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Bevezető
Amikor a Kedves Olvasó felüti ezt a kis könyvet, akkor még arra gondolhat, hogy ez egy vadhajtás a
kozmológia, filozófia, fizika, kémia, lélektan és a technológia szerteágazó tudományainak az almafáján. A könyv
műfaját nehéz lenne meghatározni, de főképpen a fent említett tudományágak területén fogunk kalandorkodni.
Mire az érdeklődő átrágta magát gondolatainkon, akkorra talán már a többi munkát gondolja annak. Mi azt
szeretnénk, ha megtalálná a középutat.
E könyv megírásának gondolatát évtizedes munka előzte meg, és amikor elméleti és gyakorlati kutatásunk
során eljutottunk a logikai megismerésnek egy ma már meghatározhatatlan pontjára, ahol feszítő késztetést
éreztünk ennek a plátói beszélgetésnek a lefolytatására, elindultunk egymás felé.
Amolyan szellemi párbajra gondoltunk, amit hangfelvételen is rögzítettünk a vitás kérdések és elhangzott
kijelentések későbbi eldöntése miatt. A vitából együttes kaland lett, és cikázó gondolatainkból korszakalkotó
felfedezések.
Vitáztunk és beszélgettünk, és ennek az időnként rapszodikusan csapongó hanganyagnak a szöveges változatát
tárjuk Önök elé. Minden bizonnyal érdekesnek fogják találni, hiszen mi is nagyon élveztük ezeket az
eszmecseréket.
Szokatlan módon közelítettünk a világ és a technológia problémáihoz, s amikor belemerültünk végeláthatatlan
beszélgetéseinkbe, akkor derült ki, hogy az eddig leginkább tabuként kezelt technológiai folyamatok voltaképpen a
legfantáziátlanabbak, s az összes baj abból eredhet, hogy atomfizikai nézeteink kissé konzervatívak.
A gyakorlat és az elméleti fizika ugyan törekszik egymás felé, de a folyamat mindennapi életünkben
megjelenő eredményei csak nagyon lassan nyilvánulnak meg a „hétköznapi” technológiában. Itt a konzervatívizmus még a kutatási maradiságnál is sokkal erőteljesebb jelenség, hiszen a gyökeresen új technológiai folyamatok
beállítása a legtöbb esetben nagyon költséges és sokszor kockázatos dolog is. „A járt utat járatlanért el ne hagyd”
szemlélete mélyen gyökeredzik a lelkekben.
Mi most mégis arra teszünk kísérletet, hogy elhagyjuk a szokásos „tudományos” szemléletet, és egy - az
eddigi szemlélettel pontosan szembenálló - új területen keressük a megoldásokat azokra a kérdésekre, amelyekre
eddig nem találtunk megnyugtató magyarázatokat.
Nem lehet kétséges az, hogy a dolgok és megnyilvánulások tudományunkban csak igen felszínes módon
kerültek megfogalmazásra és a Nagy Egyesítés ábrándja ez idáig váratott magára. A felismeréseket nem hatotta át a
filozófiai mélység és a magyarázat nélkül maradt jelenségek elől a tudósok jelentős része egyszerűen a tagadásukba
menekült. Ezek a feltáratlan effektusok mára már olyan fekete viharfelhővel vonták be a kutatók kéknek mondott
egét, hogy sokan felismerték a kényszerű cselekvés szükségességét és „átálltak” a tudománnyal látszólag
szembenálló táborokba. Napjainkban hódít a miszticizmus és a legvadabb babonáktól és tudománytalanságtól a
legkorszerűbb kutatásokig kiteljesedni látszik a rendezetlenség tendenciája.
Ezen egyetlen dolog segíthetne; ha tudásunkat a megfigyelések után figyelmesen és prekoncepciózus1
indulatoktól mentesen csoportosítanánk, levonnánk a logikus konklúziókat2, és ezután a gyakorlati felhasználás
területein is alkalmaznánk mindezt. A tudatlanság egyetlen ellenszere a tudás!
Kutatóintézeteink agonizálnak, és tudományos ismeretterjesztésünk úgyszintén lehanyatlott. Elöregedett.
Az ismereteket sokféle módszerrel lehet gyarapítani és itt (is) mindig az egyszerűbb és gyorsabb mód a
célravezető, hiszen attól, hogy a tudásunkhoz roppant fáradságosán és körülményesen jutottunk hozzá, ezzel csak
számunkra tűnhet értékesebbnek. A nagy egész számára közömbös. Pld; egy különleges ötvözet kialakításán évekig
kínlódhatunk, és később ugyanezt – nagy meglepetésünkre – megtaláljuk egy százéves kézikönyvben.
Minden dolog annyit ér számunkra, amennyit abból a gyakorlatban is megélünk és felhasználunk. Értjük és
reprodukálni is tudjuk azt.
Az általánosan érvényes megoldás (valamiféle szupertörvények megalkotása) a mai szemléletünkkel
egyszerűen lehetetlen, így egy új szemlélet kialakításával kíséreljük meg annak a szakadéknak az áthidalását, ami a
1

prekoncepció: előzetesen, előre kialakított nézet

2

konklúzió: következtetés, tanulság, végeredmény
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valóság és a tudomány felfogása között tátong. Beszélünk erről – mint szükségesről – de gyakorlatilag mindenki
arra vár, hogy majd a másik teszi meg a mindent megmagyarázó lépéseket, így azután szépen elfelejtünk lépni.
Bátran lépni!
Beszélgetéseink során gyakorlati példákkal is rámutatunk majd az új lehetőségekre – amire mi is menetközben
találtunk rá – és úgy gondoljuk, hogy ez fontos.
A helyes út csak arrafelé vezethet, ahol pontosan definiáljuk az Anyag, az Energia és a Tér fogalmakat is! Itt
az ideje! Szinte minden lényeges mozaikelem a rendelkezésünkre áll, szinte minden lényeges dolgot felfedeztünk
már, és a gondolatmenetünk során használt furcsa kijelentéseinket már évtizedekkel ezelőtt megalapozták a világ
leglázadóbb gondolkodói. Közülük néhányan a Nobel-díjat is megkapták.
Az anyag és az energia duális voltáról manapság már senkit sem kell győzködnünk, hiszen ez általánosan
elterjedt felfogás a mai tudományos gondolkodás berkeiben. Ez az a legfontosabb kiindulási tézis, amelyre további
– főképpen filozófiai – gondolatmenetünket rá kívánjuk építeni.
Viszont kíméletlenül feltesszük majd azokat a kérdéseket, amelyekre lényegében nincs a köztudatban elterjedt
válasz. Vagy nincs, vagy elkerülte a tágabban értelmezett szakmai körök figyelmét a már réges-régen
megfogalmazott válasz. Kalandozásaink során definiáljuk azokat az elengedhetetlen és minden további tudományos
haladáshoz nélkülözhetetlen fogalmakat is, amelyek ez idáig megválaszolatlanok voltak. Definícióink hipotézisek,
amelyek a szintézisekhez igyekeznek eljutni.
Bizonyára szokatlan lesz, hogy vitáink során előtérbe helyezzük a szubatomi jelenségek világát, de
amennyiben valóban választ akarunk kapni világunk sürgető kérdéseire, úgy nem követhetjük az eddigi (uralkodó)
koncepciókat, hiszen a lényeg – a megoldás – egészen biztosan ezeken a szubatomi szinteken található meg.
Magyarázatot kell adnunk azokra a kölcsönhatásokra, amelyek minden technológiai folyamatban (is) főszerepet
játszanak, hiszen az általunk előállított és megmunkált anyagok ezekben a gyakorlati procedúrákban nem makro-,
hanem mikro-szinten lépnek kölcsönhatásokba!
Az esztergakés atomokból áll és a megmunkált anyagról is atomcsoportokat hámozunk le, például amikor
leválasztjuk róla a forgácsot. Ha belegondolunk, akkor itt is az atomi erőket állítjuk szembe atomi erőkkel, és így
az atomfizika és a technológia máris egységben van.
Itt kerülnek elő az alapvető dilemmák, amelyekre főképpen csak a gyakorlati munkánk szintjén kerestünk
válaszokat, és eközben nem sokat törődünk a jelenségek valódi, kauzális okaival. Ez a figyelmetlenségünk nagyon
sok munkánkba és fáradtságunkba vagy energiánkba került. A korszerűtlenség egyúttal drága is. Amit ma
pazarlóan szétdobálunk, azért holnap gondolkodás nélkül lehajolnánk.
Reméljük azt, hogy ezekben a vitákban sok kérdésre egységes gondolatmenetben tudjuk majd kialakítani
azokat a válaszokat, amelyeket a Kedves Olvasó is hasznosítani tud a mindennapi munkája során.
Azt javasoljuk, hogy amennyiben valaki nem rendelkezik dimenziógeometriai3 és kozmológiai4 előképzettséggel, úgy megkülönböztetett figyelemmel olvassa el az első beszélgetéseket, mert az itt taglalt gondolatok
nélkülözhetetlenek a továbbiak megértésben. A könyv végén értelmező szótárt is közlünk az új terminológiai
kifejezések könnyebb megértéséhez.
Ennek meggondolásával és megismerésével vitánk is izgalmasabb és érthetőbb lesz. Mivel mi – a könyv
szerzői – egy teljesen új szemlélet kialakításán fáradozunk, amely szerintünk sokat segíthet az emberiség
energiafaló és körülményes (ezáltal költséges) technológiai elgondolásainak újakkal való kiváltásában. Teljesen
elhagyjuk a mai gondolatmenetek további toldozgatásának módszerét, és ezzel mindent a feje tetejére is állítunk,
(ha azt a logika és az észérvek megkívánják).
Nem elégedtünk meg a legkorszerűbb és leglátványosabban kivitelezett mai, modern szakkönyvek
álforradalmiságával sem, hiszen ezek alig hoznak valóban új érveket a gyakorlatban már ezerszer megfigyelt
folyamatok magyarázatánál. Itt sok munkával táblázatokba és diagramokba foglalták ugyan a megfigyeléseket,
(minden fontosnak tartott technológiai folyamat megfigyelt tapasztalatait), de alig szolgálnak valódi elméleti,
filozófiai alappal azoknak megértéséhez.
Munkánk főképpen a logikai szintézis felé igyekszik, ahol a lehetetlenre is logikus magyarázattal próbálunk
szolgálni.
3

dimenziógeometria: újabb megnevezése: időfizika

4

kozmológia: a világmindenség egészével, tér- és időbeli szerkezetével foglalkozó tudomány
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Minden technológiai folyamat anyagokkal és energiával dolgozik, de tudományunk – azon túl, hogy mindent
megtesz – pontosan ezeket a lényeges kérdéseket nem tisztázta még; Mi az anyag és mi is az energia? Ezek
ismerete nélkül pedig nehéz rohamléptekkel haladni. Tudományunk pontosan a leglényegesebb megválaszolandók
előtt áll tanácstalanul, amelyeknek megválaszolása kétségtelenül nélkülözhetetlen a valódi eredmények
felmutatásához.
Ezeket a kérdéseket mi is felvetjük vitáinkban, és itt kiderül majd, hogy; milyen lehet a fény, tér, energia,
anyag, változó vegyérték, stb. Lehetséges választ kínálunk a vákuumfluktuációs energia, nullponti energia,
szabadenergia néven emlegetett titokzatos jelenségre és sok érdekes felfedezést teszünk majd az anyag és az
energia varázslatosán szép birodalmában.
Vitánk során világossá vált, hogy az előbb emlegetett kérdésekre adott logikus válaszok nélkül valóban nem
lehet nagyot lépni, hiszen a szubatomi szintek kölcsönhatásai nemcsak a részecske-fizikusok számára fontosak,
hanem ugyanúgy kihatnak a technológiai folyamatok területére is. Itt is atomokkal és energiával dolgozunk –
bármilyen folyamatot is valósítunk meg –, és így sokkal többet kell tudnunk azok mélységeiről is. Minden
akciónkban két dolog szerepel: Atomok és Energia.
Már azelőtt, mielőtt elkezdtük volna a beszélgetéseinket, tisztában voltunk azzal, hogy nagyon fontos lehet az
anyag és az energia duális hullám-részecske megnyilvánulása, és (mivel a régi bogyócentrikus elgondolások nem
vezettek túlzottan messzire), de a hullámfüggvények is transzverzális módon igyekeztek számunkra
megmagyarázni a láthatóan térbeli – és ezért főképpen longitudinális – hullámjelenségeket, most gondolatkísérleteinkben minden elé helyeztük a másik – A HULLÁMSZERŰ – természetüket.
Mivel ezeket a beszélgetéseket igazából nem tudományos céllal folytattuk, hanem „csak úgy”, baráti teázgatás
közben, a magunk gyönyörűségére, itt nem idézgetjük majd a máshol már untig leírt hullámfüggvényeket, már csak
azért sem, mert egyértelműen hibásak. Arra törekedtünk, hogy beszédstílusunk közérthető legyen, és kerültük a
bonyolult matematikai bizonyításokat is. Itt minden egy egységes gondolatmenetre fog épülni, amely logikusan
építkezve (néha szándékosan ismételve) jut el a megértéshez.
Mit keresnek a hullámterek a technológia asztalán? Meglátjuk! A teljes képhez mindenképpen el kell ezen
gondolkoznunk, hiszen a megmerevedett szemlélet egyúttal törékeny is, és káros is lehet!
Elsőnek meg kell értenünk a szubatomi szintek dinamizmusának okát és akkor rögtön kiderül!
De hiszen akkor egy teljesen új fizikát kell csinálnunk, hogy erre majd kémiát és anyagszerkezetet, majd
technológiai folyamatokat építhessünk! Sebaj!

*****
A beszélgetéshez van tea, kávé, van mit ennünk, innunk, élvezzük hát a vitát! Kedves tanult barátom,
Tiberius! Te értesz hozzá, hiszen régóta ezt tanítod az Egyetemen, énnekem meg fogalmam sincs az egészről – (így
azután badarságot is beszélhetek) – de azért van némi kitartásom és harci szellemem! És engem nem korlátoznak a
dogmák!
Most tényleg nem az én győzelmem, hanem a türelmes részvétel a fontos! Konklúzió és konszenzus. Nem
legyőzni akarlak a vitákban, hanem veled együtt győzni az anyag és az energia titkai felett!
Minden ismeretemet és megfigyelésemet bevetem majd, mint ahogyan te is. Ahogy egyre lejjebb és lejjebb
jutunk a dolgok mélyére, úgy fogunk a magasságokba is eljutni!
Érveim gyakran az emberiség első, vagy nagyon régi írásos emlékei felé is visszavezetnek majd, és be fogom
neked bizonyítani, hogy ezek az ősi – néha 10-14.000 éves – tanítások milyen gondolati mélységeket kínálnak a
mai tudós számára is. Ha figyel.
Eredményei akkor lesznek forradalmiak, és ekkor ragyoghat fel a megértése „ezer napnál is fényesebben!”
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ELSŐ BESZÉLGETÉS
A KEZDETEK KEZDETEI
Vizenyőtől Tűzanyóig
George: Nos! Akkor fészkeljük bele magunkat a fotelekbe, és merüljünk el az Univerzum kimeríthetetlen
titkaiba!
Tiberius: Túl könnyen ráálltál erre a beszélgetésre, vagy nevezzük inkább vitának?
G: Miért kérded?
T: Mert úgy érzem, hogy tudsz valamit. Aki ilyen leengedett kézzel áll ki bokszolni, az vagy nagyon ismeri a
képességeit, vagy teljesen tapasztalatlan.
G: Akkor ne udvariaskodjál, akarom mondani udvardiaskodjál, hanem: boksz!
T: Akkor kezdjük azzal, hogy mit is tartanál a legfontosabbnak? Mi az amivel elégedetlen vagy a mai technológia
felfogásában? Mit kellene megváltoztatni?
G: Szóval üssem én az elsőt. Jó! Hát mindent! Bár igazából nem is a technológiával lehet itt baj. A roppant nagy
bajom azzal van, hogy nincs igazi világszemléletünk. Nincs világképünk.
T: és mi köze van ennek a technológia tudományához?
G: A technológia anyagtudomány. De mit tudunk az anyagról? Mit tanítunk az anyagról? Szerinted elegendő ez a
tudás?
T: Ennyi van! Ezt kell szeretnünk!
G: Azért szeretnünk mégsem kellene, mert ez így eléggé áldatlan állapot!
T: Akkor hát, szerinted hol is kellene hozzákezdenünk?
G: Hát... úgy valahogy az elején. De nem azzal, hogy semmivel sem kapcsolódó agyabuggyant magyarázatokat
rögtönözünk arra, amit tapasztalunk, mérünk, látunk, hanem sokkal mélyebbre kellene merülnünk, le a
legmélyére.
T: Az atomok szintjére?
G: Még lejjebb!
T: Az elektronok szintjére?
G: Ez még mindig kevés!
T: Szubatomi szintekre?
G: Ennek is a legaljára!
T: De hiszen erről szinte semmit sem tudunk! Hogyan beszélhetnénk erről érdemben? Nincs is rá eszközünk!
G: Pedig., ha nagyot akarunk lépni, akkor nem célszerű helyben járni! Valahol a szubnukleáris világban kell
keresnünk a megoldásokat.
T: Azért elértünk bizonyos eredményeket. Ezt nem tagadhatod!
G: Te most úgy gondolod, hogy én szemben akarok veled állni ebben a beszélgetésben? Szó sincs erről! Csak
arról a késztetésről, már-már kényszerről van itt szó, ami téged is, és engem is arra motivál, hogy a
megismerés útján elhagyjuk a dogmatizmust, a kapaszkodókat és a ma már olyan szokatlan eszközhöz
nyúljunk, amit valaha filozófiának neveztek.
T: Ma is annak hívják..
G: Igen, de ez az elnevezés már alig-alig illik rá magára a tudományra, ami filozófiának nevezi magát, hiszen itt
leginkább a régi filozófusok ismételgetését – és nem megértését! – értik filozófia alatt, és a doktori diplomákat
is javarészt az erről a területről írt tanulmányok és ollózások töltik ki.
T: Ez bizony igaz! Ritkán lehet valami igazán újat olvasni ezen a területen. Mi lehet ennek az oka?
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G: Talán az óvatosság, talán a diszciplináris széttagolódás, az ipari diverzió határtalan eluralkodása, esetleg a
valódi mesterek, iskolateremtő koponyák agyelszívása Amerikába és máshová, ezek egy részének politikai
okból való lehetetlenné tétele – gondolok itt például Hamvas Béla vasgyári segédmunkásságára –, de az is ok
lehet, hogy a pénz felett diszponáló társadalmi rendszerek pénzemberek és kultúremberek csoportjaira
szakadtak, ahol a pénzembernek politikai és pénzügyi hatalma mögött gyakran nagyon is hiányos tárgyi tudás
és morális gátlástalanság áll, így azután számára legfontosabb a haszonszerzés. Ezek az emberek úgy
gondolják, hogy megfontolatlanságuk és gyerekes haszonkeresésük szolgálatába kell állítani mindent, amire rá
tudják tenni a kezüket. Ezeknek a kétséges és nagyon szeszélyes döntéseknek a hatása világméretekben is
látszik. Nálunk inkább a döntésképtelenség és tanácstalanság uralkodott – amit még álság és dogmák is
átszíneztek – node ezt te is sok alkalommal megtapasztalhattad már az életed során…
T: Sajnos ez is igaz. A kutatásokra adott állami támogatások felett is gyakran döntöttek az értetlen pénzemberek.
G: Ne is beszéljünk róla! Csak felbosszantom magam! Sajnos a politikusok és az üzletemberek között is gyakori a
képzetlen törtető, és országok sorsa felett mégis döntési joga van.
T: Így az után nem csoda, hogy a kissé több alaptudást igénylő tudományok – ahol tudósok nem bástyázták
magukat körül eléggé figyelmesen – lehanyatlóban vannak.
G: Térjünk hát vissza ahhoz a gondolathoz, hogy hogyan is rángathatnánk ki a Föld tudományát a mocsárból,
amelyben egyre jobban süllyed! Talán nem mi vagyunk erre kompetensek, de a kompetensek whiskybe és
vodkába fojtották a bánatukat ahelyett, hogy a megoldásokat keresték volna. Legyünk mi ágak, amibe bele
lehet kapaszkodni, és amit talán félre is dobnak azután, miután mindenkit kihúztak reménytelennek látszó
helyzetéből. Sherpák5, akik nem elméleti szakemberek, csak úgy tudják az utat. Az annalék6 pedig, majd a
Himalája kutatókról írnak, aki kitűzték a nemzeti zászlót a csúcson.
Induljunk el hát onnan, ahonnan javasoltam, a szubatomi világ lehetséges létezőiről, és így a te tudományágadba is úgy fogunk megérkezni, hogy akkor talán már olyan jelenségekre is logikus magyarázatot fogunk
adni, amit eddig lányos zavarunkban le is tagadtunk, hiszen segédfogalmunk sem volt arról, hogy mi a
nyavalya hozhatja létre. Ehhez – mint mondtam – szerintem a dolgok leges-legaljára kell lemennünk először.
T: Meddig?
G: Addig, amíg nem érezzük úgy, hogy logikailag már nincs tovább! Vagyis; nem részecskékről kell elindulnunk,
hanem arról, hogy mi is a részecske, mitől ketyeg, mitől dinamikus, milyen a belseje, miből áll, hogy
működik, hogyan jön létre.
T: Értem már miért kezded kozmológiával! Hát ez jó lenne, hiszen így a folyamatokat teljes mélységükben
lehetne feltárnunk, és alulról közelítve minden anyag-átalakítási, kristályosodási, és megmunkálási eljárásunk
is sokkal ésszerűbb lehetne! Node lejuthatunk-e ide, ide a dolgok fenekére, a titkok titkaihoz a mi kezdetleges
eszközeinkkel, a mi kezdetleges anyagi lehetőségeinkkel, és a mi korlátozott tudásunkkal?! Átléphetjük-e
megismerhetetlenség kapuját? A Porta Sacrát, a titkok Szent Kapuját?!
G: Mi korlátozza, mi korlátozhatja a fantáziát? Mi kell ennek működtetéséhez? Ott forog a kazetta, és itt forog az
eszünk. Ez nem hatvan vagy kilencven perces. A tudásunkat pedig csak a gátlásaink és a kishitűségünk
korlátozhatják. A jó eszünk arra való, hogy „gátlástalanul” gondolkodjunk vele.
T: Úgy gondolod, hogy ez elegendő lesz egy szellemi forradalom kiváltásához??
G: Sok is! A nagy gondolatok egyúttal egyszerűek is. Pofonegyszerűek. Manapság úgy gondolják, hogy a
gondolkodás és az iskolázottság egyenes arányban követik egymást, de ha ez így lenne, akkor ma nagyon sok
Platónunk és Szókratészünk volna! A ma szokásos skolasztikus felfogásban telefonkönyveket tuszkolunk a
gyermekeink fejébe, de nem … Szerintem a lexikális tudás csak segédeszköz, és ezen az úton senki nem
kaphatja meg a legfontosabb kérdésekre a választ. Aki úgy hiszi, hogy sok adat egyúttal sok megoldást is
jelent; az TÉVED.
T: Nem beszélve a különböző tudományok eltérő terminológiájáról, az egymásra való irigység, értetlenség,
öldöklő tülekedés a koncért, és így tovább…
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G: Nos ránk ez a veszély nem nagyon leselkedik! Legfeljebb a szendvicsen fogunk összeveszni, amit a feleségem
behoz, no meg a teán. Mert azon érdemes hajbakapnunk.
…A belépő Iréne asszony sejtelmesen mosolyog a dolgon és a ravaszul elrejtett bókon...
T: Nos, akkor merüljünk lefelé az anyag (és a szendvicsek) titkaiba, és ha már ajánlottad, akkor rukkolj is ki a
nagy farbával!. Hol legyen a kiindulási pontunk?
G: Legyen ott! A kiindulási pontnál! Pontosan kimondtad! Ha pontosak akarunk lenni: pont innen kell
kiindulnunk. A létező pontból!
T: Hogyan?
G: Te mondtad ki a megoldást! A kiindulási pont, ez a lényeg! De ezt most filozófiai mélységeiben értsd!
T: Mit értsünk ez alatt?! Definiáljuk!
G: Jó! Definiáljuk! A pontot először geometriailag vizsgáljuk meg, hiszen így mindenki számára világos dologról
beszélhetünk, és csak utána merüljünk bele ennek a mélyebb értelmezésébe!
A geometriai pont lényegében nincs is (!), hiszen az; amit mi pontnak nevezünk, az – ha belegondolsz – akkor
az csak egy nulladimenziós semmi. Bizonyították már azt is, hogy a pont „n” dimenziós, de ez várhatóan csak
a megnyilvánult Univerzumban lehet igaz tétel, a megnyilvánulatlan semmiben a pont csak szubjektív
létezhet, vagyis mai gondolkodásunkba illesztve; egy kiterjedés nélküli semmi. Ez így az anyagi világ
jelenségeinek és megnyilvánulásainak a szempontjából; SEMMI.
Persze ez az általam ezután elővezetett pontszerű semmi pestiesen szólva „nem semmi”, mert ha vizsgáljuk,
léteztetjük, beszélünk róla, akkor már valami. Nevezzük ezt FIZIKAI PONTnak! Ez más, mint a geometriából
jól ismert valami. Ez már nem semmi. Ez a LÉTEZŐ.
A semmit nem is lehet definiálni, mint létező valamit, hiszen ami nincs az nem létezik. Ami nem létezik, arról
nem is lehet beszélni, mert csak annyit állapíthatunk meg róla, hogy a semmi a létezés teljes és
megnyilvánulás nélküli hiánya. Hiánylétezők nem léteznek. A semminek nincs nagysága és kicsinysége
(formája), mértéke vagy mérhetősége, (metrikája) távolsága és tartama, vagyis hogy létezés és léteztetés
nélküli. Még azt sem mondhatjuk rá itt, hogy; dolog! Semmi ott van, ahol nincs létezési és léteztetési
megnyilvánulás. A semmi a lét hiánya. Ez a pont valami! Bár ez a valami gyakorlatilag kiterjedés nélküli a
térben, de egyáltalán nem az: az IDŐBEN...
T: Nna, ezt most fejtsük ki a kozmológia szemszögéből is! Van ennek szerepe ilyen oldalról szemlélve? Okokozati rendszerünkben van ennek helye vagy jelentősége az univerzális méretek világában is?
G: Feltétlenül, hiszen – mint mondtam – onnan kellene indítanunk a világképünket, amikor ez a kezdeti pont,
vagy ahogyan az ókori kozmológia hívta, őspont megnyilvánult. Pontosabban: MEGNYILVÁNULVA
KEZDETT LÉTEZNI. Ez az ősvalami, amit mai világképünkben igazából nem is nagyon találhatunk meg. Ez
az ősvalami; forráspontjában egy kiterjedés nélküli szinguláris7 pont, vagy ha van is valamiféle kiterjedése; az
minden mai metrikánknál kisebb, mondhatnánk: hogy minden elképzelhető határ alatt van. Ezt most még ne is
definiáljuk, hiszen magát a megnyilvánulás kezdetét sem tudjuk semmilyen bizonyítási módszerrel érdemben
elmondani. Mindenesetre olyan alaptézisekről kell indítanunk, ami majd segít a megfigyelt jelenségek
világába torkollani.
Magát az első megnyilvánulást átmenetileg fogadjuk el axiomatikusan és evvel kapcsolatban még végezhetünk
elméleti kutatásokat.
T: Jó. Legyen ez most egyelőre a kiindulásunk bázisa. Most még ne firtassuk, hogy; honnan is van ez a létező
pont, hanem kétkedés nélkül fogadjuk el, hogy; VAN. Egyelőre lokálisan.
G: Van és punktum! Azért mondjuk ki azt is, hogy ekkor még a világon semmi olyan dolog sem létezik, amit
manapság kiindulási alapként feltételeztünk! Tér, energia (fény), anyag. Ezt a kis pontot én forráspontnak is
gondolom, a létezés – egyszerűen a VAN – forrásának. Legyen! S lőn!!
Ez a mai fogalmaink szerint megszámlálhatóan végtelen, vagy inkább megszámlálhatóan időtlen, hiszen a
távolság itt – ekkor – még nem definiálható valami. Még igazából az ekkor, a hely sem értelmezhető, mivel ez
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a finom létező – ahogy az ókori filozófia hívta – még „csak” VAN. Egy kis vanocska. Éli. Így is hívták
valamikor. Létezőcske, Vanocska. Ez a vanás (nézd el nekem ezt a szót!), legyen a létezés alapja.
T: És mi következik ebből?
G: Evvel létrehoztuk a vanás legeslegelső formáját. Formát, mert szerintem ami van, létezik, annak létezési
geometriája is van. Ami nem létezik, az a semmi. Ennek nincs se megnyilvánulása, se geometriája, hiszen
ideje, létezése, dimenziója, metrikája sem lehet. Ilyen a nulladimenziós geometriai pontunk is.
T: No és hogyan fest egy ilyen vanás?
G: Ez a vanás – ha létezik – akkor eseményhorizontot is termel. Körülötte egyre táguló vanásban nyilvánul meg.
De milyen is ez a táguló vonás?
T: Én olyan időszerű, forrásszerű dolognak gondolom.
G: Hát nem is lehet másmilyen! De mélyüljünk csak bele! Lépjünk még lejjebb, a megnyilvánult kezdet elé!
Milyen lehet létezésének, megnyilvánulatlan és megnyilvánult létezésének a világa?
T: Szerinted egy pontnak is lehet valamiféle szerkezete? Ez valószínűtlennek látszik!
G: Eléggé! De én nem egy tárgyias, anyagszerű dologról beszélek, hanem egy nagyon érdekes időszerkezet
egyedi szingularitásáról.
T: Idő?
G: Idő. De ez az idő ráadásul még önmagába is zárt, vagyis még csak maga magához képest van. Szubjektív.
T: Igaz! A fekete lyuk is egy hasonlóan zárt szingularitás és ez ráadásul egy óriási anyagi tömeget is magába záró
furcsaság... Valójában az is egy pontként definiálható? Pontnak, mivel teljesen zárt az eseményhorizontja?
Lehet a pont kiterjedt?
G: Ezek szerint nem elképzelhetetlen! Hasonlóról és mégis másról beszélek. Várjál csak! Már csináltam ilyen
modellt a gépemben. Várj! Behívom... Nna. Ez az amiről beszélek.. Ez itt egy önmagába zárt létezés.
Szerintem így lehet elgondolni a legegyszerűbben. Ebben még hiányzik a terjeszkedés, de a tartam és a forgás,
vagyis inkább a csavarodás – spin – már benne van.
T: Jópofán hernyózik ez a .. mi ez? Gömb? Vagy olyan Klein-palack? Mi ez? Zárkózott szuperfánk, aki magába
szerelmes? Mivelhogy így magába zárva kering...
G: Olyasmi. EGYETLEN FELSZÍNE VAN, és ez a jelene, múltja és jövője is. Az a kis középső szűkület a
jelene. Valahogy így gondolom el.

1. ábra: A megnyilvánulatlan

Ez talán még nem is nevezhető időnek, inkább tartamnak mondhatnánk. A lényege még ennél is cifrább, mert
ez egy egyoldalú egydimenziós felszín. Valahogy a Möbius szalag világához hasonlítsd magadban, ami ugye
egy olyan furcsa szalag, aminek a két végét egy félfordulat csavarással ragasztottad egymáshoz. Ezt most
gondold el ezen a felületen, ahol a félfordulat a szűkületben történik. Itt a kintből bent, a jobból bal lesz. Így
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egy eléggé hihetetlen formációhoz jutsz, de most úgy gondolom, hogy valami ilyesmivel lehet megközelíteni a
későbbi igényeket is kielégítő forráslétezőt.
T: Nem is olyan irreális amit mondasz! A gömb felszíne is végtelen, és kétdimenziós is.
G: Az igen, de ez a valami egészen más az egyidejű gyűrű miatt...
T: Mi? Milyen gyűrűk.
G: Gondold csak végig! Ami a forrásponton áthalad egyidejű. Itt egy pont. Ez egy egyre táguló egyidejű gyűrű
lesz ezen a felszínen. Itt már valamiféle tartambeli egymásutániságról beszélhetünk, bár ezeket a felszíni
pontokat még semmi sem különbözteti meg egymástól.
T: Aáá! Értem már mi akarsz kihozni! Itt nem keletkezik egy valódi kétdimenziós felszín, hiszen egy-egy ilyen
kör minden pontja teljesen egyenrangú.
G: Egy időpontot hordoz...
T: Egy időpontot. Ez a kulcs. Ezért mondtad, hogy ez a felszín egydimenziós.
G: Ezért.
T: Azért eléggé vad elgondolás ez topográfiailag...
G: Igen, és ezt főképpen topográfiailag kell elképzelni. Kétségtelenül furcsa, hiszen ez az egydimenziós felszín
kettős, amin ha egy pontot rajzolnál, akkor az hol a belső oldalán haladna, hol a külsőn, ahol még a jobb és a
bal is felcserélődik.
Ekkor még ráadásul bevezethetünk egy csavarodási dimenziót is, amelyben ez a forma egy további
tulajdonsággal is felruházódhat, történetesen egy belső forgással. Ez igazából egy második dimenzió, ahol az
egyes körök a körvonal mentén is elmozdulnak, vagyis nem egészen monotemporiálisak, vagy mi. Ezen még
eszelek, de ki fog jönni!
T: Jó, ez a probléma láthatóan levezethető lesz. De miért jobb ez, mint a szuperstringek csőszerelése, ahol egy a
végén egyre növekvő slaggal ábrázolták az idő szerkezetét, aminek a végén az idő egy kis kör mentén
cirkulál? Ez a pontgumó hogyan lesz valamivé? Mekkora ez?
G: Jó kérdés! A nagyságot itt még lehetetlen definiálni, hiszen ez tér nélküli színtiszta idő. Valahogy úgy tudom
elképzelni, hogy találkozik egy másik ősparadicsommal, ezzel – ketten – létrehoznak egy megnyilvánult
létezőt. Ameddig ez nem jön létre, addig ezek az ősvalamik a megnyilvánulatlanság állapotában létező fizikai
pontok. Megnyilvánulatlanok. A kicsi vagy nagy itt még értelmetlen. De lehet, hogy ezek a meghatározások
eleve is hibásak.
T: Létrehoznak egy közöset is?
G: Igazából ettől válnak egy közös megnyilvánulási fenomenává. Ezekből nem lesz fánk, ahogyan mondtad,
hiszen egyetlen helyen, inkább egyetlen pontocskában – abban a kis középponti szűkületben – jelenbeli a
létük. Olyan megoldást is kidolgoztunk, ahol egyetlen létezőből alakul ki a további alakzatok világa. Ez is
lehetséges, ez lényegében nagyon hasonló a végeredmény szempontjából. Ezt persze nemcsak fenomenológiai
szinten lehet leírni, hanem matematikailag is jól körülírható dologról lesz itt szó.
T: ??...rezegni kezd...?
G: Kezdjen rezegni, vagy kezdjen pulzálni!? A rezgés kellemesebb, mert az, hasznos lesz nekünk a későbbiekben.
Az ókori filozófusok is írtak erről. Kezdjen hát rezegni! De ez nem egészen az a rezgés, amit manapság rezgés
alatt értünk. Majd kifejtjük...
Először csak ritkán, majd egyre sűrűbben rezdül ez a pont, szinte ébredezik. Majd a rezgés amplitúdója kissé
növekszik és talán fel is gyorsul. Át-átlendül egymáson? Az képzelhető el leginkább, hogy folyamatosan és
váltakozva körül-létezik egymást, miáltal hol az egyik, hol a másik létezés kerül emanációs állapotba.
Elolvasok neked két verset.

Lapszám: 11. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

Pontból szál
A kettő egybekulcsolódik,
egyikből másikba vált,
nem tesz mást,
körbeforgolódik,
közepéből magának határt
forgat s határból közepet:
csak pont, melyből szál
tekereg.

