlás anyagfüggő. Ha azt a kis fekete lencsét más-más anyagból
készítem, a jelenség nagyon változik. A szkeptikusok dugják bele a különböző
anyagú rudacskákat ugyanabba a mérőcsőbe. Így nem változik majd a felületi
érdesség. A jelenség viszont meg fog maradni. Ez bizonyítja azt, hogy a
fényelhajlás követi az anyag környezetében görbültebb téridő optikai hatásait. A
nagyobb fajsúlyú anyag nagyobb eltérítést okoz majd. Ugyanúgy mint a
csillagászatban az egymás mögé került tömegeknél tapasztalt „gravitációs
lencsék”.
Ez jó dolog, mert ezzel sokkal közelebb kerültünk a dolgok kettős természetéhez, és tiszteletben tartva az okos
elődeink bődületes melléfogásait is, jelezzük, hogy nem sok újat fedeztünk fel, csak másképpen értelmeztük azokat
a nagyszerű felfedezéseket, amelyek rámutattak a világ lényegére. A fényben, vagy a részecskékben is ugyanaz a
dolog meg kell, hogy legyen, mert kölcsönhatásba lépnek.
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A gerjesztett hidrogénatom ilyen
alakzatokat vehet fel. Ebből az emberek
fejében leginkább a bal fölső elképzelés
terjeng. A valóságban az elektronok laza
suhanással áthaladnak a tömött atommagon is.
Erre semmi magyarázatot nem találtam. Ezek
az ábrák rettenetesen messzire esnek a
teoretikus Móricka ábráktól. Azért ha
figyelünk, levonhatunk néhány konzekvenciát
belőle.
Mindezt egyetlen elektron produkálja. Az elektront hozzávetőlegesen 512 időforrás generálja. Ez három
időforrás elágazási fája, fraktálja, ami a végére 512-re szaporodik. A folyamatban nemcsak szaporodás, hanem
folyamatos elenyészés is van, ami abból ered, hogy a jelenséget lebonyolító tachionok közül sok kiszalad a
fenntartó múltteréből, mert csak a saját múltja tartja a virtuális elágazás és újrateremtődés folyamatában.
Lényegében úgy foghatjuk fel a dolgot, mint a több tükörben látható tükörképeinket, amelyek kis időkésedelemmel
mozdulnak velünk, és ugyan, mind valósnak hat, mégis csak egy igazi dolog van az egészben. Mi magunk. Így van
ez az elektronnál is. A kiindulási források egyre több helyen látják magukat, mert minden elágazás is valósnak hat.
És ahogyan a fáknál is van, a legkisebb faág, vagy hajszálgyökér is maga a fa. Egyik sejt kelti a másikat, és együtt
tartják fenn a teljes rendszert. Az elektron is ilyen képződmény. A centrális három forrás valószínűleg egyetlen
főágon terebélyesedik, és egyre nagyobb időeltérés (időellentmondás) tükröket generál, ami a végén összefüggő
réteggé áll össze. Három ilyen domináns réteg van, amelyekből a belső sima, és a külső már zavarosabb felszínű.
Két ilyen centrum van a neutronban, egy Nap és egy Holdközpont. Lényegében szimmetrikusan helyezkednek
el. Valószínű, hogy mindkettő elektront generál, csak másmilyent. Ebből a generációból fejlődik tovább a proton az
elektronok körül, és ez a fejlődés már sokkal nagyobb „tachionbokrokat” generál. 740000 körül lehet a felszíni
fraktál összes forráselemeinek száma. Itt a központi rendszer már olyan elfordító hatással van, hogy a forráselemek
visszakanyarodva sem érik el a sajátmúltjukat, így egyszerűen megszűnnek. Itt öt tükörréteg terjed kifelé, a legfelső
már úgy néz ki, mint egy begalvanizált gyapjú. (Aranygyapjú) Ezt kell megszerezni a mesebeli királyfinak,
méghozzá a legkisebbnek, ami azt is jelzi, hogy ez egy egészen a felszínig eljutó fraktálelem. Amikor megvan, ezt
viszi haza egy női típusú forrással (kiszabadított királyleány) együtt, aki eddig a hétfejű sárkány várában
raboskodott, és ennek transzportáló tere teszi lehetővé, hogy ez a hatalmassá dagadt szimmetria robbanás elölről
kezdhesse teremtési termékenységtáncát. Az idők végezetéig. De nem tovább. Az elektronból így lesz proton és a
protonból pedig elektron... Ez az anyag. Semmi sincsen benne, mégis megfogható. Nem anyagi felület, és mégis
magába zárja, vagy visszaveri a nekicsapódó fénykvantumokat.
Ha a neutron hasában már nagyon sok fény halmozódik fel, akkor úgy jár mint a kisgömböc. Ez a negyedik
halmazállapot, a plazma állapot. Ebben az állapotban az anyag már a teljes megszűnésének a határán van. Ezt
hozza létre a kavitáció is. Ezért durran olyan nagyot a villám. Lényegében azonos az anihilációval. No, és ezért kelt
olyan átfogó spektrumú elektromágneses jeleket. Röntgen és gamma sugárzást is. Ilyen az ívhegesztésnél is
keletkezik, csak a kutya sem foglalkozott vele. Mérjed csak le.
A legegyszerűbb részecskét is fénysebességgel kiáradó hullámterek övezik. Ezek jellegzetesen megváltoznak,
ha egy másik részecske kerül a közelbe. Most már együttesen jelentenek egy közös hullámteret. Ebben a térben
olyan potenciállyukak keletkeznek, amely a nagyon sebes kiáradás mellett a nukleon körül keringenek, vagy
keletkeznek olyanok is, amelyek lényegében állnak. Ezek szervezik a szilárd anyagot.
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ÍGE-IDŐ 42.
Erők és információk
Az előző számban arról elmélkedtünk, hogy hogyan lehet egyszerre valami hullám és részecske is. Erre
találtunk egy eléggé logikusnak tűnő megoldást. Tehát a hullámszerűség az elsődleges, de jobb hullám
elgondolásokat kell alkalmazni a munkánk során, mint a mai elgondolások. Térben terjedő hullámokat. Ennek is
ugyanúgy lesz hullámhossza, mint a megszokott megoldásoknak, de ez közelebb fog állni a természetben tapasztalt
dolgokhoz. Ebből a hullámból speciális esetekben olyan részecskéket is kaphatunk, ami a görcsös anyagelvűek
igényeit is kielégíti. Igaz, hogy ez a megfoghatóság csupán virtuális, de sebaj, maga a keltő jelenség is csak az
időbeli visszacsatoltságából létezik, vagyis az is virtuális. Az idő furcsa játéka. A részecskék elérik ugyan a már
tovább nem növekvő „látszólag kész” állapotot, de ez nem jelenti azt, hogy ezzel a keletkezési folyamat valóban
megszűnne. A keletkezés az idők végezetéig tart. Egy neutron soha nincs „kész”, mert állandóan a keletkezés
állapotában van. Persze ez a tér és a fénykvantumokra is igaz. Ezért azután hullámterük is folyamatosan keletkezik
és terjed, de forrásaik bentről kifelé állandóan elölről kezdik a teremtési folyamatot. Ennek fennmaradása
semmiféle energiát nem igényel, így azután nem is fogy el.
Ezzel olyan közvetítő közeghez jutunk, amely nem áll másból, mint téridő jellegű közegből, így az erők
közvetítéséhez nincsen szükség a már olyan jól levezetett, de felesleges „virtuális részecskékre”. Így már nem
kellenek gravitonok a gravitáció jelenségének magyarázatához sem. Az öt kölcsönhatásból négyet biztosan vissza
lehet vezetni a fentiekre. Egyúttal az újabban feltételezett infonok - az információtovábbítás misztikus részecskéi is
feleslegessé válnak, miután a gömbszerűen terjedő hullámok a forrás elmozdulásival modulálódnak, és ezzel az
információ eljut a tér egyik pontjáról a másikra. Lényegében az atomok egymás hullámtereiben léteznek, és ezek a
hullámok mechanikus mozgásokat és információs mozgást is közvetítenek. Ez nem többféle hullám, csak
ugyanannak a hullámnak a két tulajdonsága. A dolgot már ismeri a tudományunk, csak senki sem állította egységes
rendszerbe az összefüggéseket. Ez az egyes tudományágak egyre jobban elszeparálódásának, a pénz és
pozícióharcnak, és az egész tudomány filozófiamentességének a következménye. A tudománytörténet érdekes, de
nem pótolja a tudományt. Összefogás kell. Akkor jobban fogunk haladni.
Az előbbiekkel lényegében azt állítottam, hogy egyfajta információs óceánban fürdőzünk, mert minden elem
hullámai előbb-utóbb eléri a többi elemet. Ezzel a kérdéssel foglalkozott Fermi és Dirac is, akik matematikailag is
foglalkoztak a pertubációs (háborgatási) halmazok dinamikus rendszerével. Ennek kiterjedt irodalma van. A
gondolat beépült a quantum-chaos elméletekbe is. Ha ezt dinamikus forráshalmazok rendszerére is kiterjesztjük,
már közel állunk a világ lényegéhez. Az esszenciális térrétegek aktív kutatásával és matematikai feltárásával sokkal
jobb eredményeket fogunk kapni a célirányos gyakorlati kutatásoknál is.
Az, hogy a világ dinamikus elemekből épüljön fel, elengedhetetlen, és ez a dinamizmus hullámterében olyan
félelmetes mennyiségű tudást hordoz, hogy megér egynéhány misét. Ha meggondoljuk, akkor ezen át a hullámtéren
át az Univerzum egyetlen hatalmas egységet képez, és bármilyen elmozdulás apró modulációt okoz az egészben.
Egyetlen elektron is állandóan mozgásban van, de amennyiben egy tárgyat mozgatunk, amelyben ez az elektron
benne van, ennek a tárgynak ez a kiemelt elektronja is jelzi a tárgy elmozdulását. Ezzel azt akarom érzékeltetni,
hogy amennyiben érzékelő rendszereket fejlesztünk, immár célirányosan erre a célfeladatra, sok mindent
megtudhatunk még a világegyetemről.