Ellentmondások
A pont tere teretlen
az ideje időtlen,
mozgása álló állapot,
van, vagy nincs? Magyarázatot
nem találsz. Nem több, ennyi:
a Minden és a Semmi.
Ékes Ákos (ÉÁ!): Szűrő c. 1991-ben megjelent kötetéből

2. ábra: A megnyilvánult

T: Hűű, de jó kis topográfiai vers a forráspontról!
Azt gondolhatjuk, hogy ez a valami inkább hasonlítható egy iciri-piciri egymás kapujának, és ezzel a
rezgéssel, vagy keringéssel (?) egyfajta váltakozó létezési hullámzást kelt a semmi végtelenségébe, a kettős
létezés eseménye időszerű valami (?) ami elhagyja őt, és mint a létezés első megnyilvánulási akciója, irdatlan
sebességgel tágul a nemtér-nemidőbe (?) Ez az expanzió a fénysebességhez mérhető. Eseményhorizontok
szférái fakadnak róla. Az eseményhorizont fogalma ma a fényhez kötődik, jobban mondva; fénysebességgel
táguló a létező objektumok környezetében. Ezzel már Einsteinnél is találkozhattunk.
G: Itt sem kell másképpen gondolnunk, csak ez a létezés teljesen szubjektív. A mi kis pontrendszerünk még csak
egymáshoz képest létezik. Hogy is néz ki az általa szült dimenzió (?) az általa keltett esemény (?) vagy
eseményhorizont – ahogy az előbb neveztük?
T: Engem félelmetesen emlékeztet ez valamire! Hol is találkoztunk hasonlóval? A Minkowski-tér. Megvan! A
Minkowski által kieszelt negyedik dimenzió! Ugye ő azzal próbálkozott, hogy az ésszerűtlen lineáris
időelgondolás helyett egy szférikusán, gömbszerűen felfúvódó idődimenziót ajánlott, amelynek a jelene az
eddig használatos térkoordináták origója, és innen egyre tágulva dinamikusan megnyilvánuló negyedik
térkiterjedést alkot. Ez lett volna a negyedik dimenzió, az idő.
G: Lett volna! Jól mondod. Hiszi a piszi! Egy ilyen felfúvódó időszféra egész felszínén a megnyilvánulás első
pillanata van. Ez a felszín bizony: EKVITEMPORIÁLIS. Vagyis: Egyidejű!
T: Na és?
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G: Mit na és? Ha egyidejű, akkor ez egy olyan gömb, ami NULLA dimenziós! Pont a javából, hiszen „felszíne”
egyidejű! Ez világos..? Ha egyidejű; akkor ez nem a negyedik dimenzió, vagy nem úgy negyedik, ahogyan
Minkowski gondolta!
De ne kisebbítsük az érdemét! Mindenképpen nagy lépést tett, mert az a geometria, amit kieszelt, nagyon
korszerű volt a megismerés útján, mivel – talán tudtán kívül – de felfedezte az első ősvalamit, a megnyilvánult
ősprincípiumot!
Ha megmarad benne a forrásnak, (a megnyilvánulatlan forrásnak) a felszíni áramlása, amelyben a ponton
áthaladt tartam, távozó „múltja” – egy a „szuperfánk” felszínén megtett 360° fordulat után - visszaérkezik mint
jövő a forráspontba, ahol szerintem – magában a forrásban – 180° fordulatot vesz és ezzel a fordulattal a jobb
balra a bal jobbra, a kint bentre, a bent kintre kerül. Itt van benne az egydimenziós csűrcsavar. Lehet, hogy ez
ilyen szempontból nem nulla, hanem egy dimenziós, hiszen ez egy fura tenzorfelület, amin valamiféle
időbeliségi változás áramlik, de ezzel együtt minden felületi pont maga a jelenpont valamikori eseménye, tehát
maga a jelen ezen a furcsa felszínen történt reprezentációja. Ez olyan Möbius felszín, amit nagyon nehéz
elmondani, de azért az előbbiekből talán érted már, hogy mire is gondolok.
T: Értem mit is akarsz mondani. A felszínen valamiféle folyamatosság terjed, és ez a felszín, pedig a perdület
mellett kétoldalú módon ellentett áramlásban létezik.
G: Igen. Valami ilyesmi lehet. Jó lesz így. Egyelőre legyen ez!
Két megnyilvánulatlan, önmagába zárt létező benyeli egymást, és ennek az lehet az oka, hogy a felszíneik
polarizáltan áramlanak, ami ekkor még nem párosul a későbbi taszítási törvénnyel, hiszen ez az önmagába zárt
létező nem tágul, csak áramlik. A felszíne körbe-körbe áramlik a majdnem toroid-szerű kinézésű
szuperfánkon. Itt kell kieszelnünk az első kölcsönhatást. Ez sodró a másik forráspontjára. Ez az egyik forrást a
másik forráshoz sodorja, és itt következik be a minőségi változás. Váltakozó együttes létezésbe kezdenek, –
amit már feszegettünk – immár egy fánk felszínét ketten akarják kialakítani, ami lét-másiklét oszcillációival
belülről kezdi megtölteni és felfújni (?) a fánkot. Persze úgy is el tudom gondolni, hogy a felszín nem is nő,
csak egyre finomabb szerkezetben befelé átstrukturálódik az egész őspont, és igazából akkor is egy fura pont
marad, amikor már egész Univerzum hemzseg a belsejében.
De azt is elgondolhatjuk, hogy elkezdik egymást felfújni. Egyik, másik, egyik, másik. Fekete, fehér, fekete,
fehér. Ezek a szuperfánk belsejében egymást követő héjakban nyilvánulnak meg. Egyúttal talán a létezés olyan
szeparált paritását is adva, hogy a létezési dominanciaváltakozásokon túl a világon semmi közük sincs a
továbbiakban bennük megnyilvánult további jelenségekhez, vagyis két függetlenül létező fenomenát –
Univerzum alapot – generálnak. Ha ezt a felfúvódó utat választjuk, akkor sem történik tulajdonképpen más,
mint akkor, amikor az előzőt, hiszen mindegy, hogy egy végtelenül kis, vagy egy végtelenül nagyra növekvő
szerkezetben reprezentálódik, strukturálódik a további jelenséghalmaz. Már csak azért is így van, mert mint
mondtam, ekkor még semmiféle metrikát nem lehet elgondolni.
A koncentrikus gömbi héjak tágulva egymást követő és állandóan gömbrétegszerűen táguló dimenziógeometriai jelenséget hívták úgy az ókorban, hogy,...itt., behívtam. Nézd csak a képernyőn kifelé táguló
gömbjeinek a mozgásban lévő síkmetszetét!
T: Olyan, mint a vízen a hullámgyűrű. Ez a... VÍZ!.? A víz a mitológiából? Tyűha! Kezd képszerű lenni (!) és
egyre izgalmasabb! (3. ábra)
G: De az ám! Ez lehetett az; amit Víznek, pontosabban; végtelen Vizeknek neveztek. Ez a Káosz legősibb
ősállapota. Írjuk ezt vizet megkülönböztető módon nagy kezdőbetűvel, így, hogy: Víz. Ez az első
ősmegnyilvánulás az óindiai terminológiában: a PURUSA.
T: Jó! Akkor most mélyüljünk el abban, hogy milyen is ez a Víz? A felszíne tágul – mint egy eseményhorizont –
és hiába nő akármekkorára; akkor is csak egy fizikai PONT marad!? Fura valami, annyi szent! Egy felfúvódó
gömb a mai szemléletünkben; négydimenziós. Igen ám; de ebből hiányzik a valódi térszerű irányultság!
Mindenfelé ugyanaz, szimmetrikusan táguló vanás – ahogy te nevezted – és így a térvektorok akár el is
hagyhatók! Sőt; elhagyandók, talán értelmetlenek is!? Itt a térben megszokott irányultságról nemigen
beszélhetünk, hiszen ez az ősvalami még téridő nélkül létezik, és a vanás pedig eszerint; szférikus, vagy
toroidálisan áramló, és teljesen eltér eddigi térábrázolási logikánktól...?

Lapszám: 13. (198)
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3. ábra: A megnyilvánult terjedése

G: Ennek a vanásnak – finomlétezőnek – azért elgondolhatunk egyfajta belső geometriát, és ez – ha a rezgést is
belegondoljuk, (amit az elején emlegettünk) – akkor belülről kifelé táguló és egyre táguló gömbhéjakban
nyilvánulhat meg, amelyeknek vastagsága a rezgés függvénye lehet. Egy biztos: Ez lehet az Univerzum
legmagasabb rezgésszámú rezgése!
Két megnyilvánulatlanból, önmagába zárt létezésből keletkezhet. Az előbb mutatott forráspontok, még bezárt
dimenziópontok felszíne valójában végtelen, és emellett dinamikusan áramlik körbe-körbe. A FELSZÍNEK
EGYMÁSRA HATÁSTALANOK, de itt a szűkület nem más, mint a rendszer jelene?
T: Tudod, hogy milyen furcsa intuícióm van most? Valami azt súgja, hogy ez a pont nem is csak kétfelé, hanem
négyfelé nyilvánítja meg a létezését!
G: Erre még vissza kell térnünk, és úgy érzem, ez igaz lehet, de ezzel a négyes forrásrezgéssel nagyon
megnehezítenénk a megértést. De még egyszer mondom: érdekesnek és lehetségesnek tartom ezt is. Nézd csak
ezt az ősi jelet! Ez a megnyilvánult jele lehet. Úgyhogy biztos, hogy jó irányba kaparászunk. Ez a forrás képe
lehet. A megnyilvánult forrásé.

4. ábra: A megnyilvánult jele

T: Jó akkor kezdjük elölről onnan, hogy milyen is hát egy ilyen finomlétező belső rendszere?
G: A belseje? Hát milyen is lenne. Unalmas és egynemű. Én amolyan időszerű közegnek érzem ezt. De
fogalmazzunk itt pontosabban. Ennek a valaminek inkább csak egy egydimenziós (?) felszíne van.
T: Hát az meg mi a görcs? Pontosítsuk még egy kicsit. Az a nyaktekerés, amit az előbb mondtál?
G: A gömböt még biztosan érted. Az egy kétdimenziós felszín. Ahogy az előbb mondtad. A gömb, a toroid egy
speciális esete. De ez ettől eltérő topográfiai ügy. Egy kör alakú szálat el tudsz gondolni?
T: Egyszerű! Az egy dimenziós. Ez akkor is csak egydimenziós, ha önmagába érkezteted, összezárod a két végét.
G: Nos ez szálmentén, szálirányban forogjon úgy, hogy közben egy álló gyűrűn, ponton haladjon át. Itt még –
ebben a pontban – 180 fokot fordul is, és a kintje is bentre kerül. (Jó cifra!?)
T: Jó! Ez világos! Egy Möbius szál.
G: Most még forgasd meg képzeletben az álló pont körül is a körödet. Ez egy egydimenziós felület, mert egy
szabadsági fokkal korlátozott a topográfiai irányultságod. Attól, hogy körben szétkented a forgással, nem vett
fel egy valódi, új dimenziót. Ez volt a rajzaimon. Ez a rendhagyó felszín. Axiomatikusan is kijelenthetjük, de
ezek az evidenciák logikusak is.

Lapszám: 14. (198)
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T: No és akkor hova süllyesztetted, rejtetted el a jövőt? Hogy is van?
G: Én?! Azt még a Minkowski süllyesztette el! Ami a pontba bejön az mind: a jövő, ami kimegy az mind: a múlt.
T: Ez akkor olyan, mintha átfolyna a te kis kapudon?
G: Pontosan olyan. A jövő jön, a múlt meg megy! Felém jön, és elmegy tőlem. Az menő. Ha én vagyok a
jelenpont.
T: … és közben átfolyik a kiskapunkon.
G: … és közben átfolyik a mindent elválasztó kiskapunkon; a létezés, a vanság mostján: a JELENEN.
Az általam lerajzolt forráspont dinamikus valami, és igazából nem is tudom eldönteni, hogy a felszíne
egyidejű-e, vagy folyamatosan változó, de tulajdonképpen itt – annak minden felszíni pontján – a jelenforrás
van reprezentálva. Vagyis talán nem az egyidejű jelen, de az időt itt – tér nélkül – (egyelőre) csak
topográfiailag szabad értelmezni! Nem egyidejű, de mégis mindenütt ugyanaz a RECIKLIZÁLT JELEN
található. Körbe-körbe áramlik benne a létezés.
De nézz rá csak az oldalnézeti képére ennek a pontnak! Így: Lemniszkáta8. Erről talán rájöhetünk, hogy miért
is használjuk a matematikában a végtelen jelölésére a fekvő nyolcast! Mert ilyen a végtelen? Így egy pont, így
meg egy végtelen. Ha vízszintesen metszem el a szuperfánkomat, akkor egy kört kapok és egy pontot a
közepén. Ez a megnyilvánult ősi jele. Ha függőlegesen vágom félbe, akkor a metszetem egy fekvő nyolcast ad
ki, ez pedig a végtelen közismert jele... Nem furcsa? Az áramlási polarizáltság létrehoz egy befelé nyelő, és
egy kifelé sodró felszínt. Ezen túl esetleg még egy tulajdonságot is adhatunk ennek a fura egydimenziós
forráspontnak. Ez, miközben áramlik, csavarodhat is!
T: Ezzel már a kezdeteknél is jelen van a forgás?
G: Még jól jön, meglátod. Nagyon hasznos lesz ez még!
A kezdő lépéssel még kínlódok, mert nem tudom leírni – logikával nem tudom! –, hogy hogyan jut egymáshoz
a téretlen semmiben a két megnyilvánulatlan. Legyen ez egyelőre axióma. Odajut. Egy okos matematikus
majd kitalálja. Vannak elgondolásaim erről, de nem tudom leírni. Szóval valahogy tér nélkül is lehetséges a
mozgás, de vajon az teljesen más törvényszerűségek szerint zajlik, mint a térben való elmozdulás? Ezen még
agyalunk egy kicsit.
Egy pillanat, vagy végtelenül hosszú idő; itt még értelem híján van a kijelentés.
T: Valahogy össze kell kerülniük, ez nem is lehet vitás.
G: Jó... Két tulajdonságot is adhatunk nekik: A megnyilvánulatlanok felszínei nem taszítóak, de áramlásuk szerint
sodróak. De csak a forráspontok érzik ezt. Ez majd később is vissza fog térni gondolatainkban, mint
alaptörvény. Ahogy a versben is olvastam, ezek a még megnyilvánulatlan források megragadják egymást, és
ezzel az akcióval mondhatjuk igazán: Elkezdődött.
Idő vagy tér még ekkor sincs, de létrejön a Káosz első megnyilvánult eleme. A forrás. De ebből a forrásból
gömbszerű Víz buzog elő. Minden alkalommal, amikor az egyik forrás áthalad a másik jelenén, belülről
szétfeszíti, majd amaz következik, majd újra ez. És így tovább. A rendszer furcsa felszínét egyre jobban
felfújják, egyszer az egyik fúj rajta egyet a másikban, másszor a másik fúj egyet az egyiken. Váltakozva. Ezek
egymást nyilvánítják meg. Egymást realizálják. Itt két váltakozó, de alapjában véve egymástól „független”
megnyilvánult keletkezik, amelyek körül a realizáció következtében két független létezés horizontja terjed. A
szubjektivitásukat megőrzik, és csak úgy függetlenek, hogy eközben nem tudnak elszakadni egymástól. Kettő,
ami azért így is csak egy ...fizikai PONT...
Ezt nevezhetjük már eseményhorizontnak is, bár ez azért kicsit más, mint amit Einstein a rakétáinál leírt
testvére. Az is igaz, hogy ezt még akkor merészelte, amikor az űrutazás csak tudománytalan fantazmagória
volt! Ez van egyszerűsített rajzomon, ami a Vizet ábrázolja.
T: Logikus állítások, bár kissé önkényesek.
G: Nem önkényesebbek, mint a mai fizika tézisei!
T: Ez is igaz.
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lemniszkáta: azon pontok mértani helye, melyek két adott ponttól mért távolságának szorzata állandó
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G: Na jó, akkor most mutatok neked valamit! Valami jó kis misztikust. A velejéig obskúrus9 !! 1620-ban élt egy
médium, egy próféta. Úgy hívták, hogy Jacob Böhme mester. A jelenforrást úgy írta le, hogy szorongás!
T: Atomfizika a 17. században?! Na ne bolondíts!
G: No akkor mutatok neked egy kis könyvecskét! Néhány évvel ezelőtt jelent meg, Égi és földi misztériumról.
Ebben részleteket találhatunk Böhme mester munkásságából. Szerintem Ő a modernkori filozófia legnagyobb
előfutára, és milyen érdekes; a filozófiai lexikonunk még csak a nevét sem említi... Talán túl sokszor írja le az
Isten szót!? (A magyarból is kimaradt). Nézd csak, mit ír például itt!
35. oldal 5. A harmadik alak a tudásban a fanyarság, és a fullánkos
keserűség ellentétességében keletkező szorongás, amely az érzés Ense, az
esszencia és a kedély kezdete, a tűz és a kínok gyökere, a szabadságra, az
alaptalan mélységre való éhség és szomjúság; az örök alaptalan akarat
megnyilatkozása a tudásban, amidőn az akarat a szellemi átalakulásba
belép...
T: Jó zagyva!
G: Elsőre a sarokba vágtam.
T: Ez valami vallási fanatikus volt? Mert itt állandóan Istent emlegeti?
G: Persze! Végig arról beszél. De ekkor a 17. század eleje volt! A dolog akkor kezd érdekessé válni, ha
belegondolsz. Itt most csak egy kis részletet idéztem, de ilyen az egész könyv. Zagyvának tűnő logikai és képi
világ. Ha azonban mai szavakra cserélsz úgy cirka 200 kulcsszót, akkor egy félelmetes tudású; láthatóan NEM
FÖLDI EREDETŰ munkával találod magad szemben!
De ne vágjunk a dolgok elébe! Itt Böhme mester már sok további dolgot is ír, és itt már beljebb van a
logikával, mint ahova mi az eddigiekben eljutottunk. Ha egy végtelen jövőszféra a jelen felé egyre zsugorodik,
akkor ezt a jelenforrásba érve joggal nevezhetjük szorongásnak?
T: Mindenesetre logikusan hangzik!
G: Majd visszatérünk még erre a könyvecskére. Izgalmas forrásmunkának tartom. (Égi és földi misztériumról
címmel magyarul is megjelent a Helikon kiadónál egy ilyen válogatás 1990-ben.) A szövegeket innen idéztük.
Még majd mutatok benne sok izgalmas részt, de folytassuk!
T: Szóval van egy megnyilvánult forrásunk. Jó! De hogyan lesz ebből tér, fény, anyag? Hogyan lesz ebből az az
irdatlan forgási energia, hogyan lesz ebből élet, mozgás, csillagok és galaxisok, hogyan szerveződik ebből a
kis megfoghatatlan semmiségből mindaz, amit megfoghatónak, érzékelhetőnek nevezünk. Mert azért lásd be,
ez nagyon távolinak látszik a gyakorlattól!
G: Türelem! Van még erre hat napod?!
T: Időnk, mint a tenger!
G: Minden út Rómába vezet. De útközben sem fogsz unatkozni!
T: Szóval honnan is folytathatjuk?
G: Logikusan úgy képzelhetjük, hogy ez a kezdeti forrás egyszer csak további forrásokra robban szét, akárhány
forrásra.
T: Az időben léteztetett pontra ez igaz is lehet, ... Hol is olvastam ilyet? A..a..a...
G: A bifurkációs10 egyenleteknél.
T: Úgy is van! A bifurkációs egyenleteknél volt szó valami nagyon hasonló dologról.
G: De más módon is kijön. Vagyis ezzel nem lesz olyan nagy nehézségünk, hiszen ezt a matematikusok
piszkálták már. Azért olyan nagyon egyszerű sem lesz, hiszen itt egy, két, vagy négyirányba, vagyis inkább
két vagy négy vanásba, négyféle és mégis szimmetrikus, nagyon hasonló létezésbe kell majd rezegtetni a
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obskúrus. zavaros, homályos, kétes; itt: népbutító
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bifurkáció: kettéágazás, szétválás? itt: szuperstring
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keletkeztetett „pontjainkat”. Azért hangsúlyozom ezt, mert persze csak a jelen a lényeg a rendszerében, és az
tényleg pontszerű. Úgy érzem, pontosan ez a rezgés lesz majd a segítségünkre. De le lehet vezetni egy
forrásduplázódási algoritmussal is.
Ha időegyenesben gondolkozol, akkor ennek kétirányúnak kell lennie. Ez egy fura kétfelé növekvő
szuperstring. Ha az eseményhorizontjait is ábrázolod, akkor ez két egymástól egyre távolodó jelenpont. Ez így
már nem koncentrikus, hanem ilyen eltolt… Egy szál, ami a két végén nyúlik. Hiszen mi is tüntetné ki az
egyik végét? Ezt logikusabban el lehet gondolni. Ha ezt egy forgásdimenzióval is kiterjeszted, akkor egy
idősíkon keletkező kettős spirált kapsz. Ez a kétirányú string Viktorio barátom találmánya, aki most 19 éves!

5. ábra: A bifurkáció

Így még egyfajta pontrobbanás is létrejön, amikor egy felet fordul és megérinti magát, a saját távozó idejét,
akkor létrehoz két további „forráspont-látomást” a belsejében, és ezek újabbakat, és újabbakat, miközben
kifelé növekszik is a jelenség, így is nagyon kellemes megoldáshoz lehet jutni. Ez a valami félfordulatonként
még az előző szálszerű Univerzumokat is ciklikusan felvillantja. Ez azt jelenti, hogy olyankor egy pontsor is
felvillan, majd eltűnik. De így még lefelé kompatibilis is, vagyis egy szálszerű és egy síkszerű rendszert is
éltet.

6. ábra: Az első és második dimenzió ciklikus együttes születése (Jin-Jang)

T: Érdekes... és ez sokkal összetettebb eredményt ad, mint elsőre gondolhatnánk. Egy és kétdimenziós téridő
egyszerre..
G: Lesz ez még sokkal cifrább is! Nagyszerű ez a megoldás! Még attól is jó, hogy minden nehézség nélkül
okozatszerűen folytatható, a komplikáltabb dimenziófejlődés irányában.
T: Feltehető, hogy először nem is a matematikája a leglényegesebb, hanem egy olyan logikus kozmológiai
filozófia, ami nem túlzottan mesés, hanem lépései matematikailag is elgondolhatok. A részletekkel most ne is
bíbelődjünk, hanem vezesd tovább a gondolatmenetedet és majd később a részletek tisztázása során úgy is
minden lényeges elem igazságára fénynek kell derülnie!
G: Jó, akkor lépjünk tovább. Most kezdjünk az egyszerűbb, egyelőre ide-oda létezéssel felruházott fizikai
pontunkkal, és majd később, ha erre igény lesz, visszatérhetünk a körültekintőbb levezetésekhez.

Lapszám: 17. (198)
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Azt kérdezted, hogy hogyan lesz ebből majd az a sokszínű megnyilvánulási halmaz, a világ, amit az
érzékeinkkel szenzuálisan11 megtapasztalunk? Ha ebből a legegyszerűbb létezésből tovább akarunk jutni a
megtapasztalható létezés irányába, akkor ugye fel kellene állítanunk a természet legalapvetőbb törvényeit.
Ezek várhatóan (továbbra is) egyszerűek lesznek.
T: Ha minden szubjektív létezőkből áll, akkor hogyan lehet mégis objektív valamikhez jutnunk, ebből a
megfoghatatlan semmiből elindulva?
G: Nem lehet kétséges, hogy ezen a nyomon, a harmadik axiómánk, vagy inkább tézisünk után – ami a
megnyilvánult létezés emanációja, expanziója volt (ez a létező pont – a megnyilvánult – táguló
eseményhorizontja), a további dimenzió-evolúcióra is kell lennie megoldásnak.
Most ezek között az egydimenziósnak nevezhető és mégis szférikus vanok, létezők között egy relatív létezési
rendszert is ki kell gondolnunk, hiszen ha ezek között semmiféle interakció nem történne, akkor mindebből
nem lehetne semmi, amit ma valaminek mondunk.
T: Van erre ötleted?
G: Van a vanságok között lehetőség? Van vagy három;
1. A forráspontok egymásba ütköznek. Ez elég értelmetlen feltételezés, hiszen 0 dimenziós pontokat
ütköztetni, erre a valószínűség gyakorlatilag 0.
2. Mondjuk azt, hogy az eseményhorizontok buborékjainak felszíne taszítólag hat a másik buborék felszínére!
Ez mit is hozna létre? Egy habszerű valamit, amiben a buborékok örökösen megőriznék a szubjektivitásukat és
az egész habfürdő egyre rohamosabban dagadna a semmiben. Ez, szétszáguldó, felfúvódó, de mégsem látszik
alkotóképes dolognak! Szintén reménytelennek ható feltételezés.
T: Akkor nincs tovább! Már csak egy dolgot vizsgálhatunk!
G: Így van! Az utolsó feltételezésem, a harmadik;
3. A kölcsönhatást a FORRÁSOK ÉS A FELSZÍNEK KÖZÖTT vizsgáljuk. Az egyik van mikor lesz a másik
van számára? Amikor annak valamikori jelene, a létezési felszíne, az eseményhorizontja amazt eléri. Igen ám;
de mit is állítottunk? Azt, hogy a teljes táguló múltfelszínt lényegében egyetlen pontként foghatjuk fel, úgy is
mondjuk, hogy; egy időpont uralkodik a teljes „felszínén”. Igaz ez?
T: Igaz. A tartambeli áramlással kiegészítve igaz.
G: Vagyis szubjektív létezése ugyanúgy pontként hat, mintha magával a ponttal ütközött volna a másik, hiszen a
múltfelszín a jelen mindenkori reprezentánsa. Mondjuk ki negyedik axiómaként, hogy ez a felszín a másik
forrásrendszer számára elsodró, taszító hatású, mintha magát a két kompakt forrást ütköztettük volna!
A felszín a másik (az elért) forrást a tágulása ütemében – amit vegyünk 1-nek, mint a létezés dimenzionálatlan
alaptulajdonságát – sodorni kezdi maga előtt. Tehát a második kijelentésünk úgy szól, hogy :
A szubjektív dimenziófelszín emanációs megnyilvánulásával annak ütemében maga előtt sodor minden elért
dimenzióforrást. Ez saját megosztódott forrásaira is igaz, mert azok tartamban mindenképpen eltérnek. (Nem
egyidejű a jelenük). (Lásd a 7. ábrát a következő oldalon.)
T: De ez ugyanúgy szétsodródó valamit hoz létre, mint az előbb a habszerű változat!..
G: Szétsodró, de azért mégsem ugyanúgy! Már látom a kiutat!
T: De hiszen a források itt is sugárirányba sodródnak a nemtér-nemidőben.
G: Ez igaz, de figyelj csak mit is eszeltem ki! Így meglesz a további lépésekre a lehetőség!
Egyelőre vizsgáljuk meg a Káoszunk állapotát! Persze én most Káosz alatt teljesen mást gondolok, mint az
manapság szokásos. Én teremtő robbanásról beszéltem akkor, amikor fizikai szingularitásomat
felrobbantottam, de ez nem ugyanaz, mint amit a mai tudósok Big-Bang -ként szoktak emlegetni.
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szenzuális: az érzékekkel kapcsolatos, érzékekkel felfogott.
Lapszám: 18. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

7. ábra: A dimenziófelszínek taszítása

Ez amolyan Little-Bang. A kezdeti pont nemcsak egyszerre, hanem sztochasztikusan12 és többször is
forráspontokra szakadhat, és ezt akár a mai napig is teheti, hiszen ezt semmi nem tiltja. … És amit semmi nem
tilt, azt szabad. Az irány még nehezen értelmezhető, és a ciklizálódási rendellenességek szintén
kialakulhatnak. Vagyis már az első visszahatások idején létrejönnek az optimális szimmetriától eltérő
elágazások ezen a csillagszerű hiperstringen.
T: Jó, tehát létrejön egy rakás fizikai pontunk, akárhány, és ezek a másodlagos, de az originális forráspont
minden tulajdonságával bíró fizikai pontok az eseményfelszíneikkel taszigálni kezdik egymás forrásait,
jeleneit. Ezek a jelenek állandóan változnak, vagyis dől kifelé belőlük a vanságuk, a sajátidejük, vagy
tudomisén mijük. Ezt nevezted te a Káosz legősibb ősállapotának.
G: Így van!
T: Ez szép, de még minden mindig radiálisán szerteszét rohan. Sugarasan szétszóródik.
G: Ez a kezdet. De gondolj csak bele! A kezdeti sugárirányba szétrohanás miért lenne szimmetrikus. Értem
ezalatt azt, hogy az összevissza szétrepülő, vagy inkább szétlétező, szétvanó? források, a kezdet után már nem
teljes szimmetriában keletkeznek, így a kezdeti sugaras távolodás lassan ettől eltérő irányultságokat is vesz,
vagyis ez a sajátidő varázslat az originális forrást elhagyva cikázóvá, görbültté, és a többi szálszerű útvonalára
keresztbe, vagy visszafelé irányulttá is válhat.
T: Ilyen girbe-gurba cikázásra gondolsz?
G: Pontosan! Ezt az ókori Indiából ránk maradt írások így is hívják, hogy; MARUT. Ez magyarul annyit tesz,
hogy IDE-ODA CIKÁZÓ MOZGÓ. Vagy ide-oda cikázó Isteneknek is nevezték ezeket.
T: Puff neki! De mi köze ennek az Istenekhez?
G: Talán ez is ki fog derülni!
Ez az ide-oda cikázó, egyre szaporodó és dagadó fraktális időrendszer-halmaz; a Káosz megnyilvánulásának
második állomása. Ez ugye nagyon hasonlít a szuperstringekhez, azokhoz az elágazó furcsa „slagokhoz”, amit
Kaluza-Klein javasolt, csak ebből a tézisből nem felejtődött ki az eseményhorizont. A szférikus felszínek az
egyidejűség?, vagy közösidejűség? okán taszigálják egymás forrásait, és így tovább ÉL-esztik a Káosz
evolúcióját. Ahogy itt lerajzoltam. Ilyen elcsúszott deformálódott sajátlétezést gerjesztenek.
T: Ezt akkor valamilyen idősűrűsödés és időritkulás formájában gondolod el
G: Igen. Pontosan úgy. Akár Doppler-hatásnak, vagy ilyesminek is gondolhatjuk. Ez az idő Doppler-effektusa.
Eszembe jutott itt valami, amit a bennem már megfogalmazott gondolat miatt most szintén meg kellene
határoznunk!
Minden olyan időrendszert, melynek a burkoló felszíne gömbszerű,
nevezzünk ki pozitív időnek! Ez a tartamtemporiális időfelszín.
Ez mindig szférikusán határokat is jelent. Erről majd úgy is beszélhetünk, hogy Víz típusú idő.
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sztochasztikus: teljesen véletlenszerű, statisztikai valószínűségen alapuló
Lapszám: 19. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

8. ábra: Eggyel halad, eggyel terjed

T: Tűz! Lépjünk tovább!
G: Tűz ám a javából! Hiszen ez lesz a következő kvalitatív fokozat: A TŰZ. Jobbat nem is mondhattál volna!
T: Hogy lesz a Vízből egycsapásra tűz?
G: Nagy T-vel, ha lehetne!
T: Jó! Akkor Tűz! Nagy T-vel!
G: Ma hova is tesszük a negatív idő megjelenését??! A megfordulást, amikor az idő egyszer csak megáll, majd
elkezd visszafelé folydogálni?
T: A relativitás-elmélet szerint a fénysebességgel száguldó rakétában az időnek meg kellene állni.
G: …és mi van akkor, amikor átléped a fénysebességet?
T: Nem lépheted át, mert ekkor már a végtelennél is nagyobb gyorsító erőnek kellene hajtani a rakétádat. Vagyis
ez lehetetlen!
G: …és egy tömegtelen időforrás számára is az?
T: Annak nem!

9. ábra: Pí-vel halad, eggyel terjed

G: Jó. Most akkor feltételezzük azt, hogy két felszín egyszerre taszítja egy harmadik időrendszer forrását!
T: Ezt talán vektorösszegezéssel lehetne a legjobban szemléltetni.
G: Ha ezt így csináljuk, akkor egy kettőt közelítő eredővektorhoz is eljuthatunk. A kettő a határ. Ekkor már a
taszító forrásoknak egy helyen kellene lenniük. Ezt a határesetet elvethetjük. Viszont mi is történik a kis
eltaszítottal? Elkezd a saját jövőjében rohanni, és mivel mindenhol előbb van ott a forrás létezésének az
eseménye, mint ahogyan a létezési múltterjedése azt megengedhetné, azaz negatív lesz az ideje! Vagy azt is
mondhatjuk, hogy ez a valami a saját jövőjében rohanva létezik?!
T: Hűha! Ettől viszont kifordul a létezése is, és mi is jön létre? Egy… Egy kúp?
Lapszám: 20. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

10. ábra: A rohanó forrás

11. ábra: A tachion – a Tűz

G: Bizony ám! Kúpossá válik a léttere, a hátrahagyott múltja, hiszen gyorsabban halad, mint ahogyan terjed!
T: Mi lesz ebből... Mi jött ki.. Csuda jól hangzik!
G: Akkor lesz csak igazán csuda jó, ha meg is szerkeszted ennek a valaminek a belső világát!
Ahogy a Víznél is szférákat rajzoltam a geometriai felfoghatóság miatt, úgy ennek a valaminek is készítsük el
a belső geometriáját, és gondolkodjunk el azon, hogy miféle idővilág kerekedik ki a rajzaink nyomán
T: Nézzünk hát bele a Tűz belsejébe!
G: Túl vagyunk a fénysebességen, negatívvá vált az időszerkezetünk, és a forrásunk a múltterjedési sebességet
meghaladó tempóban rohan. Ez akkor még jobban szétrohan, mint a Víz forrásai!
Lássuk hát, hogy mindez mire lesz használható a gyakorlatban?! Mielőtt innen, a Tűz első meggyújtásától –
ahogyan ezt a régi filozófusok nevezték – továbbindulnánk, vizsgálódjunk egy kicsit! Hogyan illeszthetnénk
be mindezt a mai tudományos felfogásunk keretei közé?
T: Ne húzd már az időt! Ez a valami már régóta ismert a mai fizikában! Ez; a TACHION. A tömegtelen, negatív
idejű valami, ami a fénysebességnél gyorsabban rohan! Willis Eugene Lamb fedezte fel a hidrogén színkép
hiperfinom szerkezeténél! 1955-ben ezért Nobel-díjat is kapott. Inkább folytasd! Hiszen semmi más sem lehet!
G: Nagyon örülök, hogy rájöttél az analógiára. Igen. A Tűz – az ókori filozófia második princípiuma – és a
tachion szerintem is azonos dolgok. Minden lényeges jellemzőjük egyezik. Ez a szeretet Ense, az esszencia
kezdete, amit a szorongás – a kapuja sincs átjáró – választ két tartományra. Jövő és múlt. Ez a valami a farka
felé rohanó kígyó, az időkígyó. Minden teremtésmitológia ilyesmiről regél. Kígyó, időkígyó, tollaskígyó,
jövőlátó kígyó…
T: ...Ádám, Éva, Kígyó, aki megmutatja a jövőt Ádámnak… Madách Imre: Az ember tragédiája...
G: Indiában még pontos meghatározások élnek erről. Szanszkritul ez a; Kálanága. Magyarul ez annyit tesz, hogy;
IDŐKÍGYÓ.
T: A farka felé haladó Nága. A kúpos és elasztikus időszerkezet geometriai képe…?
G: Ugye milyen elgondolkoztató! ? Ha levetjük a tudás álarcát, akkor alatta csak a pökhendi önteltség található...
Ezzel megvan a második lényeges kulcsunk, a Tűz kulcsa. Ezek a felismerések más fénybe fogják állítani az
ókori leírásokat. Úgy látszik, mégse egy buta majom lehetett az őspapánk. Eleink semmivel sem voltak
butábbak nálunk, és legalább olyan figyelmesek és szkeptikusok is voltak, mint mi. Most ne vizsgáljuk, hogy
hogyan illik ez a mai dogmáink rendszerébe; hiszen sehogyan se. A történelemtudományunk majd törheti a
fejét; Hogy is volt ez az ősember-mese?
T: Azért ír a Védák csillagközi űrhajózásról… Hagyjuk is, inkább folytassuk tovább ezt a szép ívelésű
gondolatsort! Milyen is egy ilyen Kálanága belső világa?
G: Nem olyan lehetetlen a feltárása! Itt vannak a rajzaim erről, így gondolom. Itt rárajzoltam minden nevezetes
szöget. Persze itt a kúp még nem fordul, amitől majd bonyodalmaink lesznek, de a lényeges törvényszerűségek
már hasonlóak lesznek az elasztikus változatban is. Ezeket a későbbi törvényeket már itt is fel tudod ismerni.
Ez itt a belső szögeket mutatja, ez a másik pedig azt a felismerést, hogy a kúpok belsejében további
törvényszerűségeket is fel lehet tárni.
Lapszám: 21. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

12. ábra: A Tachion nevezetes szögei

Először is nézzük meg újra a 10 ábrát, ahol a kvantálási szférák – legyen ez most az érthetőség kedvéért – t0,
t1, t2, t3, t4, t5, tó, t7 stb. Vagy legyen ez első lüktetés, második, harmadik... A geometria szempontjából ez
most közömbös. Erről már szembeötlik, hogy kifordul, negatív az idő, mert ebbe a valamibe a Víztől eltérő
módon a jelenpont felől is be lehet hatolni, vagyis ebben fordítva is haladhatunk a tartamban. Felfedezhetsz
rajta egy másik érdekes dolgot is; egy kúp minden belső pontjához két szférát is szerkeszthetsz. Ennek itt
persze csak a metszetét rajzoltam le. Ezt kúppal és gömbszerű valamikkel gondold el, mint a 11 ábrán! Ezek
persze ugyanúgy áramló felszínű szingularitások, mint azt még a Víznél, a TARDIONNAL mondtuk ki. Egy
kúp belső pontjaihoz legalább két érintőgömb felszíne rendelhető hozzá.
T: Ez evidens. Most ne bizonygassuk. Ez könnyen belátható.
G: Azután figyeld meg a csúcsát is. Itt még bolondabb a helyzet! Itt már nem kettős az idő, hanem mintha hármas
lenne.
T: Mi az, hogy kettős?
G: Hát az egyszerre egy helyen két hozzárendelhető időszféra!
T: Aha! Már látom, miért mondod. Ez olyan kettős törési faktorú, kettős megnyilvánulása idő? … vagy mi a
kórság?
G: Olyan bizony!
T: Azért ez már kicsit vadabb dolog, mint a Víz volt.
G: Igen, sokkal vadabb. Böhme mester úgy is ír erről, hogy; Bőszültség. De még két lényeges jelzőt is hozzáfűz a
bőszültséghez. Fanyar és Keserű.
T: Mit takarnak ezek? Ja, értem! Ha a pozitív idő szétáradó és szétsodró, akkor a negatív időben minden fordítva
játszódik. Ez „fanyar”, vagyis mindent összehúz. Ez logikus! De mi a keserű.
G: Figyelj! Böhme. Itt 12. oldalon…
..9. Mert a fanyarság kemény, mint a kő, a keserűség pedig őrjöngő
kerékhez hasonlóan dühöng és tombol a fanyarságban, a fanyarságot
összetöri...
T: Ez teljesen világos beszéd! Ez a szubjektum a másikhoz képest objektum, vagyis; a fanyar; a negatív idő, a
keserűség; a csavarodás, vagy forgás, amit a hátrahagyott múltban lehet a relatív mozgás során elgondolni. Ez
nem forog, csak tágul, de csavarodottan?
G: Igen! És, hogy mennyire így van; két kiindulási valamit nevez meg. ATYA és ANYA. Férfi és Nő. Jin-Jang. A
pozitív – Víz típusú – létezőt pedig Édes, Jó jelzővel illeti. Majd a téridő is ilyen lesz nála. Vízszellem, így
fogja hívni. (Édes jó Istenem!)

Lapszám: 22. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

13. ábra: Csavarodott Tachionok

T: A kétféle csavarodás. Jobbos és balos. Fiú és leány.
G: Igen, ez az... Nézd csak, mit ír itt Böhme mester?.. 13. oldal:
11. ...anyjának fanyarságában megízleli az édességet: ekkor csupa öröm
és nem kívánja az újabb lázadást, hanem repeső szívvel örvendezik
anyjában, és örömittas kerékként diadalmaskodik a születésben...
Ez már megint egy nagy előreugrás a logikában, mert ez már a tér születésének leírása, de egyúttal láthatjuk,
hogy Ő is két valami kölcsönhatásáról beszél. Itt a nemek nem szex értelemben értendők!
T: Ezek az azonosságok azért már nehezen foghatók a vak-véletlenre!
G: Ugyanezt megmutathatom kétezer-ötszáz évvel ezelőtti tanításokban is. Nézd csak: Ez itt egy sajnos szintén
csak töredékes válogatás az Upanisadok-ból.13 Itt Rudrának hívjak ezt a tachiont. De figyelj csak ezekre a
sorokra!

Cshándógja upanisad, Vl. 1-7
… Kezdetben csak a Létező volt, kedvesem, és pedig mint kettősség nélkül
való Egy. Némelyek ugyan azt állítják, hogy kezdetben csak a Nem-létező
volt, éspedig mint kettősség nélkül való Egy, s e Nemlétezőből keletkezett
a Létező. De hogyan állhatna így a dolog, kedvesem? Hogyan
keletkezhetett volna a Nem-létezőből a Létező. Kezdetben csak a Létező
volt, kedvesem, éspedig, mint kettősség nélkül való Egy.
Ez elgondolta: Legyek több, szaporodjam!
Ekkor teremtette a hőt.
A hő elgondolta: Legyek több, szaporodjam!
Ekkor megteremtette a vizet ...
A víz elgondolta: Legyek több, szaporodjam!
Ekkor megteremtette a táplálékot ...
... Az istenség elgondolta: Nos, elevenítő értelemmel behatolok ebbe a
három istenségbe, és elválasztom a neveket és a formákat. Mindegyiket
megháromszorozom.”
Ugye elgondolkoztató sorok!
T: Nagyon érdekes, de mit értesz te táplálék alatt?
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Upanisad: titkos tanítás
Lapszám: 23. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

G: Ez egy hosszú történet, és úgy látom véget is ér a kazettánk! Erről majd részletesebben beszélgetünk a
következő alkalommal.
T: Hát jó, de elkérem ezt a kis könyvet egy rövid tanulmányozásra! Megkaphatom a jövő szerdáig? Akkor
folytathatjuk.
G: Hogyne! Elviheted. Jövő héten is szívesen látlak benneteket. De úgy látom Ié is szívesen lát. Már érkezik is a
nagymama tésztájából kreált fantasztikus tejfölös sajtos-tésztákkal.
Iréne: Tápláléknak addig ez is nagyon jó lesz! Egyétek és vegyétek. Ez egy étek, de legalább nem vegy-étek! Erről
a tésztáról biztosan tudom, hogy ez nem a festéktől sárga... Jó étvágyat!

14. ábra: a. Egyirányú idő

b. Objektív szemlélet

c. Szubjektív jelen

15. ábra: A források bifurkációja (1)

16. ábra: A források bifurkációja (2)
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MÁSODIK BESZÉLGETÉS
A MINDENT ELDÖNTŐ TALÁLKOZÁS
Tűzanyótól a Rejtett Fényig
Tiberius: Nagyon élveztem a múlt szerdán a beszélgetést, de mondhatom, jól kitoltál velem! Egészen reggelig
bújtam azt a könyvet, amit elkértem. Azután itt van ez a másik könyv is. Valamint hozzájutottam a Böhme
könyvhöz is – itt van ni – és azt is tanulmányoztam. Csuda izgalmas! Végig meg kellene fejtenünk..!
George: Ahogy mondtam! Ha érted a kulcsokat, akkor bizony nagyon gondolkodóba ejtő az, ami ezekben a
könyvekben le van írva.
T: Több, mint izgalmas. Nem tudtam letenni! Úgy olvastam, mint egy krimit. Azért lesznek még kérdéseim
ezekkel kapcsolatban is. Úgy látom, te már nagyon belemerültél ezekbe a tanulmányokba. Ez azon is jól
látszik, hogy a könyved össze-vissza van firkálva. Időnként azért segített a melléírt megjegyzésed. Logikus, de
még hihetetlen. Főképpen a beidegzéseim tiltakoznak.
G: Lehet, hogy itt-ott tévedek, és lehet, hogy az eredeti ősi könyvek is tévednek egynémely dologban, de minden
esetre nagyon szép ez a mély és nagyon is körültekintő filozófia. Úgy érzem, nem az a lényeg; hogy ki és
mikor jön rá a megoldásra, hiszen ki kell kerülnünk a tévelygésből. Most nem az a fontos, hogy ki találja meg
az utat, hanem az, hogy végre megtalálja!!
T: Nekem mindenképpen az a gyanús, hogy ezek fura régi tanítások valamiféle nagyobb, univerzálisabb tudás
bázisán nyugodnak, és türelmeseknek, de még inkább figyelmeseknek kell majd lennünk a részletes
megfejtésüknél.
G: Jól látod! Ez nem valami ókori, vagy középkori hanta, hanem sokkal értékesebb annál is, mint amit most
elgondolunk róla. No, és az se kutya, hogy régen versbe merték szedni a fizikát, biológiát, vagy a kozmológiát.
Persze ezekben is találtam megkérdőjelezhető kijelentéseket, de ezzel együtt sokkal tágasabb világkép bújik
meg bennük, mint a mai szemléleteinkben.
Akkor folytassuk hát! Ott fejeztük be, hogy milyen is lehet a tachionok belseje? Erről rajzoltunk néhány rajzot,
és itt van egy rajz, amit a forrás rezgésével kapcsolatban alkottam.
T: Hű ez csuda jó! Itt már bele tetted a négy létezést. Piros-kék, fehér-fekete párokban rezeg a pontocska. Nagyon
tetszik.
G: Ezen a második rajzon pedig terjedési sebességgel halad.

17. ábra: Az eggyel terjedő és eggyel haladó forrás

T: Hű! Ez is nagyon jó! Itt komprimálódik a sajátlétezése. Nem tudja elhagyni. Itt 1-el mozog.

Lapszám: 25. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

G: Így jött ki a geometria a számítógépemben. Tehát folytassuk, és kezdjük azzal, hogy mi történhet akkor, ha
egy száguldó forrás belerohan a másik eseményhorizontjába?!
A felszín ugye taszító, hiszen minden pontja a forrás reprezentánsa, de ez a szubjektív időrendszer belsejében
is megnyilvánuló hatás! Úgy tudom érzékeltetni, mintha a felszínek bármelyik pontja forrásként viselkedne, és
ez a forrás a kiáramlása miatt egységnyi erővel (ezt az erőt itt tegyük zárójelbe!), eggyel kifelé sodró valami.
Keménynek mondták. Minden relatívan kószáló forrás – aminek a relatív szembemozgása egy alatt van – úgy
taszítódik kifelé, ahogyan azt már a múlthéten emlegettük.
T: Igen ám! De mi van olyankor, amikor egy forrás relatív szembeirányuló sebessége egynél nagyobb?!
G: Ez az az eset, amire a további gondolatainkat fel kell építenünk. A Tardionba rohanó Tachion, és a Tachionba
rohanó Tachion. A Vízbe rohanó Tűz, és a Tűzbe rohanó Tűz. Ezt a két relatív esetet vizsgálhatjuk. Ez persze
csak megállapodás kérdése. Az első esetben az egyiket állónak, nyugvónak vesszük, a másikat hozzá relatíve
módon mozgónak, a második esetben pedig mindkettőt mozgónak tételezzük fel. Ez igazából csak
megállapodás, szemlélet kérdése! Addig ameddig a Vizek – Tardionok – a forrásokat szanaszét sodorták, – ez
a Káosz még minden elemében PURUSA, VÍZ állapotú – itt a negatív dimenzióidők világának kialakulásával
– a Tachionok, a PRAKRITI, a Tűz megjelenésével – új minőségek létrejöttére számíthatunk. A Tűzről te
mondtad, hogy annak összehúzónak kell lenni. Ahogy a Böhme mester is írta; Fanyar.
T: Még olyat is találtam a fanyar és a keserű jelzők mellett, hogy; a bőszültség fullánkja. Nézd csak, itt!
G: Logikus is, hiszen ez a rohanó időgeometria kúpos. Olvashattunk olyat is, hogy; keserű fullánk! Ez bizonyosan
egy tengelye mentén csavarodó kúpot jelöl. A fullánk meg azt az orrkúpnál megfigyelhető teljesen elkülönülő
kis önálló csúcsocskát jelölheti, amit a múltkor rajzoltam (19 ábra).
T: Itt meg az Anyába rohanó Apa., akarom mondani Atya..
G: Nézzük meg, hogy hogyan is fest akkor az Atya mellett az Anya?! Így néz ki a számítógépemben. Ez csak a
csavarodása irányában tér el az Atyától. Ettől lesz: Női vagy Férfi.

18. ábra: Atya és Anya csavarodású Tachion szobrai Irakban

Ha a Tachion nem csavarodik, így néz ki a felszíne. (19. ábra) Ez egy teljesen másmilyen eseményhorizont,
mint a Víznél. Ennek felszínén folytonosan visszafelé múlik az idő. Figyelj! Itt a csúcsán változik –jön át –
folyamatosan az idő; a jelenpontban, és amit elhagyott, az már nem változik, csak tágul. Hiszen a Tűzben
benne van a Víz emanációs törvénye. Az persze továbbra is ugyanúgy igaz marad

19. ábra: A Tachion

T: Vagyis általános létezési törvény.
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G: Ha egy törvényt felállítunk, mindig arra kell törekednünk, hogy általánosan is igaz legyen! Most olyan
törvényeket kell kreálnunk, melyek egyaránt igazak maradnak a mikro és a makrokozmosz világában is! Én
már látom, hogy ki fogunk keveredni a kezdeti nehézségekből, és majd a gravitációt is meg tudjuk
magyarázni…
T: Óó.. az már nagyon időszerű lenne, mert erről hatalmas tévhitek keringenek az emberek fejében. Már a háromtest problémát sem tudjuk megnyugtatóan levezetni, nemhogy egy bolygórendszert.
G: Ne menjünk még ebbe bele, hiszen még nem tartunk ott a logikai rendszerünk építésében, de mindenképpen
meg kell majd magyaráznunk azt is. Majd később!
T: Jó, hát térjünk vissza a negatív dimenzióidők furcsa világában feltárható törvényszerűségekhez! Még ott is sok
tisztáznivalónk akad a gondolatmenet további fűzéséhez!
G: A körös metszeti ábrán látszik az, hogy ennek az „orri” része teljesen eltérő tulajdonságokkal bír, és a kicsit
hátrább lévő rész is felettébb furcsa lehetőségeket kínál (17. ábra). Elsőnek vizsgáljuk meg a felszínt!
Említettem az előbb ezt a dolgot, nézzük csak meg részletesebben!
T: Az már első ránézésre jól látszik, hogy a felszínen minden ponthoz csak egyetlen szférát lehet szerkeszteni,
nem úgy, mint a belsejében. Mit is jelent ez?
G: Egyszerűen csak annyit, hogy itt nem kettős az idő, és egy-egy felszíni pontot Víz-típusúnak is felfoghatunk.
Talán még a taszítás eredendő törvénye is ugyanúgy fennáll. De csak itt! Ezen az eszményien vékony,
lényegében vastagság nélküli felszínen! Azzal a kis megkötéssel, hogy az időszférák, időtojáshéjak., vagy
minek is nevezzem... egymás mellé kerülnek a palást mentén.
Ha a forrást lüktetőnek, létezések között oszcillálónak vesszük, ahogy a te rajzodon ez megjelent, úgy ezek
egyfajta kvantált, adagolt valamik, és akkor ezeknek a héjaknak az időbeli vastagságát, vagy milyet, az
oszcilláció rezgésszáma határozza meg. Ez a későbbi Univerzum alaprezgése. A legmagasabb rezgés. Ez a
világ órajele. Másolatai változatlanul átöröklik. Ezt egymást követő, a forrásból ütemesen születő és egyre
növekvő, felfúvódó időhéjakkal írhatjuk le. Ezek a Víz esetében koncentrikusan, vagy aszimmetrikusan (vagy
még inkább úgy helyes, hogy egyre helyet változtató centrummal) is elhelyezkedhetnek, de a szférák a Víznél
mindig egymáson „belül” vannak, és akkor válnak egymáson átcsúszóvá, amikor a forráshely relatív vagy
abszolút mozgása során lehagyja az l-et, vagyis a múltterjedési emanációt.
T: Ezen a határon válik a fenomena Tűzzé, vagyis mai terminológiával értve. Tachionná. Negatív idővé.
G: Nem gyanús, hogy az einsteini relativitás-szemléletben is ide tesszük a határt!? Einstein tanmeséiben
rakétákról és utasokról beszélt. Mi ezt kiterjesztettük a szubatomi világra. Mi tiltaná ezt? Semmi. Ezt gond
nélkül elfogadhatjuk.
T: Az őseink talán ismerték a fénysebességet? Galilei mester már kiszámolhatta a Jupiter holdjainak negyedórányi késedelméből.
G: Azt kicsit később számolták ki, és pontosan akkor derült ki a dolog; a fény terjedéséhez is idő kell! De sok
olyan egyértelmű dolgot találtam, hogy ezt már évezredekkel azelőtt is pontosan tudták a tudósok. Nemcsak,
hogy tudták, hanem a Tachion jellegét, belső geometriai világát is kutatták.

20. ábra: Euklidesz szerkesztései
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Nézd csak! Itt van Euklidesz munkája. Ő sokáig élt és tanított az akkori Alexandriában. És figyelj, itt a
harmadik könyvében úgy hat, hogy pontosan ennek a dimenzióvilágnak a titkait feszegette. A szerkesztő itt
meg is jegyzi, hogy munkásságának ez a része érthetetlen, mert nem kapcsolódik a többihez. Ezek az ábrák
nagyon hasonlítanak azokhoz, amiket én rajzolgattam ezzel a problémakörrel kapcsolatban.
Az alexandriai Könyvtár akkor még nem égett le, és ott ő Tűzözön vagy Vízözön előtti tanokkal is
találkozhatott. Platón szerint 18000 éves papiruszok is voltak ott a könyvtár felgyújtása előtt!
T: Érdekes! Tényleg fura. Ilyeneket én is rajzolgattam az elmúlt héten!
G: Persze, ha fel akarod tárni ezeket a belső geometriai problémákat, elkerülhetetlenül ezeket kell rajzolgatnod!
T: De ez azért még nem bizonyítja azt, hogy tényleg a Tachiont kutatták volna!
G: Talán nem bizonyító, de érdekes egyezés! Valóban nem? Ha azonban ezt a rajzot mutatom neked, itt ezt a
Mount Purgatory – Tisztítótűz Hegye – feliratú ősi ábrát, akkor ezen már több sejlik! No jó, még jobban
kihangsúlyozom: A TŰZ HEGYE!!

21. ábra: A Tisztítótűz hegye

A csúcsán ez a kis pont: THE EARTLY PARADISE – vagyis a földi Paradicsom. Ez alatt három: alsó,
középső és felső, tartományt különböztet meg, és az alsót és a felsőt is további három-három tartományra
tagolja. Ennek is a felső részét összezavart szerelem jelzővel illeti. A felsőt és a középsőt furcsa
megnevezésekkel jelöli. Az orri rész a körös rajzon is másmilyen. Nézd csak meg! Ez az, amire azt mondtuk,
hogy itt mintha már nem is kettős, hanem hármas lenne az idősűrűség.. Az alsó hármat pedig, Perverz,
kicsavart szerelemnek hívja, vagy hogyan...
A hét tartomány felülről; a bujálkodó, a falánk, a sóvárgó, a lusta, a haragos, az irigy, és a buja. Itt formált egy
újabb határt – vagy küszöbértéket? És az a PETER’S GATE. Péter kapuja. Ezen belül is megad három lépést;
Kielégítés, Megtorpanás és Gyónás.
Ez alatt van az antipurgatórium. Ezt két teraszra bontja, a felsőt; Az utolsó megbánás, az alsót; a Kiközösítő
jelzővel illeti. A felsőt is három részre bontja, ezek a Bágyadt, a Kitagadott és az Elfoglalt jelzőkkel
különbözteti meg.
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T: Ezek az időgeometriai tulajdonságokkal függhetnek össze..?
G: Bizonyosan ilyesmi lehet, de figyeld csak, megtaláltam ugyannak az ábránk a felülnézeti ábrázolását is. Itt
napokkal és órákkal is segít abban, hogy az elcsavarodás melyik fokától melyik fokáig értelmezd egy-egy
tartományát. Ezt a rajzot is meg kell majd vizsgálnunk! Úgy tűnik, hogy ez a vonalkázott gyűrű lesz az a
tartomány, ami a megoldáshoz vezet. Péter intervalluma és kapuja.
T: Akkor nézzük meg, hogy mi történik ezzel az egyszerűsített függvénnyel, ha összeeresztjük a másikkal.
G: Először vizsgáljuk meg, hogy mi jön ki abból, ha egy Víz típusú forrásra rászabadítunk egy Tűz típusút! Jó?
Amikor belehatol az eseményterébe, a kifelé sodródás lelassítja. Ha pontosan sugárirányból jön, akkor eggyel,
ha nem; értelemszerűen egy sebességvektor rendszerrel értelmezhetjük. A horizont alatt természetesen minden
lépés után számításba kell vennünk a kifelé sodró sugárirányú vektort is. Ez persze mindig l hosszú.
Igazából eszményien sugárirányból nagyon kis eséllyel érkezhet, tehát a forráspontot sohasem találja el, mivel
ahogy közeledik hozzá, egyre inkább érvényesül annak sebességvektora.

22. ábra: A Vízbe rohanó Tűz

T: Na megállj! Megpróbálom eltalálni vele. Na., na., tényleg mindig ellöki! ..Hát persze! Értem már!
G: Mondom! Én már sokat szórakoztam ezzel.
T: Várjál még egyszer megpróbálom!
G: Látod, így közelebb jutott hozzá, de gondolj arra, hogy mi ezt óriási lépésenként vizsgálgatjuk itt, de mindez
valójában egy majdhogynem analógnak mondható közeg, hiszen a makroszkopikus idő-utakhoz mérten ez a
pontforrás hihetetlenül sűrű időhéjak között mozoghat.
T: Jó! Ezen látszik, hogy mi is történik a Vízbe rohanó Tűzzel. Itt a Víz forrását rögzítettnek vettük. Ez itt szépen
elkanyarodik ahogy a forrás közelébe jutott, azután fel is gyorsul, ugye? Így el is hegyesedik...
G: Evidens, hiszen a Víz itt már kifelé sodorja. Ettől kezdve már kezd hozzáadódni a Víz emanációja (az 1) a
relatív sebességéhez, így, itt a kanyar körül. Attól fogva, amikortól távolodni kezd a másik forrástól.
T: De nézd csak! Itt a Víz forrása belekerült a Tűz múltjába! Beleütközött a kúpjába!
G: Igen és ez a leglényegesebb vizsgálandónk, hogy mi is történik egy ide behatolt forrással!
T: Vizsgáljuk most ezt a másik forrást.
G: Erre is van itt egy program – még Áao fabrikálta négy évvel ezelőtt – de az egyszerűbb megoldást választom,
amikor a Tűz rohan egy másik Tűzbe. Relatív a mozgásunk, így ez teljesen mindegy, és van ezzel még egy kis
ravasz hátsógondolatom is, hiszen ez egy további magyarázatomhoz még nagyon jó lesz majd!
T: Na nézzük! Itt szemben jön két tachion. Jön, jön, és itt belerohan a másikba. Eléri a felszínt, az
eseményhorizontot, majd belép a kettősidőbe és elindul.. a hártya alá kerülve két forrásra szakad. Az egyik
felgyorsul és balra elszáguld, de mi történik a másikkal?
Ez egyre inkább visszafordul, és beleszáguld ...saját magába! Ez ő maga! A saját múltja.
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23. ábra: Tűzbe rohanó Tűz

G: Így van. Amikor ez a visszaforduló forrás belerohan a saját múltjába; furcsa dolgot vált ki!
T: Ha látna, úgy azt mondhatnánk, hogy akkor pillantja meg magát, amikor éppen azon a helyen rohan, ahol az
előbb már volt…?
G: Igen, és ha látna, akkor mindig azt az eseményt tapasztalná, látná, amelyik múltszféra szerint eljut hozzá; mint
esemény. Hiszen előbbi létezése eseményrétegei itt éppen feléje áramlanak.
Vagyis másképpen úgy is mondhatjuk, hogy egy vele teljesen – minden akkori paraméterével jellemezhető azonos forrást kezd a maga számára léteztetni. Ameddig a múltjában halad, addig létezik ez a furcsa
másodlagos forrás is.
T: Hogy? Miért is létezik, miért is keletkezett a semmiből ez az új forráspont? Attól, hogy látja magát miért is
létezik?
G: Igazából nem keletkezett itt semmi, de gondold csak meg! Most Te vagy a forrás; és egyszer csak
beleszáguldasz a saját már régen hátrahagyott múltadba. Ezzel; meglátod magadat magad előtt menni. Mindig
ott fogsz magadnak létezni, ahol az éppen téged elérő létezési esemény azt képileg közvetíti neked. Igazából
létezel, hiszen minden vonatkozásban te magad, saját magad vagy, akiről a létezési információ érkezik. Te
OTT kelted az akkor még OTT aktuális, tehát előbbi állapotodat hordozó létezési eseményeidet, és ezért is
látod meg saját magad INNEN a saját múltadba belerohanva. Hiszen másodszor is felrúgtad a causalitást, a
létezési okságot. Mivel a jövődben száguldó Tachion vagy, aki most még belerohant a saját már régebben
emanált múltjába is. Ez van a keresztszemes hímzésben is.
T: Ez azért rémületes egy dolog lenne. Nem? Ott megyek magam előtt, és csak megyek.
G: Elég ijesztő, de ha belegondolsz, akkor mégiscsak lehetséges, hiszen a saját jövődben rohanva beleütköztél a
sajátmúltad létezési információiba.
..és tudod, hogyan hívta ezt Böhme mester? Úgy hívta, ezt az eseményt, hogy: Rémület. Itt van ni! Itt meg azt
írja… hogy; kap egy új forrást. Itt meg. Megszületett az ötödik forrás… stb.
T: Kétségtelenül nagyon egybevágó logikai rendszer azzal, amit éppen most építgetünk!
G: Ugye!? Na lépjünk tovább!
Az már látszik, hogy itt egy új minőség keletkezik a Káosz eddigi széttaszigálásával, szétrohangálásával
szemben. Ez a furcsa maga-keltési folyamat körbeér és úgy tapasztaltam, hogy akkor marad stabil, ha hat
helyen öt forrás kelti magát. Vagyis mindig öt forrás létezik – hat helyen. Amikor a hatodik keletkezik, éppen
akkor tűnik el az első. Így ez a keletkezési folyamat állandóan körbe-körbe halad. Közben egy egyre táguló,
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spirális szerkezetű múltesemény hagyja el az egészet. A teljes fenomenát hívjuk úgy, hogy; TÉRIDŐ. Ez a
görög filozófusoknál: a MONÁSZ.
De gondoljunk arra is, hogy miben is jött létre mindez?! Hát abban a tachionban, amit itt olyan halványan van
rajzolva. Ebben haladtatunk, vagyis az Anyában.
T: Értem már! Ez az a Vízszellem, amit a Böhméből idéztél. Aha! Ez hát!! Hiszen ez csakis emanációs
sebességgel tud széttárulkozni. Phű az anyját! De nagy bomba! Hogy, hogy erre senki se akadt így rá?
G: Azért kóstolgatta már néhány kutató. Most jelent meg egy könyv francia és angol nyelven is egy román
származású francia atomfizikus tollából. Az UNESCO adta rá a pénzt. Ő is jól belekóstolt már ebbe a
szövegbe. Azért – úgy érzem – eddig Ő sem jutott el! A mélységeket Ő is megkóstolgatta, de nem tárta fel.
T: Vagyis nem vagyunk egészen egyedül a felismerésekkel.
G: Ezt háromszázötven év óta fixírozzák a filozófusok, csak nemigen értik. Most van egy olyan téridő
elképzelésünk, ami dinamikus és nagyon manipulatív, hiszen minden rétege több szempontból is aktív. Ez a
rejtett fény az ókori zsidó misztikában. Hiszen ez maga az ENERGIA. Az erő. „A kiterjesztett erősség a
Káoszban”.
T: Miért is hívták Rejtett Fénynek?
G: Ezt majd akkor lehet megérteni, ha kitaláltuk a fényt, azt; amit mi fénynek nevezünk! Egyelőre mondjuk úgy,
hogy azért mert áll. Egyhelyben áll!
T: Álló, egyhelyben álló fény? Hát ezt meg hogyan gondolod?
G: Igazából egyszerű. Ez az első, minden további hasonlótól merőben eltérő forrástér, hiszen ez tér nélkül, a
Káoszban születik. Ő a TÉR. És Ő az IDŐ is!
Ez a most kitalált dinamikus téridő a további kozmikus evolúció rajztáblája lesz. Ebben (ezen a térbeli
rajzpapíron) rajzolódik ki majd minden további dolog. Ez az „üres” téridő. Ilyen csak a Káoszban születhet.
Egyedi geometria. Ami aztán ebben az egyre növekvő tartályban kialakul, az mind-mind magán fogja – és
magában is kell, hogy hordozza – a téridő dinamizmusát és csavarodottságát is, és azt a furcsa elcsúszott
kettősfelszínű időhártyát sem felejthetjük ki, amit a forrás a múltjában való kettőslétezésével hoz létre.
A tér forrásai egyszerre vannak a jelenükben, a múltjukban és a jövőjükben is. Várjál csak! Eszembe jutott
még valami! Hol is van az a könyv? Á…á… ez az! Ez a kis jóskönyv nem olyan régen jelent meg.. Na jó, ne
nézz azért rám olyan gyanakvással..
T: Ó én már semmin sem csodálkozom nálad. Legközelebb varázskönyveket fogsz lekapni a könyvespolcodról!
G: Lehet, hogy arra is sor fog kerülni! Én semmitől se riadok vissza, hiszen tudod! Egy ilyen ősi könyvben azért
sok izgalmas felfedezést lehet tenni!
T: 3150 éves? Tényleg, itt a hetedik oldalon írja. Magyarul van. Most nagy reneszánsza van a misztikának.
G: Ja… és mint írja; itt a…a…a…, nyolcadik oldalon… azt írja, hogy… 4800 éves eredetre vezetik vissza a
Kínaiak. Ez szerintem százötven-kétszáz évvel lehetett a Vízözön után, vagyishogy ez az átmentett kultúra
eléggé érdekes kincse lehet..! Túlélte az akkoriban is divatos könyvégetési őrületeket. Abban az időben is egy
diktátornak volt az útjában a tudás, azért pusztíttatta annak minden formáját. Ez is amolyan korabeli kulturális
forradalom volt. Érdekes dolgokat találtam benne.
Ji-csing: A változás könyve. Mindjárt itt a 15. oldalon a korabeli fölfogásról azt olvashatod, hogy:
„..mindenekelőtt és felett való az Univerzális Törvény, a Végső Ok, az
Egyetlen és Örök, ami maga az állandóság, bár folyton változik; egyetlen,
de minden is egyúttal. Belőle, az őskezdetből származik és oda tér vissza
minden. (Olyan elvont fogalom tehát, amely több tekintetben az egyetlen
és mindenütt jelen való Istenhez hasonlatos, de annál lényegesen
személytelenebb..)
..A Változás örök, de nem kaotikus, nem véletlenszerű, hanem a rendező
erők áramlatai hullámoznak a múltból a jövő felé.”

Lapszám: 31. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

Igen, mert mi úgy rendezzük el magunkban az időt, hogy a jelenünk Halad a jövő felé. A mozgást is így
akarjuk megérteni. Ez a magyarázat itt a végén már hozzáfűzött lehet, hiszen ellenkező logikájú.
Ha nem érted, akkor valóban az! De a jelenforrás változik, hiszen ezen jön át a dimenzióidő, és ez így van
minden virtuális másolatánál is. A létezés ilyen. A virtuális sem lehet másmilyen!
A könyv pálcikákkal (kuákkal) működő jóslási módszert mutat be. Azután itt a 20. és a 21. oldalon az oktális
számrendszert és a 20.-on még a paritásvizsgálatot is felismerheted! Női és férfi. Páratlan és páros paritás
szerint csoportosított kuák Figyelj!

24. ábra: Kettes számrendszer a kb. 5000 éves jóskönyvben

T: Tényleg!? Na ne bolondíts!
G: De! Nézd csak meg figyelmesen!
T: Húú. Ez egészen egyértelműen néz ki. De honnan a csudából..
G: Hát ez az, és akkor nézd ezt az ábrát! Ez is ennek a könyvnek az újra-lejegyzése idejéből származik. Ez egy
kínai idő mandala Kr.e. 1150-ből. Oktaéderek sorozata, ami egyértelműen folyamatot takar, és itt azt is
megadta a korbeli szerző, hogy milyen sorrendben halad a folyamat. Ez konkrét?

25. ábra: kb. 3000 éves elképzelés a téridőről

T: Félelmetes! Ezt ki rajzolta?
G: Ez a legfélelmetesebb! Egy tömlöcében kuksoló rab alkotta. Volt ideje meditálni.. Azt jegyezték fel, hogy
sugalmazást kapott, és elküldte a Mandarinnak.
T: Ha belegondolok, akkor ez az oktaéder kísértetiesen hasonlít a Keopsz piramis földből kilátszó részéhez.
Mindenesetre gyanús. Pont olyannak tűnik.
G: Nézd csak, itt elkészítettem kartonpapírból az oktaédert, és megcsináltam gyufaszálakból is. Itt van. 12
gyufaszál kell hozzá, meg egy kis ragasztó. Nekem is ez forgott az agyamban, és akkor lepődtem meg, amikor
megnéztem ennek a gyufaszálas változatnak az árnyékait. Az egyik nézetben egy négyzet, amiben a két átló
látszik, ha így állítom, akkor egy egyenlőszárú keresztnek is mondhatjuk; … de figyelj erre! Ha így leteszem,
és belenézel felülről, pont felülről, mit is látsz?
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T: Ez nem is lehet vitás; ez a Dávid-csillag, egy hatágú csillag, ami be is van keretezve. És a piramis!
G: És mit is mondanak még erről?
T: Hát azt, hogy.., a mindenható szimbóluma.

26. ábra: A hatszirmú fehér lótusz és a Dávid-csillag együttes ábrázolása a Koránban

G: A másik rajzolatra is azt mondják! Ez mind a három ősi szimbólum. Az írásvetítőn szórakoztam vele.
Bizony, azt mondják, hogy a tér a teremtés alapja, mondhatjuk rajztáblája, és ez a tér nem olyan béna semmi,
mint amit ma akarnak bemagyarázni nekünk. Ez valójában mindenhol hat, ahol már kiterjedése folytán
megnyilvánul. Mindenhol hat. Olyan értelemben is, hogy itt HAT tér van egymásba ágyazva. Egydimenziós
terek, aminek minden egydimenziós spirálgömbje négydimenziósnak mutatja magát, hiszen dinamikája és
geometriája miatt ilyen a megnyilvánulása. Ez az, amit az előbb levezettünk és a számítógéppel
lerajzolhatunk. A MAHAD, a hatszirmú lótuszvirág, ami a Purusa és a Prakriti találkozása következtében jön
létre. Ezt írták erről az ősi Indiában. Víz, Tűz, Téridő. A szél, ami mindenen átfúj: A TÉRIDŐ. Kulcsszava; a
LEVEGŐ.
Mai felfogásunk szerint semmi, és abból is áll. Semmi és mégis valami. (Lásd: Neumann-Salló-Toró: A
semmiből egy világot teremtettem. Temesváron jelent meg a Facla kiadónál 1974-ben.) Olyannyira fontos ez a
semmi, hogy semmilyen benne keletkezett dolog nem maradhat már fenn a geometriája nélkül.,
T: Hiszen ebben a geometriában „rajzolták”.
G: Itt a Kabaláról most megjelent könyv szövegmagyarázatában. Olvasd csak!
„…ELOKIM. Általában ’Istennek’ szokták fordítani. A Héber szó nőnemű
egyes számú alakot kapcsol össze a hímnemű többes számmal, ezzel
fejezvén ki a nőnemű és a hímnemű lételvek egyesülését.”
és itt a 25.oldalon…
„A Mózes név három héber betűből, a mem-ből, a sin-ből, és a hé-ből áll,
ami a vizet, a tüzet, illetve a lélegzetet (levegőt) jelenti.”
Mit is láttál a számítógépemben? Egy Anyába belerohan egy Atya, majd megsokszorozza magát. „Atyákká”
lesz az Anya „hasában”, vagyis a belsejében. Nőnemű egyes és hímnemű többes-szám.
T: Ez még semmit sem bizonyít.. Te túlzottan a misztikus dolgokhoz rokonítod az elképzeléseidet, és minden
egyező dologra lecsapsz! Már mindent ezen a szemüvegen át nézel? A magyarok mind ilyenek?
G: Hű! De racionális lettél..
T: Jobb mintha az orromig se látnék!
G: Jó. Elhinni persze nem kell, de azért érdekes, nem?
T: Bánom is én! Játsszunk szabadon a gondolattal!
G: Legyen! De a paraméterezhető függvényekben és a szemedben azért hiszel?
T: Azzal nem is volt semmi bajom.
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G: Jó. Folytassuk tehát a logikai játszadozásunkat azzal, hogy van egy terünk, ami spirálgömb vagy másképpen
kúptoroid szerkezetű, és várhatóan félspinű elemekből építkező. Olyan, mint amit John Archibald Wheeler, az
amerikai fizikus is leírt. Ez egy centrumból terjedően állandóan a keletkezés állapotában marad. Ezt pontosan
a causalitás-sértése tartja a tartós létezés és keletkezés állapotában.
T: Tényleg! Öőő… ugye azt is levezette Wheeler, hogy ilyen elemekből minden részecske is felépíthető? …ja és
azt is, hogy a térnek minden tulajdonságát el lehet venni, de amennyiben a félspínűségét is elvesszük, akkor
értelmét veszíti.
G: Itt vannak ezek a félspinű kúptoroidok lerajzolva. Látod? Itt a csúcsa hozzáfekszik magához. Egy fél fordulat
megtétele után. Ettől a spinje. Vukihara barátom alkotásai.

27. ábra: Kúptoroidok

T: Ez misztika nélkül is nagyon érdekes!
G: Nem is azért idézem a régi könyveket, hogy a misztika síkos talajára csalogassalak, hiszen semmit se utálok
jobban, mint a ködösítést! De olyan sok analógiát találtam a teremtésmítoszok és a mi logikánk között, hogy
nem lehet kétséges, – legalábbis előttem már nem kétséges – az, hogy ez a tudás, (a nukleáris fizika tudása)
hajdanán az emberiség birtokában volt. Szeretem a jó rejtvényeket, és ezek valóban izgalmas rejtvények.
T: DE: Akkor miért nem találunk gyorsítókat, és miért találunk kőbaltákat, meg kardokat?
G: A tudásnak és a megismerésnek sokféle útja van! Az őseink talán máshová tették az életük során a
hangsúlyokat.
T: Hát igen.., ez az ipari forradalom jól betett nekünk! Irakban őriznek azért ókori galvánelemet és Egyiptomban
is találtak ókori villanykörtét.. A fáraók korából. Igaz.