AZ ATOMI SZINTŰ MOZGÁS
Ez a hullámvilágra alapozott világkép nem teszi munkanélkülivé a fizikusainkat, hanem éppen ellenkezőleg.
Munkát ad azoknak is, aki eddig nem jutottak érdemi munkához. Rengeteg tisztázatlan részletkérdést kell még
megoldani! De ez egy jobb elvnek látszik. Végre kivezet a kátyúból.
A különféle molekuláris és kristályszerkezeteket főképpen az interferenciális lyukak tartják tárgyak,
megfogható tárgyak formájában. Ettől maradnak együtt. Ezek az interferenciák főképpen közelre igen aktívak, de
nagyobb távolságba is hatnak. A gázok is halmazba igyekeznek. Ha óvatosan kiborítunk egy Föld körül keringő
űrhajóban egy pohár vizet, akkor az egy kis amorf gombóc alakját öltve együtt marad. Nem árt, ha a kísérlet végén
betessékeljük egy nylonzacskóba, mert amennyiben valamilyen tárgyat elér, a felületi feszültség miatt szétfut azon.
Ezért például egy hagyományos WC az űrhajókon alkalmatlan, mert a végtermék mindenféle kalandozásba kezd
körülöttünk. Ezért dollármilliókért egy elszívós klotyót fejlesztettek az űrhajókra. A Föld és minden égitest anyagai
fajsúly rétegeződésben rendeződnek. A nehezebb kerül alulra, a könnyebb kerül felülre. Minden égitest csak a
tömegéhez mérten tudja megtartani az anyagokat. Ez az egyes atomokra vonatkoztatott lokális szökési sebességre
vezet. A kisebb égitesteket a nehezebb gázok is el tudják hagyni, ameddig a Földet csak a Hidrogén és a Hélium
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akarja elhagyni. Az Oxigén és a Nitrogén már megmarad a Földünk vonzásában. Ez egyúttal behatárolja a homo
sapiens által lakható bolygók körét, mert a nagyobb bolygók légkörében megmaradó Hidrogén már nagyon kedvez
a Nitrogén és A Hidrogén fúziójának, vagyis az ammónia képződésének. Ennek túlzott felgyülemlése
alkalmatlanná teszi a légkört az emberi életre. Arról nem is szólva, mennyire meg kellene combosodnunk a
fokozott gravitáció miatt.
De nézzük meg a beígért szilárd testeket! Egy anyaghalmaz addig marad együtt szilárdan, ameddig az atomok
egymást megtartó ereje nem lépi át azt a kritikus határt, amikor már visszafordíthatatlan deformációba nem kerül.
Az sem mindegy, hogy egy-egy atom mennyi fényt hordoz, miután a fény az anyagi részecske börtönüket belülről
püfölik, döngetik. Kijönni nem könnyen tudnak, mert az időtükrök visszaverik őket. Igen ám, de a fénykvantumok
maguk előtt halmozott időkupakja a visszaverődés során akadálytalanul tovább repül a tér minden irányába. A
fénymagok visszaverődnek. Ezek a kupakok a nukleonokat elhagyva még nagyon hatékonyak, de távolabb már
nem annyira. Csökken a görbületi tényezőjük. De ne tévesszük szem elől, hogy a fénykvantum parányi
forrásrendszere egy lényegében végtelen időréteg sűrűségű központi zónát termelt, és ez a nagyon sűrű
rétegrendszer akkor is megmarad, amikor a fénykvantum magtalan meddővé válik! Ez lehet a titokzatos ötödik erő
oka. Emiatt nem tudnak egymáshoz vonzódni az atommagban a protonok és a neutronok egy bizonyos távolsági
határnál jobban. Magasabb hőmérsékleten a jelenség intenzívebb, mert a közegben sok fénykvantum van, ami
persze felgyorsítja az atomok fénnyel való feltöltését is. Ez egészen a termodinamikai egyensúly kialakulásáig tart.
Ekkor is lépnek be és ki a nukleonokba fénykvantumok, de ugyanannyi megy befelé, mint amennyi kifelé.
Ha belenézünk egy izzó kerámiaégető kemencébe, ott minden egyforma színű, minden egyformán izzik.
Ahogy hűlni kezd, lassan megjelennek a tárgyak eredeti színei. Ilyenkor már a kemencéből érkező fény egyre
sötétebb vörös, és igazából a külső fehér fény visszavert színei látszanak a hűlőben lévő tárgyakról. Maga a
kemence belső színe egyre inkább közelít az infravöröshöz. 600 C° körül a kemence saját fénye már nem látszik.
De ettől még veszélyesen meleg. Atomjai és atomhalmazai még szabadulnak a beléjük erőszakolt fénytől, csak
először a kisebb méretű sárgás fénykvantumok távoznak, majd sorra az egyre nagyobbak a vörös felé. Szépen
végighalad a spektrumon. Onnan indul, ahol a legmagasabb volt a hőmérséklet, és oda érkezik, ahol újra
egyensúlyba kerül a környezeti hőmérséklettel. Itt is van emissziós színkép, csak szépen sorban. Ha prizmával
figyelnénk, akkor először egy sárgás téglavörösestől az infravörösig terjedő spektrumot mutatna a prizmánk, majd
egyre szűkülne a prizma színképi sávja, végül kialudna egy egészen sötét vörösben. A legnagyobb átmérőjű vörös
fénykvantumok szöknek ki utoljára. Hihetetlen, de ezek a legnagyobb energiájúak. A nukleonok pikkelyei egyre
jobban lecsukódnak, így ez a szabadulási versenyfutása lelassul, majd leáll. Ezek a maradék fénykvantumok már
csak ritkán és nehezen tudják elhagyni börtönüket.
De mi történik, ha légüres térbe helyezzük őket? A kifelé szívott pikkelyek fényt fognak kiereszteni, mert
kissé felnyílnak. Ilyenkor fény (hő) elnyelésre is hajlamosak, ha van fény a környezetükben. A kitáguló gáz vagy
folyadék lehűl, az összepréselt pedig felmelegszik. Így működik a hűtőszekrényed. Ha ezzel akarod lehűteni a
konyhádat, tévedésben vagy, mert több meleget termel, mint hideget. Ha a hátsó hő leadó radiátora az épületen
kívül lenne, akkor tényleg hűtene. A hideg levegőben kevesebb a fény. Ezért a környezetéből igyekszik elérni a
termodinamikai egyensúlyát. Így a tárgyakból és a lakókból egyensúlyozza ki magát. A légüres térben a víz
szobahőmérsékleten is felforr, és ugyanúgy bugyog, mint a tűzön a fazékban. Szerezz egy műanyag fecskendőt,
szívjál bele egy újnyi vizet, majd fogjad be, és szívd meg a dugattyúját. A vized forrni kezd. Ezért gőzölögnek a
jégből és kőtörmelékből álló üstökösök. Ettől van csóvájuk a 270 C° hidegben is. A vákuumban minden anyag
fokozottabban gőzölög (szublimál), vagy fel is forr. Ezért bajlódtak annyit a Holdautó kenőanyagával, míg végül
(ha jól emlékszem) fémnátriumot használtak erre. (Egy magyar mérnök tervezte). A Nátrium vákuumtűrőbb volt,
nem gőzölgött olyan intenzíven. Két dolgot említettem az űrtechnikából, de már ez is jelzi, hogy nem hétköznapi
anyagokat és megoldásokat kell itt alkalmazni.
Egy nagyon hasonló jelenség lép fel a kavitációnál is, és itt már néhány (4-8) bar ugrásszerű
nyomáscsökkenés is teljes anyag-megsemmisüléshez vezet. A folyamat erősen hő termelő. Minden fény, ami eddig
az anyagba zárva raboskodott az kiszabadul. A folyamat nem kémiai, de nem is igazán fizikai. Az anyag nem
alakul át energiává, hanem megszűnik az atom, és a fény szétszalad. Persze nem 1-2 foton, hanem sokmilliárd
fénykvantum szabadul fel ilyenkor, mert a folyamat minden irányból látszik. Az energia nem a folyamat során
keletkezik, vagy alakul át anyagból energiává, hanem akár évmilliárdok óta benne van abban. A dolog csapvízzel,
tengervízzel is működik. Minden folyadék vagy gáz megsemmisíthető benne. Ezek a pozitívumai. Vannak
negatívumai is, de ezek megoldhatók. Nincsenek veszélyesen sugárzó maradékanyagok. A folyamat több módon is
megvalósítható. A hajócsavaroknál és a vegyipari csöveknél már egy évszázada küzdenek ellene a tervező
mérnökök. Az emberiség lökött. Az egyik helyen hőerőműveket működtet, a másikon hűtőtornyokat épít, hogy
megszabaduljon a melegtől. Ötlettelenségünkben pocsékolunk? Még van miből.
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Visszatérve a mozgás témájához, a halmazok minden mozgásnál valamilyen szinten deformálódnak. A
mozgás irányában először összetömörödnek, majd ez a lökéshullám végigterjed az egész anyagi halmazon. Ha a
szilárdsági-rugalmassági tényezők elegendőek, akkor több (sok) lengés halad végig rugalmasan a rendszeren, majd
az erőhatás atom-atomot elektronhéjaival (hullámtereivel) tolva elindul a tárgy. Ha nem szakítják szét a mozgást
kiváltó erőt képviselő folyamatok. Ez lehet egy másik tárgy, vagy erőtér is. Ha tárgy, akkor is csak erőterekről van
szó, hiszen minden anyag külső felületén elektronok vannak, amelyek taszítják egymást. Ezek az elektronok
nagyon közel kerülhetnek egymáshoz, de a taszító hatásuk (körülbelül) a távolság négyzetével nő. Ezért a
közeledéssel egyre nagyobb taszítóerő lép fel közöttük. Akkor is csak ez történik, ha egy krétát tologatunk az
asztalon. A folyamatot egy jó nagy négyzetráccsal felcicomázott géllel lehetne látványosan modellezni és
bemutatni. Akkor minden folyamat szemléletesebben látható.
Így azután minden mozgás, deformáció, anyag destrukció és fúzió egy rendszerbe került, és csak az a kérdés,
hogy aktuálisan melyik a domináns folyamat. Egy radírgumit hajlíthatok, nyújthatok, csavarhatok,
összenyomhatok, vagy beledöfhetek egy tűt. Más-más képlettel számolok, de mindig ugyanaz a radírom. No és
még a mozgás maga is idesorolható, mert ennek során is felléphet valamennyi tényező. Fel is lép. És még nem is
említettem a közegellenállást, alaki tényezőket, vagy az örvények hatását.
Egy biztos! Mindig atomok mozognak, ha tárgyakat mozgatunk. Ezek nincsenek teljesen merev kötésben.
Tehát minden mozgás interferenciafüggő, hullámjelenségektől függ. Ezt maguk az atomok keltik. A hullámok
egymással interferenciákat szülnek, de ez nem írható szinuszok összeadásával, vagy kivonásával. Erre már a fény
vizsgálatánál rá kellett volna jönni. Mert ott is megmutatkozott. Ha két szinuszos rezgést összeadok, akkor Az
atomok függvényei (ha az információs szitálást ki is hagyjuk) nagyon bonyodalmasak. Itt egy 740000 dimenziós
függvényt kellene vizsgálni már egyetlen neutron esetében is. Ez egyelőre nélkülözi a matematikai támogatást. A
fénykvantumok látszanak elérhető feladatnak. Ha nem hagyjuk ki a szitálás pillanatnyi helyzetét, akkor viszont
egyszerre kellene leírnunk a teljes Univerzumot, méghozzá szubatomi szinten. Minden részecskét, atomot,
fénykvantumot, az általuk aktuálisan végzett összes elmozdulásával együtt. Ezzel ugyan meglenne az Univerzum
teljessége, de csak egyetlen adott pillanatra. Lásd a pont „n” dimenziós interpretációját. Már ebben az egyetlen
pontban is benne van a teljes világegyetem. Ezért eloszlási felhő-szerű már egyetlen pont is, és ezért szitál „n”
térben. Ha egy halmaz valódi elmozdulását akarjuk leírni, akkor hasonló feladattal találjuk magunkat szemben.
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ÍGE-IDŐ 43.
Közeledő és távolodó atomok
Előzőekben már foglalkoztunk a kérdéssel, de még sok elvarratlan szál maradt. Vegyük sorra a jelenségeket,
és ezzel talán sikerül beillesztenünk az elméleti filozófiát a gyakorlati életbe is. Nézzünk erre néhány gyakorlati
példát! Olyanokat, amelyek ténylegesen közel állnak a mindennapi élet problémáihoz.
HAJLÍTÁS
Az egyenletesen elrendezett atomok lényegében egyforma távolságra
helyezkednek el egymástól elméleti modellünkben. Azért mondom hogy
elméleti, mert bizony nagyon sok hatás éri a nyugalmi testet is a
környezetből. Nem egyenletesen egyforma a hőmérséklete, mert ahonnan
több fény éri, azon az oldalán melegebb. Ha melegebb, akkor az az oldala
meg is nyúlik. Az alul lévő atomok nagyobb nyomást szenvednek, mint a
legfelsőbbek. Ez a dolog mindenféle dilatációkat okoz, amit teljességgel nem
hagyhatunk figyelmen kívül.
Szóval, ha most meghajlítjuk a testünket, akkor a domború oldalon az
atomjai eltávolodnak egymástól, a homorú oldalon pedig zömülnek,
közelednek. Ebből nyilvánvalóan az következik, hogy ahol távolodnak
(ritkulnak) ott lehűl, mert itt további fénykvantumokat tud elnyelni
környezetéből, ahol pedig közelednek, ott fény préselődik ki belőlük. A fény,
ami elhagyja, magán fogja hordozni az anyagjellemzőket is. Ennek az az oka,
hogy a nukleonok (atommagok) által kisugárzott fényt az útjukba eső
elektronok keringési ritmusa és egyúttal ciklikus szórása is modulálja. Így
keletkeznek a színképek. Ennek igazát könnyen el lehet dönteni egy
infravörös spektrumanalízissel.
A hajlítás során az atomok a kristályrács (vagy molekula) atomjai
mechanikus kényszerítő erő hatására kikerülnek eddigi hullámpozíciójukból,
és amennyiben még van megtartó erővel bíró másik potenciál-lyuk, akkor
abban igyekeznek megmaradni. Ha nincs egyfajta diszlokációs hiba, mikro
repedés lép fel a rácsban. Kiszakad az atom a kötőerőt biztosító társaságból.
A rideg, kemény anyagok rácsában keményebbek a kötések, ameddig például
egy gumirúd nagyon sok hajlítást is kibír. Itt a kötések lazábbak, gyengébbek,
de távolabbra hatóak.
Az anyagban lévő fény, ami szintén részt vesz a dologban, hiszen szinte elengedhetetlen szimbiózisban van a
nukleonokkal, a rugalmas anyagokból nem préselődik ki olyan mértékben, és így az sokáig megtartja rugalmas
állapotát, mert vissza tud térni eredeti pozíciójába. Azt is tapasztalhatjuk, hogy a műanyagok egy jelentős része
megöregszik, mert lassan elveszíti a lágyító anyagokat, és ezáltal (miután atomokat és ezzel hullámkeltő
rendszereket veszít a kiindulási állapotához képest) leépülnek eredeti, új, gyártási állapotban kialakult kötései. Mert
minden anyag szublimál valamilyen mértékben. Ezért érezzük a szagát. Ez az anyagra jellemző szag felerősödik
mindenfajta anyagmegmunkálásnál. Mert ilyenkor fokozott az anyagveszteség.
NYÚLÁS
Jól látszik az anyag nyújtásánál, hogy ugyan anyagtól
erősen függő módon, de van egy lineáris szakasz, ameddig
az anyag arányosan nyúlik, majd az E pontban eléri a
rugalmassági határt, majd ezután nem sokkal az F pontban
megfolyik, és itt hirtelen aránytalanul nyúlni kezd. Ekkor
már irreverzibilisen deformálódik. Itt már rohamosan
elszakadnak az anyag atomjai egymástól, mert az egyes
atomokat körülvevő interferenciák ekkor már nem
elegendőek az anyag atomjainak összetartásához.
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Az alapelv szabadon alkalmazható az összes mechanikus beavatkozás során. A ritmikus terhelés sokkal
intenzívebben fárasztja az anyagot, mint a statikus terhelés, mert sokszorosára gyorsítja a fény kiszorítgatását. Jó
példa erre a levegő párásító ultrahangos berendezés, ami gőzszerű párát kelt a vízből. Itt is mechanikus hatásra
szakad ki a vízből a vízcseppecske, és el is hagyja a víz felszínét. Ez nem a hagyományos értelemben érthető
szublimáció, és nem is gőz. A víz folyékony permet alakban távozik a víz felszínéről.
Minden anyagi halmazt az atomjai által keltett anyaghullámok és energiahullámok tartanak egyben, mert az
esszenciális hullámok vonzó és taszító hatást is kifejtenek. Az egymást követő longitudinális jellegű hullámoknak
határozott Víz típusú határfelületei, szeparátorai vannak, amelyek mindig taszító hatásúak, és ezek között egy igen
bonyodalmas kettős, hármas törésű vonzó hatású időrendszer esszencia van. Ez is fénysebességgel távolodik az
anyagtól, de szívó hatású a negatív időrendszere miatt. Ezek a hullámok igen sok forráspontban keletkeznek, és így
nagyon bonyolult interferenciákat, együtthatásokat hoznak létre az atom körüli térben. Ezek az erők hol vonzóak,
hol taszítóak, annak függvényében, hogy éppen milyen természetű hullámzóna halad át egy adott ponton. Igen ám,
de annyi erőhatás lép fel ezen az ominózus ponton, ahány hullámforrás terei elérik. Ezekben a hullámterekben ez a
pont máshol és máshol van, és más-más irányban mozog, mert minden ilyen hullámkeltő időrendszere máshol
határozza meg. Persze pont alatt én most nem a geometriából untig megszokott pontot értem, hanem magát a
hullámforrást, a fizikai pontot. Miután a sorozat elején már megállapodtunk abban, hogy semmi más nem létezik az
Univerzumban, mint ezek a furcsa dinamikus pontok, és minden egyéb dolog az ezek sajátos törvényszerűségei
szerint imaginálódik bele az általuk keltett világba.
Előzőleg már volt róla szó, de sok erre irányuló kérdést kaptunk, úgyhogy megkísérlem más szemszögből is
megvilágítani a gázokról írt gondolataimat. Hasonlóak a törvények, mint a szilárd anyagoknál, de azért nem
azonosak. Mindkettő összenyomható, ellentétben a közéjük eső halmazállapotú folyadékok összenyomhatatlan
viselkedésével. De bármely halmazállapotú anyagot préselünk össze, az felmelegszik. Miután a belőlük kipréselt
fény elhagyta a terepet, felveszik a környezeti hőmérsékletet. Az az érdekes, hogy ettől minden anyag megváltozik,
mondhatjuk elfárad. Másmilyen lesz attól, hogy kinyomkodjuk belőlük a fényt. Ez nem regenerálódik olyan
könnyen, mert csak sokkal magasabb hőmérsékleten (megolvasztással) kényszeríthető vissza a nukleonokban.
Ekkor egy teljesen lepusztult rozsdás vasból ismét hasznosítható anyag lesz, amely sokáig megőrzi újra
megszerzett fiatalságát.
Az egyensúlytalan izotóp elemek esetében fontos tudnunk azt is, hogy ezek egy kis logikával veszélytelen
elemekké alakíthatóak. Ezt már csinálják a gyakorlatban. Neutron besugárzással hoznak létre új anyagot a sugárzó
anyagból. De kavitációs anihilációval is meg lehet szabadulni a kellemetlenkedő sugárzó hulladéktól. Erre is
ismerek gyakorlati példákat. Ugyanennek egy másik értelmes megvalósítása egy szenzációs magyar
szabadalomban jelent meg, ahol plazmaállapotba hozták a kellemetlen anyagot, ahol részben anihilált, részben
alkotó elemeire bomlott, amelyek már nem voltak veszélyesek. Hasonló jelenség zajlik ilyenkor, mint a
villámcsatornában. Csak hasonló, mert sokkal kisebb árammal, és sokkal kisebb feszültséggel zajlik a folyamat a
mesterséges változatban.
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ÍGE-IDŐ 44.
Milyen egy részecske belülről ?
Ez a kérdés már sokaknak forgott a fejében, és sokan meg is kísérelték, hogy megtudják a titkot. Már
évtizedekkel ezelőtt méréseket eszeltek ki ennek felderítésére, és nem is eredménytelenül. Lényegében ez vezetett
azokra az eredményekre, amelyek felbolydították a tudomány poshadó állóvizét. Ismételten megjegyzem azt, hogy
minden igazi eredményt nagy tisztelettel és alázattal elismerek. A baj egy határral lejjebb van, ott ahol már
elengedhetetlenek a hibátlan alapelvek. A hullámfüggvények és a tömeg ekvivalenciája elodázás volt, mert ugyan
ezek sohasem válnak a mai közfelfogás szerint egyenlővé, a tudomány egy kis időt nyert ezzel a félrevezető
humbuggal. A „tömeg” jelenség, méghozzá hullámjelenség, és ez nagyon makacs tény. Ezen az sem segít, ha
egyhelyben hullámzó függvényeket dolgozunk ki, mert az állóhullámokat is mozgó hullámok kölcsönös hatása (és
nem kölcsönhatása!) okozza. A hullám mindig mozgásban van, ezért az „állóhullám” kifejezés nagyon félrevezető.
Tudniillik nem a hullám áll, hanem a hullámok bizonyos kölcsönhatási zónái, ahol viszonylag állandó
erőviszonyok stabilizálódnak. Ezt tudományosabban interferenciának hívják.
Itt mutatok egy érdekes jelenséget, amit két filmre fénymásolt spirált helyeztem
egymásra, majd szépen kezdtem eltolni őket. Az utolsó képnél nagyot mozdítottam a felső
filmen Ezt a képet lejjebb újra megmutatom, mert az anyag hullámvilágában roppant fontos
dologra mutat rá. Ahogy A két „merev” spirál elmozdul egymáson minduntalan új
„másodlagos” minták, fekete sugarak jelennek meg a képen. Ha forgatnám ezeket a
spirálokat, úgy nézne ki a dolog, mintha kifelé terjednének. Ha ilyenkor egymásra
helyezném ezt a két mozgó képet, akkor a forgásiránytól függően kifelé, vagy befelé
terjedők lennének ezek az interferenciák. Különösen ezen a mozgó ábrán további
parabolikus jellegű interferenciák is megfigyelhetők, ami a képernyő méretétől és a
beállított felbontástól függőek, és a képernyő vízszintes felbontási soraiból ered. (A
monitor vízszintes vonalakból alkotja a szemlélt képet)
Ezek egyúttal a spirálisok és a párhuzamos vonalak interferenciajelenségét is bemutatják az olvasónak. A
távoli hullámforrások ilyen (gyakorlatilag párhuzamos) hullámrétegekkel lépnek be a hullámkölcsönhatásokba
Ennek főképpen a gravitáció megértésénél van igazán szerepe. Mert mondjuk a tőlünk 6000 kilométerre a Föld
központjában lévő atomok is ilyen spirális hullámokat generálnak, de ez egy a Föld felszínén lévő atomra nézve
lényegében már teljesen párhuzamosnak gondolhatók.
Egy ilyen kis területen már elenyésző görbültség jelenik meg. Ezért
említettem a párhuzamos vonalakat. Ha az itt jobbra lévő képet szemléljük,
további furcsaságokat is felfedezhetünk. A két spirálcentrum között megjelenik
egy orsó alakú tartomány. Hasonlóak az atomok között is megjelennek, és ez
nagyon hasonló formai megjelenést mutat a mágneses és elektromos terek
képéhez. Hát persze, mert ezek is az atomokból erednek. Az atomok pedig nem
valami kompakt kis zárt bogyók, hanem lényegüket tekintve hullámok,
amelyek az atomokat keltő dimenzióforrások által keltődnek folyamatosan, és
mindenen áthatoló időhullám világuk a végtelenbe nyúlik. Ez a mikro és a
makrokozmoszban egyaránt érezteti a hatását. Ezzel el is temethetjük az összes
graviton elméletet. Béke poraikra. (Ezek a „virtuális”, vagyis képzelt, képzetes
részecskék a materializmus torzszülöttjei voltak, amelyekkel a napjainkig is
teljességgel megoldatlan tömegvonzási jelenséget igyekeztek megmagyarázni.)
Az anyag spirálgömbi hullámvilága hatékony magyarázattal szolgál a
kölcsönhatási erőkre. Ennek nincsenek anyagi részecskéi. Esszenciális
hullámokból állnak. Ezek az erők olyan időközegben terjednek, amelyről az
előző lapokon már sokat írtam. A fénykvantumok lényegében a téridő
kvantumokban keletkezett téridő kvantumok, és úgy a tér, mit a fény is téridő
jellegű eléggé komplex teret áraszt a végtelenbe. Ennek radiális és tangenciális
összetevői vannak, magyarul kifelé, befelé is mozgató, de emellett forgató
hatása is van.
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Az anyagi részecskék sokkal több időforrás által keltődnek, így terük is sokkal komplikáltabb. Ezek között az
idő-visszacsatolási örvényrendszerek között a neutronsorozat a legjellemzőbb anyagi sorozat. Ennek két válfaját
ismerjük; az anyag és az antianyag. Az antianyagot világunkban csak milliomod másodpercig tudjuk fenntartani.
Itteni létét maga a téridőnk sem támogatja. Ha megmaradna, nagyon veszélyes dolog lenne, mert minden anyagi
dologgal érintkezve atomrobbanásszerű hihetetlenül nagy energia felszabadulással szűnne meg a megérintett
anyaggal együtt. Egy kilónyi antianyag és egy kilónyi anyag találkozása után Budapest helyén csak egy óriási
bombatölcsér maradna. Ennyi energia lapul az anyag belsejében.
A neutronsorozat tagjai nagyon tartósak, úgy is mondhatjuk, hogy „végtelen ideig” megmaradnak. De ha
felnézel az előző mondatra, ez paradoxonnak látszik. Ha megsemmisül, hogy lenne végtelen ideig tartós? Ezt a
kérdést a materialista tudomány úgy igyekezett megoldani, hogy ilyenkor is megmarad az anyag, csak ez esetben
energiává alakul. Ezt több jelenség is alátámasztani látszott. De az anyag nem alakul energiává, mert nem más,
mint az energia speciális formája. Vagyis már az, és nem lesz azzá. Miután a részecske a forrásainak
múlthullámaiból áll, nincsen benne semmi olyasféle, amit a század elején képzelegtek róla. Miután mint főpapnak
némi betekintésem van az Isten Legújabb Szövetségi tanításiba, ideidézem, hogy mit küldött egy mai prófétán át
erről a kérdésről. Ha én ilyen szépen el tudnám mondani... EZEK ISTEN IGÉI.