28. ábra: Elektromos eszközök az ókorból

G: Ha, haha. Ez az! Meg nemrégen kiástak az egyik királysírból egy orkánnadrágos 240 centi magas múmiát is!
T: Micsodát?
G: A Francia Akadémia kutatói ásták ki. Itt az újság a képpel és a cikkel. Olvasd csak. Nem csalás! Itt
ájuldoznak!
T: Nem tudok franciául, csak rosszul magyarul.
G: Oui mosieur14 ! A dolognak az a pikantériája, hogy volt mellette két kisméretű, de vélhetően nem emberi, vagy
nem földi emberi csontváz is.
14

Oui mosieur!: Igen uram!
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T: Honnan szeded te ezeket?
G: Valahogy mindig beleakadok az izgalmas dolgokba. Ezt az Ivanuskától szereztem. Tudod a futurológus
kollégádtól az Egyetemen. Óóó, de nem kell nekünk ezért Egyiptomba, vagy Mexikóba mennünk! Átugrunk
Magyarországra. Ha elmegyünk Kecskemétre, majd mutatok neked a tárolóban kiállítva (!!) egy földönkívüli
koponyát! Olyan szembeötlő, hogy eddig senki se vette észre! Semmi kétség, nem földi ember volt, vagy
legalább is egyetlen ismert földi rasszba sem sorolható. Az ottani régész gyermekkoponyának mondta, de
biztosan nem az.
T: Na ne bolondíts!
G: Nem én! Akár reggel indulhatunk! Ha úgy érzed, hogy tévedtem, akkor én állom a naftát oda-vissza! Olyan,
szemöldökív nélküli koponyája egyetlen földi embernek sincsen! Hasonlít az ember koponyájára, de
bizonyosan nem földi ember volt!
T: Na, erre nagyon kíváncsi vagyok!
G: Csak azért hoztam fel ezt a sci-fi-be illő dolgot, mert ezzel új lehetőség nyílt arra, hogy megszüntessük
kozmikus elszeparáltságunk manapság annyira divatos dogmáját. Ezen okból emlegettem ezeket az elgondolkodtató dolgokat.
T: Na jó! Holnap lefényképezzük a te kis koponyádat. De ha átdobsz vele, te fizeted a tankolást!
G: Megállapodtunk! Ezzel az a lehetőség is megnyílik, hogy esetleg tőlünk fejlettebb tudományos szinten lévő
intelligenciák is taníthattak minket.
T: Addig is folytassuk! Ez a tér – amit az előzőekben felvázoltam – a végtelenbe tágul és ez olyan, mint amit a
mai csillagászok és fizikusok feltételeznek és igényelnek.
G: Az erről alkotott elméletek kétféle nagy csoportra oszthatók. Az Univerzum tere a végtelenig tágul, a
másikban pedig korlátosán végtelen. Vagyis nagy, de mégiscsak zárt. Mint egy buborék. DeSitter tere
euklideszi (k=0) és mentes az anyagtól. Ez egy exponenciálisan táguló Univerzumhoz vezet.
Bondi, Gold és Hoyle tagadják a szinguláris kezdőállapotot, amit mi (is) elgondoltunk és azt állítják, hogy
annak ellenére, hogy tágul az egész, mindig ilyen volt és ilyen is lesz. Itt (náluk) az anyag folytonosan
keletkezik. Ezért keletkezik a tágulás is. Az, hogy most tartósan ilyen, nem jelenti azt, hogy mindig is ilyen
volt! A kialakulása után tartósan ilyen. Ez is elgondolható.
1965-ben felmérték az igen rövid hullámhosszúságú háttérsugárzást és ezzel bizonyítottnak látták az
ősrobbanási elméletet. Pensias és Wilson Gamow jóslatát látszott igazolni.
T: A görbület tenzort a fizika legpompázatosabb matematikai objektumaként tisztelik, de…
G: … de amennyiben igaz előző eszmefuttatásunk, akkor kétségessé válik ez a pompázatosság, hiszen ezen az
úton – ahogy ma keresik – nem juthatnak célba az elméleti fizikusok.
T: Hát persze, hiszen egy béna tér görbítgetésével a legszebb tenzor felszínek sem vezet(het)nek eredményre.
G: Várj! Itt ez a fizikakönyv: J. Norwood. Századunk fizikája. Ebben olvastam erről…
T: Ó! Milyen pontosan idézted!
G: Ahogy nézegetem, itt a téregyenletekből és a gravitációs egyenletekből egyaránt kifelejtődik a forgás. Pedig az
Univerzumban minden forgásban van.
T: Bizony ám! Az atomi részecskéktől a metagalaxisig. De honnan ez a félelmetes forgásmennyiség!
G: Honnan!? Ekkora lendület, ilyen iszonyatos forgási energia mitől fakadt? Itt a gravitációnál is hiányzik, a
térnél is. Azért volt sok érdekes teória. A spinor terek leírói jóféle kaparásznak. Gondolkodjunk most az
általam is kieszelt spinor térben! Ez ugye a forrásától eredően sokféle tulajdonsággal bír. Itt ez az
egyszerűsített metszeti ábra. 1984 decemberében rajzoltam egy 1985-ös falinaptár hátuljára. Kicsit megsárgult
már. Nézzed csak!
T: Ez a félspinű tered? 84-ben?
G: Ez. Itt, ha a körberohanó forrás hátrahagyott idejét vizsgálod, furcsa dolgokra derül fény. Ez egy jópofa
speciális dolog itt, egy metszete a spirálgömbnek. Az tűnik ki belőle, hogy ez a forrás a saját múltfelszínén
halad, és ezzel egy egymáshoz fekvő kettős időhártyát hagy hátra. Nem belehatol magába, csak belekukucskál.
Ott megy folyamatosan a múltfelszínen.
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29. ábra: A Téridő metszete (Elementon)

T: Így az időfelszín megkettőződik, de az egyik oldala egy félfordulatnyi idővel el van csúszva a másik oldalához
képest. Ez – az ilyen kétrétegű eseményhorizont – azután mindent elsikál a sajátidejében. Terjedve keletkezik,
egyik réteg a másik után? Ez már léteztet?
G: Én úgy érzem, ez történhet. De furcsa dolog ez az időhártyák közötti terület is. Ez az ESSZENCIA. Itt is sok
érdekességet fedezhetünk fel! Talán már nem is lesz meglepő, hogy ezt a kettős időhártyát Böhme mester
Szeparátornak, de Olajnak is nevezte. Nagyon találó! Ezek felszínek – illetve ez igazából egyetlen felszín
meneteinek fogható fel – szóval az eseményhorizontok közötti részt nevezte el úgy, hogy esszencia.
T: Innen a kvintesszencia kifejezés?
G: Szerintem helyesebb volna szexesszenciának neveznünk, hiszen hat helyről generálódik, bár csak öt forrás
kelti. Sőt, én feltételezek még egy hetedik forráshelyet is, ahol egy Víz típusú forrás pislog az oktaéder
testátlóinak a metszési pontjában. Egy amolyan hatodik Atya.
T: A Böhmében is megtalálható ez a tézis. Ha jól emlékszem, aha., itt van a 14. oldalon:
„12. Csak becézgetés és szeretés van itt, ahol a vőlegény kedves
menyasszonyát öleli; és nem egyéb ez, mint a szerelmes élet születése a
fanyar halálban; és ilyen az élet születése a teremtményben. Ebből a
mozgó, mozgató vagy forgó keserűségből születik a Vízszellem fanyar
esszenciájában a hatodik alak a hang: és a hatodik alakot valóban
MerCuRiUsnak lehet nevezni, mert alakját, erejét és kezdetét a szorongó
fanyarságban a keserűség dühe által nyeri el. Fölemelkedésében anyja
erejét, az édes fanyarság esszenciáját magával viszi, és a tűzvillámnak
adja, amitől a fény meggyullad.
Vizsgálódás mindenütt: egyik erő látja a másikat, az egyik a másikat a
Tűzvillámban – a fölemelkedés által – megérzi, egyik a másikat hallja, az
esszenciában ízleli, és az édes, és szelíd forrás révén, mely az édes és
fanyar szellem (immár a Víz-szellem) esszenciájából, a fény édességéből
születik, szagolja egymást; és ebből a hatszoros alakból a születésben
most hattagú, önálló, szétválaszthatatlan lény lesz, melyben az egyik a
másikat szüli, és egészen a másik, vagy képes a másik lenni, és e
születésben a léten kívül semmi lenne. Mert a hatszoros alak, a hatszoros
erő minden egyes esszenciájával rendelkezik, de csak egy és nem több;
ám mindegyik alak a saját módján van. Figyelj tehát jól!”
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Ha a te kulcsaidat használom, akkor nem is olyan értelmetlen! Ez kétségkívül a téridő leírása lehet! De hány
dimenziós ez? Hat?
G: Úgy hat, hogy (mindenhol) hat, és a hetedik az (Alkotó) Anya, amiben születik. Ez roppant fontos,
elengedhetetlen létközeg, hiszen geometriája, a múltja teremti a hordozó alapot a téridő, a Mahad
keletkezéséhez és létezéséhez. De ha belegondolsz, akkor mind a hat esszenciája úgy viselkedik, mintha
négydimenziós lenne..
T: Mivel spirálgömbbe csavarodva virtuálisan minden eleme négydimenziósnak mutatja magát, pedig összesen
EGY dimenzió?
G: Igen! Hatszor négy az, huszonnégy..
T: Ajjaj, meg az Anya..
G: meg a Víz típusú hatodik Atya.
T: Jól elrugaszkodtunk a mai elgondolásoktól.
G: Nem is olyan vészesen, mivel a protont is huszonnégy dimenzióban igyekeztek leírni, ha jól emlékszem.
T: Igen, én is olvastam valahol valami hasonlót. Igaz. Akkor jó helyen kaparásznak az elméleti fizikusok?
G: Jó helyen. Csak ez a huszonnégy dimenzió nem matematikai trükközés, hiszen ezek az egymásból generálódó
egymásba ágyazott dimenziók nagyon is valósak. A tér fizikailag is létező valami, és nem tetszés szerint ideoda gumizható, fiktív színpad…
T: Most az a kérdés, ki taníthatta a Böhme mestert?
G: Író-médium volt. Azt írta, hogy a nyolc könyvének tartalmához nem sok köze volt, hiszen ő csak
susztermájszter, és elvitték egy csodálatos égi országba, ahol hat nap, hat éjjel tuszkolták a fejébe a tudást. Itt
írja a 107. oldalon:
Böhme episztoláiban ’médiumként’, az élő istenség, az örök szellem
szavának
közvetítőjeként,
tolmácsolójaként
értelmezi
magát,
megszólalását, késztetését az írásra.
„Nem a magam dicsőségére beszélek, aki magam senki vagyok, Isten
bennem pedig minden, hanem hogy más is kedvet kapjon a keresésre,
keressen és találjon is. S jóllehet én ekképp nem is kerestem, nem is
értettem, nem is tudtam mindebből semmit sem... ...mégis több lett
kinyilvánítva számomra, mint amennyit értettem és kerestem, és ebből
írtam..”
A tanító eredetére a legfeltűnőbben a 37. oldalon lóg ki a lóláb. Itt a legalsó sorban:
„… gyakran kell az éginek földi nevet adnom, s ezért FÖLDIESEN
kifejeznem magamat.”
Ilyent, hogy földiesen: földi ember nem mond, és nem is gondol!! Azután itt a 38. oldalon a 23. és a 24.
pontban:
„a MIEINK értik is kellőképp, az állatok elé vetnünk viszont nem szabad.”
T: Kösz! Ezt jól megkaptuk!
G: meg itt is:
„s a MIEINK ezt kellően értik is, noha az átok eltakarta. Beérhetjük azzal,
ami örökké megörvendeztet: az állatba majomörömöt hiába is próbálnánk
sulykolni; hanem azért annyit még megemlítünk, ami hasznos NEKÜNK.”
T: Már majom is, nemcsak állat!
G: Azért itt a 25. pontban és még máshol is rátaláltam egy fantázia és egy fekete kulcsszóra..
T: Az meg mi a fitty?
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G: Itt írja; egy másik természetfény. Ez a jövőtér és a hipertér lehet. Egy helyen egy harmadik természetfényt,
vagyis egy második hiperteret is sejtet.
T: Mi? Hipertér? Már megint science fiction-ben adod elő magad?
G: Aha. Ismered a kettős gyémántjogart a Krisnásoknál? Ez az ógörög filozófiában a Diász. Vagy ismered a
Mitsubishi emblémát? Azért emlegetnek három gyémántot a reklámjukban, mert ez egy ősi szimbólum.
Három oktaéder. Három gyémánt! Ez a görögök Triásza. A tér és a két hipertér.
T: Deee. hogyan is gondolod?
G: A tér forrásai a tér és a két hipertér együttes keltésével is el vannak foglalva. Ezen a rajzon mutatom. Itt a
kéthiperteres változatot rajzoltam le, és a vándorló források sorakozásának az útvonalát is.

31. ábra: A Triász

30. ábra: A kéthiperteres Téridő

T: Honnan veszed ezt?
G: Mondjuk, megálmodtam, mint feltalálója a Benzol-gyűrűt..
T: Ez az agyrém hány dimenziós is?
G: A Triász? Tizenhat forráshely, (plusz három metszéspont). Ha csak a csúcsokat, a félspinű forráshelyeket
számoljuk., akkor az annyi mint; 16 × 4, azaz 64, mivel minden forráshely négydimenziósán nyilatkozik meg.
Ebből a rengeteg dimenzióból mi csak egyetlen spirálgömb ál-három dimenzióját látjuk a négyből.
Gondolj arra, hogy az agyunk két „sík” képből gyárt egy ál-három dimenziós képet. A negyedik térkiterjedést
nem érzékeljük.
T: és ezek a szétterjedő dimenziók szerinted mind itt vannak? Egyszerre?
G: Itt vannak. Gondolj a vándorló forrásokra! Amikor azok mind a hipertérben tartózkodnak, akkor itt nincs is
tér. Akkor éppen a hipertér lehet a maximumon. Ekkor itt a nemtér-nemidő (Őskáosz; Tűz és Víz) állapot
uralkodhat. Ez persze ugyanúgy hullámszerűen terjed a téresszenciák rétegei között, mintha maga is
téresszencia lenne.
T: Értem! De azért jól elbonyolódott a háromdimenziós elgondoláshoz képest!
G: Igen, de ebben majd gond nélkül le lehet írni a jelenségeket. Az ilyen téridőben már okszerűen keringhet egy
elektron.. és a mozgás értelmes definíciója sem okoz majd gondot.
T: Csak a matematikai leírása!
G: Hát., az nem lesz túl egyszerű! De, áldozatok nélkül nincs veszteség ...
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HARMADIK BESZÉLGETÉS
SZIMMETRIÁK A TÉRBEN
A térbe született terek: A fény
George:

Hogy vagy?

Tiberius: Ezt most miért kérded? Nem volt elég a szkepticizmusomra mért kecskeméti csapásod?
G: Jó! A fele motalkót én fizetem, hiszen nem fogadtunk. Csak arra volt megállapodásunk, hogy megpalizás
esetén én állom a tankot.
T: Nem, nem! Megérte nekem! Érdemes volt annyit autóznunk. Sohasem hittem volna, hogy egy csontmaradvány
ilyen lázba tud hozni.
G: Itt vannak a képek, amit a kecskeméti hölgy készített.

32. ábra: Múzeumi koponyák

T: A szemgödör egyértelműen azt mutatja, amit mondtál. Ennek az emberi lénynek nincs, egyszerűen nincs
szemöldökcsontja. A fura kis teremtésnek itt teljesen élesen, lekerekítés nélkül, szinte úgy kezdődik a
szemgödre, mintha valaki csak úgy az ujját belemélyesztve lyukakat vájt volna a koponyájára. A szemgödör
alján viszont kifelejtődött a lyuk a szemidegek számára.
A járomcsontja pedig egészen jelzésszerű csak, és látszik, hogy itt nem is volt ez az emberekre annyira
jellemző csontív. Kár, hogy hiányzik az állkapcsa. De az látszik, hogy a fogazata körül is nagyon szokatlan
lehetett..
G: Örülni fognak az antropológusok!
T: Meg az UFÓ hivők!
G: Hát jó! Ezzel talán eggyel több esély nyílik arra, hogy valahonnan „külső forrásból” is tanulhattak az őseink.
Mindenesetre izgatottan várom az antropológusok magyarázatát erre a genetikailag sérült, deszkák között
összepréselt koponyára.
(Úgy látszik kisugárzódott a gondolat, mert a Mai Nap című budapesti napilap 1994. január 18-i
számában a feltaláló muzeológus hölgy egészen pontosan ezzel magyarázta koponya
deformáltságát. Emlékezett a furcsa „idegenekre” is. Hl!)
Ismereteim szerint ilyen majomfaj sem él(t) a Földön. Ennek a lénynek túl lapos az agykoponyája, de nem
olyan csúcsos, mint azoknak a még manapság is deszka között deformált koponyájú embereknek. A szemideg
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meg legfeljebb itt – az orra tövében – hagyhatta el a szemüregét. Viszont maga az orra kis csutka lehetett, mert
az orrcsontjai egészen magasan, a szemöldökénél végződnek. Belül a koponya belseje viszont túlzottan sima,
és szinte teljesen hiányoznak a belső felszínéről az erek barázdái. A kutacsai szembetűnően rendhagyóak,
hiszen a fejközépen lévő – valóban egy gyermekkoponyára jellemző – a többi viszont ujjasan ízesült, vagyis
egy évtizedekkel idősebb emberre vall. Nem is szólva azok teljesen rendhagyó vonalvezetéséről, és egyéb
jellemzőiről. Én nem vagyok antropológus, vagy anatómus se, de ennyit azért én is látok ezen. Ha sok
példányt találunk valamiből, akkor rassz, ha keveset, akkor genetikai torzszülött..
T: Szóval figyelemre méltó! Főhet ezért a szakemberek feje! A lecke már az övék.
G: Sok antropológiához értő ember megvizsgálta. Meg voltak zavarodva az izgalomtól. Jaj! Eszembe jutott egy
fontos!
Amikor először törtem a fejem a hipertéren, akkor még nem azt a hármas oktaéderes variációt eszeltem ki,
hanem egy ilyen kettős oktaéderes változatot. Ezek itt egymás alatt vannak. Nézd csak, itt van!
T: Ennek öt meg öt, .és plusz ez a közös pontja van. Akkor ez 11 forráshely.
G: Meg a két Víz típusú.
T: Most a Tűz típusú forráshelyeket vizsgáljuk! Ez akkor 11 × 4, azaz 44 dimenziós. Ebből egy közös.
G: Pontos! Ebből a téri rész szintúgy hat forráshely, a „hipertéri” szintén. Mert egy helyen összeér a két oktaéder.
Vagyis itt is, ott is hat (+Anya!) dimenzió uralkodik, ami a spirálgömbi szerkezetei miatt mindkét oldalon
6 × 4, azaz; huszonnégy dimenziót jelent.

33. ábra: Egyhiperteres Téridő – a Diász

T: Itt is, ott is. De mivel az egyik esszencia a térben és a hipertérben is megvan, így négy dimenzióval kevesebb
nyilvánul meg az egészben. Vagyis 44 és nem 48 a végeredmény. Világos.
G: Látom már, hogy beleéreztél a gondolatmenet szépségébe.
T: Pfű.., mit fognak szólni ehhez a három dimenzió lovagjai?
G: Nagy jajveszékelés lesz még ebből! Sebaj! Mindenki annyit lát meg a világból, amennyit érzékei engednek.
Pedig az egész bonyolult ráépült forrásvilág EGYETLEN forrás causalitás-sértéseinek eredménye, így
igazából egyetlen dimenziós? Minden Atya a mögötte haladó forrás látomása? Már akkor is zavarba ejtő
gondolat, ha csak a téridő forrásvilágát vizsgáljuk. Már akkor is. Majd elfelejtettem! Van egy meglepetésem
is! Amikor már kigondoltam mindezt, akkor járt nálam két író-médium. Tudod, már régóta foglakozom
pszichológiával és parapszichológiával, így sok ilyen embert ismerek.
Az égi csatornán ezt a rajzot adták le nekem a két fiatal médium kezén át. Ezek ÉL rajzai.
T: Ezt rajzolták?? A két médiumon keresztül??.. (Tiberius hitetlenkedve néz)
G: Ezt. A dolognak az az elképesztő pikantériája, hogy ilyen irányú felismeréseimről ekkor még senkivel sem
beszéltem!
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34. ábra: Éli segítő rajzai (1992!) a térről és a hipertérről

T: Itt pontosan a kínai idő mandalát látom, de ez másképpen folyamatos.
G: Megjelent ezen az első, kisebbik rajzon egy kis vonal is, ez a nemtér-nemidő vonal. Azért van melléírva a
NEM, mert amikor elkezdte ideírni, akkor közbekotyogtam, hogy: nemtér-nemidő vonal. Ekkor még ide írt
egy kis „I” betűt, ami az igen rövidítése nálunk. Ez itt az ókori Diász. Indiában a kettős gyémántjogar, ami a
világot fenntartja. Az egy hiperteres téridő. Hónapok múlva egy bonctól15 kaptam egy kis indiai ereklyét
ajándékba. Azért jött, hogy ezt átadja nekem. Legalább néhányszáz éves. Egy Dordzse Szempa. Gyémánt
Buddha. Nézd meg! Ugyanezt a valamit tartja a kezében. Van itt még egy kis móricka ábra is, mint segítő
magyarázat (36. ábra)
Hol itt, hol ott. Érted?... Ezt is a csatornán rajzolták..
T: Ez ugyanaz az elv, amit a hipertéri elvnél mondtál. De mi is ez az égi csatorna, amit már máskor is emlegettél?
G: Alkalmas médiumokon keresztül kapcsolatot lehet teremteni az Univerzum vezető entitásaival. Sokszor
segítettek már a munkámban.
T: ???? (gyanakvóan felemeli a szemöldökét).
G: Azt mondod nem tudományos!?
Egy baráti beszélgetés is megerősíthet, vagy egy olvasott könyv is. Az mitől tudományosabb? Ami ma
tudomány, az már holnapra vicc, vagy vastag áltudomány lesz. Amire ma, mint „korszerűre” megesküszöl,
azon holnapra már mosolyogni fogsz.

15

bonc: buddhista pap, vagy szerzetes
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35. ábra: A forrás Égi szemléletből

T: Hát,. igaz.. Itt – ezen a ponton – talán nem is kaphatsz már máshonnan segítséget, csak az égből, hiszen ehhez
már ember már nem nagyon tud érdemben hozzászólni. Úgy érzem, tanácsadói szinten ezt a segítséget is
köszönettel elfogadhatjuk.
G: Az Isten segítségét? Mi az, hogy..! Azt mondta ekkor, hogy minden kérdést jogom van feltenni. Így azután itt
ez a rajz. Akkor készült, amikor készen voltam, és kihasználva a furcsa alkalmat; megkérdeztem a tér és a
hipertér szerkezetét. Ezt a másik rajzot is azon a napon adták le a forrással kapcsolatban. Nagyon hasonlít a te
forrásról alkotott rajzaidra!
T: Mutasd csak! Hogyan írja? Törekszik kifelé, törekszik önmaga felé. Jó kis ellentmondás!
G: Volt már ilyen ellentmondásosnak látszó szövegünk. Majd összeáll! Folytassuk egyelőre a félbeszakított
fantazmagóriánkat! Most jön, a „s LŐN!...”
T: Bizony ám! Azt ígérted a múltkor, hogy elmondod azt, hogy mit is eszeltéi ki a fényről.
G: Miután a térről már sok érdekeset kiderítettünk, vizsgáljuk meg a további evolúciós lehetőséget a teremtésben!
Azzal, hogy kialakult a tér (aminél most mindegy, hogy hány hipertérrel van felcicomázva) a dinamikus
téresszenciák, és a „végtelenig” csavarodó félspinű időhártya, amely(ek) ez(eke)t elválasztja(ják), furcsa
rajzpapírral szolgáltak és szolgálnak a térben is kialakuló találkozások „lehetséges” geometriáinak.
T: Vagyis a téridő egyre növekvő idővarázslatában a belül lévő, és másodlagosan, harmadlagosan,
akárhányadlagosan keltett virtuális, de mégis teljesen valósan viselkedő források számára ugyanúgy fellépnek
a további natális lehetőségek, a térhez hasonlóan önfenntartó szimmetriák kialakulását generáló randevúk
ígéretes lehetőségei. Itt kapcsolódnak a szuperstringek?
G: Igen. Bár ezekről már az első időelágazásnál beszélhettünk. Az első felhasadásnál. A térben persze nem
alakulhat ki a téridő forrásrendszerével azonos geometria, hiszen a kettőstalálkozás geometriáját a tér
csavarodottsága aktívan befolyásolja. A saját képére és hasonlatosságára!
T: De nem azonosságára!
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G: Hát ez az!
T: A fény szerkezetét hasonlóan gondolod el a térhez?
G: Ha egy kicsit lamentálsz a fény részecskéinek viselkedésén – ami hol korpuszkulának mutatja magát, hol pedig
hullámnak – akkor az eddigi alapelv nagyon is jó nekünk! Egyébként sincsen semmi másunk, mint
dimenzióforrásunk! Ebben talán megegyezhetünk.
T: Akkor milyen hát szerinted a fény forrásrendszere?
G: Talált! Forrásrendszer… különben hogy a csudába maradna fenn hullámvilágot generálva évmilliárdokon át.
Mitől őrizhetné meg ilyen tartósán a dinamizmusát. Matematikai hullámoknak nincs semmiféle dinamizmusa.
T: Node milyen a geometriája?
G: Most ne akarjuk még levezetni, hiszen ehhez egyelőre nagyon kevés az ismeretünk, mert ezt várhatóan; csak
egy teljesen új matematikai, apparátussal együtt lehetne elővezetni. Itt a régi vágású öreges elgondolások már
nem sokra használhatók.
T: Jó! Akkor vezesd elő az ábrándjaidban kigondolt fényt!
G: Az ókori irodalomban tallózva a fénnyel kapcsolatban sok jó szimbólum van forgalomban. Ennek matematikai
függvényvetületei (további súgásokat adva) egyéb ábrázolásokban is ránk maradtak. Nagyon jól súgnak a
mitológiai leírások, és még a mesék is…
T: Mesék?!... Például?
G: A holdkirálynő és a fészek, amiben hét aranytojás és a közepén egy vastojás. Kalevala. Vagy a közérthetőség
kedvéért vegyünk itt egy mindenki által ismert mesealakot! A HÉTFEJŰ SÁRKÁNY.
A mind a hét fejéből Tüzet okádó sárkány, akinek a kis királyfi hiába is vágja le a fejét, hiszen az azonnal a
lenyisszantás után minduntalan újra kinő! Ez a csudálatos sárkány csak akkor válik legyőzötté, ha mind a hét
fejét egycsapással lenyisszantod! Akkor már nem okád tovább tüzet! Akkor végérvényesen meggebed. Így van
a mesében?
T: Hogy kerül ez ide; a fény magyarázatához? Miféle őrület ez?
G: Nos. Ilyen biológiai lény sohasem élt.
T: De. A mesében.
G: Ott meg mindent szabad... A fantázia szabad, és azt eszelsz ki, amit akarsz. Biztos vagy benne, hogy a
meséknek nincs belső törvénye? Ami esetleg, információt hordoz a generációk sorozatán át, egészen addig,
míg el nem jut abba a korba, ahol már megértik az üzenetet?
Jó. Meddig generálja újra magát ez az előbbi körberohanó jelenség; a maga magából új és új tűzokádókat
növesztő, újra és újra új forrásokat – a causalitás-sértéseiből – kinövesztő fenomena?
T: ..ameddig.., ameddig egy forrása is van, addig sorban kinövesztheti a többit... a fényszarukat. (Lásd:
JászFÉNYSZARU !)
G: Ezt talán a fizikusok is hallhatták kiskorukban...
T: Pfúú.. Ez dili. Komolyan dili!
G: A megoldások itt, itt előttünk vannak. Az égiek meg; nagy humoristák. Einstein mondta, hogy; Az Isten
ravasz, de nem rosszindulatú... egyelőre mondjuk új felismerésünkre, hogy; gyanús! Ugyanígy gyanús Kosi, a
japánok nyolctestű kígyója, de az Upanisádok is ír nyolcfejű (kála)nágáról, aki betakarja, és felmelegíti a fa
alatt didergő Buddhát. Ezt inkább nyolcfarkúnak kellett volna írni..?
T: Sokszor gondolom a mesédről, hogy zagyvaság, de tudom már, hogy sziklaszilárd mögöttes érveid vannak.
G: Akad néhány... Ezeket a furcsa meséket csak gondolatébresztőnek mondtam el.
A fénnyel kapcsolatban öt lényeges szimbólumot emelnék ki: Volt a keltáknak egy furcsa kettős spirálja, amit
mindenre rápingáltak, és ráfaragtak Erről azt mondták, hogy a centruma az energia, a többi része az
Univerzum. Egyszer forgasd már meg a számítógépedben! Úgy próbáld, hogy a szélei kilógjanak a képből, jó
sok menettel, így! Várj! Betöltőm! ..itt van. Ez az az ábra. A történészek „nagyon találóan” bélgörbének
nevezték el. Bőőő.. Kinek mi jut az eszébe. Nekik a hurka.
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Ezt az ábrát kiásták az aztékok elől menekülő még előbbi civilizáció, a toltékok által emelt templom-együttes
egyik domborművén. Évezredek óta lapult ott. Lefedték földdel, plusz le is cementezték, hogy a barbár
aztékok meg ne károsítsák.
Azok meg gyanútlanul ráépítettek erre a jó kis alapra egy várost. Ugyanezt a jelet megtalálhatjuk a keltáknál
is. Nézd csak meg a „sárkány” szemét! A templom-együttes neve: az IDŐ temploma. Mexikóban ásták ki.

36. ábra: Kelta és Tolték energiaszimbólum

T: Kolombusz meg felfedezte Amerikát. 1492.. és ..és megtanította a barbárokat az európai kultúra „áldásaira”.
G: Akkor kezdtek szifiliszben elhullani a lemészárolt milliók megfélemlített maradékai.
T: Ugyanúgy, mint a csodálatos déli szigetek, például Hawaii vendégszerető lakossága.
G: Szóval folytassuk a szimbólumokkal! A Jin-Jang (Tai-Csi) ábrára azt mondják, hogy az energia szimbóluma,
és van még néhány ilyenünk. Úgy is nevezik, hogy az energia jele.

37. ábra: Az ókori energiajel hullámszerű energiával

A közelkeleti misztika, és később a kabalisztikus misztika, egyaránt használt egy nyolcágú csillagot is (a
hatágú mellett), ezt itt, és egyöntetűen energiacsillagként emlegetik. A sok észbuldózer rögtön rávágta, hogy
persze; a csillagok energiaforrások. Ilyen a Nap is. Ezért Energiacsillag (38. ábra)
T: Értem már a gondolatod! Hét forrás nyolc helyen! ,
G: No meg; a jó öreg menóra, a hétágú gyertyatartó, a hét fényforrásával. (A hét gyertyával) (39. ábra)
T: ? ..A polarizált fény?
G: Valószínű, hiszen egy síkban vannak a fényforrások. (Láttam ennek térbeli változatát is). Ez a fény
háromdimenziós vetülete lehet..? Ennek van egy tükrözött változata is(!) amit úgy hívnak; hogy a Sátán
gyertyatartója! Ez az egyhiperteres változata, a Diász fénye?
T: ..és akkor milyen a négydimenziós, valódi formája?
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38. ábra: A síkfény egyhiperteres változata

39. ábra: A menóra

G: Dávid-csillag >> oktaéder. Akkor várható, hogy a nyolcágú-csillag >> kocka? Ez a forrásrendszer térbeli
megfelelője? A számítógépemen a hesmárk? Ez a jel itt: #.. Ez annak a nyolcágú csillagnak jó alap. Ez meg
értelemszerűen a tér szimbóluma:
Találkoztam a Kabala rajzai között kettős Dávid-csillaggal is. Egy csúcsuk ért össze. Ez akkor az
egyhiperteres Dávid-csillag?

40. ábra: Tér – Hipertér az évezredes Kabalában

Eszerint a fényt így jellemezhetjük a harmadik dimenzióban, és így ábrázolhatjuk a negyedik térkiterjedés
bevezetésével.

41. ábra: 3D – 4D fény a Monászban

Itt belerajzoltam a források renatálódó sorozatának útvonalát is. Mind a két változatba. Hét forrás egymást
generálva vándorol ezen az útvonalon. (38. ábra)
Ez meg a Monász, a hipertér nélküli téridő fénye. (41. ábra)
Ugyanúgy, mint a térnél is, itt is vannak testátlókon átugró jelenségek, és Víz-típusú – pislogó – források a
metszéspontokban. Amikor testátló ugrás van, akkor nem képződik tachionikus idő a forrásból, hiszen az
egyszerűen csak megjelenik az átló túlsó végén. Nem halad! Ott van és kész! Úgy rémületesen.
Haladni csak csúcstól csúcsig halad. Pick to pick. De itt sem az oldalélen megy..
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T: ..hanem annak a képzeletbeli gömbnek a felszínén, amibe a képzeletbeli oktaédert, vagy a kockát bele lehet
írni.
G: Pontosan így!
T: Ez a fény?
G: Szerintem közel járunk! De ha belegondolunk, ez ugyanolyan rejtett fény, mint a tér, csak ennek van egy
határsebességgel száguldó válfaja is, hiszen relatív mozgást végez a térben. Ez hívjuk mi FÉNYNEK.
T: Akkor van lassú fény is? Ezért tértél ki a múltkor az álló fényre vonatkozó kérdésem elől?
G: Eszerint lennie kell ilyennek is. Ez is Vízszellem, ahogy a Böhme mester nevezte, csak ez már nem hattagú,
hanem nyolc. Hét aranytojás egy fészekben, és egy vas. A közepén.
T: Akkor, hogy is van ez?
G: Ha lassabban halad, másképpen nyilvánul meg, mint amikor határsebességgel száguld? Ez a fotínó? Gyanús!
T: Ahogy Pauli elnevezte ezt vagy ötven éve.
G: Ha „lassan” halad, a saját emanációjánál lassabban, változik az interakciós képessége. Minden további létezése
ehhez a centrumhoz relatív világ.
T: Ezért., a fotínó.. anyagi közegbe érve lelassít. De mikor lassabb, jobban áthatol. Nos; miért is nem lépheti át a
fény a saját emanációját? Vagyis felteszem neked az ominózus kérdést!
G: Amitől Einstein is félt, hogy a fia majd egyszer megkérdezi?! – Papa! Miért megy a fény fénysebességgel?
T: Ez az! Miért?
G: Szerintem azért, mert lehagyná a múltját, és mi is élteti ezeket a forrásrendszereket? A causalitás-sértése. Az,
hogy a múltját eszi. Ezt hívták úgy az ókori elődeink, hogy ELEDEL, meg úgy is nevezték, hogy
TÁPLÁLÉK. E nélkül nincs causalitását, okságát folyamatosan megsértve fennálló szimmetria. Azért
mondtam ilyen nyakatekerten, mert már a tachion is okságsértő. Még nincs, majd mindjárt lesz. Mert a
jövőjében rohan. Amikor egy forrás-szimmetria eléri a határsebességet, a sajátját, akkor azonnal és
sorozatosan megkésik a hétfejű sárkány valamelyik feje számára a létalap, az eledel. Miután kikerült a
táplálékból, a saját múltjából, nem generálja tovább az előtte – az ő saját múltjában – fenntartott utódját. A
többi – hacsak egy van is – újragenerál(hat)ja a szimmetriát, de ezt csak akkor teheti, ha a forrás a saját
múltjában még éppen megláthatja magát. Ha nem, akkor nem. Akkor – addig – leáll ez a tükröződés, vagy
inkább újraléteztetés.
Ahogy a médiumi rajzon írták, a képe létezik, abból létezik; önmagába visszatérő mechanizmus. Ameddig ez a
múlt a rendelkezésére áll, hogy okságot sértsen benne, addig folyamatosan teszi is ezt. Ettől a haladási
sebessége limitálódik.
T: Az anyját! Logikusan hat!
G: Munkahipotézisnek mindenképpen jó lesz!
T: De akkor mi a foton?
G: Olyan nincs is! Az egy-irányból érkező fotínók seregét mondhatjuk annak..
A miáltalunk megfigyelt fény cirkulárisán poláros, vagyis nem polarizált. Mindenféle síkon keletkező, rohanó
sík-forrású és kocka között változó rendszerek. (A nyolcágú csillagra gondolj!) Egy hipertérrel két kockával,
két hipertérrel három kockával lehet leírni a négydimenziós fényt
Ha-ha-ha! ...és ha lenézel ide a monitoromra, akkor itt látható ez az ősi szimbólum. És még mondjad azt, hogy
vannak véletlenek... íme a három kocka! (Lásd: 42. ábrát)
T: Ez a három kis kocka, ami a csúcsaival érintkezik? Hűű! Ez már egy egész időkígyó fészek!
G: A Triász fénye. Ha egy ilyen forrás nekirohan egy anyagi részecskének, akkor lepattan róla, mint labda a
pingpongütőről. (Majd akkor, ha már tudjuk, hogy mi is az anyag). Most – egyelőre – eljutottunk egy
pihenőteraszra, hiszen kieszeltünk egy, egyelőre a térre és a fényre vonatkozó logikai rendszert. Ez majd a
modern fizika igényeit is ki fogja elégíteni, de érdekes módon az ókori tanításokhoz is félelmetesen sok
ponton kapcsolódik. Baj ez?

Lapszám: 46. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

42. ábra: A Diász és a Triász fénye

T: Miért lenne baj? Hiszen azzal az elhatározással kezdtünk munkához, hogy megkíséreljük a NAGY
EGYESÍTÉST. Az eddigi sikerek többet mutatnak, mint amennyit valaha is képzelni mertem volna.
G: Tehát eddig eljutottunk a tér és a fény elgondolásához. Ezek az ENERGIA első megjelenési formái az
Univerzumban. (Mert majd az anyag is bőven kelt energiát, időréteg hullámokat). Ezek csakis magukból
keletkező önfenntartó causalitás-sértésekből tartják fenn magukat. A hiba csak az, hogy „kifelejtettük” a
magyarázatunkból a jövőt. Hol is lehet ez? Van egyáltalán ilyen?
T: Ha a létezést, múltgeometriával gondoltuk el, akkor bizonyára a jövőnek is kell hogy legyen ilyenje..!
G: Mármint geometriája? Bizonyosan. Vegyük a Víz múltját! Ez kifelé tágulva létezik. Akkor a jövőnek...
T: annak befelé kellene tartania a jelenforrás felé. Ez a forrással elválasztott valami? Egyre zsugorodik – persze
nem kisebb lesz, csak befelé tart – és elérve a jelenpontot..
G: ..a Szorongást, a szűkületet..
T: ..azon áthaladva átkerül a léte az inneni világba...
G: Valahogy így..
T: ..és mi van tachion esetében??
G: Ami itt szférikus, az ott kúpos. Figyelj! Ezt a rajzot találtam az ősi ábrák között. Ez a hun őseink egyese.
Mellette kétféle egyes a hettitáktól.