Anyag
1.

Az Úr Jézus hatalma szavának, a fizikai idő Szent Lelkének, a kibocsátásának a hatására
keletkezett a fizikai Világ.

2.

A fizikai Világot nagyon gyors idő hozta létre, ami mindenre képessé tehet bennünket. Csak
a Világ teszi lehetővé a visszatérést minden teremtett számára.

3.

Az idő állóhullámai az, ami létrehozta az alakzatokat. Az állóhullámot mindig a haladó
hullám hozza létre. A haladó hullám, amíg mozog, addig az állóhullám fennmarad. Ha a
jelenpont megszűnik, az anyag eltűnik.

4.

Az anyagot a nagyon gyors fizikai idő Szent Lélek jelenének folyamatos múlttá válása hozza
létre és tartja fenn, ami nem valóságos dolog.

5.

A jelenpont folyamatosan bocsátja ki az időt, ami múlttá válik, amíg a jelenpont megvan.

6.

Legalább két haladó hullám kell ahhoz, hogy létrejöjjön egy állóhullám. A jelenpont az, ami
a haladóhullámot létrehozza.

7.

Sok jelenpont van egy-egy anyagi részecskékben. Az anyagi részecske nem más, mint
időfalakkal határolt alakzat, ami a jelenpont által kisugárzott idő múlttá vált hullámainak az
egymásra hatásából keletkezik. Az anyag a múlt határai, múlttá vált jelen terméke.

8.

Időfal áthatolhatatlan, ezért megfogható az anyag. Időfal áthatolhatatlansága azt jelenti,
mintha a hétfőből akarnánk átmenni a szerdába, nem lehet, mert a kedd közbe van.

9.

A fizikai test fizikai idő által van. Ha a fizikai időről lekapcsolod, akkor nem test már, akkor
nem része a fizikai Világnak.

10. Az idő nem más, mint sok-sok múltnak az összessége.
11. Az anyagot meg lehet szüntetni. Az anyag nyom nélkül eltűnik, mert időhatárok alkotják.
12. Amikor „idő többet nem lészen”, Úr Jézus visszavonja hatalma szavát, a fizikai idő Szent
Lelkét, eltűnnek a múlt hullámai és megszűnik az anyag nyomtalanul.

Ezt a táblázatban közölt szöveget nem én írtam, de érdekes módon több helyen használja azt a terminológiát,
amelyet munkám során eddig használtam. Logikailag minden elemében ugyanazt az alapelvet hordozza, amelyet
világias szavakkal elmagyarázni igyekeztem a kedves olvasónak. Ez a tizenkét szúra* önmagáért beszél. Ez bizony
fizika, méghozzá olyan mélységben, amelyet már régóta hiányol a világ. Konkrét, mert csak a lényeget tartalmazza.
Szűkszavúan, tömören, lényegre törően. Nos, ez van az anyag belsejében. Materialista megközelítéssel a semmi.
Csak Idő, és ez egyúttal a minden.
* Szúra: Vallási irat (pl. Korán, vagy Biblia) egy verse
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ÍGE-IDŐ 45.
Mi a gravitáció ?
A témáról már sokszor beszéltünk, de megérdemel a kérdés még egy lapot. A gravitáció rejtélyes dolog.
Nagyon rejtélyes. Azok a képletek, amit erről kieszeltek bizony pontatlanok, és már eljött az ideje annak, hogy
megváltoztassuk azt a téves szemléletet, amely napjainkban teljességgel uralja a világot ezzel kapcsolatban.

Ezt tanultuk, és ma is ez tanulható a gravitációról, és ez a képlet világosan mutatja azt, hogy itt a képlet
megalkotója erőkben (F), tömegekben (m), és az azok közötti távolságban (r) gondolkodott. Azt, hogy mi közvetíti
ezt az erőt, nem nagyon firtatták, mert senki sem tudott érdemi választ kitalálni. A nagy helyzet az, hogy amikor m1
és m2 egyenlő nagyságú tömegek, akkor még ez a képlet sem helyes, mert az erőhatás ilyenkor lényegesen
lecsökken. Az érdekes az, hogy különböző, nagyon eltérő tömegek esetén a képlettel számolt adatok nagyjából
megegyeznek a valóságban mértekkel. Akik erről részletesebb anyagokat keresnek, azoknak meleg szívvel ajánlom
Sarkadi Dezső honlapját. Ő lakásához mérve hatalmas (6 méteres) és precíz méréseket lehetővé tevő
berendezéseivel mérte ezt a hihetetlen anomáliát. http://www.geocities.com/fhunman/gravity.html
A gravitációt mindenféle virtuális részecskékkel igyekeznek megmagyarázni (graviton elméletek, amelyek
virtuális gravitációs részecskékkel operálva igyekszenek magyarázatot találni a gravitáció jelenségére), de ne
felejtsük azt, hogy a virtuális képzetest, elképzeltet, kitaláltat, nem valóságost jelent. Ilyenek szerintünk a
természetben nem léteznek. Egyszóval még akad dolga az elkövetkező nemzedékeknek is.
Az előző lapon már mutattam azokat az interferenciákat, amelyek két spirális hullámtér együttes eredőjeként
lépnek fel. A valóság persze ennél nagyságrendekkel bonyolultabb. Ezek a hullámterek nem anyagiak és nem is
elektromágnesesek. A gravitáció, a mágneses tér, és az elektromos tér képleteikben rokon dolgok, de az általunk
már ismert módon azért különböznek egymástól.

Ezekben az itt idézett törvényekben szólongat minket a természet, hogy vegyük észre a természet erőinek az
összefüggési rendszereit. Két mágnest vonzó vagy taszító ereje is a távolság négyzetévek változik, mint ahogyan a
gravitáció is.

De ugyanilyen erők feszülnek az elektrosztatikában is két töltés között, így például a kondenzátorok lemezei
között is hasonló viszonyok uralkodnak
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A gravitáció misztikus jelenség a mai tudományban, mert
hiányoznak azok a természet alapjait képező jelenségek a palettáról,
amelyekkel megérthető. Schwartschild matematikai megközelítésére
szokás hivatkozni, aki eléggé jó elképzelések irányában mozdult el, de a
nagyközönség számára ezek ugyanolyan ezoterikusak, mint a kártyajóslás.
Gyakori megoldás ez az itt megmutatott ábrasor, ahol egy síkot (ez
akar a tér lenni) elgörbít a tömeg. Ez egy szarvas hiba, hiszen magát a
teret sem definiálták. Ez egy kezdetleges mátrix. Itt a tömeg függetlenül
létezik a tértől, ami jelen esetben egy mátrixsík, és ez a „teher alatt
behorpad, vagy „benyúlik”, mint egy kifeszített gumilepedő. Láttam is
ilyen modellt az ELTE fizikai intézetében valaha, és ebbe a kis benyúlt
gumitölcsérbe oldalról belegurított fizikus kollégám egy másik
golyócskát, amely körbe-körbe rohangált, mint egy bolygó a központi
csillag körül, majd ahogy lendületét vesztette, fékeződött, úgy közeledett
a nagyobb (a Napot jelentő) golyó felé, majd egyszer csak megállt
mellette. Belezuhant.
Az a pikáns az egészben, hogy a dolog valóban sok analógiát
mutatott a természetben tapasztalható dolgokkal. Csak az a baj, hogy egy
jóhiszemű tévedés többet árt a tudománynak, mint az, ami ellen
szélmalomharcokat vív. Ha már van egy hihető megoldás, az nagyon
lefékezi a felfedező kedvet. Ez a magyarázat eklatáns példája volt ennek a
veszélynek. Száz évvel elodázta a kérdés valós megoldását. A
tudománynak maga a tudomány okozza a legnagyobb károkat.
A tömegek környezetében valóban jól érzékelhetően görbült a téridő.
Ez a régi feltevés és megfigyelés helyes. Görbült, de nem elgörbül, hanem
görbültre keletkezik. Így azután egyetlen fénykvantumnak is van tömege,
mert az is görbült tereket kelt. A fénykvantumok hullámtere többnyire
acentrálisan gömbszerű. Régebben (tizenöt éve) még mást írtam volna, de
éppen mostanában hírlik, hogy nagyon lelassították a fényt, és szerintem
teljesen meg is lehet állítani a fénykvantumot, hiszen a térkvantum is
ilyen „álló” fénykvantum. Csak forrásszámukban térnek el egymástól. Ez
egyúttal azt a reményt is éltetheti bennünk, hogy közönséges
fénykvantumok is manipulálhatók lesznek, így azokból mesterségesen
térkvantumokat hozzunk létre. Ennek a csillagközi űrutazásnál lesz
pótolhatatlan jelentősége. Térugrások a jövőben csak akkor
kivitelezhetők, ha az űrhajónknak saját térforrása van, mert ennek híján
nem marad meg az anyag az idősemmiben. Eltűnik. Csak az űrhajósok
lelke éli túl a dolgot. Még szerencse, hogy ilyen térforrás nélkül el sem
tud oda jutni. Persze ha már nekünk is sok órányi UFO felvételünk van
mozgó filmen, akkor a nagyhatalmaknak is bizonyára van ilyen
gyűjteményük, és minden lejárató handabanda hiábavaló, mert az
emberek fele hisz az UFO-k létében. Nagyon sokan láttak is ilyeneket.
Nos, ezek a felvételek sok olyan részletet tartalmaznak, amely kizárja a hamisítást. Erre egy szkeptikus persze
nem figyel, mert meg sem nézi ezeket a felvételeket, vagy pedig figyelménél sokkal nagyobbak az előítéletéből
fortyogó indulatai. Pedig sokat veszítenek. Ez persze nem lenne olyan nagy baj, ha véleményüket, mellyel végtelen
tehetetlenségüket és lustaságukat palástolják, bölcsen magukba zárnák. A tér hajlítgatásáról beszélnek, és úgy
akarnak eljutni a távoli csillagokig, hogy topográfiai Móricka ábrákon igazolgatják annak a távoli jövőnek a
lehetőségét, amikor majd ide tudjuk húzni a csillagok távolából a tér ottani pontját, mint egy lepedő csücskét, és
ezért a távoli „idősík” szinte ugyanoda kerül, ahol mi most vagyunk, és ezért az utazás roppant rövid idő alatt
megtörténhet. Ez esetben persze a mi terünk is ennek a lepedőnek a része, és ezt a két síkot egy féreglyuk köti
össze, amelyen át lehet jutni a tér nagyon távoli, de most mégis közelünkbe került pontjára. Az ötlet évszázada
ugyanott tart, és nem is fog innen továbbjutni. Mert alkalmatlan. Ilyen féregjáratok nincsenek a téridőben.
Matematikailag kijönnek mikroméretű „féregjáratok”, és ezek roppant rövid életű valamik. Ezek alkalmatlanok
arra, hogy csillagközi űrutazásokat tegyünk meg.
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Ha belegondolunk van hasonló a jelenségek szintjén is. Ilyen példának okáért az alagút hatás (tunnel effect).
Itt ugyan csak egy roppant kis méretű elektron ugrik át valahogy egy valencia sávon, vagy egy dielektrikumon, de
az tény, hogy valahogyan átkerül. Ha a jelenséget makroméretekben is elő tudjuk idézni, akkor az már hasznos
dolog lenne egy korszerűbb űrtechnika kialakításánál.
Ezen a másik topográfiai ábrán is hasonló tudományosnak ható hókuszpókusz. Itt is kétféle úton juthatunk el A pontból B pontba, csak itt a féreglyuk
jelenti a hosszabb utat, mert a síkon haladva rövidebb az út. Topográfiailag. De
a fizikai tér teljesen eltérő a geometriai tértől. Ezért azután ezek a jó szándékú
próbálkozások sohasem juttatnak el minket a távoli csillagokig. A megoldás
sokkal bonyodalmasabb. A tér nem hajlítható efféle módokon, ráadásul nem is
ilyen palacsinta, vagy lappadó lepedő, amit kedvünk szerint hajtogathatunk
ide-oda. Ezek mindörökre jópofa ábrák maradnak. Nagyon hasznosak a
topográfia oktatására, de az űrhajózásnál nem jók semmire. A természet
másmilyen.
A világegyetemben minden általunk ismert dolog szorgalmasan forgolódik. Itt nemcsak egy tengely mentén
való forgást kell érteni, hanem ez is sokkal komplikáltabb, mert merev testek is atomokból állnak, és az atomokban
minden van, csak szilárd vagy merev dolog nincsen. Sem az atommagokban, sem a körülöttük keringő
elektronokban. Miután valamennyien színtiszta időből vannak, nem lehet bennük sem állandó, sem merev dolog,
miután maga az idő anyagi szempontból semmi, amiben nincsen semmiféle megfogható. Hullámokat kelt, de
közben nem fogy el belőle semmi, mert ennek a hullámkeltési jelenségnek a részecskéket keltő időhurkok,
universusok az okai. Úgy is mondhatjuk, hogy minden általunk ismert dolgot a saját időellentmondásai léteztetnek.
Így önmaguk okai. Mikor már kialakultak! A kialakulásukhoz külső ok kell. E nélkül sohase jöhetnének és jönnek
létre. Se fény, se anyag. Keletkezésük csak nagyon pontos peremfeltételek között lehetséges. Ugyanígy megvannak
a peremfeltételei fennmaradásuknak is.
Lehetetlennek tartom, hogy a forgásnak, ami a világ minden elemének része, ne lenne a tömegvonzásban
kulcsfontosságú szerepe. Itt mégis visszautalok az universusokra, amelyek szerintem mindenki által ismertek, csak
fontosságuk veszett a történelem ködébe. Naponta járkálunk rajta lakásunkban is, vagy láthatjuk nyakkendőkön,
fejkendőkön és ruhamintákban. Itt értékes török perzsaszőnyegeken találtunk két nagyon szép példányát. és Tamás
barátom jóvoltából kiváló fényképek is készültek róla Isztambulban. Előkerestem egy régen rakosgatott
kulcstartómat is, amelyen az universus helyett egy teremtő látható, benne az életfával, vagy más nevén élőfával,
amely kifejezés nem egy növényt takar, hanem magát az életet, az egész teremtést.
Itt egy szép szőnyegminta, amit a török szőnyegesek
„lángocskának” hívnak. Ez az anyagi részecske születését
ábrázolja, és másmilyen, mint az a folyamatábra, ami eggyel
lejjebb látható, ami a fény születését mutatja. Ez az anyaghoz
tartozó ábra bonyolultabb, mert maga a részecske is százezerszer
bonyolultabb folyamatban keletkezik, mint a fény. Az is érdekes,
hogy ezen tulajdonképpen már a gravitációs hullámok, az
információs perturbáció, a renatálódás (időhurok) és a jobbos
balos elő-tulajdonság gyökerei is ábrázolva vannak. Ez egy
nagyon bonyolult téridő függvény, ami kiemeli a keletkezési
folyamat lényegét és értelmét is. Az anyagi részecskékben két
lényegi centrum van, amit régen Nap és Hold centrumnak hívtak.
A neutron alsó zónájában van a Hold centrum, és itt javarészt
balos, női tachionok kavarognak, ameddig a felső részében, a
Nap centrum környezetében jobbos, férfi tachionok. (Nem
biológiai dolog!!) A legnagyobb tachion spirálisan balos utat jár
be. Két fordulatot tesz. A balosakat kék, a jobbosokat vöröses
lángok szegélyezik. DE a renatálódási pont a cseppek együttes
centrumában markánsan ki lett emelve.
A következő ábrán egy egyszerű időhurkot vehetünk szemügyre. Ez jellemző a téridőre és a
fénykvantumokra. A kereszténységnél ez, mint pelikán jelenik meg, ami a vérével eteti a kicsinyeit. Ez itt a
fényhez tartozik, mert mindegyikben a renatálódási ponton egy hétszirmú virág jelenik meg. Az universusok
kétfélék, így ez azt tudósítja, hogy kétféle fény létezik. Van egy „antifény” is. De azt is felfedezhetjük a színek
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szent mintázatában, hogy mindegyiknek van hipertere is. Balra a szoliton tulajdonság függvénye kígyózik tőlük,
amely
mindkettőnek
tulajdonsága.
Van-nincs-van-nincs.
A kétféle fénykvantumban megjelenik az, amit a lázadóbb
gondolkodású fizikus kollégák „black light” névvel illetnek
napjainkban. Érdemes rákeresni az Interneten erre a fekete fényre,
mert sok érdekeset lehet találni róla. Az idő-visszacsatolás
pillanatát láthatjuk a szőnyegmintán, a fénykvantum első és
lényegében a legfontosabb keletkezési pillanatát. Az időforrás a
csúcsán rohan ennek a tachionnak, és ott látja meg magát, ahol a
nagyobbik virág lett ábrázolva. A virág felett egy elválasztó zóna
van (határparaméter) és felette egy újabb virág. Ez négyszirmú,
ami pontos, mert a térben a fény négy dimenziós, és 16+1
dimenziósnak mutatja magát. Ez a kanyarodó tachion miatt van
így. Ez már tömeghullámokat kelt, vagyis van tömegjelensége.
Gravitációt okoz, mint ahogyan a fenti szőnyegmintán lévő anyagi
részecskékhez vezető utat bejáró tachion is. Ezeket ugyan török
mintának nevezik, de ugyanez megtalálható a keresztény
mitológiában is, mint pelikán, aki a vérével eteti a kicsinyeit. Ez is
történik. A benne születő önmagát eteti. Mert ez egy időhurok.

A legvégére tettem a kulcsdíszemet, bár ez
egyenesen haladó teremtőt ábrázol. Jól látható, hogy az
összes elem kerületét cikk-cakkosra vágta a készítő
mester. Mert a Teremtő külső palástja ilyen. Ezek rajta
azok a helyzet-perturbációs borzongások, amelyek az
információt jelentik. „n” irányban tud rezegni, így
gyakorlatilag végtelen információ lehet rajta. A
mindentudás. Ez cseppalak balra halad, és jobbra a
hátramaradt múltja van. Itt keletkezik benne az élet. Ezt
jelképezi a közepén a kis cakkos „levél”. Az életfa.
A gravitáció az ívelt pályán mozgó tachionok által keltett jelenség, amely a teremtett világban nagyon
elterjedt dolog, mert ez jellemző a fénykvantumokra és minden anyagi részecskére is. Ezek a hullámok
gömbszerűen szétáradók, és roppant komplexek. Ismétlődésüket az idő-visszacsatolás biztosítja, amely jelenség a
világ fennmaradásának a lényege. Ez nem azt jelenti, hogy a történelem ismétli önmagát, hiszen ez az időhurok
elgondolhatóan rövid idejű. Ezért tartósak a fénykvantumok és az anyag is. De keletkeznek és pusztulnak is.
Hullámaik a végtelenbe tartanak. Ebből a nagyon bonyolult hullámvilágból már sok mindent ismerünk, de
azért akad még kutatni valónk. Az optika vagy a rádiócsillagászat csak a kezdet volt a világ megismerésében.
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ÍGE-IDŐ 46.
Milyen lehet az univerzum egésze ?
Kétségtelen tény, hogy nagy. Ameddig ellátunk a műszereinkkel az is nagyon nagy, de nem ez az elsődleges
probléma. Milyen lehet az egész? Mindenhol olyan, mint amilyet innen nézve gondolunk róla, vagy esetleg tőlünk
távoli vidékein egészen másmilyen is lehet? Hány dimenziós a rendszer? Három? Esetleg négy? Az már sejlik,
hogy nem ilyen. Ma ilyennek hiszi a világ, de nem ilyen.
Nos, az alapvető kérdések már eléggé ki lettek vesézve előző lapjainkon, de azért nem árt összefoglalnunk azt,
hogy miből épül fel a világ. Ez a dolog bizonyosan dinamikus, mert minden dinamikus ami körülvesz bennünket.
Az sem kétséges, hogy létezik, cselekszik, történik. Minden amit látunk folyamatnak írható le. Szóval pontosan
olyan valamiből áll, mint amilyen paramétereket a nyelvtanban tanultunk az IGÉRŐL.
Az univerzum nem keletkezhetett ősrobbanásból (big-bang), mert egy ekkora fekete lyuk sohasem robbanhat
fel, és nem is jöhet létre, mert az anyag ekkora hőmérséklet és nyomás hatása alatt teljességgel megszűnik, anihilál.
A nihil még most is semmit jelent, és nem energiát. Ennél már kevesebb is elegendő az anyag nyomtalan
pusztulásához is. Az ősrobbanási elméletben figyelmen kívül hagyták az anyag teherbíró képességét (mert nem
korlátlan), és feltételezték, hogy valamilyen formában már megvolt az univerzum teljes tömege, és ugyanígy
megvolt az energia is. Az összes. Kimaradt az elméletből a paritás: az antienergia, antifény, és az antianyag is. Az
elmélettel így csupán az a baj, hogy már alaptéziseiben is elhibázott. Mindegy, hogy hány hívő követi.
FORRÁS – ATOMOSZ - INDIVIDUM
Mi két tömegtelen időforrásból indítottuk el az univerzum keletkezésének a történetét, és ezután mindent a két
kezdeti időforrásból alakítottunk ki. Ez az időforrás az atomosz, amiről már a nagy filozófus elődök is beszéltek.
Ennek semmi köze az atom mai fogalmához. Ennek a két kezdeti időforrásnak most is totális szerepe van a
létezésben, hiszen most is csak egyedül ők léteznek az egész univerzum minden anyagában és energiájában. Ezeket
népünk fénymagnak nevezte. Ezek a fénymagok azután az idő szerkezeti törvényei következtében bifurkációs
változásokon mennek át, vagyis felhasadnak, de ez nem felezi meg őket, mert minden felhasadás után is megtartják
egész voltukat. Ezért nevezték őket a görög filozófusok oszthatatlannak. Ezt a tudásukat az ókori Egyiptomból
vették át, ahol a görögöknél sokkal fejlettebb volt a tudomány. Ha a latin individum változatot favorizálta volna a
„felvilágosodás” szellemi áramlataival induló mai tudomány, akkor nem vált volna ilyen görcsösen materialistává,
hiszen a szó jelentése magában hordozza egy intelligens létező fogalmát is. Ezt a történelem ezer éves
meghamisítása igyekezett elfeledtetni a világgal eredeti őstudását, így azután a műveltséget is görög-latin irányba
fordították, és az ez előtti civilizációkat ködös sejtések világává tették. A leletek, feljegyzések mégis megőriztek
sok olyan dolgot, amiből arra következtethetünk, elődeink sok olyan ismerettel is bírtak, amely még ma sincs a
birtokunkban. Volt világképük. Ez egy kezdeti dologból indult ki, ami azután további létezési rendszerek
kialakulását tette lehetővé, és ez a valami dinamikus volt, mert folyamatosan volt időtlen időktől kezdve.
VÍZ ŐSELEM
A fénymag időhullámokat kelt, amelyek longitudinális jellegűek. Egy pontból ütemesen gömbszerűen
kiáradók. (VÍZ őselem) Ez nem más, mint egy álló időforrás hullámtere. Részletesebben is leírtuk, amit itt lehet
ismétlésként felidézni. Időrendszere egy dimenziós, mert egy egy táguló időgömbjének teljes külső felszíne
egyidejű, vagyis egy pont, mert egy időpont van rajta a teljes külső felületén. Ez nagyon szokatlan, de belátható.
Ezeknek az időgömböknek az egymásutánja már felfogható egy dimenziónak, de miután itt még irányultságot nem
lehet értelmezni, ez egy gömbszerű egy dimenzió, ami szintén nagyon szokatlan, mert azt mi szálnak, vagy
egyenesnek gondoljuk. A Víz őselem létezése még nem anyagi, miután színtiszta időről beszélek, és ekkor még
semmi sem létezik abból, amit ma ismerünk. Ezért őselem és nem ősanyag, vagy ősenergia! Tíz eredeti (originális)
forrásról tudunk. Ezt több forrás is így tudósította.
TŰZ ŐSELEM
Az idő evolúciójának következő állomása. Nem új dolog, csak új megjelenési forma. Az idő második
megjelenési formája. A vizek és forrásaik egymásra hatása következtében alakul ki. Ekkor a vizek néhány forrása
időfelületeivel taszítani kezdi egymást, és ekkor kialakulnak a saját terjedési sebességüknél (a fénysebességnél)
gyorsabban mozgó időforrások. (Ez a TŰZ őselem.) A mai tudomány a TACHION nevet adta neki. Felfedezték, de
el is vetették (sőt sokan már tudománytalan dologként nyilatkoznak róla), mert semmilyen képletbe nem lehetett
beszorítani. Gyorsabb a fénysebességnél. A tachion dinamikus időszerkezetét lásd az Íge-Idő 8. lapon. (25. oldal)

2007. június

Lapszám: 149. (168)

Terembura, az idő Weblapja: Ablak az alternatív világképre - Íge-Idő

Itt az időforrások már a saját jövőjükben rohannak, így szerkezetileg negatív időrendszert hagynak maguk
mögött. A két kezdeti teremtő ilyen szerkezetű.
Ez a két ősidő állapot minden létező dologban megtalálható. Értelmezésük rendszerint hibás, mert számukra
ismert dolgokkal azonosították a beavatatlanok. Mindkét őselemről fennmaradtak hiteles leírások, és nagyon sok
nép mondái is eléggé jól írnak erről. A mai azonosítások melléfogások. Valójában a Teremtővel azonosíthatjuk
mindkét ősvalamit, de nem a ma elterjedt magyarázatokkal. A modern fizikában is fellelhetők a csírái az ősi
értelmezésnek és gondolatnak.
LEVEGŐ ŐSELEM
Magában hordozza a Víz és a Tűz ősvalamiket, de ezek a Levegő elemben új minőséggé módosulnak.
Alapvető működési elve: az időhurok (Idő-visszacsatolás.) Ez dolog nem más, mint a fény.
A harmadik ősvalami egyik formáját ismerjük
ugyan, de lényegében ezt is teljesen félreértettük. Ez a
Levegő őselem. Ezt a belélegzett levegővel
azonosították a beavatatlan filozófusaink. Így volt
számukra egyszerűbb. Így érteni vélték. Ma is sok
követője van ennek a sületlenségnek, mert ezt
tanították a materialista egyetemeken. Ezeket a balra
látható képleteket ne vegye senki provokációnak. A
fény pedig nem ilyen. A fizikusaink azért menekültek
efféle matematikai hókusz-pókusz mögé, mert nem
találtak választ a természet által feltett kérdésekre, és
ők is rosszul kérdezték a természetet. A levegő kétféle
lehet: A szerínó a térforrás típusú, a fotínó az általunk
is látott fény energia–kvantuma. Mindkettő nagyon
„életképes”, mert töredékéből is regenerálódni tud,
teljes fénykvantummá egészíti ki magát. A szerínó a
„kacsalábon forgó gyémántvár” a meséinkben,
ameddig a fotínó a „hétfejű sárkányos” mesékben van
leírva. Erről szól a Hófehérke és a hét törpe meséje is.
Ez is egy fénykvantum születésének, működésének a
meséje. Ezért szerepelnek benne törpék, és egy nagy
(méretű) női szereplő. A törpék drágaköveket
bányásznak, ők a fény hét parányi forráseleme, és a
nyolcadik a királyfi, aki csókjával felébreszti
tetszhalálából a női forrást (Hófehérkét). Minden
együtt van.
Ez az energia primer és szekunder formája. Mindkettő longitudinális hullámok forrása, és nem sok köze van
ezekhez a fenti képletekhez. Ennél még a hangtechnika képletei is hűebben leírják a fény valóságos hullámvilágát,
mert azokban legalább kelti valami a hullámokat.
FÖLD ŐSELEM
Ez már a mindenki által ismert anyag, persze ugyanúgy gyűjtőnév, mint az atomfizikában a „barionok”,
„fermionok” fogalma. Ez alatt is többféle részecskét értenek. Lényegében ugyanazokat jelenti, bár vannak alapvető
logikai eltérések. Ma sok részecskét önállónak gondolnak a szakemberek, pedig nem azok. Ennek legeklatánsabb
példája az elektron, a proton és a neutron. Ezek a mi interpretálásunkban lényegében egyetlen egységet képeznek.
Minden protonnak legalább két elektronja van. Benne. Ezek határozzák meg, mert ezek keltik. Úgy ahogy írom.
Keltik. A keltő elektron teremti maga köré a protonját. Ez egyúttal azt jelenti, hogy nem önálló részecskék. Együtt
egy neutront alkotnak. Ez semleges. Kifelé semleges, mert az elektron és a proton interferenciái kioltják egymást.
Ha egy ilyen neutron fényt nyel el a környezetéből, akkor ez a fény jelentősen megzavarja a neutron hullámvilágát,
amit uszkve 740000 fraktálisan keletkező forráselem tart működésben, vagyis egyetlen neutron lényegében ennyi
dimenziós. Miután a fraktál egyes forráselemei az egy dimenziós univerzumon át kötődnek a saját fraktálpopulációjuk összes eleméhez. Ez a nemtér-nemidőn át vezet, vagyis ez esetben nem beszélhetünk sem távolságról
sem időről. Lényegében egyek. Ez nagyon szokatlan gondolat, de mégis így van. Vagyis az elektront és a protont
generáló elemek bármennyien is vannak, lényegében egyek maradnak. Az elektron kelti a protont, és fordítva is, a
proton kelti a saját elektronját. A fénnyel egyre jobban telítődő neutron egyre intenzívebb belső inzultust szenved,
mert időtükreit belülről a fotínók döngetik. Egy szintet elérve az elektron keltő interferenciája kilép a neutron
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felszínén át, és ekkor sodorni kezdik a neutront környező interferenciák. Ezek csak egy szintig képesek az immár
protonná vált neutron környezetében keringetni az elektront, amely ekkor a „valencia sávba”, vagyis a vezetési
sávba kerül (szabad elektron). Ez persze nem igazán szabad, de túl messzire került a térben a saját „házától”. Az
egy dimenziós száluniverzumon át azért továbbra is benne van. Hasonló jelenséget a fotínók is produkálnak, és ez
okozza az EPR effektust.
További gerjesztésre kilép a második elektron is, és ez egy új halmazállapotot is előidéz, amit
plazmaállapotnak szoktunk nevezni. Itt a protonnak szerintem kétszeressé válik a pozitív töltése. Mérni még nem
tudtam, de gyanús.
A neutron csak egy a sorozatból, mert lennie kell további tagoknak is. Ezek a neutrínók. Szintén anyagiak,
csak kisebbek a testvérüktől. Ebből három félét fedeztek fel ezidáig. A tau, a müon és az elektron-neutrínót.
Szerintem szubanyagot alkotnak, hasonlatost az általunk már ismert anyaghoz, csak kisebb atomokat szülnek.
Ebből a finom anyagból is elképzelhető az élet.
A sorozat felfelé is folytatódik. A makrokozmosz is struktúrált, csak roppant léptékei miatt keveset látunk
ebből a szerkezetből. De hogy van ilyen, azt már sok megfigyelés igazolja. Erről is van feljegyzésünk, csak léptéke
ennek is kozmikus. Annyira, hogy már nem igazán értjük. Erről ír a Dzyan könyve is.
Az Univerzum az ismereteink szerint zárt objektum. Úgy is mondhatjuk, hogy mi egy óriási méretű fekete
lyuk belsejében élünk. A fala szerencsére nagyon messze van tőlünk. Ez a fal kívülről és belülről is korom fekete.
Itt van az egész Univerzum anyagának 95 %-a. A maradék öt százalék alkotja a csillagokat és az ezekből álló
galaxisokat. Egyszer minden csillag és bolygórendszere arra a szomorú sorsra fog jutni, hogy palacsintává lapul
ezen a falon, és lerakodik mint a guanó, keményen, vastagon. Az arány mégsem változik, mert a rendszer
centrumában újabb anyag és fény, és ezáltal újabb csillagok születnek. A körforgás és folyamatos változás örök.
Legalább is emberi léptékkel.
A folyamat a téridő születésével kezdődött, és ennek megszűnése magával rántja a pusztulásba minden
teremtményét. Nem fogják észrevenni. Csak megszűnnek. Addig azért reméljük még sokáig kell várnunk. Van még
néhány milliárd évünk. Reménykedjünk.
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ÍGE-IDŐ 47.
További gondolatok a Föld-elemről