43. ábra: Hun és Hettita egyesek

T: Ez a tachion!
G: Akármi legyek, ha nem! Azt a „sületlenséget” is hozzáfűzték, hogy ez a múlt a jelen és a jövendő. Ez amolyan
jövő-menő manó.
T: Hihiha. A jövő jön, a múlt meg megy.
G: A jelen meg szedi a darmolt, mert állandóan szorulása van.
T: Vagy a Szorongás elleni kegyszert...
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G: Haha. ha. hi … Ez a maga-meglátás ellen is jó, mert alighogy elmúlik a szorongása, azonnal Rémület éri az
okságsértés miatt. Valójában ez szerintem ugyanott van. Vagy ugyanitt?? (44. ábra)

44. ábra: A második okságsértés, a teremtés lényege

Egy kettős spirállal lehet elmondani, aha... figyelj...! Mondjuk itt a tér centruma elindulok, tekeredik,
tekeredik, majd egyszer csak elér egy limitet, nem a végtelenig növekszik, hanem nagyon nagyra, de egyszer
csak egy ok miatt nem nőhet tovább, itt megfordul, és ezután ellenkező meneteken csavarodva ez lesz a jövő,
és ekkor már a forrás felé tart. Eléri azt, és előbújik belőle. Ekkor válik (újra) jelenné. Ez a kiterített rajzon úgy
jelenik meg, hogy jobbos spirál, majd átmegy balosba, és befelé halad, és elérve a centrumot; egy ugrással a
másik centrumában terem
. Összecsukva persze nincs ugrás, hiszen ez a pont a spirál közepén azonos ezzel a másik központtal. Az előbb
elbliccelt okra majd visszatérünk
Óíí! Majdnem elfelejtettem! Már ezt is láttam valahol! Hol is ..hol is? Megvan. Angliában jelent meg.
Misztikus spirál.. Ebben láttam...itt! Ez az ábra pontosan erről regél. Igen, és ez a Máltáról hozott könyvjelző.
Itt! Nézd csak.

45. ábra: Máltai könyvjelző

46. ábra: Az Univerzumok paritása

T: De itt van még egy másik, ezzel tükörképes rajzolat is! (46. ábra)
G: Bumm! Lebuktam!
T: Miért?
G: Piért... Mert akkor kezdhetjük az elején. Emlékszel arra, amikor a két tachiont akartam ütköztetni?! Az volt a
hátsógondolatom, hogy ezt majd el tudjam mondani!
T: Mit is?
G: Az Anyába rohanó Atyát tettük vizsgálatunk tárgyává, de gondolj arra, hogy ez az Atya ugyanúgy teremtési és
megsokszorozódási alappal szolgál(hat) az Anyának. Annak tovarohanó forrásával nem is foglalkoztunk, csak
a múltgeometriájával.
T: Akkor viszont ez a dolog szimmetrikusan is lezajlódhat.. Akkor itt keletkezik., itt – az ellenkező irányban –
ugyanakkor létrejön egy teljesen tükörszimmetrikus Univerzum is. Egy teljesen „független” Univerzum. Az
antianyag Univerzuma?
G: Az ANYÁK Univerzuma. A paritás. Bár nem egészen független, hiszen ennek az Atya jelenti a hetedik, a
hordozó dimenziót. De örülök, hogy kiszúrtad! Megvan a teljesség. Megvan a paritás! Erre nagy szükség van,
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hiszen úgy érzem, hogy az egyensúly általánosan szükséges. Ezt a tudást így őrzik a kerítéseink ilyenféle
kovácsoltvas díszei. (46. ábra)
T: Pauli nem talált jobbos neutrínókat..

47. ábra: Kovácsolt kerítésmotívumok

G: Itt, a mi terünkben, a téri téresszenciákban ez talán nem is maradhat fenn sokáig!? Jobbos terünkben
túlnyomóan balos dolgok keletkeznek. A részecskéink is balosak.
Itt, ebben az antitérben ezeknek is megnyílik a lehetőség. Itt jobbosak a neutrínók és fordítottak a fotínók. Ez
az antianyag Univerzum.
T: Meddig is jutottunk?
G: Van egy anyagi szempontból teljesen üres terünk, amelyben egyre inkább szaporodik az energia. A fény.
Ez a fény fehér, csakis fehérnek gondolható el, hiszen a teret sztochasztikusan rohangáló fotínók birtokolják a
kezdeteken. Amolyan „fehérzajszerű” fénynek mondanám.
Igen ám! De ez a fény még nem világít meg az égadta-világon semmit, hiszen nem is léteznek még
megvilágítható objektumok. Ekkor még nincsen anyag. Vagyis meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy mi is
lehet az anyag?! Azt az ismert tézist egyelőre tegyük félre, hogy minden mindig volt, hiszen nem így
építkeztünk idáig sem, hogy van és kész!
T: Azám! De hogyan is lesz ebből a transzcendens dologból – az időből, a megnyilvánult létezésből – a
megfoghatóság, részecskék és atomok, csillagok és bolygók, galaxisok és metagalaxisok?
G: Vagyis gondoljuk ki, hogy hogyan jön létre az anyag ebből a „semmiből”?
Jó. Erről is találtam segítő leírásokat. Ezekkel azért már nem lesz majd olyan könnyű dolgunk, mint idáig a
térrel, vagy a fénnyel volt! De, ha konzekvensek akarunk maradni; itt sem használhatunk mást, mint amit
eddig, hiszen ez volt az alaptézisünk.
T: Nem lesz ez a feladvány olyan egyszerű, hiszen...
G: ..lehetetlennek tűnik?
T: Mondhatjuk.
G: Na jó. Én ezen már sokat törtem a fejem, és úgy érzem, mégis megoldható a dolog. És találtam valamit az
ókori irodalomban..
T: A neutron leírását, és tanulmányt a többi barionról...? He-he..
G: Mondhatjuk ezt is. Nézzük hát! Zohár, avagy a ragyogás könyve. Igazából itt inkább CSILLOGÁST kellene
mondanunk ragyogás helyett. Majd az is kiderül, hogy miért is mondom!
75. oldal; AZ ÉLET MÉRLEGE
„Sifra di-Ceniutha II 176b
Ezt tanultuk: A „rejtett dolgok könyve” mérleggel mért könyv. Amíg
ugyanis nem volt mérleg, addig nem lehetett színről színre látni. Az ősidők
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királyai meghaltak, nem találtak táplálékot. Megsemmisült a Föld, míg
végül a fej, minden vágyak vágya, drága öltözékeket készített, és az illő
helyükre helyezte őket. Ez a mérleg egy olyan helyen függ, amely [még]
nem volt. Ezen azokat mérték, akik [még] nem voltak. A mérleg a
kiterjedése által létezik, senki nem tapasztalta, senki nem látta.
Rákerülnek, lekerülnek róla, akik nem voltak, és mégis voltak és lesznek.
Titok, titok belsejében, mely felemelkedik, és kiterjed. Koponyaforma,
kristály harmattal teli, levegőből való bőr fedi, mely világossá lesz és
feloldódik, ez a tiszta gyapjú, mely egyensúlyban lebeg...”
T: Mutasd csak! Ez is magyar! ? Mikor jelent ez meg?
G: 1990. Bíró Dániel és Réti Péter fordítása. Holnap Kiadó.
T: Nézzük csak! Miért hoztad fel a szöveget a neutronnal kapcsolatban?
G: Még nem döntöttem el igazán, hogy ez a neutron, vagy a lélek, vagy mindkettő leírása...
T: Ez? Na várjál!... megpróbálom interpretálni az eddigi gondolatmenetünkben. ... mérleggel mért könyv., ez
csakis valami egyensúlyi dolgot takarhat, hiszen a könyveket nem kilóra vagy unciára mérik., pláne akkoriban.
Nem lehetett színről színre látni..
G: A hat téri esszenciát hat színnek jelölték. Vagyis még nincs tér. De az is logikus magyarázat lehet, hogy...
mikor is .jelenik meg a sztochasztikus fehérben a szín?
T: Evidens! Akkor, amikor létezni kezd az anyag, az atomok., hiszen minden elektromágneses sugárzás
hullámhosszát az anyag elektronhéjaihoz kötjük., vagyis az anyag..
De mik ezek az ősidők királyai!
G: Egyenlőre mutatnék egy ősi indiai mandalát. Nézd csak ezeket a képződményeket itt. Olyan koronaszerű
alakzatok.

48. ábra: Tibeti részecske mandala

T: Aha! Nem találtak táplálékot., és megsemmisült a Föld. Ez a részecske? Mii., míg végül a fej drága
öltözékeket készített és az illő helyükre helyezte őket.. De hiszen ez a felszín., a részecske „megfoghatósága”
lesz..!
G: ..és a részecskék mindenhol egyformák., mert az illő helyükön van az öltözékük..
T: A mérleg egy olyan helyen függ, amely még nem volt... Vagyis a jövőben! Ezen azokat mérték.. Evidens! Itt
végig egy olyan valamiről beszél, ami majd lesz.. Egy jövőben létezőről, mert nemcsak lesz, volt is., vagyis ez
időlétező, vagy jövő-időben létező dolog.. A mai fizikusok a tachiont tartják ilyennek. Csak ez tud a jövőjében
száguldani.. A világon semmi más nem is lehet! Titok, titok belsejében, elektron a protonban..?
G: Vagyis neutron..
T: ..felemelkedik és kiterjed., ez belülről állandóan keletkező geometria? Koponyaforma, kristályharmattal teli.,
vagyis belül üreges valami.. ami valamiféle rendezett geometriával van megtöltve..
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G: A részecskéket belülről üregesnek mérjük, amiben valamiféle belső csomósodások jelentkeznek, ezeket
feltételezte Gell Mann: Ezek a kvarkok...
T: Levegőből való bőr fedi.. Vagyis a felszíne Levegőből, gravitációs hullámokból, időhullámokból áll. Világossá
lesz és feloldódik..
G: Fényessé nem világossá.. Ezért mondtam, hogy a Csillogás Könyve!
... és a végén ez itt nem „tiszta gyapjú”, hanem aranygyapjú.., mint a mi meséinkben.
T: ..ami egyensúlyban lebeg! Ez a mérleg értelme! Ez egy gerjesztéstől függő önszabályozó geometria! Azért
olyan tartósak a részecskék!?

49. ábra: Ősi részecskeábrázolás, az ördögi anyag

G: Erről sokkal rafináltabb leírásokat is találtam. A legapróbb részletekig ki van fejtve a részecskék belső,
strukturális világa. Mi pedig halálra keressük, pedig itt van az orrunk előtt évszázadok, talán évezredek óta.
Sajnos ez a rendelkezésünkre álló válogatás hiányos, de talán hozzájutunk a teljes szöveghez is. A Böhmében
is le van ez írva, de ott szintúgy eléggé nehéz lesz a sok kulcsszó kifejtése.
Itt van ez a táblázat. Mikrokozmosz, a teremtés hét napjára van felosztva.
T: Nagy meglepetés lesz a tudományunknak, ha kijön belőle az atomfizika leglényegesebb objektuma: A
NEUTRON. Talán egy vonalon fejtegetve nehezebb, mint akkor, hogyha egyszerre vizsgálgatjuk a többi
hasonló szöveggel és ábrával.
G: Én is így jutottam el a rendhagyó felismeréseimhez. Semmi kétség; itt atomfizikáról van szó, mégpedig
nagyon pontos tudományos ismeretekkel felvértezett tudósok eredményei alapján. Azért gondold el, milyen
rettenetesen bonyolult térgeometriai jelenséget kellett itt ókori vagy középkori szavakkal, fogalomkörben és
megértést ugyan nem váró, de a figyelmet mégis felkeltő és fenntartó szöveganyagban átadni, átjuttatni a
barbár évezredeken!
Én meg vagyok győződve, hogy ezek a tanítómesterek vagy nem Földiek voltak, vagy a Földnek olyan
nagymesterei, akiket inkább nevezhetünk a Bolygó megtartó Istenségeinek, mint korabeli embernek. Ezek
gyakran testben is élnek a Földön, és ott, ahol élnek, fellendül a tudomány és a kultúra. Ezzel az emberek
életébe könnyebbséget hoznak. Itt gyakran elindul egy új, megújított vallás, tudományos és szellemi
reformáció, becsülete lesz a versnek, táncnak és zenének, színháznak és festészetnek. Szobrok és építészeti
remekek kerülnek ki az „emberek” keze alól, újra igényesebbé válik az őket körülvevő társadalom a szép iránt.
A tudás és kultúra; kortalan dolgok, (ha emberi léptékkel gondolkodunk). Ez nem változó, csak a megismerés
korlátait hordozó emberek azok, akik a maguk megértési szintjére egyszerűsítenek, züllesztenek le mindent.
Így van ez a te tudományoddal, a technológiával is. Ha csak egy felszínes megközelítéssel alkalmazzuk, úgy
eredményünk sem lehet más, csak felszínes kínlódás. Ez alá a felszín alá akarunk mi bekukucskálni, hogy az
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alapvető törvények ismeretére alapozzuk a világképünket, és ezen át természetesen a technológiai
folyamataink magyarázatát és a gyakorlatát is.
T: Akkor hát vágjunk neki a további logikai építkezésnek.
G: Még itt a fény és a tér kérdésében is akad majd tennivalónk, de úgy érzem, tényleg tovább kell
gombolyítanunk az idő fonalát, ahogy a három Párka teszi az életek fonalával. A múlt, a jelen és a jövő.
T: Nagyon tetszik, sőt egyre jobban tetszik az, hogy a modern gondolkodás mellett minduntalan az ősi
bölcsességekhez fordulsz. Kicsit szokatlan volt először ez a stílus, de miért kellene nekünk unalmas és száraz
módon, aszalódott bölcseletet gyártanunk. Ez olyan nekem, mintha ebben a kitárulkozó képi világban a
látóterem is egyre nagyobb panorámára nyílna rá, és minduntalan ráébresztesz az ősi bölcsességek
mélységeire.
Úgy hozzá vagyunk szokva már ahhoz, hogy a tudományos cikk, értekezés vagy előadás egyúttal álmosító és
fárasztó is. Ez a harmadik kazetta és már egészen rászoktam ezekre a szerdai beszélgetésekre. Egyáltalán,
igénylem a logikai játszadozást, egyszerűen hiányolom. Már vasárnap töröm a fejem a lehetséges folytatáson.
G: Azzal, hogy a tudományok elszakadtak egymástól, nagy veszteség érte a művelőiket. Szakbarbárokká lettek.
Ez egyúttal óhatatlanul a látótér beszűkülésének a veszélyét is hordozza.
Az előbb felhozott részlet megfejtésénél már látszott az, hogy beleéreztél az ősi gondolatmenetekben elrejtett
lehetőségekbe. Le kell vennünk a mindentudás álarcát, mert nem látunk ki alóla. Ez persze veszélyekkel is jár.
Példának okáért ez a sikamlós, misztikus terület hihetetlenül sok csapdát is hordoz. Itt ugyanúgy
megtalálhatók a beavatatlan kutyaütők, mint a nagymesterek. Mint manapság.
T: Nincs könnyű dolga annak, aki ide elkalandozik, mert gyakran zagyvaságnak tűnő rejtvények és valódi
zagyvaságok között bukdácsolhat.
G: Azért van, ami segít! A logikád és a belső megérzéseid. Tudok én neked vaskos tévedéseket is idézni a
misztikus irodalomból. Itt van például ez az Agrippa könyv... Mindenki nagy beavatottnak hiszi, mert
minduntalan Platónt idézgeti, de ahogy az eddig feltárt logikánk birtokában olvasod; láthatod, hogy semmit
sem ért Platón egyébként hibátlan kijelentéseiből. Akkora seggfej volt, mint egy ház. Virágföld alá tüzel,
vízzel locsolgatja, és levegővel fújtatja. Ebből a zanzásított sárból akar rátalálni a bölcsek kövére.
T: A nagynevű tévedők mindig sokat ártottak a tudománynak, így azután a másik – maradi – tábor kerül
hatalomra, hiszen ezeket idézgeti, mint obskúrus és riasztó példát.
G: Jó, hát folytassuk! Mi is lehet az anyag? A Kabalából itt idézett részletben kétségtelenül tachionokról
olvashatunk, vagyis ugyanabból a valamiből építkezik, amit javasoltam.
Ez nem olyan hihetetlenül idegen a modern fizika felfedezéseitől és méréseitől sem, hiszen a francia Charon
munkacsoportja (és sok más csoport is) már sok évtizeddel ezelőtt megkísérelte a proton belsejének a
vizsgálatát egy igen magas rezgéssel besugározva azt (1023 Hz), és úgy találták, hogy a proton belsejében
semmiféle kisebb és még kisebb részecskék nincsenek, hanem egy a múltja felé rohanó nagyon komplex téridő
struktúra örvénylik a részecskében. Téridő. ..és fény..
T: Téridő? Hmm. De hiszen ez volt eddig is az építőközegünk. A teret és az energiát is ebből gondoltuk el.
G: ..és akkor honnan lenne másunk az anyag kialakításához. Arra kell rájönnünk tehát, hogy a téridőből hogyan
lesz bogyócska!?
T: Egy ilyen részecske nagyon kicsi, és ha azt gondoljuk el, hogy valami benne alkotóként együtt marad, akkor
ezen a félelmetesen kis sugáron fordulva semmiféle tömeggel bíró dolgot nem lehet elgondolni. Álldogáló
fütyfürüttyöknek meg semmiféle értelme nincs! Miből lesz akkor a tömeg?! Miből lesz akkor a
megfoghatóság? Ez a múltja felé rohanó dolog, pedig csakis tachion lehet...
G: Ez pont jó is, hiszen már sok tulajdonságát ismerjük. Ezért kezdtem én a finomlétezők vizsgálatával.
A hitetlenkedők, a nagy materialisták meg számolják ki a proton felszínének a forgási sebességét. Ez bizony:
1,41 × c! A részecske felszíne anyagi dolog? Akkor meg hogyan forog közel másfélszeres fénysebességgel??
Arra a kérdésedre, hogy; mi a tömeg?, mi okozza a tömegvonzást?, pedig máris ki lehet eszelni valamiféle
választ. Bár amikor majd az anyag által keltett tömegvonzáshoz érkezünk, akkor feltétlenül újra meg kell
vizsgálnunk ezt a kérdést! Ott egy kicsit másról van szó!
T: Na!! Szóval mi is a tömegvonzás?
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G: Hova rohansz! Ezzel elébe vágunk a logikának! Hát jó... Ma a fizika a tömegvonzást a görbült terekkel
igyekszik megközelítem. Görbült az a téridő amit feltételeztünk?
T: Minden egymást követő rétegében is!
G: Akkor pedig már a térnek is tömege van! Persze a térben született tereknek, a fénynek is! Csakhogy: NEM
ELGÖRBÍTI A TERET a környezetében, HANEM..
T: ...ő maga generál görbült kúptoroidokat.. GÖRBÜLT TERET KELT!. .ez..
G: Ez a megoldás! Nem kell egy fiktív trajektória mátrixot, vagy tenzorfelszínt görbítgetni, hanem meg kell
vizsgáim az ajánlatunkat!
T: De miért is vonzó ez a térréteg rendszer, amikor minden egyes felszíne pozitív idő; tehát Víz típusú, ami a
legelső megállapításunk értelmében mindig taszító. Vízszellem.
G: No de mit is olvastunk a Böhmében? Ír ott Édes keserűről és Édes fanyarról is! A sötét halálban élet születik
és fény gyúl. Stb. Ez alatt az emanációs sebességgel táguló szeparátor alatt a tachion magával hozta a
fanyarságát is. Attól, hogy kanyart vett, még ugyanúgy TACHION IS maradt; ami volt.
Bonyolult geometriájú fenomena már a tér jelensége is, de egészen biztos, hogy a téridőnek és a fotínónak is
értelmezhető tömegvonzása van! Nézzük hát, mitől is? Mi és mi között zajlanak az interakciók? A felszíneket
egymásra hatástalanoknak mondtuk ki, így továbbra is csak a felszínek és a források közötti kölcsönhatásokról
beszélhetünk. Nem kell újabb axiómákat bevezetnünk, elleszünk a régiekkel is. Amikor a tér rétegei elérnek
egy másik szerveződést, akkor először közel sugárirányba taszítják a másik halmaz minden éppen elért
forrását, és ezután történik a nagy meglepetés! A felszín alatt egy másik felszín is lapul. Hiszen félspinű. Ez a
másik felszín egyúttal máshol determinálja a sajátidejében a háborgatott szimmetriarendszer forrásait.
Nemcsak kifelé sodró reá nézve, hanem..
T: Hanem igyekszik hátravinni az időben egy félfordulatnyit..
G: Úgy is van! De amikor egy forrás betör a tér negatív-idő tulajdonságokat is hordozó esszenciájába, az fel is
hasítja a forrást, hiszen ezt állítottuk egy előzőző axiómánkban. Igen ám, de itt a dimenziófelszín nem olyan
szögben rohan neki, mint azt a tachionok találkozásánál lerajzoltuk és vizsgáltuk, hanem megközelítően
merőlegesen arra.. Bár ez nagyon változó.. Attól függ, hogy egy forrás éppen merrefelé mozog a tér rétegeinek
rendszerében., jaj, megvan a Michelson Morray tévedése, jaj, azt hiszem rájöttem.. No majd később! Még
agyalok rajta!
Szóval ez a forrás nagyot ugrik a tér sajátidejében, és az összes másolatai is sorban arrább kezdenek létezni?
Valahogy így tudom elgondolni. Itt még figyelembe kell vennünk a következőket is. A térrétegek közötti
„tachionikus tér”, az esszencia fanyar és keserű is! Tehát negatív-idő tulajdonságokkal is bír és csavarodott is.
A kanyarodás köríve mentén egy toroid, akarom mondani kúptoroid „cirkuláris” tengelye körül.
T: Ahogy ezt a térmetszeti ábrát nézegetem, megkísérelem ennek képi elképzelését. Bonyolult elmozdulás.
G: Az. Miért is lenne egyszerű. Ha ehhez még hozzátenném, amit most gondolok, akkor földhöz vágnád a
rajzomat és kirohannál, mint Zrínyi Miklós! Elgondoltam ugyanezt hétdimenziósan. '
T: Na jó, ez még vad egy kicsit, de közelítgessük a gondolatot!
G: A téresszencia szeparátorai olajozottan elsikálnak minden forrást, és ezt a térbuborék túloldalára -?igyekeznek áthelyezni? Egyelőre hagyjuk nyitva a kérdést! Egy egészen biztos! Nemcsak kifelé taszító ez a
jelenség, mert a kifelé fúvó szél, ami a tér perifériája felé fújja a forrásrendszereket az esszenciális részében
negatív időt is jelent, és ez vonz, nem taszít, így a szeparátorok által kiváltott kisodrási jelenség az esszenciába
érve szinte kiegyenlítődik. Emellett komoly csavarodási-forgási effektust is okoznia kell!
T: Jól hangzik!.. Hurrá! Megvan a Nagy Forgató!
G: Igen! Ez lehet az oka annak, hogy minden általunk megtapasztalt mikro-, és makrojelenség magán viseli a
forgás tulajdonságát. Atom és galaxis!
T: Ez kicsit mégis jobb, mint a szimpla tenzor felszínek...
G: Majd kiderül! A téresszencia csavarodottsága és a kettősidejűsége is rányomja a bélyegét a benne kialakuló
SZIMMETRIA ROBBANÁS-okra. Én így neveznem ezeket a causalitásra fittyet hányó önfenntartó, együtt
maradó forráshalmazokat. Ilyen a fény, de ilyen lesz a részecskék világa is. Ezért állítottam a téridőről, hogy
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ez a jelenség egy olyan csavarodott geometriai alap, ami nélkül a benne kialakuló dolgok nem tudnak
fennmaradni.
Ami a téresszenciában keletkezett, az már csak abban tud megmaradni, mert ez az itt emlegetett elcsavarás,
elugrálás, időbeli áthelyezgetés elengedhetetlen az együtt-maradási halmaz számára, hiszen csak ezzel együtt
van értelme. Ezért azután a térben születő tér: a fény és az anyag, csakis ebben a térben jelent
szimmetriarobbanási jelenséget, a téren kívül egyszerűen megszűnne. Éhen halnak a királyai.
Természetesen mindez az anyag sokkal komplikáltabb világára ugyanúgy igaz marad. Ahogy elhaladt egy
térréteg, újabb és újabb követi emanációs „sebességgel”. Ez persze nem fogyaszt energiát, hanem ez maga az
energia.
T: Elgondolásod alig hasonlít arra, amit erről eleddig terjesztettünk...
G: Hát ez nem egy szimbolikus energia, annyi szent! Nem valami E betű, de nem is há-szor nű! A tér mindenhol
hat, így mindenhol fenntartja a térben született halmazokat Lényegében saját magából, és magában tartja meg;
magából, mert időfraktálisan a források túlnyomó többsége a tér kezdeti állapotából; az őspontból alakult ki,
és ami a Káoszból behatol a rendszerbe, az is a tér fennhatósága alá kerül, amint szimmetria-robbanást
produkál, amint együtt maradó halmazt generáló találkozásra ragadtatja el magát. A bekerült források is nagy
valószínűséggel a kezdeti őspont leszármazottjai, de nem feltétlenül. Létezhetnek más őspontok is..
T: Jó kis téregyenletek és mozgási egyenletek fognak ebből majd kikerekedni!
G: Vadak lesznek, annyi szent! De legalább valóságosak! Az atomfizika a számítógépes modellek irányába fog
eltolódni, hiszen itt minden részlet is modellezhetővé fog válni. Majd akkortól, ha kijött a neutron a
számítógépeinkben. Már tervezem hozzá az ötödik generációs hardvert. Talán abban majd összejön!

50. ábra: Hiperstring 3 forgásdimenzióval
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NEGYEDIK BESZÉLGETÉS
Földieknek Földiesen
George: Ez ugye a negyedik beszélgetésünk? Mielőtt elindítottam a felvételt, láttam az aggodalmat rajtad.
Gondolom, az aggaszt, hogy miképpen jutunk el a te gyakorlati tudományodhoz.
Tiberius: Minden anyagtudománnyal foglalkozó könyv az elején atomfizikával is szokott foglalkozni. Bár ez az
„ezoterikus” ihletésű atomfizika biztosan sokakban ellenkezést fog kiváltani. De érdekes így is.
G: Elmondhatjuk másképpen is, hiszen a logika „ezoterikus” példázatok nélkül is nagyon jól működik.
T: A tömegvonzással kapcsolatban sokat gondolkoztam az ötleteiden, és csak annyit láttam az egészből, hogy
ebben a rendszerben roppant bonyolultságú mozgásfüggvényekkel lesz dolgunk. Ezeket könnyebb lesz
elképzelni, mint leírni.
A világon nincs oly tudós
Ki leírná koordinátáit
Libbenő hajadnak, s bennem
Mégis; szálanként megmaradnak!

G:

Jobb is lesz, ha először nem a matematika oldaláról közelítjük meg ezt a kérdést, mert előzetes képi
megfogalmazás nélkül érthetetlené bonyolódik. Mi a világban sokkal könnyebben tájékozódunk az alakzatok
segítségével. A múlthéten elolvastunk egy felettébb furcsa szöveget, ami ugye evidenter, valami olyasmit
sejtetne, hogy – ahogy nagyon jól ráismertél – mintha itt a részecskék belső mikroszerkezetéről írnának.
Meglepő módon; annak keletkezéséről, alapelvéről, és fizikai kinézéséről is. Mindezt hat mondatban!
Egyelőre ne firtassuk, hogy honnan tudhatták, hanem gondolkodjunk el azon, hogy igazak lehetnek-e az
állításaik. Egyáltalán; be tudjuk-e illeszteni a mai kor modern tudományának tézisei közé?! Ha egy részecske
tömegére gondolunk, akkor itt valami sokkal hatalmasabb, és sokkal összetettebb dologról lehet szó, mint a
fény esetében. Ennél a szimmetriahalmaznál majd sokkal több forrással lesz dolgunk, arányosan többel.
Megtaláltam a Böhmében egy érdekes kulcsszót; ez a Sal Nitri.
T: Ez nitrátsó?
G: Igen az. Káliumnitrát. Salétromsó. Mihez is használták régen? A puskaporhoz! Itt a szimmetriarobbanásról
lehet szó? A leírását sok helyen megtaláltam, de mindenhol hihetetlenül hosszú és bonyolult, részletekig menő
ismeretet tükröznek a szövegek. Rengeteg rejtélyes terminológiával, kulcsszóval.
Az már világos előttem, hogy a FÖLD; az anyag, anyagi részecske kulcsszava volt. Ennek többszörös
jelentése lehetett, ugyanúgy többféle dolgot takar, mint például a mi barion kifejezésünk.
Ebbe a szubatomi szimmetriáktól, vagy szubatomi atomoktól (?) az atomi részecskéken át a makroszerveződésekig sok mindent érthettek, talán a Földtekét magát, avagy az is meglehet, hogy ennél sokkal
nagyobb szerveződéseket is, mondjuk magát az anyagi Univerzumot is..
T: Úgy fenn, mint lenn?
G: Sokat gondolkoztam már ezen.. Meglehet, hogy maga az egész Univerzum is felfogható valamiféle
részecskeként, és akkor..
T: ..akkor mi egy részecskében, egy óriási fekete lyukban, egy irdatlanul nagy szingularitásban rohangáló
szubatomi emberkék vagyunk..?
G: Ne menjünk még ebbe bele, bár érdekes gondolat! Az eddigi tanulmányaink szerint keveset tudunk, a
feltételezések pedig csak feltételezések. A sorozat lefelé is folytatódik, vagyis szubatomi atomoknak is lenniük
kellene.
Gyanús dolog, hogy a lefelé folytatódó sorozatnak ugyanúgy félspinűek a tagjai, és ezek a – már ismert –
különböző félspinű neutrínók. Ezek a 46 eV tömeg-egyenértékű elektron-neutrínó, és a 0,25 MeV tömegegyenértékű müon-neutrínó és talán a 70 MeV tömeg-egyenértékű tau-neutrínó is, bár az utóbbinak a
stabilitási természetéről nem rendelkezek ismeretekkel. Az első kettő viszont „korlátlanul” stabilnak
mondható, vagyis gátlástalanul besorolhatjuk őket a stabil elemeket felsorakoztató világképünkbe.
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Itt elsősorban az Univerzum stabil dolgaira kell különös figyelmet fordítanunk, és ezeknek részletes logikai
feltárása után léphetünk érdemben tovább a megismerésünkben.
Az is valószínű, hogy a lélek is ebben a barionsorozatba tartozó megfogható dolog, vagy pontosabban; van egy
megfogható része is, ami ide sorolható.
T: Részecske??
G: Igen.
Mekkora lehet a lélek...? Az atomoknál sokkal nagyobb, de maximum a láthatóság határán lehet a fizikai
kiterjedése, mivel nem igen szoktuk látni. Súlya: egy állítólagos berlini méréssorozat szerint 72 milligramm.
Ezt én túl soknak érzem. A mérete logikusan l mikron körüli lehet, és – mivel szabad szemmel éppenséggel
már észrevehető – ezért nem vették észre...
Fénysugárban a por mindig fehéres csillogású. Ha mégis színes porszemecskét figyelsz meg, az gyaníthatóan
egy emberi lélek. A szállongó porhoz képest – ami mindig fehéres – mozgása is teljesen rendhagyó. A többi
porszemektől egészen eltérően lavírozik. És itt jön az őrület: Ha szólsz hozzá megért és előfordulhat, hogy
kérésedre értelmes kunsztokat hajt végre, úgyhogy ezzel kizárhatod a képzelgés veszélyét. Így néz ki a
mikroszkóp alatt. Itt ez a rajz.

51. ábra: A lélek mikroszkópos megfigyelése alapján készült kép

T: Honnan veszed, hogy ilyen?
G: Amikor láttam, sajnos nem volt felszerelve a foto-rendszer a mikroszkópomra. Ezért – miután nincs tárgyi
bizonyítékom – mondjuk; ezt is megálmodtam.
T: De álmodozásokra mégsem alapíthatjuk a tudományt!
G: … Az álom néha valóság, a valóság néha álom ...
Mondjuk tehát úgy, hogy nekem az a meggyőződésem, hogy nem egy intelligens pollent, hanem egy lelket
figyeltem meg. Nyolc kis csatlakozócsáp volt rajta. Bizonyára ezekkel kapcsolódhat az agyi hálózathoz. Talán
egyszer sikerül az is, hogy kameravégre kapjuk. De ennek megismétlése sem lesz olyan egyszerű. Nagyon
örülnék, ha egyszer sikerülne!
A megfigyelt jelenségek gyökerét a tudomány túl óvatosan kerülgeti, mert a transzcendens jelenségek
birodalmába vezet. Minden empirikus, megfigyelt, megnyilvánult jelenség okai a szubatomi világból erednek.
Ezt senki sem tagadja. Mi most ezt az okot kutatjuk. A lényeget. A gyökereket. De vedd észre, hogy egy
kúpos, elasztikus, elágazó tachiongeometria milyen félelmetesen hasonlít a gyökerekre! Majd elmondom az
ezzel kapcsolatos felismeréseimet, de vizsgáljuk most az anyag kérdéseit! Bár a lélek részecskéje úgyszintén
anyagi, és így akkor az is szorosan idetartozó dolog.
T: Szóval, szerinted a lélek megfogható anyag?
G: A szó igazi értelmében igenis meg nemis, hiszen gondolj arra a szupersűrű valamire, ami egy porszemnyi
helyen milligrammnyi súlyt hordoz. Ha kiszámítod a fajsúlyát, akkor ehhez képest az ólom is vákuumnak
tűnik. A részecskék ennél nagyságrendekkel kisebbek, de biztosan lesz közöltük rokonság. Ezért is hoztam
szóba mindezt. Mert nagyon is ide tartozik.
Információs szempontból: a lélek csak hardver. A szoftver teljesen transzcendens dolog lehet, hiszen az
információ frekvenciamodulált időhullámokban őrződhet benne.
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Erről még majd beszélhetünk az anyag longitudinális hullámaival kapcsolatban, amikor az anyag memoriterét
vizsgáljuk. De nagyon eltértünk az eredeti gondolattól. Térjünk vissza a neutronhoz!