Az előző lapon már belekezdtünk az anyag belső világának tanulmányozásába, de persze korán
sem merítettük ki a témát. A Föld elem tehát nem más, mint az anyag, de ezen belül nagyon sok megjelenési
formája van. Ez is az idő titokzatos formája, és itt a formát már az általunk is látható formaként értem. Igen, az
anyag nem áll másból, csak ugyanabból az őselemből, amiből minden. Ettől dinamikus, és innen fakad
kifogyhatatlan hullámszerűsége is. Hasonlatosan a fénykvantumokhoz. Ezen nagyon sokan törték a fejüket, de nem
jutottak érdemi eredményre. Pedig kézenfekvő. Az időt nem utólag kell beletuszkolni egy már elrontott
hipotézisbe, hanem kiindulási elemként kell használni. Úgy is mondhatnánk, hogy egyetlen alapelemként. Így
azután ott, ahol anyagot, valamit látunk, ott bizony nincsen semmi olyan, amit a mai ember erről gondol. Kész
átverés az egész. Hiszen az amiből áll, fennmarad, dinamikus, „megfogható”, visszaveri a fényt, gravitál, fényt
raktároz, színes, vagy átlátszatlan, pusztít vagy teremt, az mind idő, vagyis mai szemmel nézve semmi.
Senki se higgye azt, hogy nem tudom az anyag súlyát, vagy pedig nem tudom azt, hogy egy nyakleves fáj. Ez
is egy kölcsönhatás, ahol elektronhéjak taszítanak elektronhéjakat. Nem érnek egymáshoz, csak megközelítik
egymást. Hihetetlen, de egy elektron sem ér hozzá a másikhoz, vagy egyik atom sem hatol be egy másikba, csak
különböző mértékben közel kerül hozzá. Ilyenkor egyre nagyobb erővel taszítja egymás a két azonos töltés.
Körülbelül a távolság négyzetével.
De azért felmerülnek gondok. Ha egy neutron elbomlik, akkor proton és elektron lesz belőle, vagyis Hidrogén.
Ha viszont megvizsgáljuk előbbiek nyugalmi tömegeit, akkor valami nem stimmel.
A részecskék legfrissebb (2006-os) adatait a párizsi székhelyű CODATA (http://www.codata.org/)
táblázataiból vettem. Az összehasonlítás megkönnyítése érdekében a tömegadatokat azonos kitevőre (10-30)
hoztam.
nyugalmi tömeg [kg]

Neutron
Proton
Elektron
Hidrogén

Töltés [Columb]

1 674,927 28 × 10

-30

–

1 672,621 71 × 10

-30

+ 1,602 176 462 × 10-19

0,910 938 × 10-30
1 673,43 × 10-30

– 1,602 176 462 × 10-19
–

Akkor most vonjunk ki egy proton tömegét a neutronból.
1 674,927 28 × 10-30 kg - 1 672,621 71 × 10-30 kg = 2,30557 × 10-30 kg
Ez sokkal több egy elektron tömegénél, vagyis a neutron még rejteget valamit.
Ez a tömeg 2,530 985 szerese az elektron nyugalmi tömegének! Az egész számításból ezt kell megjegyezni, és
a két és fél, nem olyan nehezen megjegyezhető dolog. Teoretikusan tehát már feltételezhetjük azt, hogy egy
neutronban nemcsak egy, hanem akár két darab elektron is meglapulhat? Bizony, nagyon gyanús a dolog, mert
ismerjük az anyagnak egy sokkal gerjesztettebb állapotát is, amit plazmaállapotnak szoktunk nevezni. Ekkor már
olyan gerjesztett az anyag állapota, hogy amennyiben további energiát közlünk vele, ezzel eljuttatjuk a teljes
megsemmisüléshez. Az is elgondolkoztató, hogy tört elektronnyi tömegünk marad a számításnál. Mert minek is
kell lennie egy neutronban bomlása előtt (és után is)? Fénykvantumoknak. Lehet, hogy az a fél elektronnyi tömeg
nem az elektronokhoz tartozik, hanem a neutronunk belsejében felhalmozódott fénynek a tömege? Több mint
gyanús a dolog!
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Ezt az ábrát már néhányszor mutattam. Egy nyugalomban lévő
neutron körülbelül így néz ki belülről. Csak minden állandóan mozgásban
van benne. Ebből most hiányzik a fény, mert akkor egy nagy kékesfehér
ragyogás lenne az egésznek a belsejében. Hogy honnan tudom?
Megnéztem. Elegendő egy atomot megsemmisíteni, és máris látjuk azt,
hogy milyen színű fénnyel is van tele. Amikor elpukkad, az fog előtörni
belőle. Erre nagyon jó kísérleti alkalmat nyújt a kavitációs buborékok
megfigyelése. Itt sem elektromos ív, sem kívülről érkező fény, sem
ugyaninnen rákényszerített magas hőmérséklet nincsen, és a kavitációs
buborékok mégis kékesfehér fénnyel tündökölnek agóniájuk során. Egy
gombostűfejnyi gömb mentén minden létezhető anyag eltűnik, és a bennük
lévő összes fénykvantum kiárad a környezetbe. Ez szerencsére nem okoz
láncreakciót.
A kis kékes felvillanások nem monokromatikusak, vagyis mindenféle színű fény rohan a környezetbe, ami
egyúttal azt is sugalmazza, hogy ez a szín lehet az anyagból kiáradó fény középarányosa, mert jól mérhetően
gamma, röntgen kvantumok is keletkeznek a folyamatban, és persze infravörös fény (meleg) is. Ahogy az előbb
számolgattuk, ha egy neutronból kivonunk egy hidrogént, akkor mennyi marad?
1 674,92 × 10-30 kg - 1 673,43 × 10-30 kg = 1,49 × 10-30 kg
Ez bizony még további 1,635 694 szoros elektrontömeg
Ezek az adatok régiek, mert csak a régi függvénytáblából kapartam elő őket. (2006-os számokkal ugyan
javítottam, de ez a lényegen semmit sem változtatott.) Onnan már negyven éve bárki kikereshette volna helyettem
(a sok száz hibát is ki kellene javítani benne, mert csúfondárosan silány másolgatása a hibáknak!! Az érettségin
ebből számolnak a diákok, és bizony már-már népbutítás mértékben vannak benne a hibák. Vagy szándékos ??).
Igaz, ami igaz, én is csak tizenöt évvel ezelőtt éreztem rá indíttatást. Ha valamit elszámoltam, kérlek, értesíts.
Így néz ki egy Hélium atom atommagja. Ez lényegében egy tetraéder mentén helyezkedik el.
Ez mindenképpen azt eredményezi, hogy a Hélium atom elektronjai (ketten vannak) aszimmetrikus
módon keringenek. Egyszerűen azért, mert akárhogy tornászol vele, a két proton egymás mellé kell
hogy kerüljön. Arról pedig már beszéltünk, hogy az elektron és a proton örökös társak. Egyek.
Minden értelemben. Erre az is félelmetesen utal, hogy az elektromos töltésük hihetetlenül pontosan
ugyanannyi. Nézd csak meg az előző oldal táblázatát!
Ennek nagyon nagy jelentősége lesz a jövőben a telekommunikáció területén. Egyébként
éppen ez igazolja furcsa állításomat is. Két teljesen elszeparált individuális részecske, mint
amilyennek a protont és az elektront is gondolják, ezt semmiképpen sem tudná így kitalálni. Pont
az (annyi) hiányzik az egyikből, ami az atommagot elhagyta. Ha az elektron független, miért ilyen
pontos az egyezés?
De csak töltésre (!), mert az elektron 1836-szor kisebb tömegű jelenség, mint a proton. Akkor miért ilyen
hihetetlenül pontosan ugyanannyi Coulomb a töltésük? Mert a neutronban lévő elektron a környezeti fény hatására
amiből egyre több hatol be a szabadon kóborló neutronba, halmozódni kezd az atommagban. Ez sokféle jelenséget
okoz. Az abszolút nulla fokos neutronhoz képest a neuron keltő forrásait (és ezek útvonalait) egyre jobban
háborgatják a nukleonban lévő fénykvantumok. Teljesen független hullámforrásaik, és az ezek által keltett
hullámtereink hozzáadódnak az atom nyugalmi hullámvilágának a képéhez, és lényegében sztohasztikusan
befolyásolják azt. Ez kívülről nézve az atom egyre vadabb össze-vissza rezgésében nyilvánul meg. Ahogy tovább
emelkedik a környezet fénytámadása, az elektron – ami eddig a neutron centrumában trónolt – Egy virtuális
ellenpárt generál magának, és ez a nukleon deformációjához is vezet. Felületén egyre intenzívebben hullámzik a
„földrengés”, és elérve egy fénytöltési szintet kilép belőle az elektronja, és ezzel teljesen felborul az addigi
forrástánc, ami keletkezését fenntartja. (320 ezer forrás-pár) Hidrogénné lesz. Lényegében ez egy neutron, csak
gerjesztett állapotban.

2007. június

Lapszám: 153. (168)

Terembura, az idő Weblapja: Ablak az alternatív világképre - Íge-Idő

Ha egy atommagban már nagyon sokan szerepelnek, komoly gruppensex alakul ki, És
az az érdekes, hogy a neutronok száma egy darabig szépen együtt emelkedik a protonokkal
(nem izotóp esetén) de egy határ felett a semleges neutronok egyre többen vannak az
atomokban. Ez itt nem rizi-bizi, hanem egy Urán atom, méghozzá a 235-ös atomsúlyú, ami
atombombákhoz való izotóp Urán. Ennek elektronjai már olyan közel keringenek az
atommaghoz, hogy szinte annak felszínén cirkulálnak. Ezért is áll le itt az atomi evolúció.
Az Uránon túl már csak olyan elemeket ismerünk, amelyek csak annyi ideig léteznek,
ameddig a fizikusok elnevezik magukról. (Túloztam, addig se!)
De térjünk vissza a neutronhoz! Valahogy így néz ki a hullámvilága. Belülről kifelé
terjed a források keletkezése és pusztulása. Ez folyamatos. Ha a világegyetem alapeleme
maga a dinamikus idő, akkor teljesen természetes az, hogy minden ami belőle felépül,
úgyszintén magán hordozza teremtőjének dinamizmusát. Ha ez a folyamat egyetlen pillanatra
is leállna, minden eltűnne, és még emlékek sem maradnának arról, hogy valaha is létezett
mindez. De senki se rémüldözzön. Észre sem vennénk. Felfogni sem volna időnk a dolgot,
olyan gyorsan történne. Vagyis, a teremtők sohasem hagyják abba a munkát, a teremtést.
Végtelen ideig erre vannak kárhoztatva. Léteztetnek minket.
Ez azt jelenti, hogy az anyag is kifogyhatatlan energiaforrás, aminek hullámai nemcsak a tömegvonzás
jelenségét váltják ki, hanem kellően alkalmazva végtelen ideig ellátják a teremtményeket energiával. Ez az energia
ha nem is egyenlő mértékben, de mindenhol jelen van az univerzumban. Ezért azután felhagyhatunk majd a kémiai
rögeszmékkel, amelyekkel elképzeltük az űrutazást, és az éter kifogyhatatlan és óriási energiájával más lehetőségek
fognak az emberiség előtt feltárulni. Néhány éven belül meglesz az áttörés. Már látom az alagút végét.
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ÍGE-IDŐ 48.
Energia a táplálékunkban

A természet körforgásáról nagyon sokat írtak már, és ugyanígy roppant sok szó esett már a
táplálékláncról és annak elengedhetetlen fontosságáról, de most vegyük szemügyre a természetben forgó energiát
egy kissé más szemszögből! Eddig főképpen arról beszélt mindenki, hogy miért fontos egy-egy láncszem ebben a
táplálék piramisban (hogy kellő képzavarral éljek). Mi nagyon változatos dolgokkal táplálkozhatunk, de az is
fontos, hogy semmilyen mesterséges anyagot nem tudunk felhasználni erre. Csak állati, vagy növényi eredetű, tehát
biológiailag élő anyagokat tudunk eredményesen hasznosítani táplálkozási céllal. Ásványi anyagok
megemésztéséhez nem alkalmas a szervezetünk. Bizonyos kémiai bomlások a gyomorsav hatására létrejönnek, de
ezt korántsem nevezném emésztésnek. Az efféle anyagokból sokkal kevesebb jut be tartósan a szervezetünkbe,
mint azt elsőre gondolhatnánk. Különben megélnénk, mint a földigiliszták. Igaz, hogy azok sem földdel
táplálkoznak, hanem talajbaktériumokkal, és egyéb emészthető korhadékokkal.
De miért is van szüksége a természetnek ilyen bonyolult körforgási rendszerre? Miért baj az, ha vegyszerekkel
oldjuk meg a természettel való interakciónkat, hiszen így sokkal hatékonyabb? Igen, de a szikla, vagy a homok
ehetetlen. A növényeknek is. Itt is roppant fontosak a növények gyökerein, azon szimbiózisban élő baktériumok
segítő munkája, hogy a humusz, a felszívható, feldolgozható anyag előálljon a növények fejlődéséhez.
A növények jelentős része a fotoszintézis útján gyűjti be a fényenergiát, és ezt
különféle anyagokban (cukor, keményítő, olajok, stb.) tárolja el a későbbi időkre, vagy
a saját fajfenntartására. A termésekbe a növények a legnemesebb anyagokat igyekeznek
felhalmozni, hogy az utódok kezdeti fejlődését maximálisan biztosítják. Erre rengeteg
stratégia van a természetben, de most nem a biológiai stratégiákon, hanem a természet
és az ember energetikai kapcsolatán lesz a hangsúly. Mert nem mindegy, hogy egy rétet
lekaszálunk, vagy pedig lelegeltetjük azt. A végeredmény több szempontból is eltérő
lesz.
Az állatok megválogatják azt, hogy mit legelnek le, a kasza pedig válogatás
nélkül levág mindent. Egy igazi pásztor azt is jól ismeri, hogy mi veszélyes, mi
hasznos az állatokra nézve. Ezt a lekaszált szénából is igyekszik kiválogatni,
hogy megőrizze állatai egészségét. Szóval a természetben számunkra hasznos élő
anyagok keletkeznek, és ezeket a civilizált emberek mesterségesen is igyekeznek
szaporítani, hogy ellássák a társadalmaikat ehető élelemmel. Ez rendben is van
így. De nézzük meg a dolgokat energetikailag is!