52. ábra: A lélek részei – a tudat és a tudatalatti

T: Jó! Miből is keletkezhet tehát; a megfoghatóság?
G: Azt ugye tudjuk, hogy az anyag közeli és távoli környezetét nagyon látványosan befolyásolja. Ez a hatás nem
(csak) elektromágneses sugárzások formájában terjedhet, hiszen azt elnyelné az anyag. Van valami, ami mégis
megnyilvánulásokat mutat, de..
T: ..de ez valami más!
G: Másnak kell lennie, mint amit eddig vizsgáltunk a műszereinkkel, hiszen ennek hatása nem árnyékolható.
Hoznék egy példát: Egy hatalmas ólomgolyó fajsúlya ugyanannyi, mint egy kis sörété, amit azonos ólomból
gyártanak. Ha ez a hatás csak kis mértékben is elnyelődne a sűrű anyagban – itt az ólomban – akkor a nagyobb
golyó kisebb fajsúlyúnak kellene, hogy mutatkozzon, miután a tömegvonzási hatás, egy része elnyelődne az
anyagon való áthaladás közben.
T: Igen. Egy mondjuk húsz centi vastagságú ólomfal már komoly akadályt jelent a radioaktivitásnak is. A fajsúly
viszont nem változik mérhetően az ólomgolyóink esetében.
Mi lehet a megoldás? A tér elgörbítése?
G: Igen, de nem úgy(!) ahogyan ezt eddig elgondolták, hiszen a tér bizonyosan nem olyan, mint amit a
geometriában használunk. Gondolkodj a „mi” terünkben!
T: De amennyiben az anyag kelt maga körül görbült tereket..
G: ..ahogyan az energiánál is feltételeztük..
T: ..akkor ez a gond már nem is létezik.
G: Az anyag környezetében tapasztalt öt kölcsönhatás azt súgja, hogy ez így is van! Vagyis a részecskék
belsejében valami ketyeg! Egy IDŐzített bomba!? Erre a pillanatra időzítettem számodra ezt a kis csomagot!
Parancsolj!
T: Mi ez?
G: Egy szép kis remekmívű és remekívű iniciálé. Latin feliratokkal, XII. század... Winchester..(53. ábra)
T: Jó kis kelgyó-belgyó!
G: ..de közlekedésre teljesen alkalmatlan volna. Annyi elágazás van rajta mint égen a csillag, itt alul ez a
szörnykinövés, meg ez a másik szörny, harmadik, negyedik...
T: Mi lehet ennek az értelme? Várjál csak! ILLE SIMPLEX ETRECTUS ACTIMEHS DEUM. Ebben az
egyszerű módban állt Isten teremtése, vagy ezen az egyszerű módon teremtett Isten. Valami ilyent jelent..?
G: Igen, itt a legalsó sorban. Ez itt egy kígyószerű fura szerzet, és itt középen egy „nemtelen” Ádám van? Nézd,
itt beleharap a főkígyó nyakába ez a madár, itt meg ez a kutyaszerű lény az Ádámba, és egy hasonlón
támaszkodik itt alul, de ennek emberarca van. Ez itt lent kifelé tekintget a képből.. Itt felül meg ellenkezőleg
csavarodó spirálisok ágaznak el, és ezek mintha női arcok lennének. Bár ezt is nehéz eldönteni, mert ezek is
eléggé nemtelenek. Ádám, Éva, Kígyó? A főkígyó szakállas, tehát férfi, akkor ez a csavarodás itt, órairányba,
ez a férfias, ez az ellenkező, meg ezek az indák is, itt balra fent, ezek nőiesek.
T: Olvastam valahol, hogy Afrika északi népei Éva anyánkat szintén időkígyónak mondják..
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53. ábra: Iniciálé

54. ábra: A középkori és a számítógépes modell félelmetes egyezése

G: De a zsidó misztikában is megtalálhatod Lilit -et, aki Ádám „első” – Éva előtti (!!) – asszonya volt, és ragyogó
fiakat és csillogó leányokat szült neki..(!!) Kígyónak írták le.. Gyanúsan sok itt a kígyó, meg a pikkelyes bőrű
sárkánykígyó, tollaskígyó, az ősi mondákban! ..és ezeket mindig a teremtéssel hozzák össze...
Mondhatnád, hogy általánosan elterjedt babona.. Buta néphit, ami a szellemi sötétség és a villámtól, meg a
természet erőitől való félelem által alakul ki az emberi elmékben. Ahogyan azt a marxista foxi-maxin
tuszkolták az emberek fejébe.
..ezzel szemben; nézd meg ezt az előbbi ábrát úgy, hogy én beleszerkesztettem a tachiont, annak eseményhorizontját, egyet tágul és 3,14-et halad, ahol a kígyó középvonalát vettem eseményvonalnak. A szeméből
indultam és úgy mindig eggyel csökkentettem a körök sugarát és itt van e mellé egy gépi ábra is. Ez vagy 150
vektorszerkesztés végeredménye. Feltűnő a hasonlóság? (54. ábra)
T: Az összefüggés kétségtelen!
G: Nézd meg, milyen nagy a hasonlatosság! Erre nekem senki ne mondja, hogy babona, vagy véletlen egybeesés!
T: Persze az meglehet, hogy az a kódexmásoló barát, aki ezt rajzolta, egy kukkot sem értett már az ábrából, de ő
ebben az esetben csak a nyomdagépet pótolta.
G: Így van. Ez itt több fordulatot tesz, és mindig akkor ágazik el, mint egy inda, amikor ez időgeometriailag
indokolt is. Itt mindig átlép egy elsődleges, vagy másodlagos tachionfelszínt.
T: Ez lesz a megoldás; hogyha óra egyező az útvonal csavarodása, akkor azt férfi típusúnak mondjuk, ha óra
ellenkező, akkor pedig nőinek.
G: Vagy ördögnek is mondták.... Ez az anyag, a megfoghatóság oka. A test ördöge. Ez persze minden anyagi
testre igaz! MINDEN megfogható dologra! A legszebb virág, táj, vagy madárka, ember vagy asszony; Mind
ebből áll. Ugyanaz a logika, mint amit az Atyánál, és az Anyánál is megismerhettünk. Gondolj a hölgyek
blúzára, és a férfiak ingére. Ellenkező gombolású!
T: Tényleg! Mi meg azt hisszük, hogy ez azért van, hogy a fiúk jobban be tudjanak oda kukucskálni, amikor egy
csinos kislánnyal sétálnak.
G: Az se rossz..! De nem mindegy, hogy miért marad fönn egy értékes információ? A lényeg, hogy megtudjuk,
hogy eljusson a megfejtőkhöz a sugallt tudás
A részecskék belső leírása is ránk maradt, de túl bonyolult, egyelőre nem tudtam megfejteni. De azért már
kóstolgatom!
T: Hogyan lehetne erre rájönni?
G: Azzal, amit eddig kieszeltem, már sokat léptünk előre. A megfejtésnél megnehezíted a dolgodat, ha mereven
egyetlen leírást követsz. Az információs entrópia pontosan ellenkező hatású, mint a hőtani. Ha több forrásból
eredő információt vizsgálsz, keresd a logikai azonosságokat!
Ez rettentően sokat segít! Ahogyan ezt már a múltkor is megállapítottuk.
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Ezek a szövegek egymást nyitják ki. Amint megértesz valamit az egyikből, egy sor dolog lesz világos a
másikban. Ezzel esetleg egy harmadik, vagy negyedik rejtvény is értelmessé válik, vagy kiderül róla, hogy
avatatlan kéztől való. A lépéseidnek mindig logikusaknak kell lenniük! Kijelentéseink nem dogmák, csak
segédeszközök a hipotézisek kidolgozása során. Amolyan tegyük fel.. Feltételezzük azt., álláspontok, amelyek
újabb feljutási lehetőségeket biztosítanak, mint a jégbe vert kampók. Ezek sem örökös kapaszkodók, hiszen a
jég elolvad, és folyamatosan folyik is, mint ahogy ezt a gleccsereknél tapasztalhatjuk.
T: De a csúcs valódi! Semmi sem biztosít minket arról, hogy egy-egy feltevésünk időálló, hiszen a gondolkodás
értelme pontosan a továbbjutás, az út keresése, és az úton haladni is fáradtságos, még akkor is, ha az a helyes
út. Aki túlzottan felemelt fővel jár, az meg beleléphet valamibe, vagy csúnyán orra eshet. Pedig, a helyes úton
jár. Ezért egy másik utat keresni pedig; ugyanúgy balgaság. Jégbe vert kapaszkodóinkon még fel lehet majd
mászni egy darabig, de meglehet, hogy évek múltán ezek eltávolodnak egymástól, vagy egyszerűen kihullnak
egy napos délutánon.
G: Az anyag és az energia örökös megléte alaptézise a mai (nálunk oktatott) tudománynak. Az anyagi részecske
nagyon is dinamikus belső szerkezete azt sugallja, hogy ez tévedés lehet!
Az etalon ősrobbanási elmélet olyan sok mindent kihagy a tézisei közül, hogy alapos revízió alá kell vennünk.
Legelőször a térrel van probléma, ezért újabban azt is mondják ezügyben a filozófusok, hogy az anyaggal
együtt jelenik meg a téridő is. Az itt használt tér szerkezettelen. Egy analóg semmi.
Ugyanígy hiányzik az energia és a részecskék szerkezeti elgondolása, az antianyag, antifény, antineutrínók
mint paritás is. Egy ilyen anyagi szingularitás bizony soha fel nem robban, mert erre semmiféle ok sem
késztet(het)i. Gondolj a fekete lyukra! A Big-Bang -nál feltételezett fekete lyuknál feketébb lyukat én nem is
tudok elképzelni, hiszen itt a teljes Univerzum minden tömegét gondolták el egy kis hiperanyagtérenergiaősszilvásgombócban. Igen ám, de ilyen sűrűséget az anyagi részecskék nem tudnak elérni vagy elviselni, ab
ovo; a neutroncsillagnál sűrűbbet anyagi szemszögből nemigen lehet kigondolni. Ettől nagyobb sűrűség nincs,
mert itt már a részecskék is összeroskadnának, nemcsak az elektronhéjak. Részecske ütköztetési
vizsgálatainknál ezt a határt el is tudjuk érni, vagy már nagyon megközelítjük azt.
T: Ilyenkor már egyáltalán nem marad(hat) igaz az anyagmegmaradás törvénye? Nem marad itt semmi az
anyagból, és energiává sem alakul, legfeljebb a részecskékbe szorult fotínók szabadulnak ki az annihiláció
során? Ez valódi megsemmisülés. Nem az anyag alakul energiává, vagy az energia anyaggá. Ilyen direkt
konverzióra valószínűleg nincs is lehetőség. Ez nekem régóta sántít.
G: Elmondom hát, hogy hogyan képzelem el én az anyagi részecskét. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy milyennek
álmodtam meg. Ehhez a Káoszfraktálhoz nagyon hasonlónak.

55. ábra: Sierpinski – háromszög fraktál és középkori változata 1100-ból egy olaszországi kolostorból

A mindig volt helyett azt állítom, hogy az anyag keletkezik, és ez a keletkezés folyamatos. (Ez kicsit hasonlít
Hoyle elgondolásához). Folyamatos abban az értelemben is, hogy maga a kész, kialakult jelenség állandóan a
pusztulás-keletkezés állapotában marad. Azzal, hogy kialakul a részecske felszíne, nem fagy a „kész”-ség
állapotába, hanem a megfoghatósága belülről a felszínre érve egyszerűen semmivé mállik.
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Ezenközben ciklikusan újragenerálja a fenomena centrumát, az elektront, és innen újabb és újabb keletkezési
szimmetriarobbanási jelenségeket a proton felszínéig generálva hatalmasan bonyolult örvénylő rendszere
belülről kifelé állandóan a keletkezés állapotában maradva fortyog. Újra visszatér a centrumba.

56. ábra: A neutron fraktálfái a középkorból

Vég nélkül keletkezik! Milliárd évekig mindig újra és újra létrejön. Ennek megismétlődési ciklusidejét már
megmérte Charon francia fizikus és kutatócsoportja. Ez 1024 Hz. Roppant magas rezgésszám! A műholdak
1013 Hz körüli hullámhosszon működtetik adóikat. Ezt a 10-12 GHz frekvenciát még szorozd be
100.000.000.000-val (1011-el)!
A fénytől nagyon eltérő causalitás sértések tartják meg, és ennek a fortyogó levesnek rengeteg leszármazott
forrását a folyamatos születés újragenerálódásában van néhány főszereplő, kezdeti originális forrás.
Az ókoriak csak a nevezetes szekunder források megnevezésére 77 ABC-t használtak! Az egyszerűsített
leírásban is öt ABC betűire volt szükség. A hipertéri rész (a feketében lezajló események) nevezetes forrásait
egy ABC betűivel nevezték meg. A részecskét a Föld gömbszerűsége miatt, és/vagy annak geometriai
hasonlósága miatt is Földnek nevezték. De..
T: ..de... években adták meg a sugarát..., ezzel is jelezve, hogy időjelenséget írnak le..? Megvan! Én közben
megszereztem néhány nálad látott könyvet és búvárkodtam bennük. Ez a Böhmében van.
G: Igen! Itt a hetedik textusban. Hat színről ír; kék, vörös, zöld és sárga. – Az ötödik a fehér Isten tulajdona. A
hatodikban (amely nem tartozik a Misztériumokhoz, és az emberek elöl el van rejtve) a feketében van. A
természetnyelven beszélőknek érthetetlen. Ez nem is tartozik a színek közé! Itt található a titkok titka.
A második a héber ABC, a fát ágaival és gallyaival tárja fel, a harmadik a görög, amely a fa gyümölcseit és
ékességeit, a negyedik a latin, amely a fa erejét és erényét fejezi ki.
T: Ez valami térgeometria szóbeli jellemzése..?
G: Olyasmi. A termések és gyümölcsök a kvarkok? Erről a Biblia is ír. Itt kicsit arrább azután nagyon feltűnően
kilóg a lóláb! Figyelj! A bábeli nyelvzavarnál ilyet ír:
„Elhagyták Istent, és POGÁNNYÁ LETTEK, és Isten engedte, hogy önnön
csodáikba lépjenek, mert nem akarták követni, hanem KÜLÖN NÖVÉNNYÉ
akartak lenni; és saját eszük (amely minden színnel összekeveredett)
kormányozta őket.”
T: Látod így megyünk le a ranglétrán! Ha így folytatjuk, nemsokára véglények leszünk.
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G: A majomöröm után; most meg egyenesen növénnyé..
Ebből derül ki, hogy EGÉSZEN MÁSRÓL ÍR, mint amire először gondolnál! Egy dogmatikus, azonnal
készen lenne a válasszal. Kijavítaná a szövegből a növényt, és mondjuk nő-lényt olvasna helyette.
Itt annak az indás kígyónak az értelme!?
T: Amit az előbb mutattál.?
G: Az. A fele kulcsszót lekérdeztem az Univerzum Csatornán. De az itt kapott válaszok is javarészt rejtvényesek.
Olyan ez, mint a Laricsev16. Példák és megoldások, de a lényeg a kettő közé van szorítva – mint házi feladat.
Talán segítenek a Mesterek, de nem készítik el helyettünk a munkát. Ezért van tele a Föld „népművészete”
indákkal és kígyókkal? Mást jelent és kész!

57. ábra: A kozmológia és a népművészei ötvöződése

T: Ember küzdj, és bízva bízzál!
G: Itt találod a Paradicsom almafáinak értelmét?! Az időelágazások a részecske felszíne felé belülről haladva
egyre szaporodnak és a felszín alatt visszafordulóvá és ágasbogassá is válnak. A világot a kisgyermekek, a
legfiatalabb források tartják meg. (Mondja a zsidó hagyomány). A tér rétegrendszere és a részecskék
szimmetria robbanásának világa kölcsönhatásban vannak, és minden létezőt, minden forrásrendszert autonóm
Univerzumnak foghatunk fel. Minden forrás kelti a maga szubjektív világát. Mivel a fény részecskéi is
térforrásként viselkednek, már ezekre is igaz, hogy: minden részecske magányos fenség, északfok, zordon
idegenség, vagyis elkülönült lét az egészben.
Ez természetesen az inferioritás17 állapota is, hiszen mindez mindig a térgeometria, mind a hét hordozó
dimenzió függvénye. A részecske fraktál szerteágazó almafája 6378 évnyi magas? Ez értelmetlennek tűnik, de
te már érted. A részecske a Föld analógiájára lett felosztva. A Föld sugara 6378,3 km. A részecske ilyetén
felosztása nagyon finom belső geometriai gradációt tesz lehetővé, mivel itt hónap, hét, nap, óra, perc,
másodperc és még ennek törtrésze, is rendelkezésünkre áll, emellett kifejezésre jut a rendszer dinamizmusa, a
dolgok történésszerűsége is.
Ádám ezer évig élt volna, de csak 930 évig élt. Itt Hiányzik 70 év. Dávid hetven éves volt (!) amikor
parittyakövével leterítette Góliátot. Nem ez a hetven év hiányzik Ádám életéből??
T: Az életkor nagyság is...?
G: Emlékezz csak az iniciálé rajzolatára! Évát az Isten Ádám oldalbordájából formálta. A rajzon úgy 314
foknál...(53-54. ábra) Miből csinálták az embert a mondák jelentős részében? Sárból, Földből. Minek hívjuk a
Földet? Sártekének. Minek hívták a neutront?
T: Földnek! 1925-ben fedeztük fel.
G: A neutron el tud, és el is bomlik protonra és elektronra. (Szabadon mért felezési ideje 12,7 perc). Az
elektronhéjak védelme híján bizonyára hozzáférhetőbb a fény, a fotínók, vagyis az energia számára, így
néhány perc alatt túlhízik, túltöltődik, túlgerjesztődik, és ez egyre jobban a hidrogén állapot felé sodorja.
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T: Node miből épül fel minden anyag, élő és élettelen? Ezekből! Neutron, proton és elektron.
G: ..és ne feledjük ki a negyedik, de nagyon fontos alkotót, a fényt, az energiát se!
T: Ezt ma úgy emlegetjük, hogy gerjesztettség, vagy környezeti hőmérséklet. Értelek már. De mesélj még a
részecskédről, mitől is lesz megfogható ez az egyre jobban elágazódó és egyre jobban egymásba kuszálódó
almafa?
G: Amikor a tér rétegei átszáguldanak egy ilyen burjánzó hiperstring idővegetáción, minduntalan perturbálják,
háborgatják annak forrásait. Az elágazások során jobbosan és balosan csavarodott másodlagos, harmadlagos,
sokadlagos időpopulációk tachionjai nem egyformán viselkednek a tér egymásba ágyazott rétegrendszerében,
így az éppen azonos idejű ikerforrások az időben ellenkezőleg csúszva olyan okságsértő felszíneket
generálnak, amelyek tükröző időellentmondásként jelennek meg. A jelenség addig tart, ameddig a felületek
időbeli egymás ellen csúszása fennáll.
Ilyenek már a részecske centrumában is keletkeznek, és kisebb csomósodásokat, állandóan változó tükörfoszlányokat, majd egy gömbszerű, belül üreges szférát generálnak. Ez másképp fest az első és az azt követő
periódusokban. Ez az elektron.
Ahogy kifelé haladunk ettől a felszíntől, négy fő jelenség halmazzal van dolgunk, de ezen kívül is két –
„felső” és „alsó” – tartományra kell osztanunk a részecske jelenségét. Az alsó tartományt dominánsan női, a
felső tartományt dominánsan férfi jellegű tachionok uralják. A forráspopulációban 5 és 3/4 keletkezésipusztulási hullám tart állandóan kifelé, a részecske felszíne felé. Ennek hullámhossza (egymástól való
távolsága) nem egész számú többszöröse a részecske sugarának. Ebben viszonyítva; 5 és 3/4 hullámfront
terjed kifelé. A natális fronthullám hullámhossza ezer év körüli, de amint már mondtuk; a részecske sugara
6300 év.
Miközben a jelenség kifelé halad, szaporodnak az elágazások és a hiperstring ágai egyre rövidebbé válnak, és
egyúttal egyre szaporodnak a megfogható időtükrök, és időtükör foszlányok is. Ezek gyakran (és ciklikusan)
lokálisan „zárt” alakzatokat öltenek, és ez úgy néz ki, mint egy gyümölcsfán újra és újra megjelenő termés.
Ezeket a rákövetkező pusztulási hullám természetesen „leszüreteli”. A felszín közelében olyannyira
elszaporodnak a forráspopulációk elemei, hogy itt már valódi tülekedés alakul ki. A felszínen (átlagosan)
370.000 (!) „fiatal” forráspár (női-férfi) (az összesen 740.000 !) működésével, kavargásával számolhatunk. A
részecskét kialakító jelenség, három kezdeti forrásból indulhat ki, vagyis nem kettős, hanem hármas felhasadás
eredménye.
Csak a kezdeti források az igazán maradandóak, hiszen ezek a legkevésbé virtuálisak.
T: Milyenek?!
G: Szóval., ezek azok a források, amelyekből a virtuális források további causalitás sértésekkel keletkeznek.
Ennek a feltételnek a megszűntével a többiek, a kópiák, a másoltok egyszerűen eltűnnek, hiszen ez az okság
oktalansággá lesz. A kisíven forduló tachionok a visszafordulás miatt lemaradva elsodródnak a pusztulási
hullám Vízözönében.
T: Kihalad magából?
G: Hát vagy kihalad, vagy olyan múltjában halad, aminek a forrása, vagyis ő maga, régebben megszűnt és ezzel
ennek a másodlagos, vagy akárhányadlagos másolatnak is megszűnik a létalapja, megszűnik a tápláléka, az
eledele, vagyis belülről kifelé megszűnik a múltszféra, amiben halad, vagy kifelé lehagyja azt. Ezzel esetleg az
ő másodlagos stb. leszármazottai is elvesztik a „kenyerüket” és éhenhalnak. Az ősidők királyai meghaltak,
mert nem találtak táplálékot. (A „valódi” királyokat éppen az éhenhalás szokta a legeslegkevésbé fenyegetni!)
Egy ilyen akcióban lavinaszerűen egész forráspopulációk pusztulnak el. Járványos sajátmúlt-hiányuk lesz...
T: Ez az a világossá lesz és feloldódik...
G: Ez. Csak amit mondtam: csillogóvá lesz. Az aranygyapjú. A legkisebb királyfi megszerzi, és legyőzi vele a
hétfejű sárkányokat, és máris lehet színről színre látni, mert megszületett az anyag, a megfoghatóság és a
megállhatóság. Az atomi szerkezetekkel értelemszerűen az emissziós és abszorpciós szín is megjelenik. Ez a
részecske állandóan keletkező tartálya, időkapszulája vagy minek nevezzem?! Várjál csak.. Hol is van?..
Ezt olvashatod a Böhme könyv előszavában: (13):
„… semelyik test sem egy önmagával, ahogy ez nem csupán az élő teremtményekben, hanem a csillagokban, elemekben, földben, kövekben,
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fémekben, lombokban, füvekben, és fákban is látható. Mindenben méreg
és gonoszság van, s ennek így is kell lennie: különben nem lenne élet,
sem mozgékonyság, nem lenne szín, erény, nehézség és könnyűség vagy
egyéb érzékelhetőség sem, hanem minden semmi lenne.”
T: Igen ez teljesen világos beszéd! Az a nagy kérdés, hogy a susztermajszter 1620-ban honnan tudta, hogy a
csillagok is, és minden élő és élettelen dolog is atomokból áll?
G: Tudod, sokat olvasta az UFO ostobaságokat! (Ahogy neves akadémikusunk nevezte). Hiszen akkoriban
minden suszterinas tudta ezt! 1575-től 1624-ig élt.
A másik szöveg, amit itt rendszeresen citálok, a Kabala, az 1200-as évekből származik. De 3500 éves vagy
meg régebbi leírásokban, kőbevésett emlékekben is lehet olyan részleteket találni, amelyek efféle alapos
tudásra utalnak.
Indiában kiásták egy láthatólag atomtűzben elpusztult város romjait. Hamuvá és üveggé olvadt kövekkel az
epicentrumban. Itt a radioaktivitás is – még most is jól mérhetően – a háttérsugárzás sokszorosa. A Védák
könyveiben is olvashatunk olyan csatáról, ahol légi járművek szerepelnek és olyan fegyver használatáról is
írnak, ami egy egész hadsereg pusztulását hozza, a megmaradt sebesültek pedig a sugárfertőzés tüneteivel
haldoklanak. Csomókban hullik ki a hajuk, daganatok és sugárégések borítják testüket.
Az ember már régen is találékony volt a gyilkolásban és a pusztításban. Ugyanitt a Naprendszerben zajló
űrcsatákról, a Földről is jól látható városnyi űrhajókról és idegen bolygók királyairól és csillagközi űrhajókról
is írnak.
T: Semmi kétség! Biztosan olvasták a „Szkeptikusok” füzetekben a Hogyan csináljunk a konyhaasztalon az
almamagból magfúziót című „népszerű tudományos” kiadványt.
G: Érdekes, hogy ugyanitt már írnak a szűkebb mozgáskörű materializmusról is. (Mint hibásan leegyszerűsítő
tévedésről..). Vagyis; ez is visszatérő gondolatiság.
Ugyanúgy visszatérő, mint a proton szimmetria robbanása, ami újra és újra visszatér a részecske centrumába.
Két fordulat kinn, két fordulat benn. És ennek az ellentettje is. Nézd ezt a rajzot ezzel a furcsa spirális
vortexszel!

58. ábra: A neutron áramlási rendszere a középkorból

Ez a vortex – ha jól megfigyeled – egy legömbölyített ikozaéder. Amikor a proton szórásképét vizsgálták, úgy
találták, hogy az ilyen jellegű hatszögletes árnyképet ad. Az ikozaéder árnyéka ilyen. Az a fenomena, amiről
itt elmondtam hihetetlen mesémet, kvázi 740.000 (!) dimenziós lehet, vagyis nagyon bonyolult lesz a
vizsgálata! Mégis érdemes belemerülnünk ebbe, mert ez a lényeg. Az az aktív komplextér, ami a részecskéket
környezi, minden kölcsönhatás elkülönítésére lehetőséget nyújt majd, de nem önálló tulajdonságként, hanem
mint egy nagyon bonyolult hullámtér lokális fátylaiként, térbeli interferenciájaképpen megnyilvánult
jelenséget.
T: Értem mit akarsz! .. És ezzel nagy lépést tehetnénk a nukleáris fizikában is, hiszen így sok dologra
magyarázatot találnánk. De mi ez a „lokális fátyol” ?
G: Igazából mindig a gravitációról, a gravitációs (időréteg, térréteg) hullámokról van szó. Pontosan olyan térréteg
hullámokról, mint amilyenekben eddig utaztunk, mivel eddigi logikai sorunkban nincs is másunk. A
részecskében kavargó rengeteg forrás görbült dimenziókúpokat és Víz típusú eseményfelszíneket (tachionokat
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és tardionokat) is kelt, és ezek jellegükben nagyon sokfélék lehetnek. Arra gondolj, hogy ezek a pozitív és
negatív időfelszínek sokféle speciális állapotot vehetnek fel és a negatívak is kettős, vagy szimpla, múltjukba
rohanó, kettősen okságsértő, vagy megduplázódott eseményhorizontú tachionfelszíneket is létrehozhatnak.
T: Milyeneket?!
G: Vannak közöttük egyszerűen csak fordulásban lévők, ezek felszíne, eseményhorizontja lényegileg olyan, mint
egy már ábrázolt, egyenesen haladó társáé.
T: Csak ez fordul..
G: Igen, de ezzel egy görbült felszínű kúpot kelt, amelyik persze többnyire csavarodott is.
T: ..de a felszínén a jelenforrástól számítva hátraszámozott az idő, t, t-1, t-2, t-3 stb.?
G: Igen, de a forrás oszcillációja miatt igazából az idő-pikkelyeket lehetne így beszámoznunk. Ezek a szimpla
eseményfelszínű tachionok, amelyek a kanyarodó, a farka felé haladó pikkelyes kígyófarokhoz hasonlíthatók.
Azután szép számmal vannak olyanok is, amelyek causalitást sértenek és belerohannak a „táplálékba”, vagyis
saját magukba (is). Ettől másodlagos, vagyis további forrásokat kezdenek léteztetni, vagyis meglátják magukat
a saját múltjukban. Ezt tehetik úgy, hogy a saját múltfelszínükön haladva csak úgy belekukucskálnak
magukba, vagy mélyebbre hatolva fel is hasadnak a törvény szerint, és ezzel nem is egy, hanem két helyen
kezdenek virtuális forrást (is) léteztetni.
Ez az anyag szimmetria-robbanásának, önálló fraktális halmazként való megnyilvánulásának az oka. Az itt
keletkező szimpla, kettős, vagy egymásba ágyazott tachionfelszínek a körberohangálás, fortyogás miatt
kanyarodó kúpokat, spirálgömböket, fura kúptoroidokat is keltenek és ezt a hihetetlenül összegabalyodott
tachionvilágot már csak a fantáziánkban tudjuk elgondolni, vagy még ott sem. Itt az egymással teljesen
összekeveredett relatív rendszerek robbanásszerű fenomenát hoznak létre. A kezdeti tiszta színekkel ábrázolt
források populációi egymással is összekeverednek, nyelvük bábeli módon megzavarodik.
T: Ez a Böhmében a Turba..?!
G: Ez a turbulencia a Turba.
A már elmesélt tükröző időfelszíneket – az emanációs alaptulajdonság miatt – elhagyó rétegek a végtelenbe
távoznak. Lényegében attól a momentumtól, ahogyan a forrásukat elhagyják, a továbbiakban nem változnak,
de természetesen úgy a felszíneikkel, mind a belső világukkal mindent megváltoztatnak, amit a sajáttérterjedés miatt elérnek. Természetesen itt főképpen a többi „idegen” forrásokra gondolok. Ezeket
perturbálják. Magát az elszabadult állapotot úgy (is) hívták ókori kollégáink, hogy: Szabadság, Hang, Ige,
Beszéd, Zengés, Szó.
T: Megvan!! Már tudom, hogy miért emlegetted a léleknél az információelméleti vonzatokat. Kezdem meglátni a
hátsó gondolataidat!
G: Ennek nagyon örülök! Valóban ITT VAN ELREJTVE az Univerzum egyik leglényegesebb információs
törvénye! Talán nem is az egyik, hanem az egyetlen és legfontosabb.
T: Ha belegondolok, a hatalmasan bonyolult kavargás mellett végül is nagyon egyszerű alapelvek kezdenek itt
kibontakozni!
G: Igen, hiszen lényegében nagyon egyszerű alapelvekre, logikus alapaxiómákra igyekeztünk felrakni
építményünket. A végeredmény persze érthetetlen és követhetetlen végeredményre kell(ene) hogy elvezessen,
hiszen ha egyetlen részecske ilyen magas virtuális dimenziószámban generálja a komplexterét, akkor gondold
el, hogy mindez milyen őrületesen összetett a megnyilvánult Univerzum egészére nézve!
Mielőtt még áttérnénk az előbbi információs vonzatokra, úgy érzem, hogy kicsit még barangolnunk kell a
kölcsönhatások birodalmában...
T: ..hát igen! Kétségkívül lemaradt néhány fontos kérdés! Eszembe jutott egy előbbi (elsikkadt) félmondatod!
Hogy is érted? Mi az, hogy a proton kelti az elektront, és az elektron, pedig a protont?
G: Azt ugye tudjuk, hogy a proton és az elektron nem alakíthatók át egymásba. Vajon miért nem? Semmi kétség,
másról és másról van szó. Ugyanúgy, mint az anyag és az energia esetében is. Bizonyára nem konvertálható
dolgokról lehet itt szó!?
Az előbb azt állítottam, hogy az elektron kelti a protont és a proton az elektront. A SAJÁT ELEKTRONJÁT.
Ezt még kitoldanám, egy sokkal hihetetlenebb állítással, azzal, hogy ez akkor is igaz marad, ha kijön az
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elektron a protonjából – így birtokos viszonyban – és ez az elektron egészen a létezése végéig, (a sajátidők
végezetéig) házasságban marad ezzel a protonnal. Létezni sem tudnak egymás nélkül.
T: Hogy? Azt mondod, hogy egy ilyen részecske-pár örökösen összetartozik? Vagyis a proton és a vele
keletkezett elektron...
G: Pontosan ezt mondom!
T: Ma, de mi lesz akkor, amikor kibújik a kuckóból?., és mi van akkor, ha keringeni kezd a proton körül és
hidrogén lesz? ..és mi van akkor, ha egyszer ez a hidrogén ionizálódik, ..és leszakad a te elektronod? És arról
már nem is beszélek, hogy mi van olyankor, ha egy elektromos kábelen elektronokat vezetünk? ..és ezzel akár
sok ezer kilométerre elvezetjük ezeket az elektronokat a saját protonjaiktól?
G: Akkor is!
T: Igen, ám de mi lesz az atominak már egyáltalán nem nevezhető távolsággal? Onnan is kelti?
G: Onnan is!
T: Ezt most nem fér egészében a fejembe. Brék! Álljunk meg! Eddig logikusnak ható dolgokat mondtál, de most
teljes nálam a filmszakadás...
G: No jó, ragasszuk össze a filmedet! Úgy gondolom, hogy ez a folyamat a nemtér-nemidőn – a Káoszon –
keresztül zajlik le, és így időtlenül gyorsan, és „távolságtalanul” is történik.
Az atomfizikusok már a századunk első felében ismertek olyan jelenséget, amely időtlen sebességgel terjed.
(Nem fénysebességgel, hanem azonnal távolható). Keveset hallani róla, mert hiányosan magyarázható, de léte
kétségtelen. Már Einstein is publikálta.
T: Igen! Tényleg olvastam ilyenről, valóban! Még Einstein idejében figyelték meg, az ötvenes években.
G: Olyan részecskepárokról volt szó, amelyeket eltávolítottak egymástól, és amikor az egyiknek ellenkezőjére
kényszerítették a spinjét, akkor a másik vele fordult. De nem fénysebességgel történt a kölcsönhatás terjedése,
hanem időtlenül gyorsan! A távolság érdektelen volt. Ez a hatás végtelen gyorsan terjed.
T: Aha... Ezt tényleg olvastam!
G: Itt a bizonyíték! Lehetséges a dolog. De hogyan? A téren túl, a tér alatt, a tér között, vagy mondjuk, ahogy
jólesik, létezik egy közegtelen (tértelen? időtelen?) valami, ugyanitt a terünkben, és ebben a semmiben, vagy
nem térszerű valamiben, a nemtér-nemidőben, ahogy az előbb neveztem, a folyamatok nem folyamatok,
hiszen a folyamat idő és térbeli. Ez térközi. Ez a tér térszünetében, a téresszenciák között hullámszerűen
hiányzó, csak Tüzet és Vizet tartalmazó valami. Itt a térbeli és időbeli dolgok szemszögéből egyszerre van
minden és egy helyen is. (Mivel itt nincs hely, és nincs idő!). Ezt érzékeltetni nagyon nehéz, de ennek a
dolognak a létezését sok saját megfigyelésem is alátámasztja!
T: Hogy érted azt, hogy saját megfigyelésed?!
G: Itt megint el kell kalandoznunk egy kicsit, de ezzel talán majd kellően összezavarlak. He-he. A testen kívüli
élményről akarok beszélni!
T: Mi fene köze van a testen kívüli élménynek az atomfizikához?
G: Nagyon is sok! Az előbb a lélekről azt állítottam, hogy részecske (is). Amikor kilépsz a testedből, akkor sok
minden megváltozik körülötted, és mivel teljesen tudatosan vizsgálgathatod így is a világot, (ha jól
kihasználod ezt a furcsa helyzetet), akkor olyan jelenségeket is vizsgálat alá vehetsz, amelyekre a testedbe
zárva nincs is módod!
T: Sajnos ilyet még csak álmomban tudtam átélni, amikor a város felett repkedtem.
G: Az az állapot is tudatos, hiszen repkedés közben nézegetsz és gondolkozol is, arról nem is beszélve, hogy erre
később emlékszel is. De az a lényeg, hogy amennyiben megnézed, akkor ilyenkor egy ezüstszínű szál köt
össze téged a testeddel, ami mélyen alattad a város egyik kis gyufás-skatulyányinak látszó házában az ágyban
alussza az igazak álmát. Ha az nincs ez az ezüstszál, akkor mindezt már nem „álmodod”, és igazából már
nincs is tested.
T: Akkor már halott vagyok!?
G: A legteljesebb mértékben! Halottabb már nem is lehetsz! Mármint akkor már végleg megszakadt az a
dimenziószál, ami – ameddig éltél – összekötött a tested hardverével. Miért mondom el mindezt?...
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T: Értem már! Úgy gondolod, hogy ennek a jelenségnek ugyanaz, vagy hasonló az oka, mint annak, amiről az
előbb folytattunk polémiát?
G: Erről szól a mesém. Ezt a valamit hívják a misztikusok és a spiritiszták fluidszálnak. Persze most ne kérdezd
meg, hogy ha nincs távolság és idő, akkor miért láthatod mégis ezüstös kis köldökzsinórodat, ami a testeddel
összeköt?!
Nem tudom! Egyelőre semmi ötletem... Majd kieszeljük.
T: Valami hasonlóság mégiscsak lehet a két dolog között...
G: ..biztosan van összefüggés! De tényleg semmi ötletem ... Viszont médiumi kísérletek során kiderítettem, hogy
fényévekről is időtlen gyorsan működő rajta keresztül a kapcsolattartás. Nem késik észrevehetően a verbális,
szkriptális18 vagy képi kapcsolat sem.
T: Az egész tudományához talán ez is a segítségünkre lesz! Ha a részecskék hasonlóan működnek, akkor mindez
még hasznos lehet. Ez a telefon fényévekről is használható lenne!
G: Az a félelmetes, hogy már hallottam ilyen IC-ről, amiben ezt az alapelvet már használják. Szerezni sajnos még
nem tudtam ilyet, mert katonai, de ha lesz, akkor majd játszadozunk vele. Jó kis telefont lehetne két ilyen IC
párral csinálni. Két pár, mert csak egy irányba működik. Azt mondták.
T: Sebaj. Ez verné a rádiótelefont! Jó kis duplex vonal lenne..!
G: ..és ha belegondolunk, akkor ezt lehallgatni sem lehet... De nagyon eltértünk az öt kölcsönhatástól!
T: Dehogy! Csak egy hatodikat kezdtünk vizsgálni! Hi-hi. Akkor tehát; hogy is gondolod ezeket?
G: Szerintem teljesen rosszul kezdtünk hozzá! Nem másról és másról lehet szó a kölcsönhatások esetében, csak
más-más domináns interferenciáról. Ha a részecskét környező komplextérre gondolunk, akkor ebben nem
jelennek meg különféle dolgok; csak eredő, együttható, vagy egy helyen ható „interferenciákról”
beszélhetünk. De ezen túl ez nem is egészen olyan interferencia, mint amiről eddig a fénytanban, vagy a
hangtanban beszéltünk, (bár az utóbbihoz nagyon hasonlatos).
Itt van ez a két régi ábra; a hidrogén gerjesztettségi állapotairól. Mit is árul el ez nekünk?

59. ábra: Hidrogénatom különböző állapotai

T: Az elektronfelhő geometriai megnyilvánulása az atomi rendszerben lévő energia szerint változik.
G: Igen, de mi is az, és hogyan is történik?
T: Emeljük a környezeti hőmérsékletet, és ezzel emeljük a gerjesztettséget. Ezt egyetlen atommal is megtehetjük,
vákuumban is, például lézerrel
G: Mi az, hogy környezeti hőmérséklet. Egy bizonyos köbtartalomban megnyilvánuló fénykvantum, vagyis a mi
elgondolásunk szerint térforrás rendszer.
T: Igen ám, de mi van a kémiai energiával?!
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szkriptális: leírt
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G: Talált! Süllyedt! Ez a kérdés nagyon célratörő! De mi is az? ..és ugyanitt; miért tárolódik az energia az atomok
belsejében? Pont ez a kérdés vezet a célunkhoz. Hogyan tárolódik a vegyületekben az energia és miért
szabadul ki, például a kémiai (és nukleáris) folyamatok során?
Nem elég, ha ezt leméregetjük, és táblázatokba foglaljuk, hanem okát is kellene adni!
„Az energia: az a térerősség, amit az illető lény, tárgy, valamit elfoglal,
magába zár vagy kibocsát, vagy evvel bármilyen funkcióba lép.”
Ezt mondták az Univerzum csatornán erről.
T:

Érdekes meghatározás..

G: Isteni! Itt most a „magába zár” esetéről kellene beszélnünk, mert a kémiai folyamatokat citáltad, és ezzel
együtt megemlíthetjük a hőelnyelő, hő-kibocsátó, de a fénytermelő folyamatokat is, mint amilyen például a
kemolumineszencia jelensége.
T: A szentjánosbogár is ezzel világít. Testében kétféle váladékot termel, és amikor ezeket összekeveri, akkor
zöldesen világítani kezd a potroha.
G: Igen, ez az. Ezt mesterségesen is tudjuk. Mit is mutat ez? Azt mutatja, hogy ezeknek a kémiai reakcióknak a
során, akkor, amikor az egyik vegyület a másikba alakul, akkor az atomi világból kiszabadul, vagy elnyelődik
az energia. A kénsav hígításánál kiszabadul, de például a jég megsózásánál elnyelődik. Az nem felmelegszik,
hanem lehűl vagy húsz fokkal.
De nemcsak a fenti reakcióknál történik ilyen, hanem más, nukleárisnak mondott reakcióknál is. Ezeket fizikai
folyamatoknak neveztük, és azzal választottuk el a dolgot, hogy a kémiai reakció során a folyamatokban
szereplő elemek nem alakulnak másik elemmé, ha mégis, akkor azt már fizikai, atomfizikai folyamatnak
nevezzük.
T: Igazából ezt nem lehet élesen elkülöníteni, hiszen a kémiai reakciók során ugyanúgy atomokkal dolgozunk,
mint a nukleáris fizikában. Gondoljunk csak az izotóp elemekre! Itt gyakorlatilag minden kémiailag tiszta
anyag atomsúlyával van egy kis szépséghiba! Hiszen minden elemi – pro analisi – anyag is izotópjainak a
keveréke, és csak átlagos atomsúlyokkal operáltak a század elejétől. Erre természetesen már régen rájöttek a
tudósok, de valahogy „úgy beleszoktak” a Mengyelejev táblázatba. Bár már sokféle új formában is láttam.
G: Vegyük hát vizsgálatba! Gondoljunk ki jobbat! Mi akadályoz ebben? A megszokás?
T: Nagyon erős dolog a megszokás...