Korszerűek vagyunk, vagy lükék?
Ez itt egy hun üst. Ilyenben főzőcskéztek az ősapáink és az ősanyáink. Anyaga bronz,
vagy réz. Ez jó hővezető volt, jobb, mint a cserépedények, és elegendő volt egy nagyobb
családnak is, ami alatt 6-8 gyereket és 2-4 felnőttet kell érteni, mert ez egy teljesen
szokásos családméret volt. Az üstöt tűzre állították, és mivel nyílttűzi volt eléggé sok
tüzelőt kellett hozzá előkészíteni. Az üst alakja meghatározta azt is hogy milyen szokásos
ételeket lehetett benne elkészíteni, mert magas formája miatt a pára nehezen tudta elhagyni
felfelé. Itt a forgatásnak és a keverésnek is nagyon szigorúan betartandó szabályai voltak,
ha az ember nem akart odaégett ételt ebédelni. Kis számban újra készítettek hasonlókat
napjainkban is. Manapság inkább kuriózum, mint használati eszköz.
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Felakasztható változata annál elterjedtebb, és ezt mindenki ismeri és használja is. Fedőt
ritkán használnak hozzá, kimondottan táborozásra használjuk. Ízletes, és jellegzetes ételeket
főzünk benne. Az előző, és még a következő példákban is a tűz játssza a főszerepet, és ezzel
tesszük sterillé és könnyen emészthetővé az ételeinket. A főzésnél a káros anyagok jelentős
része, a baktériumok és a vírusok is elpusztulnak, és ez alól csak kevés kivétel van. De azért
ne legyünk elbizakodottak! Gondoljunk például a prionokra, a szivacsos agysorvadást
kiváltó nehezen elbomló fehérjékre, és vírusaikra, amelyek bizony főzés után is fertőznek.
Ugyanígy sokféle növényi méreg is túléli a főzést. (Gombaméreg).
Sajnos a hasznos vitaminok könnyebben bomlanak el a prionoknál. Ez
a jó öreg tűzhely sütésre és főzésre is alkalmas, sokkal kevesebb
tüzelőanyaggal működik mint a szabadtűzi főzőalkalmatosságok, és
megfigyelhetünk rajta egy igazi lábast is, amiről a mai edényeket elnevezték,
csak azok már teljesen lábatlanok. Ennek még valóban lábai vannak. Az
eddigiekből úgy tűnhet, hogy egyfajta tűzhelytörténelmi folyóirattá
alakultunk, de nem erről van szó.
A növények kiteszik a napra a leveleiket, hogy begyűjthessék a fényt. A növényevő
állatok megeszik ezt a fénnyel feltöltött élő anyagot, és átalakítják a saját testük anyagává.
Mi vegyes táplálkozásúak vagyunk, és megesszük mindkettőt. Érdekes, de ragadozókat alig
eszünk. Csak szükség esetén. Ennek az is az oka, hogy rágósabbak, mint a növényevők.
Egyedüli kivétel talán a medve volt, ezt is csak beavatási szertartásoknál fogyasztottuk, de
mára már csak állatkerti medvék vannak az országban. Bárhogyan is van, az eddig felsorolt
tűzhelyek kívülről juttatták be a hőt a megfőzendő ételekbe, amely további fénnyel töltötte
meg azokat, így magasabb energiaszintre emelete azokat. Ez az így elraktározott fény javított
az energiahasznosítási szinten.
Erre az egyre zaklatottabb és rohanóbb életünk miatt szükségünk is van. Éppen
ezt akarja szolgálni a legújabb konyhai eszközünk, amely pillanatok alatt felmelegíti
a hűtőszekrényben már így is teljesen energiátlanított élelmiszereinket, és mit
gondolnak a kedves felhasználók, hogyan? Kicsavarják a meleget (fényt) az
élelmiszerekből. Azt is, ami a mélyhűtés után még benne rekedt. A végeredmény
pontosan attól lesz mentes, amiért elfogyasztottuk; az energiától. A beleinket azért
megtölti. Pedig jó ötletnek látszott!…
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ÍGE-IDŐ 49.
A hold és a föld katasztrófája
Egy nagyon érdekes sumér feljegyzéssel szeretnénk gazdagítani a kedves olvasók ismeretét. Ez egy merőben
új színben állítja be a Holdról szóló tudásunkat. Ma olyan keveset tud erről tudományunk, hogy úgy is gondolhatná
bárki, hogy a Hold évmilliárdok óta kering Földünk körül. Olvassuk hát a Hunok Történeti szentkönyvéből Szent
Baraca által megmentett részleteit.
Ezen agyaglapos feljegyzések megállapították, hogy az 1856. tűzszerzési évben a Hárpia-Tórem Kaltes-asszony viadalában vágták az isteni torzsalkodók Joli-Tórem Földjéhez a Hold-Anyát; Kr. e. 11
652-ben, de Kaltes-asszony és Joli-Tórem azt kis ütődéssel eltérítette. A másik kísérletnél, a 2066.
tűzszerzési évben összeütközés nem történt, hanem a második Özönvíz öntötte el az alacsonyabban
fekvő szárazföldeket. Legmegbízhatóbb az idők számításában az első Özönvíz ideje, tehát a tűzszerzési
hegyi-ünnepély alkalmával történő 1856. évi hegyi-leányvásár.
A beavatottak feljegyzései alapján 432 000 evéses nemzedékváltás előtt, azaz 21 500 hegyi ünnepi
évvel az első Özönvíz előtt 10 család uralkodott Joli-Tórem Földjén. A magasabb kultúrájú, Kaltesasszony Földjéről jött 10 családos csoportok 19 644 hegyi ünnepi évvel hamarabb jelentek meg Égijárműveiken Joli-Tórem Földjén, 2000 tűzszerzési évenként újból jöttek családos csoportok és a régebbi
családoktól magasabb tudásukkal átvették a hatalmat, de mindig úgy, hogy a korábbi családok hatalmon
lévőivel újabb uralkodó családokat hoztak létre. Ezen családok uralma független volt az időjárások
katasztrófát okozó kilengéseitől. Ardvisura-Anyahita, az Ősanya csoportja hozta magával az Égiek
egyistenhitét. Gyermekei közül első fia a fejedelmi hatalmat szilárdította meg, a második a biztonságosföldművelést, míg a harmadik az állatok megszelídítését hajtotta végre és így megszüntették Joli-Tórem
Földjén az addig szokásban lévő emberevést. Többi fiai: Úr, Él és Van az édesanyjuk irányítása mellett
az Égiek hitét rótták le Ardvisura-Anyahita tanításai alapján, az 5 Égi férfiú ellenőrzése mellett.
Megszerkesztették Úr, Él és Van rovásai alapján a 3 x 8 személyes Nagy-Férant, vagyis az Égi
szokások szerinti Névadást. Ezek közül az Úr által lejegyzett 8-as Féran most is látható Surupak titkos
feljegyzéseiben. Az Él által lejegyzett Féran Agadi városának templomában látható. A Van fejedelemfi
által lerótt harmadik 8-as Féran most Hun-Ómban látható a beavatottak Kegyhelyén, amelyet aztán
törzsekre bontottak fel. Az Ardvisura-Anyahitától származó utódokat ezen Féranban lerótt nevekre
keresztelték a beavatottak Óm-jele alapján.
A szöveghez némi értelmező szótárt kell mellékelnem, mert nagyon sok név és fogalom érthetetlen egy
témában járatlan olvasónak. Az agyaglapos adatrögzítés Mezopotámiában és a rokon hun népnél, az Etruszkoknál
volt elterjedt, bár más Földközi-tenger menti népeknél is megtalálhatjuk. Tűzszerzési évekből már 1856 év telt el
akkor, és ez az időpont Krisztus előtt 11652-ben történt. Ez tehát 13656 évvel ezelőtt volt. Ez az adat jó
közelítésben van a nagy Vízözönről terjengő adattal. Ezután a hatalmas, szinte mindent és mindenkit elpusztító
katasztrófa még sokáig terjengett, mert a mindent megfagyasztó -240 Co-os holdpor és holdszikla áradat után
minden elképzelésünket felülmúló szeizmikus aktivitás is volt. Ettől a rengeteg hihetetlenül hideg kőzettől
befagytak az óceánok is. Az ütődés hatására repedezhetett meg a Föld kérge, és azóta mozognak, vándorolnak a
repedt földkéreg sérült darabjai. A Hold ugyan elkezdett keringeni a Föld körül, de sokkal elliptikusabb pályán,
amely - a napjainkban tapasztalható - konszolidálódása előtt még egyszer olyan közel vezetett el a Földhöz (JoliTórem), hogy egy második Vízözönt is kiváltott 210 év elteltével.
A Kaltes-asszony bolygója a Szíriusz körül kering, kilenc fényévre tőlünk. Itt kiderül az is, hogy a Vízözön
előtt kaltesiek éltek a Földön. Értettek az időjárás szabályozásához. Történetük 35156 évvel ezelőtt kezdődött.
Megszelídítették az emberevéstől az itt élő őslakosságot. Az említett Féran Névadónk még most is megvan. Mind
ókori és őskori keresztény neveinkkel. Itt egy korszerű, mai hónapokhoz illeszkedő naptárt mutatunk, amely innen
letölthető. Eredetileg 64 ezer nevünk volt, ebből ma a hatodát ismerjük. Ezeket a neveinket javarész már elvették
tőlünk, és azt akarják bemagyarázni nekünk, hogy neveink is mind jövevénynevek. Ez egy szimpla hazugság, de
nagyon rosszhiszemű. Ugyanígy jártak a szavaink is. Mára már szinte minden szavunk jövevényszóvá lett
magyarázva. Amikor ezek a szavak már beszélt szavaink voltak, azok a nyelvek még nem is léteztek a Földön.
Ezért pogányozták le ősrégi keresztény hitünket is. Ezek a nevek a Féran naptárban is megvannak. Ez 35 ezer éves.
Sokáig keresgéltem azt a helyet a Földön és a Holdon, ahol ez az itt említett összekoccanás megtörtént.
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Az ősi Szelek-asszonya gyakran összeveszett az Ata-Isis birodalombeliekkel, ezért mérgében
elküldte az üstökös sárkánykígyót az égi gyermekek bolygóinak megzavarására. Joli-Tórem Földjének
szép fejlődését is megirigyelte, ezért Kemi-asszony Holdját az üstökös sárkánykígyó farkával a
Földünkhöz vágatta. Kaltes-asszony és Joli-Tórem azonban ezt hamarább észrevette és a Földet
kitérítette az útjából. Az üstökös sárkánykígyó farka azonban mégis el tudta érni a Földet és Joli-Tórem
legkedvesebb földrészét, Atlantiszt a tengerbe süllyeszette. A farokcsapás következtében nagyon lehűlt
a levegő. Mivel az Égiekkel keveredettek okosabbak voltak, ezért a melegebb vidékek felé iparkodtak az
állataikkal és járműveikkel. Ataisz felé mentek, amely egy kissé kiemelkedett az ősvízből. Ezen
katasztrófát Kaltes-asszony Földjéről is megfigyelték és újabb repülő szekeret küldtek Joli-Tórem
Földjére. Tőlünk visszarepülve jelentették, hogy hozzájuk hasonlóan a Hold Joli-Tórem Földjén is
állandó mozgásba hozta a vizeket.
Gyanús, hogy a Kemi asszony bolygója az elpusztult ötödik
bolygó (Phaeton) a Naprendszerünkben, amelyet napjainkban
kisbolygók övezetének nevezünk. Már csak a törmelékei keringenek
a Nap körül. De a Hold, akkor még nem keringett a Föld körül.
Atlantisz az Arvisuránk szerint Gibraltártól nyugatra volt, amiről
egy fennmaradt térkép is méretarányosan tudósít. Szíriat oszlopaitól
nyugatra. Ez Platon szerint is itt volt. A korabeli feljegyzéseink
szerint itt, Atlantisz szigeténél ment neki a Hold a Földünknek, és
ez olyan óriási katasztrófát váltott ki, amelyet még a Kaltesi fejlett
tudással sem sikerült elkerülni. Pedig ezért építették a rengeteg
piramist a Földön. Ez a katasztrófát nem tudta megakadályozni,
csak enyhítette.
A térképeimen nem volt túl feltűnő, de a Földgömbömön kiválóan látszik. Ezt a képet mellékeltem, mert ezen
az is látszik, hogy hol fekszik az óceán fenekén a milliárd tonnányi holdpor, és holdkőzet. Az ívelt formájú
hatalmas formációhoz pontosan illeszkedik a Hold mérete. A Hold átmérője 3476 km, tömege 73,47 trilliárd tonna.
Ha telibe találta volna a Földet, ma nem írnám ezeket a sorokat. Így is alig maradt az addigi lakosságból.
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Afrikától keletre körülbelül a Zöld-foki szigetek térségében látszik az leszóródás centruma, itt és az Azori
szigeteknél Bizonyára könnyű holdkőzethez jutni. A kéreg a sötétre satírozott részeknél szakadt be, és itt hatalmas,
hat kilométer mély gödrök vannak az óceán fenekén. A szélességi háló kb. 1111 km-es, és ez alátámasztja az
elméletemet. Az Azori szigetek Portugáliához tartoztak, és akkor ma az Európai Unióhoz. Akkor van nekünk
elegendő holdkőzetünk, még űrhajó sem kell hozzá. A Holdnak a titokzatos túloldalán van az ütközés nyoma. Ilyen
koncentrikus kráter nem keletkezik meteor becsapódástól. Ennek semmi esélye nincsen.
Ez egy nagyon gyanús kráter, de érdemes a kérdést még
alaposan megvizsgálni. A többszörös gyűrűt alkotó hegyek túl
laposak, és koncentrikusak is. Az bizonyos, hogy a katasztrófa a
Holdunkon is komoly nyomokat hagyott. Az bizonyos, hogy ott,
ahol a koccanás lezajlott a Holdon tengeri sót, és meszet is
fogunk találni, méghozzá olyat, amiben a tizenháromezer évvel
ezelőtti heves randevúnál az akkor élő tengeri állatok mészvázai
is megtalálhatók lesznek. Bizonyos, hogy a távozó Hold, jelentős
mennyiségű tengervizet is magával vitt, már csak azért is, mert
ráfagyott. Ez a kis vonzású és levegőtlen Holdon sokáig nem
maradhatott meg, mert kicsi a gravitációja, és csak a nagy
fajsúlyú gázokat tudja megtartani felületén, és a víz is hamar
elpárolog róla. De a só visszamarad, és maradhattak a Hold
felületén is tengeri állatok tetemei. Légüres térben a víz hamar
felforr, még szublimál is, vagyis gőzölög a jég is. Az ütközéskor
keletkező lökéshullám a Föld túloldalán lévő Ataisz szigetét is
pusztulásba sodorta. A Hold sorsára juthatott a Plútó és a Merkúr
bolygó is, csak őket nem egy bolygó, hanem a Nap fogta
keringési pályára. Máig is nagyon kacsáznak, de igyekeztek
beilleszkedni
a
Naprendszer
hullámvilágának
zenei
harmóniájába.
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ÍGE-IDŐ 50.
Olvasói kérdések – Levelező rovatunk 3. rész
Tisztelettel üdvözlöm az Idő Weblapjának csapatát. Olvastam az Íge-idő 1-18 -as alapismereti írásokat, és lett
válaszom is az olvasók felé feltett kérdések közül néhányra, és természetesen a válaszok számát nagyságrendekkel
felülmúló mennyiségben keletkeztek kérdéseim is. Előre is köszönöm a türelmet, az alábbi nem két soros levél
elolvasásáért.
Akkor talán kezdeném a válaszokkal, aztán jöhetnek a kérdések. Íme:
Válaszok
Íge-idő 8 A dilemma: Mi van öt forrás esetén?
Erre van egy ötletem. Mivel még nem beszélhetünk térről, mert a gondolatkísérlet jelen pontján még nem
létezik, ezért feltételezem, hogy az időforrások által kibocsátott időesszenciák amellett hogy szingulárisak, egyben
végtelen „dimenziójúak” is, és nem csak a mi felfogásbeli 3D-s gömbhullámokat kelt, hanem attól jóval
összetettebbet. Itt a dimenzió szó nem a legjobb kifejezés, de nem tudom jobban kifejezni magamat. Arra
gondolok, hogy nem 3 dimenziós gömbhullámokat áraszt, hanem végtelen dimenziósat, vagyis az időközeg
végtelen „dimenziós” csak ezt a mi 3 dimenziós térhez szokott agyunk a görbült 2 dimenziós felületeket érzékelni
képes szemeinkkel nehezen képzeli el.
Tehát mi van öt forrás esetén? Véleményem szerint létrejön egy tíz élű geometriai alakzat, aminek 5
csúcspontján van az 5 időforrás, amelyek mindegyike egyforma „távolságra” van a másik négytől, és a csúcsok
irányába rohannak valamivel gyorsabban a saját múltterjedési sebességüknél. Itt a „távolság” alatt most valami
olyasmit kell érteni, hogy két időforrás között elférő időeszenciák száma.
Igen, látszik, hogy együtt jár a gondolattal. Már nem méterben gondolkodik, tehát az időrétegek szerepét
felismerte. Az ilyen költői kérdéseket pontosan ezért tettük fel, hogy az olvasó elmerüljön a feladat mélységeiben.
Erre sajnos kevesen jutottak el. Az öt időforrásos kérdés azért merült fel, mert senki sem beszél ilyen szabályos
testről, aminek öt csúcsa lenne.
Most lehet hogy totálisan érthetetlen amit itt előadtam, ezért egy kicsit megpróbálom elmagyarázni, hogy
mikképp lehet ezt elképzelni. Vizsgáljunk meg egy szabályos, 3 egyenlő hosszúságú oldallal rendelkező
háromszöget. Ez a háromszög elfér egy síkon, és mindhárom csúcsára igaz, hogy, a másik kettő azonos távolságra
van tőle, és hogy a háromszög belsejében az élek 60 fokos szöget zárnak be mindhárom csúcsnál. Ha ennek a
háromszögnek a középpontjából húzunk mindhárom csúcsába egy vonalat, akkor a kapott középpont a síkban nem
lehet ugyanakkora távolságra a csúcspontoktól, mint a csúcspontok egymáshoz képest, valamint a három csúcsba
húzott vonal egymással rendre 120 fokos szöget zár be, nem 60 at. 2D-ben ennyi a maximum amit ki lehet hozni.
Ez márpedig az egyik a 2D -s vetülete a tetraédernek! Most jön a lényeg. Ha a háromszög középpontját kiemeljük a
síkról egy a háromszöget tartalmazó síkra merőleges irányban, (ami egy képzeletbeli 2D -s élőlény számára kissé
elképzelhetetlen) akkor a 120 fokos szögeink is szépen „csökkennek”, valamit egyszer csak elérjük azt a pontot
amikor ez a kiemelt pont pontosan olyan távolságra lesz az összes többitől mint azok egymáshoz képest, és minden
belső szög 60 fokos lesz. Így megszületett egy immáron 3D-s alakzat, amelynek minden pontja azonos távolságra
van a másik háromtól, és tetraédernek nevezték el.
Ha megszerkesztjük a tetraéderünk középpontját, majd abból húzunk egyeneseket a többi 4 csúcsba, akkor
megkaptuk egy 4D-s alakzat 3D-s vetületét. Ha ezt a középpontot egy olyan irányban kiemeljük onnan amely irány
merőleges az összes olyan egyenesre amely áthalad ezen a középponton, akkor kapunk egy olyan 10 élű és 5
csúcsú 4D-s alakzatot amelynek minden csúcsa azonos távolságra van a másik négytől. Hát, erre gondoltam. Ez a
folyamat szerintem matematikailag végtelen, mert ennek az új alakzatnak is lesz középpontja, amelyet hasonló
logikával kiemelhetünk egy teljesen új irányba, akkor egy hat csúccsal és 15 éllel rendelkező alakzat keletkezik,
amelynek minden csúcspontja azonos távolságra van a másik 5 -től. Aztán ennek is lesz középpontja, amelyet
kiemelhetünk, és így tovább a végtelenségig. Lehet hogy marhaság, de jelen tudásom szerint ez elvileg lehetséges,
Nem marhaság, ezek a 4D, 5D gráfok, és ez valóban igaz. Rengeteg ilyet szerkesztettünk mi is, pontosabban
Betlej Tamás kollégánk, aki nagyon kedvelte ezt a témát. Nagyon nagy képek, de majd kiteszem őket az Internetre,
hogy tanulmányozni lehessen. A leírás, és amit erről gondolt nagyon is helytálló. Ez a feladat a Kaosz kialakulása
során nagyon is valós módon megjelenik. Hiszen az egymásról a források sorban „vesznek tudomást”, egymás után
olvadnak egy rendszer, halmaz elemeivé.
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Van egy másik módszer is amivel elképzelhetjük ezt a folyamatot. Röviden itt úgy indulunk el, hogy van egy
egyenlő oldalakkal bíró háromszögünk, amelynek a belsejébe van egy másik egyenlő oldalú háromszög úgy, hogy
a belső háromszög csúcsai a külső háromszög oldalfelező pontjai. Ha ezt megszerkesztjük egy papírra és kivágjuk,
akkor látható, hogy a belső háromszög oldalai mentén összehajtva kialakul a tetraéder. Vagyis 2D -ben a tetraédert
így is el lehet képzelni, és ekkor a külső háromszög csúcsai úgy vannak hárman, hogy valójában mind a hárman
ugyanazok. Úgy kell tekinteni, mintha azok egy pontban lennének. Ha hasonló módon egy tetraéderbe egy másik
tetraédert szerkesztünk, akkor a külső tetraéder csúcspontjai egynek tekinthetőek, csak ezt már mi nem látjuk úgy,
mint a háromszög esetén.
Igen, ezért tettünk jelzéseket arra nézve, hogy ennek elképzelése nem is olyan könnyű feladat. Azért innen
közelítettük, a geometria oldaláról, mert ezt azért még elég sokan átlátják. Ennek további nehézségét folyamatos
dinamizmusa jelenti, mert az elmék a mozgó geometriát, vagy ahogy én neveztem, a „dinamikus geometriát” alig
tudják elképzelni, (talán a rádióamatőrök), pedig az idő dinamikus.
Íge-idő 10 Feladat:Számold ki, hogy egy-egy méter sugarú propeller vége, mikor, milyen propellerfordulatnál
lépi át a kritikus hangsebességet! Hangsebesség = 332m/Sec; ->332 / 2Pí * 60 = 3170,366466 -> tehát
3170,366466 -os fordulat / percnél éri el a propeller (légcsavar) vége a hangsebességet.
A megoldás pontos. Ez ugye meglepően alacsony fordulatszám.
Íge-idő 17 farkába harapott kígyós feladvány: Szerintem a fekete fehér fényképen látható kígyó Betlej Tamás
grafikájára, a téridő - az energia - születésének legelső fázisára hasonlít. ( Íge-idő 13 -ban van az ábra )
A másik ábra amin a kígyó és sárkány egymást eszik pedig a fénykvantum térrendszerének keletkezésére
hasonlít. (Íge-idő 14 -ben van az ábra )
Igen, ez is jó megoldás.
Kérdések
Az anyagba zárt fény energiamennyisége egyenértékű az Einstein „E=m*c2” híres képlete által kiszámítottal?
Biztosan rossz a képlet, mert pongyola. Az anyagba zárt fény mennyisége függ a hőmérséklettől
(gerjesztettségtől), aminek van egy alsó limitje, (-273 C°) ahol még mindig marad fény a részecskékben, de ezt már
hűtéssel sem lehet kicsalni belőle. Lassan ilyenkor is veszít fényt, ami szerkezetéből fakad. A nukleon belülről
kifelé áramlik, keletkezik, és ez okozza hűlését. Az is látszik, hogy ez anyagfüggő, (lásd fajhő). Ez nagyban függ a
kristályszerkezetétől, mert a bentről, az anyagból kifelé igyekvő fény újra elnyelődik, majd később továbbindulhat,
vagy csak pattog a visszaverődések miatt, de előbb-utóbb kitalál a csapdákból.
Vagyis ha pl. elkavitálunk 1 milligramm vizet akkor 90000 MJ energiát kapunk ha a fénysebességet
300000Km/sec -nek tekintem? Ez túl sok energia ahhoz, hogy igaznak tűnjön. Tényleg ennyi van benne, vagy ez
csak az atombombákra érvényes?
Nem, ott ennél sokkal rosszabb a hatásfok. A kavitáció lényegében anihilizáció. Csak itt nem anyag és
antianyag okozza a jelenséget, hanem a nukleon keletkezési táncának végzetes eltorzulása. Ez roppant rövid idő
alatt (fénysebességgel a részecske sugara) eltűnteti a részecske börtönfalait, és a benne lévő fény szétrohan. Kb.
1mm sugarú gömb körzetben minden anyagot elgőzölögtet. Ilyenkor csak néhány nukleon anihilál. A maradék csak
elgőzölög, de megmarad anyagnak. Láncreakciót szerencsére nem okoz.
És ennek mennyi része alakítható hővé a kavitációs erőművekben? Esetleg az egész?
Igen, de nem egycsapásra, hanem fokozatosan. A nyomáskülönbségtől függ a hatásfok.
lényegében egy szelíd atomreaktor.