60. ábra: Tibeti energia mandala
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ÖTÖDIK BESZÉLGETÉS
A fény és az anyag viszonya
Tiberius: Az előző alakalommal a kölcsönhatásokról, és az energiával kapcsolatos dolgokról beszélgettünk, de
korántsem merítettük ki még ezt a témát. Sok kérdés felmerült bennem, és bízom abban, hogy együttes erővel
választ is találunk ezekre.
George:

Nosza! Ugorjunk a mélyére! Vegyük szemügyre a kölcsönhatásokat!

Gondolkodtam ezen, és újra csak azt tudom mondani; szerintem a kölcsönhatásokat rosszul osztályoztuk.
Hogy is mondjam.. A már feszegetett; időszálakon át „végtelen” sebességgel terjedő (hatodik) kölcsönhatáson
kívül – domináns – interakciós szintek vannak, és ezek a szintek egy és ugyanazon dolognak a
KÜLÖNBÖZŐNEK MUTATKOZÓ manifesztációi.
Ha elmélyedünk a kérdésben, akkor – amennyiben helyes volt a feltevésünk – és ha jól gondoltuk el a
részecske világát, úgy az egy rettentően komplex hullámvilág, aminek persze nem sok köze van a mai
szemléletünkhöz, a hullámokról alkotott elképzeléseinkhez, a hang vagy elektromágneses hullámokhoz. Bár a
longitudinális jelleg miatt a hanggal fennáll némi logikai rokonság.
T: Ezért is hívták; Hangnak?
G: Ezért. Leginkább a holografikus, a fény-hologramok oldaláról közelítő hipotézisekhez tudnám csak
hasonlítani, de igazából a fény, mint hasonlat úgyszintén félrevezető lehet. Itt, az ebben az elgondolásban
használt fény, már nem az a fény, amit az iskoláinkban tanítunk.
T: Persze a fény ugyanaz, csak az elgondolása, a megközelítése teljesen más, mint amivel eddig találkozhattunk a
tanulmányaink során. Így a fény téridőből áll és abból tartja fenn causalitás-sértő világát. Vagyis talán nem is
elektromágneses hullám, hanem más? De itt az anyag is hasonló valami, csak a részecskékben nem egyirányba csavarodóak a forrásterek, hanem jobbra és balra egyaránt csavarodnak. Jól mondom?
G: Igen! Elnézést a pongyolaságért. Pontosan írtad le a jelenséget.
Az anyag forrásvilága százezerszeresen bonyolultabb a fénynél, és valóban az ellene-fordulás az anyag
keletkezésének és létének is az oka. Ettől viselkedik a számunkra úgy, mintha szilárd valamit is tartalmazna. A
felszínek időtükrei olyan áthatolhatatlanok, mint egy olyan felület, amelynek az egyik oldalán ma, a másik
oldalán tegnapelőtt, vagy holnapután lenne. Persze a részecskékben hihetetlenül pici időbeli eltérése csak
virtuálisan hozhatja létre a megfoghatóságot és a csalóka „szilárdságot” is.
Igen ám, de a részecske jelensége belül üreges, és én ráadásul nem is mereven zárt felületűnek gondolom.
Koponyaforma, kristályharmattal teli, levegőből való bőr fedi írja róla az ókori Sifra di-Ceniutha. Az
egyensúlyban lebegő felszín – vagy inkább mondanám; a húsz felszíni pikkelyt alkotó időtükör – nem zár
hermetikusan. A részecske egy legömbölyített sarkú, és élű ikozaéderhez hasonlítható, amilyet a múltkor
mutattam azon a vortexen.
A részecske belvilágába behatoló fényforrásterek, – a fotínók – rabul esnek, és a belső felszíneken pattogva
felhalmozódnak a részecske belsejében. Ezek a felszínek nem éppen szabályos felszínűek, és a belső
geometria függvényében folyamatosan változtatják is az alakjukat. Totálisan tükröző felületek, hiszen itt
időtükrökről beszéltünk. Az már más kérdés, hogy egy ágasbogas belső geometriában milyen utakat is járnak
be ezek a fotínók, mert a folyamatosan változó, előtűnő és megszűnő időfelszínek ezt állandóan másképpen és
másképpen determinálják.
T: Értem már mit akarsz! Így megoldódna az a fogas kérdés, hogy hogyan tárolódik az energia az atomokban.
De egyúttal megoldódik a gerjesztett atomok megváltozott megnyilvánulásának a gondja is, hiszen a
protonban vagy a neutronban felhalmozódott energia már együttes hullámteret alkot a részecskével.
G: Pontosan. Amellett, hogy a fény forráselemei megőrzik a sajátidejük sajátuniverzumát, önállóan vizsgálható
szubjektumok, individuumok19 maradnak.
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Ahogy változik a beszorult fotínók mennyisége, úgy változik a részecske eredő geometriája is, amelyet a
forrástachionok tartanak állandóan egyensúlyban, vagy jobban mondva igyekeznek kiegyensúlyozni a
felszínek aranygyapját. Ez lebegése során állandóan kavarog, és tényleg gyapjas kinézése lehet, miután a
források a felszíni zónában már csak rövid utakat futnak be, s ezek az utak időnként visszakanyarodóak is.
T: A lényeg az, hogy úgy gondolod, hogy a fotínók a részecskék belső üregébe hatolva el tudnak tárolódni, fel
tudnak halmozódni.
G: Igen.
T: Így az a hidrogén – amit a múltkor nézegettünk – teljesen természetes módon változtatja az elektronfelhőjének
a geometriai alakzatait, hiszen a benne lévő fotínók és a proton-elektron szerinti együttes komplexterei ezt így
is határozzák meg.
G: Igen, de ezzel maga a nukleon is megváltozik. Ezt egészen addig lehet fokozni, amikor már felborul az addig
nagyon stabilnak mutatkozó keletkezési geometriája, és az anyagi részecske szimmetria robbanása egészen
egyszerűen elpukkan. Igazából semmi sem marad belőle, esetleg néhány tachion, ami szerteszét rohan az űrbe.
Nem lehet kétséges, hogy ilyenkor egyáltalán nem érvényes az anyagmegmaradás törvénye. Ez csak bizonyos
intervallumon belül lehet reális.
T: ..és az energia..?
G: Azt gondoltuk régebben, hogy ilyenkor az anyag energiává alakul, és le is írtuk a képleteinket erre. De nem
alakul azzá! Vagyis a képletek leíródtak, és igazolni kívánták a megfigyeléseket, de azután az energiamegmaradás törvényéről is kiderült, hogy nagyon skolasztikus, hogy ne mondjam, eléggé mechanisztikus
szerzemény.
Egy ilyen részecske teljes pusztulásánál persze a benne eddig rabul eltett fotínók is szerterohannak, és mivel
ezek saját szubjektív geometriájukban léteznek, egyszerűen elhagyják szertefoszlott börtönüket.
T: Persze., akkor itt nem két foton keletkezik, ahogy régebben leírták, hanem a fotínók milliói vagy milliárdjai
rohannak szerteszét a nukleon-pusztulási esemény környezetébe. De akkor mi van a kénsavnál? Mitől is
melegszik, amikor hígítjuk?
G: Ugyanaz, csak ilyenkor nem foszlik szét a kénatom valamelyik protonja vagy neutronja, hanem csak miután
megváltozik a hullámkörnyezete a hígítás folyamán, a vízbe csorgatott kénsav atomjai rendszert váltanak,
változik a gerjesztettségi állapotuk.
Ilyenkor a hígítás, disszociáció20 sebességének függvényében a kénsavmolekulát nagyszámú fotínó hagyja el,
és ez a kénsavmolekula keringő elektronjainak, és a vízmolekulák keringő elektronjainak a függvényében egy
javarészt infravörös tartományba eső hőleadási folyamatot produkál.
Ha vizet öntünk a kénsavba, ez azonnal felforr, és fröcsköl az egész lötty. Ilyenkor a hőfelszabadulás viharos
és veszélyes is. Ezért szoktuk üvegbot segítségével lassan csorgatni a vízbe a kénsavat. Ha analizálod a
folyamat során keletkező „fényből” a spektrális összetevőket, akkor az a vízre és a kénsavra jellemző elnyelési
vonalakat hordozza, mint emissziós színképet. Az itt keletkező fény túlnyomóan infravörös.
T: Egyúttal a lötty energiaállapotát, és az esetleges szennyezőket is kimutathatjuk ilyenkor Így gondolod?
G: Persze, hiszen minden a folyamatban részvevő atom lekaszálja az elektronjaival a magáét. Értelemszerűen
csak azt tudja lekaszálni, amilyen spektrumrészlet a rendelkezésére áll.
T: Az atommagokból a spektrum nagyon magas rezgésszámú komponensei jelenhetnek meg?
G: Talán úgy lenne helyesebb a dolgot kifejeznünk, hogy sűrű és ritka. Sűrűn vagy ritkábban száguldoznak a
fotínók. Ezt ma magasabb és alacsonyabb rezgésű elektromágneses jelenségként igyekszünk leírni. A sűrűbb,
több térforrást hordozó közeg az intenzitást jelent a mai fizikában, de más módon is igyekeztünk
csoportosítani. A színek és a zenei harmóniák között nagyon mély összefüggést látok. Ez a zenei harmónia
természetesen általános lehet minden rotális és harmonikus rezgés stabilizálódása, tartóssá válása esetén. Itt
„hosszúidejű” jelenségeket értek ezeken.
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T: A mai csoportosításunk nagyenergiájú és kisenergiájú sugárzás, ipari és medicinális Röntgen, gamma
sugárzás, ultraibolya fény, látható fény, hősugárzás (infravörös)., kategóriákba igyekszik ezt besorolni.
G: Erre gondoltam. A baj az, hogy a fogalmak vészesen zavarosak és gyakran rossz konklúziókkal fűszerezettek
is.

61. ábra: A fotínó

Itt ez a két egyszerűsített metszeti ábra a fotínóról. A sprirálgömbök természetesen nem ilyen határoltak,
hanem ez a spirál a „végtelenig” tart. Itt az a fal, amiről már beszéltünk a fénynél, és itt van az elképzelésem,
egy ábra a fény forrásszerkezetéről. Hasonlóan a térhez, itt is kúpos, körberohangáló, egymást keltő
jelenségekről van szó.
T: De jó, ezt még nem is láttam! Mutasd csak. Ez hullámszerű és egyúttal ütköztethető is, hiszen a feltorlódott
sajátidőt csak a feltorlódás ideje alatt lehet átszelni. Nesze neked elektromágneses hullám!; „Részecske” ami
sohasem volt részecske, foton, ami eszerint nem is létezik, mint egység?
G: Nagyon jó felé kutatta valamikor, a magyar Jánosi professzor is a Fizikai Intézetben. Azt mondta, hogy
amennyiben a foton létezik, akkor annak 2-3 méteresnek kellene lennie, hiszen 10-8 másodperc alatt
keletkezik. Legalább is ilyesmit mértek annakidején. Ha igen; ennyi idő alatt a fény valóban ennyit halad.
Métereket. Kútban akarta lemérni a dolgot. Kinevették érte, mert akkoriban általánosan parányi bogyócskának
hitték a fény legkisebb elemét. Pedig nagyon is logikus a gondolat. A foton az egy irányból értelmezett fotínók
serege lehet, ha egyáltalán szükségünk lesz rá a munkánk során.
T: Tetszik ez a rajz a fotínóról. Nagyon jól érzékelteti azt, hogy az egyik miért verődik vissza és a másik miért
hatol át.
G: Érzékelteti, csak az a kérdés, hogy igaz-e! Azért talán van ebben valami.. A neutrínót számítógépes
modellezéssel furcsa kis cseppalakú, esőcseppalakú dolognak ábrázolták. Ha ez a metszeti rajzot
megszemléled, akkor ennek a trajektóriái nagyon hasonlóak a cseppalakhoz.
T: Az a szép, hogy ez nem mérés alapján jött így ki, hanem tisztán logikai úton. Ez a geometria mégis hasonlót
sugall, vagy érzékeltet., hogy is . mondjam..
G: Ha megszemléled a fotínót, akkor az is kiderül, hogy ennek le kell lassulni az anyagi közegben, de mennél
lassabb, annál gyorsabb... vagy, hogy is fejezzem ki, annál kevésbé verődik vissza. Megy, és az anyagba érve
lelassul, de alig okoz mérhető változást, hiszen minden irányból érkező társai, az anyagban kerengő fény, és
maga az anyag is olyan kaotikus módon megzavarják az egyetlen fotínó kölcsönhatásainak megfigyelését,
hogy az csak nagy véráldozatok, akarom mondani pénzáldozatok árán lenne kimutatható. Már a létezése,
megnyilvánulása is kissé rejtélyes.
T: A látható fényről már sokkal többet tudunk, de igazából idáig sok olyan dolgot is mértünk, amivel
tulajdonképpen nem tudtunk mit kezdeni. Ahogy a méréseinkben pontosabbak lettünk, úgy lettek az
eredmények egyre érthetetlenebbek. Távolható fotonok, időtlenül gyors jelenségek...
G: ...és az elektromágnesességgel kapcsolatban egyre több a bizonytalanság, és egyre kevésbé hihetőek a
magyarázatok. Pedig már minden olyan világosnak és egyértelműnek látszott., de ne menjünk még ebbe bele,
hiszen olyan sok dolgot nem tisztáztunk! Például azt; hogy mi is lehet az elektromos és mágneses?
T: Van erről elgondolásod?
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G: Igazán tiszta képem még nincs, de azért – úgy munkahipotézis szintjén – kieszeltem már egy-két dolgot. Az
elektromos töltésnek tartott vagy megfigyelt jelenség magyarázatával kezdjük.
T: Tehát mi is az: elektron.??
G: Az elektron az elszakítottság, a kettéosztottság. Azt állítottam, hogy a világegyetem anyaga a neutronok
skáláján – pontosítva barion-skálán, Földskálán – (formájában) keletkezik, ami azután elbomlik két további
részecskére, és ez a bomlás reverzibilis, vagyis visszafordítható. Persze minden barion-osztály (duál) kettőre
bontható és ne felejtsük ki paritásukat, antianyagi megfelelőiket se.
T: A protonból kijövő elektron így visszakerülhet a protonba. Ezt így is tapasztaljuk. Egy protonból és egy
elektronból valóban egy neutron alakul ki.
G: Lehet, hogy nem is jön ki? De nem mindegy ám, hogy a sajátját gyömöszölöd bele, vagy egy teljesen idegen
elektront! Ezt a műveletet hidrogénnel érdemes lenne megkísérelni, hiszen ott feltehetően a saját
elektronpárjával alkot rendszert a proton.
A megtapasztalt világ legtartósabb építőkockái ezek lehetnek, ezek azok, amelyek tartósan együtt maradó
szimmetriák. A neutron, és a belőle bomló proton és elektron. Ezt ma így írjuk le:

(b) n0 ⇔ (b) p+ + (b) e− + (b) fény
( j) n0 ⇔ ( j) anti p− + ( j) pozitron + + ( j) fény

itt: (b) = balos
itt: (j) = jobbos

De gondoljunk bele! Akkor, amikor kilép a protonból egy elektron, akkor mindkettő nagyon nagy változást
szenvedhet. Ez annak ellenére is így lehet, hogy a nemtér-nemidőn át összeköttetésben maradnak. Olyannyira,
hogy a proton akkor is „belül” látja a feleségét, amikor „házon kívül” tartózkodik, hiszen lényegében onnan,
belülről kelti, amikor kint cselleng. Legfeljebb kettőt lát egy helyett. Ez a virtuális bigámia... Amikor kint
hastáncol körülötte az asszony, akkor is bent főzi a vacsorát.
T: Hát persze! Hiszen az együtt keletkező forráshalmaz két halmazra „szakad” ugyan, és ezek a tér más-más
helyére kerültek, de a jelenség akkor is csak belülről kifelé jön, és – mint egy Klein-palack – kívülről befelé is.
Ezt igazán akkor fogjuk megérteni, ha jobban értjük majd a tér negyedik kiteljesedését.
G: De az időben talán nem kerül kívülre?
T: Eddig a komplexterük kioltotta egymás „elektromos” interferenciáit, és ezután – a kettészakadtság miatt –
külön-külön nyilvánulnak meg..?
G: Valahogy így... A kioltott interferencia inkább legyen közömbösített, hiszen tömegjelenségeik szerint így is
megnyilvánulnak.
T: Mert akár így, akár úgy, de görbült teret generálnak. Egy térgörbület esszenciája teljesen mindegy, hogy
jobbos, vagy balos, mindenképpen hasonló interakciókat okoz, csak ellenkezőt forgat?
G: ..csak ellenkezőleg áramló..
T: ...csak ellenkezőleg áramló eredő-jelenséget hoz létre.
G: Evidens, különben nem közömbösíthetnék egymást elektromosan.
T: Ha egymásban megbújva kifelé „közömbösek”, semlegesek, akkor különválva ellenkező polaritással illő
megnyilvánulniuk.
G: Miben térhetnek el? Csakis az „interferenciák” látszólagos eredőiben! Kifelé vagy befelé áramlik a virtuális
eredőtér. Valójában persze a térkomplex kifelé áramlik, csak a sok forrás együttes eredő interferenciái
áramlanak kifelé, vagy befelé.
T: Értelek. Ezért nem a proton anyagi felszíne forog másfélszeres fénysebességgel, hanem a keltő fenomena
fortyogása által generált interferenciák teszik ezt. Ez fázissebesség.
G: Így, pontosan így gondolom! A teljesen tömegtelen időtükrök forognak ilyen sebesen, és nem a tömeg. Az az
érdekes, hogy az anyagban – ha jól belegondolunk – semminek nincs tömege!
Az időforrásoknak nincs, hiszen pontszerűek és tömegtelenek. Az anyaginak érzékelt megfogható felszín,
Mája, Isis fátyla, szintén tömegtelen, és ilyen az anyag belseje, vagy környezete is. Szerintem ugyanez a
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helyzet az elektromosság jelenségénél is. Ott is csak az eredő erők megnyilvánulásával van dolgunk, mivel
maga a részecske sem áll másból, csak fura táncot járó tachionokból.
T: Megvan! Ezt a táncot hívták hétfátyol-táncnak!?
G: Igen. Az Univerzum hét kölcsönhatási szintjét hívták annak. De a terünk is hétszintű, hiszen 6+1 dimenziós,
ha a hordozó Anyát is hozzáadjuk. Kihagyni durva figyelmetlenség lenne. Ezek lényegében holisztikus
megnyilvánulási szintek.
Ma négyféle kölcsönhatást emlegetünk és most kóstolgatjuk az ötödiket. Az ötödik erőnek mondott
kölcsönhatást, amelyik mindegyik eddig ismert kölcsönhatásnál erősebbnek mutatja magát, és a részecskék
egymással nagyon közeli oppozíciójánál jelentkezik. A tömegvonzás ezen a határon hirtelen megfordul és egy
minden eddigi erőnél nagyobb erejű taszítássá változik.
T: Mi a hét fátyolból a külső fátylakat vizsgáljuk. Ha jól értettem az ókori szöveget, akkor a részecske felszínét
nevezték negyedik fátyolnak, Ízisz elszakíthatatlan, áthatolhatatlan, csillogó fátylának, vagy Indiában ugyanezt
hívták Mája fátylának, a megfoghatóság káprázatának.
G: Ez egyértelmű, nagyon találó, és kifejezi a lényeget. A megfoghatóság, az anyag; csak látszat. Levegőből való
bőr fedi. Ez nem más, mint erő, energia, gravitációs hullám, téridő hullám, és végső soron, de nem
utolsósorban, hanem nagyon is az elsőben; IDŐ. A létezés maga.
T: Az őspont örökösen volt vagy sem? Talán majd erre is rájövünk. Én úgy gondolom, hogy jelenleg felesleges
dolog a szinguláris pont létének, illetve keletkezésének körülményeiről vitatkoznunk, ez majd később is
megvilágosodhat előttünk, sokkal lényegesebb dolog az, hogy a körülöttünk megnyilvánult dolgokban fellépő
számtalan érdekes jelenségre értelmes magyarázatokat találjunk.
G: Jó! Egyelőre fogadjuk el axióma, a kijelentés szintjén az őskezdetek, a Káosz kialakulásának alaptörvényeit.
Voltak ilyen őspontok és ezek valahogy így hatottak egymásra és kész! Ha nem kellenek további törvények, és
innen kezdve le tudjuk vezetni az egymásba ágyazott egymásból keletkező, jobban mondva az őspont
időrendszeréből, létezéséből keletkező Világegyetemet, úgy máris nagyon sokat haladtunk a megértés útján.
T: Tulajdonképpen még azzal is kiegyezek, hogy misztikus, vagy ősi források tudásanyagát is előbányásszuk az
idő feneketlen kútjából.
G: Még jó! A teljes megismeréséhez a teljeset kell vizsgálnunk! Minden dolgot meg kell fontolni. Igaz, nem igaz,
lehetséges, lehetetlen, elképzelhető, elképzelhetetlen. Mindezt mindig úgy kell csinálni, hogy egyelőre az.
Nem praktikus dogmatikusan lefagyasztani magad, mert még majd nem tudnak kiolvasztani.
T: Szerintem ahhoz kell a legnagyobb bátorság, hogy tévedéseinket is fel merjük vállalni. Azok az emberek
szoktak a leginkább megtörni egy-egy változás során, akik leegyszerűsített világot építenek maguk köré, és
amikor először meglátják kívülről; csodásnak palotának hitt klozettjüket, akkor még az is előfordul, hogy
váltig állítják; ezt nem is ők csinálták.
G: Vagy úgy csinálnak, mint Galileo Gallilei mester kollegái 1609-ben. Nem hiszik el, hogy a Jupiternek is
vannak holdjai, és ezért nem is néznek bele a távcsőbe. „Nem kíváncsiak erre a butaságra.., erre az
ostobaságra.”
T: Sőt! Ha nyilvánvaló vaksiságukat sokáig piszkálod, még arra is képesek, hogy kicsináljanak a többi vaksi
segítségével! Mint Gallileit.
G: Azok a bizonyítékok, amelyek ránk maradtak, gondolkodóba ejtőek. Az ősi kultúrák maradványai és a
megmaradt néhány írás felett nem hajbókolni, vagy hüledezni kell, hanem meg kell érteni belőlük ősapáink és
ősanyáink üzeneteit!
T: Az esetleges tévedéseiket is. Tanulhatunk belőle.
G: Ugyanígy vagyok a Szentkönyvekkel is. Képtelen vagyok imádni. Olyan érzésem volna ilyenkor, mintha egy
fizikakönyv előtt kellene hajbókolnom! Ez nekem babona! Akkor is az, ha maga az Isten diktálta őket. Ha van,
jól van! Legyen, és mélységesen tisztelem a tudását. Ha többet, vagy mindent tud, akkor érdemes rá
odafigyelni, mint Mesterre. Szeretni kell; mint Alkotót, tanítót, óvó Atyát, Teremtőt.
T: De megérteni, megérteni sokkal jobb lenne! Megérteni az ősi szövegekben elrejtett tudást! Merthogy tudtak
valamit a lényegből, az már előttem sem kétséges!
G: Az biztos, hogy gyakran a számítástechnikánkban is alkalmazott védelmi eljárások vannak ezekben a sok ezer
éves ősi szövegekben, bármilyen hihetetlenül is hangzik. A hieroglifákban is ott a kettes számrendszer és
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gyorsabb, okosabb stílusú műveletvégzéssel, mint a mai Boole algebra. Méghozzá a Risc-gépek (Reduced
Instruction Set Computing) legmodernebb stílusában. Ezt persze csak most ismerhettük fel, hiszen egy
történész régebben csak az ablakon át látott számítógépet, és egy számítógépes szakembernek meg kukkja sem
volt a hieroglifákról. Most, amikor számítógépes adatfeldolgozásra kerültek a hieroglifák is, csak most
derülhetett erre fény.

62. ábra: Rind papirusz részlete

T: Mert már az egyiptológus is ért a modern technikához, hiszen hozzáfér. Ott az asztalán a saját gépe. Ez
mostanság nem valami mumus, hiszen gyermekkorától ezzel játszott.
G: Itt van ez a papirusz. A Számítástechnika újságban jelent meg egy cikk róla. Ez a lap itt. Nem olyan régen
találtak rá. Bináris műveletvégzést oktató írással van tele. A cikk egyértelműen jelzi: Nagy tévedésekben
vagyunk az emberiség múltjával kapcsolatban! Beképzeltük magunkat!
T: De akkor miért nem ásunk ki ókori számítógépeket?!
G: Lehet, hogy még mindig nokedliszaggatónak nézik az archeológusok. Gondolj csak arra, hogy mit tenne egy
ungada-bungada busman egy laptoppal? Tükörnek rossz, kalapácsnak törékeny, az a kis „READY >.>.>.>
meg a világon semmit sem jelent neki. Érdekesen pislog az a kis pucuka; >.>.>.> Pötty-pötty-pötty. (Ha be
tudja kapcsolni.)
Harminc évvel ezelőtt még csöves otrombaságok jelentették a modern technikát. Még volt alkalmam ezeket
szervizelni. Ma ez néhány chipbe van belezsúfolva. Itt van ez a gép. Csak a számok látszanak rajta, hajlékony,
és vékony, mint egy kártyalap. Emellett szemtelen módon teljesen átlátszó. De egészen jó kis számológép.
T: Értem mit akarsz! Találsz egy sírban, vagy egy más ásatásnál egy fura alakú kristályt. Nézegeted, azután
kiteszed egy vitrinbe, a múzeumodban.
G: Aztán jön egy „buggyant” pofa, egy látogató, és erősködik, hogy ez nem akármi, (amit ráírtál), hanem más!
Pld; Ez egy szuper-komputer, ami ezt meg azt tud.
T: Erre; kitessékelik a múzeumból, mint egy hibbant idiótát...
G: Pedig lehet, hogy használni is tudná... Lehet, hogy az az idióta, aki elküldi... Óóó! Majd elfelejtjük a másik
fontos dolgot! Mi is okozhatja a delejt!? ..a mágnességet?
T: ..a domének rendezettségi helyzetétől függő jelenség, amelyek pólusaikkal elrendeződve kifelé eredő
mágneses jelenségek alakjában nyilvánulnak meg.
Látom az arckifejezésedről, hogy elégedetlen vagy...
G: Persze, mert a domén egy makro, az atom meg mikro. Doménatomot még a fene se látott! Miből áll a vas, az
acél, a magnetit? Doménekből? Egy csudát! Vasatomokból áll.
A nikkel is magnetikus, de a legerősebb mágneseinket mégis magukban alig vagy egyáltalán nem
mágnesezhető Báriummal, Kobalttal, és újabban Szamáriummal fűszerezzük. Ezzel 40.000-szeresen erősebb
mágnes is előállítható, mint a magnetit.
T: De ha nem a domének, akkor mi? Akkor maguknak a vasatomoknak, vagy más „mágneses tulajdonságú”
anyagoknak, akarom mondani atomoknak, kell kialakítania a mágneses jelenséget?!
G: Csakis! Mivel nincs is másunk. Atomok és energia. Nincs semmi másunk. Ezekkel garázdálkodjunk!
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T: Akkor ez az elektromos jelenségnek a mellékterméke? Szerintem igen, de hogyan?
G: Úgy tudom elgondolni, és ez minden atomra vonatkozik, hogy ...mi is van? Egy atom körül az
energiaszintjének függvényében keringenek az elektronok, az elektronjai, és ezek még a saját tengelyük körül
is pörögnek. Egy kicsit olyan Niels-Bohr féle atommodellben képzeld el most! Átmenetileg! Ezek az
elektronok nem egy síkban keringenek, mint a bolygók a Nap körül, hanem mindenféle – az atomra aktuálisan
jellemző – pályán.
T: De akkor mi lesz a tapasztalt felhőszerű viselkedésükkel?!
G: Jó-jó! Csak egyelőre gondoljuk így, a megértés miatt!
..az elektron spinjétől függően polárosan áramló erőteret kelt és ez annak is a függvénye, ..hogy is mondjam..
mondjuk azt, hogy van északi és déli pólusa, és egyébként; mint balos spinű részecske fejjel lefelé is keringhet
a többiekhez képest, és ekkor a delej, a mágneses pólusa is vele együtt áll fejre. Ez nem domén, ez egy atomon
belüli jelenség.
T: Itt is összetartozó proton-elektron párokkal gondolod el a dolgot?
G: Igen. Főképpen azzal, mert nincs is másunk. Vagyis a proton késedelem nélkül (!!) vele fordul. A protonja. A
sajátja. Egy ilyen keringő elektront megfelelő külső erőkkel, erőterekkel arra kényszerítünk, hogy átugorjon
egy másik interferencia öbölbe, gödörbe, vagy hogyan is nevezzük, akkor itt tovább kering. Mennél több
részecske pár alkot egy atomot, annál komplexebb lesz ez a hullámvilág is. Ezt a változást talán a spektrum
analízisével is ki lehet mutatni.
T: Úgy gondolod, hogy például egy Röntgen-spektrométerrel ez jellemzően megjelenik?
G: Talán igen.., vagy más tartományban.., de biztosan megjelenik. Ha az elektron más elektronhéjra kényszerül,
jobban mondva ez talán nem jelent „annyira” más héjat, csak a „nyugalmi” interferencia egy másik
lehetőségét, gödrét a héjon. Mert térbeli, héjszerű, dologról van szó. Ez a héj persze messze nem kötelezően
gömbszerű. Például; amikor nem „s” héj. Mert bizony gyakran tapasztaljuk a méréseknél, hogy mintha a
keringő elektronok útja átvezetne a tömör magon is!
T: Igen. Így van. Így logikus amit feltételezel. Miért is lennének ezek az interferencia mélyedések egysíkban? Itt
minden térbeli kiterjedésű..
G: ITT.
T: Mi ez a sejtelmes; itt?
G: Itt, mert szerintem vannak sík Univerzumok is! Ezt sok médiumi közlésben is leírták, és a
dimenziófejlődésnek ezt a lehetséges lépését mi egyszerűen kihagytuk. Nemrégen rájöttünk egy érdekes
dologra! Áao-val golyóztunk a dolgon, és megforgattuk az x,y,z térkoordinátát, de úgy, hogy mindegyik
forogjon egy általa képviselt síkon az origó körül, vagyis a rá merőleges normálisán. Nagyon fura dolog jött
ki! Áao vette észre. Nézd csak itt van ez a két jellegzetes kiemelt ábra. Két állapot között oszcillál a dolog,
vagy másképpen: két határállapot között változik. Az egyiknél egy oktaéder csúcsaira gondolj, de mi van itt a
másodikon?!