A szerkentyű

Jól látom -e, hogy a várakozó fénymagnak két jelene van? 1 az „egyenlítőn” 1 pedig a „közepén”?
IGEN. De az az érdekes, hogy ezek „egypetéjű ikrek”. Lényegében a kettő egy.
Beleolvastam egy „messzi” Íge -idő írásba, ahol az anyagról van szó. Ott az időfal áthatolhatatlannak van írva,
de a 7. fejezetben pedig mégis áthatolható, mert a két időforrás egyikének taszítódása akkor indul, ha a másik
legelső időfala eléri az egyik időforrást. Ekkor ez az úgynevezett egyik elkezd „utazni” a másik születésének
pillanatán, és így tovább. Hogy is van ez? Esetleg az ott időfal alatt értett dolog nem az amiről itt szó van?
A fénymag másmilyen viselkedésű, mint az anyag. Az időtükör nem átjárható, mert eltérőek az idők a két
oldalán. A fénykvantumok már nagyon komplex rendszerek, egyfajta téridő források. Ezeket is időforrások keltik,
de az időhurok már másmilyenné teszi a viselkedésüket. Ezért tudják fogva tartani a fényt az anyagi részecskék.
Íge-idő 7 mondotta: „Az időbeli egymásutániság időbeli szál keletkezéséhez vezetett, amely már az egyik
szemléleti módban szálszerűnek mondható idő, amelynek perdülete is lehet, és a téresszenciák esetleges
rétegvastagság modulációja miatt ezek nem egészen egyforma távolságban egymást követő fénymagokból
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állhatnak, és ezek között a távolság egy maximális-minimális löketig ide-oda változhat. Ez a hatás a szálon
hosszanti irányban végtelen sebességgel terjed, „ stb. Nem értem. Most milyen térről beszélünk amikor még nincs
is tér. Vagy van?
Ez az egydimenziós, vagy másképpen a szálszerű Univerzum. Ez is egyszerre létezik a többi rendszerrel, csak
nem látjuk az időszálakat. Volt ilyenről szó a fizikában is. Ezek a stringek. Ez roppant magas frekvencián felfelvillanó valami. A protont ilyenek kötik össze az elektronjával. Ez már a teremtők (originálisok) mögött is
megvan.
Szóval hogy is van ez? Azt viszont azt hiszem már sejtem, hogy a nálunk fejlettebb fajok ezt kihasználva
„rádióznak” anélkül, hogy az infó késéssel érkezzen akár a galaxis másik feléről is.
Nagyon jó felismerés!!!
Íge-idő 8: szerintem a 3 egymástól eltaszítódó időforrás egyre lassul, de sose lassul le annyira, hogy
megszűnjön tűznek lenni. Azért kéne így lennie, mert ahogy nő az őt taszító időeszenciák „átmérője”, és ő ettől
egyre „messzebb” kerül ezen két időeszencia centrumától, ezért a rohanó időforrásból a két rá ható időeszencia
centrumába húzott egyenesek egyre közelítenek a párhuzamoshoz, de sose érik el azt. Jól gondolom?
Igen, bár nem valami közeg miatt van ez így, hanem az időszálak minimális, de mégis létező visszahúzó ereje
miatt.
Vagy ez nem így van, mert nincs is távolság? Lemodelleztem síkgeometriában, ott pontosan ez történt, amit
fentebb írtam. Akkor hogy is van ez a Tűz típusú időforrások esetében?
A távolság időbeli. Ami messzebb van tőlünk, az egyre inkább a múlt. A Tűz típusú tachyonok belsejében is
vannak eltérő tulajdonságú zónák. Ez kozmikus léptékben még inkább kiderül. A Tűz és a Víz, az idő két
ősállapota.
Nem értem, hogy ha két Tűz találkozik, akkor miért lesz kettő belőle, és mitől kezd az egyik kanyarodni? És a
kanyarodót miért nem „szakítja újra ketté” a többi időesszencia amin átmegy?
JÓ felismerés. Ez az egyszerűsített időfizika. Több elágazás is keletkezik, de ez olyan bonyolult, hogy senki
sem érti elsőre. Az elvet akartuk érzékeltetni. Később, az anyagi részecskék keletkezésénél ezt neveztem
szimmetria robbanásnak. A kanyarodás annak a következménye, hogy minden tachyon belsejében kettős, hármas
időrendszerek uralkodnak, (hasonlóan a kettős törésű kristályoknál tapasztalt fényjelenséghez). Erre a további
lapok szépen lassan ki is térnek.
Miért csak addig létezik egy időforrás amíg a saját születésének pillanatába bele nem futott?
Nem, nemcsak addig létezik, hanem utána is, egészen addig, ameddig a sajátidőben látja magát, vagyis
ameddig el nem hagyja a saját múltját. Ezt „eszi”. Innen az Uroborosz önmagát evő kígyójának legendája, csak az
avatatlanok „lefordították” maguknak, a maguk értelme szerint. Ezek a látomások önálló létezőként léteznek a
primér létező „fantáziájában”, mert folyamatosan valósnak látja, tapasztalja ezeket, hiszen a létezés minden
tulajdonságát megnyilvánítják feléje. Innen a népmeséinkben a „találkozott önmagával” furcsa fordulata. Ez
általában öregebb, vagy fiatalabb önmaga.
Ha megszűnik a forrás amikor a saját születésébe belerohant, akkor mi tartja zárva az időhurkot? Az én
képzeletemben mivel itt megszűnt a forrás, nincs is mi keringjen, és a farkába harapott kígyó meg is halt.
Igen, ez a gondolat a félreértés miatt volt, de jó következtetés. Ezért eszi éppen saját magát. Vannak kulcsok a
többi sorozatokban is. (Babel, Ataisz, Böhme, ereklye, korona, összefoglaló, A nagy egyesítés)
Ha azt mondtuk, hogy amikor egy időeszencia elér egy időforrást, akkor a forrás azon fog tovalovagolni,
akkor mitől más a saját születési időeszenciája bármelyik másikhoz képest, hogy ettől megszűnik, de a többitől
nem?
Nem más, de magát csak a saját múltjában láthatja, hiszen a más időesszenciában egy másikat lát. Ez nem tud
visszacsatolni, de hat rá.
Az én fejemben az időhurok azért nem tud kialakulni, mert ha azt feltételezem, hogy a forrás megszűnik
létezni ha a saját születésének pillanatával találkozik, akkor mitől fog ott körbe körbe cirkulálni és kelteni az
időeszenciákat, azt meg pláne nem értem, mitől marad körpályán a forrás, ha már valamitől megmaradt annak
ellenére hogy találkozott saját születésének pillanatával.
Ezt már tisztáztam az előbb.
Azt sem értem, hogy a szálszerű idővilágban miért 2 a legnagyobb távolság. Mit értünk itt távolság alatt, ha az
idő önmagában tértelen és anyagtalan? Én ebben a világban pl. két forrás közti távolságot a közöttük elférő
időeszenciák számában vélem felfedezni. Ez helytálló?
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Ez makro szinten értendő, mert egy az Univerzum határáig, és egy vissza. Ez 2. De nem távolság, hanem 2
esszenciányi lépés.
Íge-idő 18 -ban az van írva, hogy mindig 7 tűzforrás létezik, de korábban meg arról volt szó, hogy 6 van,
amiből egy akkor tűnik el a létezésből, amikor egy másik megszületik, vagyis nem jut 5 -ről a 6 -ra. Akkor most
mitől lett hét az a hat?
A 18 már a fényről szól, ezért fény a fényben. A téridő oktaéderes, aminek hat csúcsa van, és egy középponti
forrása is. (mesékben ez gyémántvár és a közepében a királyleány) A hatodik „fej” sohasem létezik, csak lépkedve
5 (plusz a királyleány, a női, víz típusú forrás a rendszer centrumában) A fénynél ezért van kocka, ami a tér
geometriai párja, duálisa. Itt 7 tűz nyolc helyre és a királyleány. Hasonlít a térre, de már egy csavarodott térben
keletkezik, ezért kocka. Ennek nyolc sarka van. Mindkét rendszer kacsázik, az egy üres forráshely miatt. Ezért
kacsalábon forgó gyémántvárban lakik a mindenható a meséinkben. Érdekes, hogy a kalamóna (az ördög) is. Ez az
antitér.
Mi van a várakozó fénymagunkkal, azzal a lemniszkátoiddal amiről az írás elején volt szó? Nem értem, hogy
illeszkedik ebbe az egészbe.
Ezek a fénymagok, Isten így teremti a világot a saját képére és hasonlatosságára. A mai Istenképet az ember
teremtette a saját hasonlatosságára. (Azt hiszi, hogy így jobban megérti…) Minden jobb templomban látható a
metszeti képe. Az a négyszirmú „virágocska”.
Íge-idő 18-as részt olvastam utoljára, innentől nem látom értelmét tovább olvasni, mert az alapokat sem értem.
Jókora Kaosz van a fejemben. Tudna valaki segíteni nekem ezekben a kérdésekben? :-)
Köszönöm a figyelmet, és előre is köszönöm a válaszokat.
Nagyon szívesen. Máskor is.
Tisztelettel, Gergely Zsolt (hagyományos földi ember) 2005.01.23. – 2005.01.29
Szeretettel: aranyatya: 2005-01-31
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ÍGE-IDŐ 51.
Van-e Éter ? - Meg lehet-e oldani a mérését, képpé alakítását ?
Ha van valami, ami nagyon érdekes a 21. századunk elején, az nem más, mint a gravitációs hullámok kutatása.
Ha valaki ebben eredményeket ér el, azzal lehetővé teszi egy merőben új csillagászati megfigyelési módszer
kialakítását, és valami olyant ad át az emberiségnek, amire nem volt példa az elmúlt száz évben. Nagy szeretettel
figyelem ezt a kutatást, mert én magam is intenzíven kutatok ebben az irányban, és az a mérőfej, amivel jelenleg
mérek 20 évvel ezelőtt készült, és miután már eléggé meggyötört állapotban van, időnként már makacskodik is egy
kicsit. De azért még mindig működik, és már eddig is olyan sok hasznos adattal szolgált, hogy amikor véglegesen
el kell búcsúznunk tőle, díszhelyen fogom kiállítani a laboromban.
Először is leszögezem: én úgy gondolom, hogy igenis van éter, és ez nem más, mint egy non-Hertz
hullámközeg, amit a világegyetem összes tér és fénykvantuma, és minden létező anyagi részecskéje áraszt
magából, közeg, de nem anyagi, és jellegében téridő jellegű, vagyis mindenen áthatolnak a hullámai. Teljesen
áthatolnak, úgy, hogy eközben egy parányi sem nyelődik el belőlük.
De mi is lényegében a gravitációs hullám? Egy bizonyos: Semmi abból, amit eddig felfedeztünk, mert azok
csak ennek következményei. Az elektromágneses hullámok felismerése valóban nagy felfedezés volt, de azoknak a
keltéséhez elektromosan töltött részecskék kellenek, proton vagy elektron, és ezért a fény nem tud ilyen hullámokat
generálni. Közhiedelem, de nem tud. A fény egy speciális másodfajú térkvantum, és semmiféle köze sincsen sem a
mágneses, sem az elektromos hullámokhoz. Vannak ilyenek hullámok, de a fény nem tartozik ezek közé.
Ez a kijelentésem komoly ellenérzéseket fog kiváltani a dogmatikusabb lelkekből, de ez mégis egészen biztos.
Ez talán rossz hírnek tűnhet, de nem az. A fény kikerül az elektromágneses hullámok köréből, de térhullámaival
újabb kutatások tárgyává fog válni. Mert azt már sokszor hallottam, hogy az anyag kettős természetű, de valahogy
sehol sem akadtam rá, hogy amikor hullám, akkor éppen milyen hullámról kell beszélnünk. Pedig ez a lényeg. Nos,
ezek a soha nem definiált hullámok a keresett gravitációs hullámok. Ezeket kell lemérnünk, és amennyiben ez
lehetséges, ezek segítségével kell valahogyan képet alkotnunk. Ez a kép nem a fény által ideszállított információt
fogja megjeleníteni, és nem lesz igazán összehasonlítható a rádiótávcsövek képeivel sem, mert ezek az újfajta
hullámok jellegükben egészen mások, mint az eddig az emberiség által megismert jelenségek. Egy gravitációs
távcsőbe nem lehet belekukucskálni, ugyanúgy, mint ahogyan egy rádiótávcsőbe se, mert mindkettő egyfajta
letapogatással alkot képet, amit egy számítógép alakít az ember számára is emészthető álszínes képpé. A különböző
irányokból érkező egymástól eltérő rádió vagy gravitációs zajok alakíthatók így egyfajta képpé.
Miben tér el a két megfigyelés?
A rádióhullámok természetéről sokkal több megfigyelés és mérési eredmény áll már rendelkezésre, hiszen
Maxwell 120 évvel ezelőtt már rádióátvitelt hozott létre, és Marconi 1901-ben már áthidalta vele az Atlanti-óceánt,
és először használta erre a Morse kódrendszert. A rádiócsillagászat alapvetően mást céloz meg, mert arra kíváncsi,
hogy az Univerzum mélységeiből milyen rádiózajok érkeznek az irányérzékeny műszerbe. Erre van az a hatalmas
parabolaantenna, amelynek fókuszpontjában egy mérőfej van elhelyezve, ami a világűrből érkező jeleket a
feldolgozó rendszer számára előállítja. Ezek között olyan jelek is vannak, amelyek a Földről származnak, és
olyanok is, amit a csillagok, és a galaxisok hoztak létre, és persze olyanra is vadásznak, amit valamilyen idegen
civilizáció állított elő. Ennek jellegéből következtetni lehet a források milyenségére, tulajdonságaira, de mondjuk el
lehet csípni egy idegen rádió vagy TV állomás jeleit is. Ezt keresi a SETI program.
A rádióhullámok hullámhossza sokkal hosszabb, mint a fényhullámoké, és ezért sokkal nagyobb érzékelő
eszközöket is kell építeni megfigyelésük során. A legnagyobbak már egy egész völgyet elfoglalnak. Több mint 300
méter átmérőjű építmény is készült erre a célra Areciboban. De a fénynek, és a rádióhullámoknak is van egy
komoly baja. Javarészt elnyelődnek, vagy visszaverődnek az anyag felszínén, de még ennél is nagyobb baj az
„csak” fénysebességgel terjednek. Ez a „baj” egyúttal azt is jelenti, hogy a rettenetesen nagy tömegű objektumokat,
a „fekete lyukakat” a fény már nem is tudja elhagyni. Azért vannak különféle csillagászati és rádióasztronómiai
módszerek arra, hogy mégis megtudjunk róluk ezt azt. Éppen ezt segítette elő a világegyetem optikai
megfigyelésén túl a további hullámhosszakon történő vizsgálatok kidolgozása. De a sötét anyag passzivitása,
elbújása a műszereink elől mégis bosszantotta a kíváncsi embereket. A már ismertek mellé további lehetőségeket
kerestek, és ekkor eljutottak a gravitációs hullámok különleges világáig. Ezek sokkal titokzatosabbak még a
rádióhullámoknál és a fénynél is. Azért, mert ezek minden anyagon akadálytalanul áthaladnak. A tudomány mai
állásával szemben azt állítom, hogy nincsen semmiféle részecskéjük. Minden kelt ilyeneket, a téridő, a
fénykvantumok és minden anyagi részecske is. Ha az anyag – mondjuk az ólom – elnyelné őket, ahogyan a
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rádióaktivitás sugárzásait, mondjuk még a nagyon áthatoló-képes gamma sugárzást is, akkor egy kis ólomsörét
fajsúlya eltérne egy nagy ólomgolyóétól, mert a közepéből kifelé törekvő gravitációs hatás egy része nem tudna
kölcsönhatásba lépni a külvilággal. De persze ez nem így van.

A VIRGO GW távcső monstrum Pisa mellett. A nagyobbik ág ~3 km hosszú

De akkor bajban vagyunk, mert akkor meg hogyan tudjuk érzékelni ezeket a huncut, mindenen akadálytalanul
átszáguldozó hullámokat? Hiszen akkor meg semmire sincsenek hatással!
Itt két dolgot állítottam, és ezek a dolgok látszólag ellentmondásban vannak. Azt mondtam, hogy az
ólomgolyó kölcsönhatásban van a környezetében lévő világgal, még a legbelső atomja is, és közben azt is
mondtam, hogy minden anyagon úgy megy át ez a hullámvilág, mintha az a bármilyen vastag anyag ott se lenne az
útjában. Hogy lehet az, hogy mindent megmozgat, és ezenközben meg akadálytalanul halad. Akkor meg mivel
lehet érzékelni? Hát kérem az a furcsa, hogy: Mindennel.
Az a mulatságos, hogy miközben áthaladnak ezek a
hullámok, áthelyezgetik az anyagi részecskéket, vagy ha
pontosabbak akarunk lenni, akkor annak keltő forrásit, a
fénymagjait a sajátidő rétegeikben, és ezzel gyakorolnak rá a
mi szemszögünkből nézve erőhatást. Itt egy nagyon komplex
jelenséggel van dolgunk, mert a tér és a többi energiakvantum
hullámhossza sokszor belefér egy anyagi részecskébe, és ezt
úgy felszeleteli, mint egy hentes a szalámit. Eközben sodorja,
vonzza és taszítja, csavarja és forgatja, de ezt úgy teszi, hogy
eközben maga nem változik, nem törik meg. Ez a hullámvilág
egy idő-feedback (időhurok, idő-visszacsatolás) következtében
keletkezik folyamatosan, és ezért semmiféle energiafogyatkozásról sem beszélhetünk a gravitációs hullámok
keletkezése során. Ez, amit itt elmeséltem, minden általunk
A magyar műszer levett oldallappal.
ismert dologban megtalálható, és lényegében végtelen ideig A kerek fekete doboz a vertikális optikai szögmérő.
működik. Azt is mondhatjuk róla, hogy ez a világegyetem
Egy teljes fordulat alatt 360000 szögjelet ad.
lényege. Ez okozza a dolgok súlyát, de ez okozza a tömegét is,
Előtérben (jobbra) a vezérlő egység.
és erre a kauzális (alapvető) jelenségre vezethető vissza az
A balra ferdén álló szürkés csőben van az érzékelő.
Univerzum minden későbbi folyamata és jelensége.
Érzékelhető mágnessel, elektréttel, vagy akár egy darab drót ellenállásával is. Egy darab ceruzabéllel is
sikerült érzékelni ezeket a ravasz gravitációs hullámokat, mert amikor áthelyezgeti az anyag atomjait a
térrétegeivel, akkor például egy ceruzabél atomjai egyfajta elektronikus zajt keltenek, és ezt könnyen fel lehet
erősíteni. Az az érdekes, hogy még egy vékony kis Rotring ceruzahegy is alkalmas ennek a megfigyelésére, és
elnyúlt lineáris geometriája miatt még eléggé irányérzékeny is lesz. Az a vicces, hogy a megoldás sokféle módon
kínálta magát az emberiségnek, de mindannyiszor elmaradt a felismerése és az igazi alkalmazása. Az oroszok az
elmúlt század hatvanas éveiben eléggé jó irányban indultak el, és terveztek piezóval borított parabolát, és
kvarckristályokból felépített mátrixot is, de ezeket is főképpen katonai célokra próbálgatták, és így nem terjedt át a
polgári alkalmazásba, vagyis a nyitott tudományba. A rétegezett szerkezetű tér leírását megtaláltam Szaharovnál,
aki már hiperteret is feltételezett, de ez bonyolult elméleti volta miatt szintén a tudomány értetlenségével
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találkozott, ugyanúgy mint J. A. Wheeler a félspinű terével. Pedig lényegében ugyanannak a nagy dolognak a
kétféle megközelítését találták ki, hiszen Wheeler csigaház szerű dinamikus tere rétegezett teret kelt, hiszen
távolabbról szemlélve ennek a csigaház-szerű téridőnek az egymásra csavarodott rétegei lényegében már-már
párhuzamos síkoknak hatnak. Ilyenek a fénykvantumok hullámterei is, de ilyenek a részecskék is. Ebben a
hullámvilágban a levegőben terjedő hanghoz hasonlatos hullámok terjednek fénysebességgel, és ez a moduláció
nem más, mint az atomok és a fény önzaja. Ezt ma nagyon hosszú hullámoknak hiszi a tudósok egy túlnyomó
csoportja, és ezért azután több kilométeres nagyságú műtárgyakat hoztak létre a gravitációs hullámok érzékelésére.
Ilyen látható a felső képen. A VIRGO műszer ilyen.
Ez lényegileg egy gigantikus Michelson-Morlay kísérlet, és lézerekkel egymásra derékszögben sok kilométert
futó fénysugarak verődnek ide-oda hatalmas mázsás felfüggesztett tükrök között, és ezek eltérései és eltérítődései,
ingadozásai, interferenciái arányosak a futás közben és a tükör, a semipermiábilis tükör, és egyéb optikai üvegek
megérintési pillanatában rágyakorolt hatását, és így egyfajta elektronikus képpé alakítható át. A Föld felszínére
épített hatalmas légritka csövekben, alagutakban vezetik a LASER fénysugarát. A nagyobbakban 8 kilométert
halad a fény ide-oda (26,6 µsec), és így a nagyon nagy hullámhosszú rezdülések megfigyelésére nagyon alkalmas a
berendezés, és Wéber bizonyára nagyon büszke lenne, hogy ennyien követik tanait, de én azt szoktam mondogatni,
hogy egy homokszemnek, vagy egy atomnak is van tömege, és az bizonyosan nem kilométeres hullámhosszúságú,
hanem valahol a nagyon magas rezgésszámok birodalmában keresendő.
Az első mérőfejem két egyforma alumínium szivartokból kialakított összecsavarható árnyékolásban lett
eléhelyezve, és ez úgy 25 cm hosszú lehetett. Ez egy passzív mérőfej volt, és így is hatalmas mérőjelet adott, és
már az is feltűnően irányérzékeny volt. A Galaxisunk központja felé irányítva 400 mV körüli zajt mutatott, és ez
szépen lassan vonult az ég fordulásával, pedig abban az irányban a tető és a padlás volt a fejem felett. Több héten át
figyeltem a viselkedését, és egyértelműen a Nyilas csillagkép irányában volt az akkor megfigyelt jelenség
maximuma. A mérőfejet csak kézzel forgattam ide-oda, és már akkor is megfigyeltem azt, hogy a Nap, vagy a Hold
nem egészen ott van, mint ahová a mérőfejjel célozgatok. Ezt akkor különösen nyugat felé figyeltem meg, mert
akkor arrafelé voltak az ablakaim. Délen alig találtam eltérést a gravitációs és az optikai kép között. Ez már akkor a
Michelson-Morlay kísérletet jutatta eszembe. A későbbi mérések ezt az érzésemet még jobban megerősítette. A
Föld nyugatra forog. Itt Budapesten is közel hangsebességgel. Mert ha egész nap a fotelben ülök, akkor is 20000
kilométert haladok körben ezalatt a 24 óra alatt. Hogy ne is említsem, hogy 84,85 szeres hangsebességgel keringek
a Nap körül. Pedig minden olyan nyugalmasnak és állónak hat. A gravitációs kép valahogy eltérést hoz létre az
optikai képhez képest. A gravitációs hullám által rajzolt kép nem ott van, mint ahol az optikai kép. Ennek az az
egyszerű oka, hogy a fény elhajlik a légkörben, de a nem sugarakban terjedő, hanem hanghullámszerű gravitációs
hullámok nem. Úgy is mondhatjuk, hogy egy kissé alálátunk a horizontnak, mert minél hosszabb utat jár be a fény
a sűrű légkörben, annál jobban elkanyarodik. Furcsán meleg rétegezett légkörben ez okozza a délibáb jelenségét.
Az első képszerűvé alakított mérések közül már
ragyogóan megmutatta az Androméda csillagképben
található M 31 és M110 galaxisokat, amelyek közepén egyegy fekete lyukat sejtenek a csillagászok. Ez úgy 20000
Naptömegnyi nagyságú lehet, amely hatalmas, de ennél
sokkal nagyobbak is vannak. A legnagyobbak akár három
milliárd Naptömegnyiek is lehetnek. Ezt már elképzelni is
nagyon nehéz, mert ez egy kisebb galaxis teljes tömege egy
kupacban. Kerületét ennek ellenére mégis csak 20000
kilométernek gondolják. Ez a Földnél is sokkal kisebb.
Az M 31 a hozzánk legközelebbi galaxis, úgy két millió
fényévre
van
tőlünk,
és
közeledik
felénk.
A mutatott képen két nagyobb fehér folt van, és a nagyobb
az M 31 a kisebb – balra tőle az M 110. Ez sokkal messzebb
van, úgy 35 millió fényévre lehet tőlünk. A jobb alsó
sarokban sok kis fehér pont van, ezek is nagyon nagy
tömegeket jeleznek. Az itt látható kép még nem volt a
csillagtérképpel összeszerkesztve, de később szoftvereseink
megdolgozták az egyik közismert szabad forráskódú
szoftvert, és így már a végeredmény a csillagos ég képébe
helyezve jelenik meg a könnyebb értelmezés miatt.
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A műszer mérőfejéből és a mérési módszerből adódik,
hogy a változás egy jó darabig kering a mérőfejben, vagyis
egyszerűbb szóval kong, mint a harang. Ez az itt mutatott két
képen nagyon jól látszik. A kék csíkot a Hold, a sárgát a
Jupiter okozta. Ez azt jelzi, hogy ugyan a Jupiter csak egy
nagyon fényes csillagnak látszik, de mégis sokkal intenzívebb
jelet okozott, mert a sárga az álszíneinkben sokkal nagyobb
jel hatására keletkezik, mint a kék.
A kék sáv belsejében lévő világosabb kékes jelek a
Jupiter belső sűrűbb magjára utalhatnak. Az is érdekes, hogy
a Jupiter sárga sávja szöget zár be a Hold kék sávjával, ami
talán a tengelyeik eltéréséből, és a forgási anomáliából
adódhat. Ez abból ered, hogy a gyorsan forgó Jupiter egyik
oldala nagy sebességgel közeledik felénk, a másik meg
távolodik. Ez nem kis sebesség, mert 46000 km/h sebességről
van szó, aminél a Holdunk sokkal lassabban forog a tengelye
mentén.
A felvétel nyugati irányban készült kb. 20 fokkal a
horizont felett. Ekkor még a Hold eléggé pontosan benne van
a csillagászati térkép által megadott helyhez, és a Jupiter is
csak kissé tér el a térkép adataihoz viszonyítva. Nagyon
vártam ezt az együttállást, mert nagyon izgatott az, hogy
miképpen zengenek össze a távcsövünkben.
A mérést másfél órával később megismételtem,
és a két szín ugyanúgy megjelent, de eddigre éppen
lenyugodtak a szemben lévő hegy mögött, vagyis
ezt a mérést már a hegyen keresztül, takarásban
készítettem róluk, mert időközben már szépen
lenyugodtak. Oppozíciójuk is változott közben, mert
a Hold balra hátrál a csillagokhoz képest. A másik
furcsaság, amire már céloztam, az nem más,
minthogy a kép kék-sárga csíkjai is kihátráltak az
optikai kép alól. Ez a jelenség az, ami jól bizonyítja,
hogy valóban gravitációs hullámokkal mérünk.
A keleti és nyugati irányba végzett mérések
erősen elcsúsztak a csillagtérképi adatoktól. Meg
kell jegyezni, hogy ez a program eléggé pontosan
működik, de Keleten és Nyugaton mindig nagy
eltéréseket mutat a Gravitációs hullám műszer
képétől.
A csillagtérkép a légköri torzítást is hozzáadja
a csillagok helyzetéhez, de ez körben az egész
látóhatáron adódik hozzá, és nemcsak Keleten és
Nyugaton. A képen a hegy által keltett
interferenciákat is mutatja. Ez az a többszörös V
alakú vörös kék váltakozású alakzat.
Az, hogy a két kép ennyire hasonlít, az nagyon
bíztató, mert csak a megismételt mérés bizonyít
elegendő bizonyossággal.
Ezt a Nap mérési adatai is eléggé jól igazolják
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Ezen a képen a Nap által keltett jelet és képet mutatjuk.
Ez is Nyugaton készült, így erősen kicsúszik a csillagtérkép helyéből. A Nap optikailag ennyivel arrább
látszik, mint a gravitációs képe.
Jobbra: Ez a Nap felvétel a Földön
keresztül készült és jól megjelenik rajta az M
45 galaxis is. Fontosnak tartom megjegyezni,
hogy az óriási tömegű Nap rendszeresen ilyen
képet okozott, vagyis két eléggé markáns, de
elkülönülő vonalat keltett. Mindig kettőt. A
sikeresebb Napfelvételeken mindig ilyen ikervonallal jelent meg. Olyan, mintha csak a
felszínének lenne tömege. Ilyet a Hold mérése
során is megfigyeltünk. Csak a kéreg adott
nagyobb tömegre utaló jelet

Ez a legjobb képünk a Holdról. Ez azt
mutatja, hogy egy viszonylag vékony kéreg
alatt egy sokkal hígabb dolog van, vagyis úgy
hat, hogy a Hold tengere nem kívül, hanem
belül van. A további mérések még sok
érdekest elárulhatnak a körülöttünk lévő és
nem látható csodálatos világról.
A további fejlesztéssel a képeinket a
csillagászati képekhez szeretnénk közelíteni,
hogy értelmezéséhez ne kelljen külön
magyarázatokat adni. Reméljük, rövidesen
erről is beszámolhatunk kedves olvasóinknak.
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