63. ábra: A forgás-dimmziók 2D – 3D állapota

Soha nem gondoltunk volna, hogy ezek az egyenletesen a keresztirányú tengelyük mentén forgatott rudak
olyan állapotot is felvesznek, hogy így; teljesen egy síkban vannak. Itt az első képen. Itt, felmerül egy
ciklikusan síkbeli térforrás lehetősége is? Talán nem ilyen, de a lehetőséget fel lehet benne fedezni.
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T: Tényleg nem gondoltam volna., ez így forog, ez meg így., ez meg.. Naa... nem tudom átlátni!
Te!? Ez nem egyszerre forog minden tengelye körül és akkor a térbeli kereszt merev egymáshoz?
G: Nem. Nézd meg! Betöltőm. Na itt van. Ha minden tengely körül egyenletesen forgatod – azonos sebességgel –
akkor ez jön ki belőle. Mi is nagyon meglepődtünk!
T: Tényleg nem gondolná az ember. Fura egy geometria..
G: De nagyon eltértünk a „delejtől”! Mi is lehet a mágnesesség? Úgy gondolom, hogy a dolog kulcsa az
elektronok keringési síkjában, és a keringési irányában van elrejtve. Azzal, hogy több elektront késztetünk egy
síkban és azonos irányban való, tehát nem retrográd21 keringésre, egyúttal olyan távolható térmanipulációt is
létrehozunk, ami a miáltalunk mágnesességnek elnevezett jelenségben nyilvánul meg. Minél több elektron
kering „egy síkban”, arra keresztirányban annál erősebb a térmanipuláció.
Ha ezek nem rendezhetőek tartósan így (mert nincs ilyen alkalmas „interferencia gödör”) akkor nem
mágnesezhetőnek mondjuk az anyagot.
Bár láttam, (működése közben) egy érdekes szerkentyűt, amiben volt egy kis fémcsésze, ebben fura, fémes
kinézésű kristályok voltak „hegesztve”, abba kellett beletuszkolni egy gyufaszálat, és fel lehetett benne
mágnesezni! Nem volt benne mágnes. Láttam működni. Meglepő volt. Egy barátom mutatta az Egyetemen.
Maga a csésze és tartalma nem mágneses! Sok jel mutat arra, hogy az ortodoxián túl, még sok érdekes dolgot
felfedezhetünk a mágneses jelenségek kutatása során is. Szlovákiából kapta a feltalálójától.
T: Az amit mondtál az elektronpályákról, nagyon elgondolkoztatott. Nem is lehetetlen. Valóban, az atomok
szintjén kellene megtalálnunk a megoldást, hiszen egyetlen atom, sőt egyetlen részecske mágneses
momentumát is mérhetjük, és logikus, hogy ezen a szinten már megértsük a működési elveket, vagy a
jelenségeket kiváltó okokat is. Jaj! Olvastad azt a svájci publikációt, amit Olivér Crane nyomán írtak?
G: Az RQS effektusról? Igen. Olvastam. Itt van az újságuk a polcomon. Érdekes elgondolás a mágnesességről, és
ráadásul igaznak is látszik. Itt egy hosszanti irányban mágnesezett mágnesrúd körül fellépő jelenséget írnak le.
Itt nem erővonalakról beszélnek, ami elindul a déli pólustól és visszafordulva eltűnik az északi sarokban,
hanem egy a köröző áramlásról, ami a délinél óra egyező a pólus körül, az északinál óra ellenkező.. Ebből
állítólag komoly áramot is ki tudtak csatolni.
T: Ha igaz, akkor ez jól egyezik azzal, amit a mágnességről mondtál, hogy ezt az egy-irányba és egy-síkban
keringő elektronok okozhatják, függetlenül az atomtól.
G: Hogyhogy függetlenül?
T: Úgy értem, hogy függetlenül attól, hogy vasról, kobaltról, nikkelről, vagy általunk nem mágnesezhetőnek
mondott gyufaszálról és annak szénatomjairól, vagy nitrogénatomjairól van szó.
G: Igen. Valószínűleg csak az egysíkú keringés a lényeg.
Minden olyan atom, molekula, vagy kristályszerkezet, amiben az elektronok egy-síkban és egy-irányba
keringenek, a külső világ felé is mágneses megnyilvánulásokat mutat. Ha egy anyag atomjainak elektronhéjai
nagy területen egy síkban való keringést kezdenek, akkor azt az anyagi zónát fogjuk mágnesesnek mérni. Ha
összezavarodottan keringenek, akkor pedig nem, hisz kifelé az eredő mágneses tér nyilvánul meg a
műszereinknek.
A „B” vektor irányultsága az atomi rendszer eredője fluxus sűrűségéből adódik, de ne felejtsük el, hogy az
egymás mellet rögzült atomok (például egy kristályrácsban) ugyanúgy viselkednek egymással, mintha kis
elemi mágnesek lennének. Vagyis az egyneműek taszítják egymást, a különneműek vonzódnak egymáshoz. Ez
a bipoláros viselkedés minden atomra jellemző. Az, hogy egyes atomok mégis mágneses jelenségeket
mutatnak, az nem általános, hanem rendhagyó viselkedés.
T: Az előbb mintha éppen az ellenkezőjét állítottad volna!
G: Dehogy! Én az eredőről beszélek. Azt akarom mondani, hogy mi nem sokat foglalkozunk a mikromagnetikus
jelenségekkel, és elsősorban a nagy eredőjelenségekkel gyerekeskedünk.
T: És az MFM? (Magnetic Force Microscope)
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retrográd: visszafelé ható, a régebbi állapot felé mutató
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G: Igaz! Ott már atomi szinten vizsgáljuk a mágneses jelenségeket. Igaz. De mitől is marad mágneses egy anyag?
Valószínűleg attól, hogy egy külső mágneses erőtér hatására (amit persze egy áramtól átjárt vezető is
létrehozhat) egy-irányba fésüljük az elektronokat, amelyeknek keringési síkja engem félelmetesen
emlékeztetnek az árammal átjárt vezető körérintő mentén elhelyezkedő „B” vektorára. Lásd a jobbkéz
szabályt, amit a vezető körüli mágneses térről tanítunk. Nem valami ilyesmiről ír a Crane úr?
Egyirányba állítani viszont eléggé nehéz ezeket a mágneses polarizációra hajlamos atomi rendszereket is,
hiszen az atomok már eléggé determináltan állnak egy valamilyen megszilárdulási fázisban. Bele vannak
rögzülve a kristályrács holografikus terébe. Innen csak kismértékben tudjuk kitéríteni őket, vagyis nehezen
rendezhetjük át a rácsinterferencia rendszerét.
T: És szerinted hogy lehetne olyan igazi jó mágnest csinálni?
G: Meg kellene keresni azokat az interferencia lehetőségeket, amelyekben már a rácsszerkezet is polarizált
síkokat enged meg, és ezt olyan mágnesesen polarizált módon kellene gyártani, hogy ne kelljen utólag
átrendezni az elemi mágneseket, az atomokat, hanem azok már úgy is legyenek a rácsba belefagyva.
T: De hiszen már történtek erre nézve kísérletek, van hasonló a mágnes gyártásban.
G: Hát persze! Hiszen ez a logikus! Csak az a baj, hogy az itt használt ötvözetek és elegyek is magukon hordják a
kísérleti ötvözés gyermekbetegségeit, ahol diszlokációs hibákkal akarunk kijavítani diszlokációs hibákat.
A mágnes szerintem a térből nyeri az energiát – ahogy minden atom is – és itt is térről és fényről beszélhetünk.
A tér valahogy mindig szinkronrendszerként jelenik meg nekem, és a fény pedig sztochasztikus, ezért ereje
sokkal kisebb, mert a fotínók lerontják egymást. Más és más a térszerkezeti irányultságuk, mint a
paramágneseknek. Szinkronizálva óriási mágneses erőt jelentenének, talán ezért más egy kicsit a lézerek
fénye, mint a más fényforrásból származó fényé. A lézereknél szelektált fotínókkal dolgozunk. Ezek
valamennyire szinkronban vannak a lézer koherenciája miatt. A szinkronizmus és a polarizáció kétségtelenül
nagy szerepet játszhat a mágneses viselkedésnél.
Kérdezted, hogy szerintem hogyan lehetne szupererős mágneseket készíteni. Hát valahogy úgy, mint ahogy a
szilíciumot állítjuk elő a félvezetőgyártásban. Tenyésztett mágnesekkel.
Ott nagyon pontosan és tisztán előállított, mennél kevesebb kristályhibát hordozó anyagot állítanak elő. Ez
egészen biztos, hogy a mágneseknél is hasznos lenne. Tenyésztett mágneseket kellene gyártanunk, ahol már a
kristályba való beépülésnél pontos polarizáció alakulhatna ki a kristály belső dinamikájában.
Olyan, hogy magnetostatika, olyan pedig nincsen! A mágnes pedig munkát végez!!
T: Mit?? Azt mondod, hogy állandóan munkát végez? Ez minden eddigi tézisünkkel ellenkezik!! Ez olyan,
mintha azt mondanád, hogy a kötél is munkát végez, amivel egy autót vontatsz.
G: Értem, hogy miért berzenkedsz, de igen, pontosan így gondolom. Az is végez rugalmassági munkát!
T: Eléggé badarul hangzik...
G: Jó. Majd bebizonyítom mágnesekkel is, meg másképpen is. Vegyünk egy vasúti sínt! Jó nagy csavarokkal
leszögezzük néhány tonna talpfára. ...És akkor jön a napsütés!
T: ...és elkezd nyúlni.
G: Azután egyszer csak PRACCS. Felszakad és felpúposodik vagy száz tonnányi pályát feltépve, megemelve,
elgörbítve. Hőtágulás. Ezt egy gyermek is ismeri, de miért?? Miért tépi fel ilyen erővel magát a pálya? Mert az
atomok hatalmas erővel eltolták egymást. Ez nem munkavégzés? És nem ugyanilyen erők dolgoznak a
rugalmasságnál? Ez nem munkavégzés?
Jó! Most csináljuk fordítva! Egy hosszú sínszálat hűtsünk le! Akkor is iszonyatos erők hatnak. Nem
gyengébbek mint az előző bekezdésben. A hidegtől összehúzódnak az atomjaik. De könyörgöm miért!? Ez
nem munkavégzés? Egy ilyen erővel akár sok tonnát is fel tudsz emelni. Az már munkavégzés?
És a mágnesekben a koercitív erő? Az csak olyan akármi? Nem! Az is rugalmasság. Ha valami energiát
szabadít fel, vagy energiát nyel el, az a valami munkát is végez, vagy munkavégző képességet halmoz. Ami
fényt tárol, az minden. Miért lennének ez alól kivételek a mágnesek? Nincs bennük energia? Nem is beszélve
a mágneses anyagok atomrácsainak elrendeződéséről, amik roppant gyanús.
T: ??..?? (fancsali képet vág)
G: Megfeküdte a gyomrodat? Hozzak valamit? ..?.. Jó.
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Akkor viszont miért végez munkát egy elektromágnes, és miért nem végezhet munkát egy permanens mágnes?
(Bár ez ellen biztosan tiltakozik a mágnes-szakértő barátunk Klein úr, hiszen Ő ezt évtizedek óta másképpen
tanítja) …de miért ne?
T: Én is berzenkedek ez ellen.
G: Azt már tapasztalatból mondhatjuk, hogy a domén méretűre darált – l mikron körüli – szemcsézett anyagból
jobban mágnesezhető valamit nyerünk.
T: Ez igaz.
G: De miből eredhet ez a jelenség? Miért van ez így?
Azt tartom valószínűnek, hogy a diszpergálás során a nagyobb darabok azokon a kristályfelületen törnek el
könnyebben, ahol a belső erői is határolódnak, ahol a belső mágneses határok is lehetnek. Ezek egyúttal
interferenciális határok is lehetnek, ahol a kristályépülési erő is átlép egy energia – egy a belsejében egyre
halmozódó – határt. Itt már az összeadódó interferenciák nem tudnak elégséges atommegtartási erőt kifejteni,
ettől itt egy határoló felszín keletkezik. Ez diszlokalitásból, de másból is eredhet. Ha az ilyen erő nem
elégséges a szabályos kristály építéséhez, akkor mondjuk, hogy egy kristály amorf. Alaktalan. Ha egy határnál
tovább darálod, akkor már romlanak a paramétereid. A mágnesezhető anyagokban sem lehetnek sokkal
másabbak a szabályok, és rendhagyó – magnetikus – viselkedésük csak egy-síkba beállt elektronjaiknak
tudható be.
Kétségtelen, hogy atomi szintű mágnesekben kell gondolkodnunk, csak... most az a kérdés, hogy miképpen is
állíthatnánk elő optimális tárgyi mágneseket. Az atom – már magában – ilyen lenne, ha valamennyi elektronja
egy síkban keringene, de a gyakorlatban azt mérjük, hogy ez nem így van. Az látszik valószínűnek, hogy csak
egynéhány elektronkonfiguráció szokott ilyen anomáliás viselkedést mutatni, és ezek is hamar rendre
utasíthatóak, vagyis az anyag demagnetizálható és magnetizálható. Emlékeztetnék itt arra a hangszalagra,
amelyre most a beszélgetésünket rögzítjük. Ezen vasoxid van. De a krómkazetta krómoxidja nagyobb
jelszintet tudna rögzíteni, csak azt én nyavalyás kommersz magnóm nem viszi. Lejátszani tudja, de felvenni
nem, mert vasoxidhoz való fejet tettek bele.
T: Tehát úgy gondolod, hogy atomi szinten kellene belekóstolnunk a mágnesség jelenségének megértésébe? •
G: Így illene, hiszen csakis ez a logikus. Az itt felismert logikai rendszer csak mellékhatásaként hordozza a
mágneses megnyilvánulást, ahogy a kölcsönhatásokat is. Minden részecskének hordoznia kell valamilyen
mágneses tulajdonságot, csak mi nem részecskéket vizsgálunk, hanem nagy anyagtömegeket. Ebből a
szempontból már egyetlen atom is mágneses, de mi többnyire nagy atomi halmazokat, többmilliárd atom
együttes eredőjét, a külvilág felé való együttes megnyilvánulását vizsgáljuk a mágneseinknél.
Felfedeztük, hogy a mágnesezés hatására territoriális elhatárolódású területek mágneseződnek át, és ezeket
neveztük el doméneknek. A körülbelül ekkorára őrölt alapanyag bizonyult a legjobbnak. Mitől is lehet ez?
Van egy nagy és mágneses szempontból rendezetlen, de mágnesezésre hajlamos anyagtömegünk. Ennek a
halmaznak kifelé olyan zavaros a mágneses tere, hogy már kis távolságból paramágnesesnek,
antiferromágnesesnek, vagy ferromágnesesnek ítéljük. Az első kettőt kifelé alig megnyilvánuló mágnesessége
miatt nem detektáljuk mágnesesnek.
Ha egy ilyen halmazt permanens mágnessel közelítünk, akkor erőhatást érzékelhetünk, a példázati tömegünk
vonzódhat a mágneshez. A köztudat csak azokat az anyagokat nevezi delejezhetőnek, amelyeket egy mágnes
észrevehetően vonz, de például a benzinről vagy a vízről hosszú ideig azt tanították, hogy a mágneses tér
hatástalan ezekre nézve, így az élő szervezetről is ezt mondtuk. Ma már tudjuk hogy ezeknél nagyon is
markáns változásokkal kell számolnunk és a mágneses tér hatására az atomok energiát nyelnek el a
környezetből. Ez a Zeemann nátriummal végzett kísérlete.
A mágneses tér – akár statikus, akár váltakozó irányú – minden atomi rendszerre befolyással van. Ha ez nem
így lenne, az lenne a meghökkentő a számomra. Az azért mégis elgondolkoztató, hogy a mágneses anyagok
belső kristályszerkezetei mennyire konvergálnak a tér és az energia (fény) általam elmondott geometriájához,
az oktaéderhez és a kockához. Itt a Platina-Cobalt mágnes lapközepes kocka elrendeződésére gondolj, ami a
fényhez kötődik geometriailag, és meg kell itt említeni az egyéb hexagonális elrendeződéseket is, amelyek a
térhez, annak sík állapotú helyzetéhez hasonlítanak.
T: Húú, tényleg! A Szamárium, meg az egyéb ritkaföldfém oxid mágnesek kristályában két hexagon között egy
Dávid csillag alakú elrendeződés van! Hű a mindenit!
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64. ábra: Mágneses kristályrácsok

G: Hű. Én meg hű maradhatok az eddigi térszemléletemhez, és már arról is komoly sejtelmem van, hogy ezekből
az utóbbiakból nagyon jól meg lehetne fejni a térenergiát, hiszen egyértelműen rezonátorok a térrel. Ha jó
ritmusban és jó irányba fordítva kirángatjuk a rácsatomokat a helyükről, akkor egy egészen magas határértékig
vissza fogja téríteni őket a tér ritmusra érkező hulláma.
T: Ez most jó vadul hangzik!
G: Előttem mégsem kétséges, hogy a mágnesek még nagy segítségünkre lesznek a szabadenergia – vagyis a tér –
megcsapolásában. Ezt úgy gondold el, mintha a mágnes belső rugalmassági erejét használnád. Ez a tér
hatására sokkal nagyobb erővel igyekszik visszakerülni nyugalmi állapotába, mint amekkora erővel onnan
kitérítetted. Persze szinkronban kell lenned a tér ritmusával.
T: Azzal a 1027 Hz-el? Jó kis tréfa-répa...
G: Azzal persze roppant nagy feladat együttrezegni, de bizonyosan találunk elérhetőbb sávot is, talán még a
hangfrekvenciás sávban is. Láttam már működni efféle kütyüket. Persze ezeket is be kell indítani, de utána
önfenntartó, sőt energiatermelő státuszba is jutnak. 10 Wattal prücögteted, és százat veszel ki belőle. Azért
már az se rossz!
T: Hiszem ha látom!
G: Holnap lesz egy találmányi bemutató! Majd bemutatlak a feltalálóknak.
T: Szóval, van erre egy csomó példa...?
G: ..!.. Jó. Holnap halnap. Ott tátoghatsz. Működnek a kütyük.
T: Jó. De azon a hőnyúláson agyalok még. Elgondolkoztató, amit mondtál. Ha ez az erő ilyen robosztus a
hőtágulásnál, akkor miért ne lenne ereje egy trafóban? Hiszen bizonyos mágnesek eléggé jól ellenállnak a,
lemágnesezési kísérleteknek.
G: Pontosan erre gondolok. A visszatérítő erő a térből ered. Így a mágnesek a hő-sokknak is eléggé jól
ellenállnak.
T: Ez akkor egészen jó lenne például a Curie-pont értelmezéséhez is?
G: Ott azért kissé eltérő lehet a dolog, mert az, hogy a mágneses anyag egy hőmérsékleti küszöbértéknél viharos
sebességgel elveszíti a mágneses tulajdonságát, ami nem valami átmágnesező erőtér hatására következik be,
hanem azért, mert a környezeti hőmérséklet, vagyis a közegben lévő fotínók hatására a kristályrács atomjai
hirtelen ugrással átrendeződnek.
T: Ez logikus. Ezzel egyúttal elértünk a kristályos anyagok világába. Most veszem észre, hogy miféle logikát
csempésztél a gondolatmenetbe a mágnesesség ürügyén.
G: Az az autonóm hullámvilág, ami egy-egy részecskét jelent, (ami a mágnességet is kelti) tovább és tovább
szerveződik a makrojelenségek világa felé. A nukleonok atomokká, az atomok molekulákká vagy
atomrácsokká, kristályszerkezetekké, kozmikus porrá, ezek kövekké, sziklákká, és végső soron hegyekké és
völgyekké, majd földrészekké és bolygókká állnak össze. Pusztulnak és épülnek, szerveződnek és bomlanak,
kristályosodnak és mállanak. Galaxis és Metagalaxis. No persze az élet is.
T: De ebben az új logikában azért nem határolódnak el olyan élesen a folyamatok, amint azt az eddigi ortodox
iskolák hirdették.
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G: Semmiképpen! De érzésem szerint itt nem feltétlenül az ősmajmi logikában alakulnak ki a dolgok. Itt sokkal
nagyobb szerepe van a kezdeti tudatosságnak. A jelenségekben két dolog szerepel; Atomok és energia. A
további boncolásnál protonok, elektronok és neutronok (neutrínók). No és az energia, a fény.
T: De hova lett a hipotézisedből az a vagy százhúsz (200) különféle részecske, amit a huszadik században
felfedeztünk?
G: Vannak ilyenek, hiszen nemcsak tartós szimmetriarendszerek létez(het)nek, hanem bomlékonyak is. Ha egy
részecskét olyan nagy energiával csapsz hozzá egy másikhoz, ami szimmetria robbanását maradandóan
károsítja, akkor az ennek a találkozásnak a nyomán szétpukkad.
Kisebb ütközés esetén fény szabadul ki belőle, a szimmetriahalmaz túlterhelése esetén pedig részeire szakadva
lebomlik az egész. Egy-egy ilyen örvénydarab az öntörvényei szerint szenved ki, hosszabb-rövidebb „életet”
élve elkavarog, örvénylik egy rettentően rövid ideig. Milliomod másodperc. Javarészt ezeket fedeztük fel.
T: Úgy gondolod, hogy ezek nem lényeges dolgok?
G: Óóó, dehogynem! Lényeges felismerések, csak az anyag nem ezekből keletkezik, vagy áll össze. Adódnak
olyan rendhagyó jelenségek is, amit katasztrófák néven emleget a nukleáris fizika. Tömeg, töltés, energia vagy
mágneses katasztrófákat, anomáliákat értek ezalatt.
T: Például azt, hogy a bomlás végén egy időre több a keletkezett törmelék tömege, mint a kiindulási tömeg volt?
G: Azt! Pontosan ezt értem ezalatt. Egy szimmetriarobbanás causalitás-sértő forrásvilága továbblétezése miatt
egy darabig esetleg még szaporodik is, és ezek a „részecskék” egy ideig fennmaradnak. Ez a „szaporodás”
persze jelenforrások további csámpás szaporodása, így „tömegnövekedéssel”, és más effektusokkal is
megfűszerezi a töredék részecskeörvények fenomenáit. Ez az általunk előállított részecskék esetében
legfeljebb egy-milliomod másodpercig tart.
T: Szóval azt akarod mondani, hogy a felfedezett részecskék felesleges kutatások eredményei?
G: Semmi sem felesleges! Miért? Minden amit tudsz, az hasznos dolog, ha a tévedéseket tudod felfedezni, de
igazán biztosan tudod, hogy ez tévedés, az is kizár egy lehetőséget, vagy kizárja a feltételezhető megoldások
egész sorozatát.
T: Hát igen, a dolgokat alulról, felülről, vagy mindkét oldalról is közelíthetjük. Ha tudjuk, hogy mi „nem
lehetséges”, akkor a „lehetségesek” köre egyre szűkül. Ezzel a gyakorlatban is jól lehet boldogulni.
G: Azért a mi nem rossz taktikája szerint mindig az utolsó lehetséges szokott bejönni. Ha javítás közben száz
alkatrész okozhatja a rejtett hibát, és szisztematikusan sorba veszed, akkor az a hibás, amit legkevésbé
feltételezel, vagyis az utolsó. Ahogy a Murphy mondta
T: Azzal, hogy mechanisztikus módon közelítettünk a részecskék világához, egyúttal beszűkítettük a
megfigyeléseink körét. A lényeg viszont a megfigyelhetőség határa alatt lapult, és így csak a kétségeinket
publikáltuk.
Mármint azt, hogy ez a dolog talán örökre a természet titka marad, vagy olyan formában, hogy már minden ki
van találva és már minden fel van fedezve. A legnagyobb régi fizikusok úgy nyilatkoztak az atomi világról
megszerzett első ismeretekkel kapcsolatban, hogy talán az égvilágon semmire sem lesz jó a gyakorlatban.
G: A tudomány mindig szakaszosan haladt a megismerés útján, és többnyire akkor fordult ki a sarkaiból, amikor
azt híresztelték az akadémikusok, hogy már minden kész, már mindent tudunk világról.
T: Így volt ez Heisenberg, Schrödinger idejében is. Akkor indult útjára a hullámmechanika.
G: Sajnos, ez még mindig rémesen mechanisztikus elgondolás a hullámvilágról. Erősen magán hordozza Isaac
Newton szellemét és gyerekesen egyszerűsített világképét.
T: A most felvázolódó hullámvilág viszont lényegesen eltér a klasszikus hullámmechanikában leírt tézisektől.
Ebből hiányzik a mechanika.
G: Ez itt eredő jelenség. Azért is, mert ez a hullám egyik eddigi hullám elgondoláshoz sem konvergál, mert
térréteg hullámokról eddig más publikációkban kis százalékban esett szó. Bár rétegezett térről, spinortérről
már gondolkoznak a forradalmár fizikusok, de többnyire nem ilyen világképi mélységben. Csak hullámszerűt
mondok, és ezzel a hullámszerű dologgal egy füst alatt meg lehet magyarázni a részecskéket, hullámvilágukat,
megfoghatóságukat, de a többi kölcsönhatásaikat is.
T: Nem látszik rossznak az ötleted! Csak itt nem az elektronokkal akarod összegumizni a kristályrácsokat...
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G: ..hanem az interferenciákkal. Azért lesz vele még munkánk így is! Legfeljebb egy logikusabb úton közelítünk
a jelenségekhez. Én is tanulmányoztam Szaharov és más kortársaink teóriáit. Jó felé keresgélik a
megoldásokat!
Azért úgy érzem túl sok, hirtelen túl sok az új elem ebben a tudományban, amit éppen itt és most alakítunk ki.
De nem lehet kétséges, lépni kell! Az itt megtett lépések talán túlzottan is merésznek fognak tűnni a bigott
vonalon haladóknak, node, hát mit tehetünk? Rövid az időnk!
Én ezt az egészet IDŐFIZIKÁNAK neveztem el, de dinamikus hullámgeometriának, vagy
dimenziógeometriának is hívhatjuk. Ebben a hullámvilágban reményünk van arra, hogy új szemléletű
megoldásokat leljünk. Lerajzoltam egy elképzelt neutron metszetét. Ilyennek gondolom

65. ábra: A neutron metszete

T: Mutasd! Ez a kis szőrgombóc az?
G: Valahogy így. Ezek lennének itt belül a kvarkok, azok a kis csomósodások, amelyeket már mértek is, és ez az
egyre sűrűsödő, egyre több időforrást tartalmazó valami a megfogható felszín, ez itt középen az elektron.
T: Ez persze egyszerűsített ábra.
G: Hát hogyne! Ez csak egy vázlatocska a lényegről. Már ezen is kitüntetetten megmutatom, hogy az anyagi
részecske tömegének jelentős részét a falában gondolom el, hiszen a négyes fa-struktúra miatt itt található a
legtöbb másolati dimenzióforrás. Olyan, mint a Káoszfraktál.
Rábukkantam erre a régi rajzra. (65. ábra) Gyanús, hogy ez is összefügg a részecskével, és azon a tálszerű
valamin talált rajzolaton, és ezen a harmadikon szintén ilyesmi lehet. A középkorból? származó ábrázolás a
kígyóval, és azzal a két lóval vagy mivel a közepén.
T: Talán még hasznunkra lehetnek, és itt van ez a leírás, ez a furcsa szöveg a Kabalából. Gyanús, hogy ez is a
részecske ismertetése lehet.
Figyelj! És ez mi lehet!? Itt a Zohár válogatásban a 61.oldalon; ...(jaj a könyvjelzőm!..)

66. ábra: Neutron a középkorból
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HASONLAT A DIÓRÓL
„… Az őspont: belső ragyogás – nincsen mérték, hogy megismerhessük
tisztaságát, és egy „anyagból” valóságát, –, míg azután kitágul, palota
támad
belőle,
mellyel
ama
pont
körülveszi
magát,
áttetsző,
megismerhetetlen ragyogásban. Bár ez a ragyogás is határtalan, már nem
olyan tiszta, mint ama pont ragyogása volt. Ez a palota: ruhája ama belső
palotának. És ezután tovább bontakozik, új burok támad az előző
belsejében, s így az egyik héj a másik mag, minden ruha a következő
kibontakozásban mag. Így minden egyes rész kifejti hatását lefelé, míg e
kép szerint ott áll az ember a világban, mag és héj, szellem és test, s
mindez a világ üdvére...”
G: Igen! Már én is méregettem ezt, de még nem tudtam eldönteni azt, hogy ez a részecskét vagy az emberi lelket
írja le alapelveiben, de nagyon képszerűen. Én az emberi lelket is barionnak tartom.
Bár... ha jobban megnézzük, akkor ez még inkább maga a jelenforrás., hű,.. Ez inkább a megnyilvánult
keletkezése a megnyilvánulatlanból? Te ez nem a Víz születése? A két megnyilvánulatlan ruhákat, felfúvódó
ruhákat generál egymásnak?
T: ..Bár ez a ragyogás is határtalan..., ez is, meg a többi is, vagyis ezek az itt említett ragyogások határtalanul
tágulnak, a palotát emelnek a centrumból, az őspontból, majd egyik ruha a másikból. Ebből látható, hogy a
másik idézett ilyen részlettel nagy a logikai hasonlóság. Ott koponyáról, itt dióról hoz hasonlatot, és ez az
emberhez érkezik.
G: Igazából itt nekem sokszor zavarosak a szövegek, meg talán össze is keveredtek a hasonlóság miatt az idők
folyamán. Ember és lélek, lélek és rezgések, lélegzet és hullámok, ember és részecske. A Böhmében mindig
lélekről írnak, akkor is, amikor a részecskéről szól a szöveg. Megkérdeztem egy médiumon át az Univerzum
Csatornán, és azt a választ kaptam, hogy jól gondolom, mert a Böhme cipészmestert nem lehetett direkt
módon atomfizikára tanítani, mivel csak egy dolog foglalkoztatta, az; hogy mi is a lélek, így azután indirekt
módon tanították, a neutront is lélekként adták le rajta keresztül, gondolván, hogy aki érti dolgokat, az ebből is
rájön. Hiszen nagyon is meglehet, hogy a Lélek is a barionok közé sorolható...
T: Ez talán más ókori médiumoknál is előfordulhatott, mert magas volt nekik a száraz atomfizika? Nagyon is
valószínű.
G: Itt még azt is figyelembe kell vennünk, hogy egy a médium számára „akkoriban” eléggé veszélyes anyagot
továbbítottak, akit bizony hamar megvádolhattak az eretnekség bűnével abban az időben. Ezért idézgetik
minduntalan a Bibliát, vagy más, éppen ott és akkor, territoriálisán aktuális Szentkönyvet is, hogy a tudás
áthozójából ne legyen idő előtt odaégett pecsenye.
Azt, hogy ez valós veszély volt, az is mutatja, hogy Böhme orosz követőjét az ott élő német fanatikusok
nyomására a Vörös téren nyilvánosan megégették, annak ellenére, hogy abban az időben ez ott már régen nem
volt szokásos. Figyelj! Itt a Böhme könyv.., hol is van.., hol is láttam.., a 46. oldalon az 1. és 2. pontban így ír
az időhullámokról; az energiáról és az anyagról:
ÖTÖDIK TEXTUS:
1.

„Minthogy öröktől fogva két lét létezett, nem mondhatjuk, hogy az
egyik a másik mellett áll, és a másikat megragadja; nem
mondhatjuk, hogy az egyik a másikon kívül van, és elválik tőle,
nem; de felismerjük, hogy a szellemi élet magába befelé fordulva, a
természeti élet pedig magából ki és maga elé fordulva áll.”

2.

„S mindezt együtt egy mindenütt forgó
hasonlatos gömbkerékkel vethetjük össze.”

Mondom én, hogy beletrafáltunk a közepébe!
T: Ez a spirálgömb!!?
G: Kétségen felül az!
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T: A NASA egyik mérnöke szerkesztett egy mindenfelé guruló kereket a bolygó-felszíni szondák (robotok)
mozgatásához, mert így értelmezte a bibliai szöveget az Ezekiel kerékről.
G: Igen még filmen is láttam. Lehet, hogy félreértette a dolgot, de kétségkívül érdekes kereket szerkesztett.
T: De az előbbi szöveg mutatja, hogy ez egészen mást jelentett a rejtett szövegekben.
G: Mást. Így szól az eredeti szöveg:
EZEKIEL 1:
16. „A kerekek mintha tarsiskőből készültek volna, és mind a négyüknek
egyazon formája vala és úgy látszanának egybeszerkesztve, mintha
egyik kerék a másik kerék közepében volna”
17. „Jártukban négy oldaluk felé mentek vala; meg nem fordulnak vala
jártukban. „
18. „És talpaik magasak valának és félelmetesek, és e talpak rakva
valának szemekkel körös körül mind a négynél.”
...és így folytatja a 24. pontban..
24. „És hallám szárnyaik zúgását, mint sok vizeknek zúgását, úgy mint
Mindenhatónak hangját, mikor járnak vala..”
Nem a Víz-szellemről ír itt a szöveg?! A logikai egyezés kétségtelen.
T: Biblia és a korszerű fizika, nagyon furcsa nekem.. Az égből jön. Mindenható, (vagyis mindenhol ható), vizek
zúgása, mint a Mindenható hangja, mindenkiben benne van, és minden benne van...egymásba ágyazott kifelé
áramló dimenziók..? A téridő?!
Ha a létezés alapja hullámszerű idő-rétegekből áll, akkor minden ebben, a téridőben van, és akkor minden
dolog egyetlen halmaz rész-megnyilvánulása az egészben. De hiszen ebből indultunk ki.
G: A középben a Három, mint az egy transzmutált alakja az egységesítés műveletét végzi. A JEN ilyen. Mindegy.
– Szoktuk mondani – Mert: Mind > EGY.

67. ábra: Tachionok
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HATODIK BESZÉLGETÉS
Az atomok evolúciója
Tiberius: Nos, akkor kezdjük el! Ez az ötödik szerda?!
George:

A hatodik.

T: Úgy rászoktam ezekre a vitákra.
G: Én is nagyon várom már ezt a kis eszmecserét, és persze élvezem is.
T: Egészen felkavartál ezzel a sok furcsa ősi szöveggel. A könyvtáramban egyre több anyag gyűlik erről, csak
lenne időm elolvasni! Felírtam itt néhány kérdést... hol is van., aha. Itt ez a cédulka. Az első fontos kérdés; az
atomi világ, vagyis a kémiai elemeknek nevezett sorozat kialakulása.
G: Eszerint az atomok evolúciója foglalkoztat? Az érdekes lehetett. Hogyan lesz az egyféléből, abból a kis
forrásból ilyen sokféle!? Ráadásul ilyen egyszerű törvények alapján...
T: Tényleg! Hogyan lesz? Mert ki kell dolgoznunk ennek a logikai sorozatnak a további lépéseit is!
G: Igen, itt – e ponton felmerül ez az igény – világítsuk meg az atomok szerveződésének logikáját! Erről én már
sokat gondolkoztam, és egészen elfogadható elméletet építettem a gondolat köré. Most egy anyagelvű
teóriával kezdem, bár szerintem a kezdet ettől eltérő lehetett. Talán még eljutunk a másik láncszem, a valóban
kezdeti láncszem taglalásához is, de egyelőre kezdjük úgy, hogy:
Kezdetben vala a neutron. Azután valának további neutronok is.
Ez, illetve ezek el is bomlottak, és megosztottságban is elkezdtek létezni egymástól, ami annyit tesz, hogy
most már vannak: neutronok, protonok, elektronok. A bomlás természetesen csak látszólagos, hiszen mint már
említettem, úgy érzem, hogy ezek a részek továbbra is egészek maradnak. A nemtér-nemidőn át.
A részecske nem álló bogyó, hanem – mint fenomena – szédületes tempóban pereg a tengelye körül. A proton
felszíne a számításaink szerint 1,41-szeres fénysebességgel száguld körben az egyenlítőjénél, és vele együtt
komplextere is szédületes forgásban van.
T: Ez bizony igaz! Már a múltkor is mondtad ezt, és vettem a fáradtságot – meg kíváncsi is voltam – és kicsit
utána számoltam az állításodnak. Bizony igaz!
G: Sokféle interferencia forog ezen a felszínen, és másmilyenek veszik körül a neutront, és megint másmilyenek a
protont és másmilyenek az elektront is. Ezek persze eredők. A nagyszámú forrás görbült eseményvonalakon
halad, Így rettentő kavalkádban nyilvánul meg. Ebben mindig törvényszerűségek kormányoznak, így
megnyilvánulásai is törvényszerűek. Amit mi – mai eszközeinkkel – megtapasztalhatunk, az a forrásvilág
eredőtere.
T: Itt jobbos és balos csavarodású esszenciák és eseményfelszínek nyilvánulnak meg.
G: Igen. De mit is jelent ez?
Ameddig az energia forrásterei egyirányúak, addig itt – az anyagi részecskében – ezek kétfélék. Bár a tengely
mentén való csavarodás szerint is vannak jobbos és balos csigájúak és ez lényegében négyféle variáció: XX,
XY – YX, YY. Jobbos és balos csigájú női, valamint jobbos és balos csigájú férfi.
T: A félspinű csigához hasonlóra gondolsz?
G: Arra. De értelemszerűen másfélék is lehetnek ezek az eseményhorizontok, nemcsak félspínűek.
T: Hát persze! Logikus. Ebben a kavalkádban mindenféle eset előfordul. Sokfélének is kell lennie. Ennyiféle
causalitás sértés sokféle jelenséget eredményezhet. Mivel magáról a jelenségről egyelőre kevés dolgot tártunk
fel pontosan, lépjünk tovább inkább a logikában!
G: Lényegében a hidrogén megszületésénél tartottunk. Azzal, hogy a neutron elbomlik megszületik; a Hidrogén.
A vadul kerengő interferenciák eredő erői a neutrális részecskéből előtörő elektront keringésre késztetik az
immár protoni képet öltött neutron körül. Ezzel az akcióval, azzal, hogy két helyre kerültek a térben,
elektromos töltésmegosztás jön létre közöttük. Az eddig egymást közömbösítő, kioltó interferenciák két
újfajta, elkülönült hullámjelenséget kezdenek emanálni. A töltésmegoszlott részecskékre jellemzőt.
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A kerengető interferenciák sokféle „pályára” kényszeríthetik az elektront, amitől a betárolt energia szerintiek
az atom eredőterei, vagyis régiesen: a gerjesztettségi állapotai aszerint változnak; hogy hány fotínó tartózkodik
a közeli közegben és a magában a protonban. (De talán az elektronban is).
Valószínűnek tartom azt is, hogy a fotínók az elektron tartályocskájába is behatolhatnak, és meglehet, hogy ez
a Müon. Egy, az energiával túlságosan teletuszkolt őrjöngő elektron.
Azzal, hogy kijött az elektron, elektromosan és mágnesesen is bipolárossá válik a jelenség. Ez a megosztottság
következménye. Az interferenciák csak koncentrikus forrásrendszer elhelyezkedés esetén olthatják, oltják ki
egymást szimmetrikusan.
T: Mert hát nem kioltásról van szó, hanem más-más eredőről. A tömegük azért érvényesül. Meg más is. Attól,
hogy kikerült a neutronból az elektronja; az egész már nem neutrális, és az eredő jelenség a megfelelő
morfológiai változásokon is átesik azáltal, hogy kipökte a cseresznye a magját.
G: A protont mondhatjuk kimagozott neutronnak is. Ezzel a felszíne is sokkal zaklatottabb lesz, hiszen egyedül
aszimmetrikusabb, mint együtt. De ugyanígy aszimmetrikus lesz az elektron is. Evidens, hogy egyforma lesz
az elektromos és mágneses megnyilvánulásuk elszakadás utáni értéke, egyforma, mert eleddig ezek
semlegesítették egymás interferenciáit. Természetesen nem mágneses vagy elektromos interferenciák, csak a
külön térbeli „helyen” lévőség miatt aszimmetrizálódó hullámvilág két részre szakadt megnyilvánulása.

68. ábra: Pontszerű töltések erővonalai

T: De akkor az elektromos pontszerű töltés képe sem lehet egy ilyen sugárirányú normálisokká egyszerűsítet
dolog, hanem az is valamiféle nagyon komplex jelenség.
G: Adódik. Itt nem erővonalakban, erőterekben vagy ilyesmiben kellene elgondolnunk a dolgot, hanem
holisztikus komplex terekben. Az „elektron” a két térbeli hely miatt, a „delej” pedig a polarizált áramlások, a
többé-kevésbé szinkronizált elektronok miatt jöhet létre, amit leginkább a Föld erőtereihez lehetne hasonlítani.
T: Föld. Nem furcsa? FÖLD és Föld. Részecske és Bolygó. A bolygó atomokból áll, a részecske erőtereit pedig a
bolygó erőtereivel igyekszel érzékeltetni.

69. ábra: A föld erőterei.

G: Valószínűleg ez a dolog (sem) véletlen. Mint annyi más... Ha most egy kicsit elkalandozunk a makrovilág felé,
a csillagászat mai és régebbi területére, – ami Föld kulcsszó szerint talán egyáltalán nem esik kívülre, mint
ahogyan a Lélek részecskéje sem volt más terület – akkor ebben a sorban a Föld bolygó anyagi halmazként,
vagy információs halmazként való gondolati vizsgálta is szorosan idetartozik. Viszont akkor a forgásnak és a
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gravitációnak nagyon fontos összefüggése lehet. Ezt kifogásoltam a beszélgetéseink elején. Akkor a Föld
gravitációját a Hold lényeges módon szabályozza, vagy befolyásolja, mert azt együttes eredő interferenciáik
határozzák meg.
T: Az is gyanús, hogy a Földben már (is) van egy elektron, a „szilárd” magja.. Ezt mérjük a szeizmikus
megfigyeléseink során. Van ilyen központi mag.
G: Ez kétségtelen, akkor pedig a Hold egy plusz, többlet elektron lenne a Földünk körül? Vagy egy másik
neutron?
A forgása mindenesetre érdekes jelenség, mert a néhány fokos librációtól eltekintve mindig azonos oldalát
fordítja felénk, vagyis pont annyi idő alatt kering egyet a Föld körül, mint amennyi idő alatt egyszer megfordul
a tengelye körül. Ez biztosan súg valamit. Nekem olyan, mintha mesterségesen került volna a Föld körzetébe.
T: ..Vagy valami kozmikus zenei harmónia kielégítése miatt? De nem is volt mindig a Földünk körül! A régi,
Vízözön előtti feljegyzések nem beszélnek még róla, vagyis beszélnek valamilyen Holdról, de az sokkal
kisebb volt a mai Holdunknál, keno – Holdnak hívják, és a korabeli naptárak és világkép, valamint a leírások
egyaránt hallgatnak a Holdról. Mármint erről a nagy Holdról, ami mostanság kering a Földünk körül.
G: Ennek a felismerésnek komoly szerepe lehet a Föld gravitációs mezejével és mágneses mezejével
kapcsolatban is. Nekem van egy olyan érzésem, hogy a Föld gravitációját a Hold szabályozza ilyenre, mint ez
a mai. Olyan mintha csak a Vízözön idején, vagy még párezer évvel korábban került volna ide a Naprendszer
külső szféráiból.
T: Nagy átrendezés lehetett akkor! Ez nem esett egybe a Vulkánusz, vagy más néven a Phaeton
szétrobbanásával?
G: Meglehet! Ki kellene egyszer számolni az eseményt. Én úgy gondolom el, hogy valami áthaladt a
Naprendszeren, és jól „megfésülte” a Nap bolygórendszerét!
Ez valami nagy tömegű dolog lehetett, talán egy kihűlt Nap, vagy ilyesmi. Ez fektethette le a bolygókat,
mármint a forgástengelyüket, amelyek logikusan függőlegesen állhatták az ekliptikára és nem ilyen
csámpásan, mint mostanság. Vissza kellene forgatni időben egy számítógépmodell segítségével.
T: Úgy érzed, hogy ez a kozmikus katasztrófa tette tönkre, ferdítette el a Naprendszer bolygóit.

70. ábra: Vimána.

G: Ez az érzésem. Erre utalhat az – amiről már meséltem – a sok furcsa feljegyzés is, ami a Véda könyvekben van
a három lakott bolygó királyairól, ezek találkozóiról, bolygóközi kapcsolatokról. Nem hiszem, hogy ezek csak
kitalációk lennének, ahogyan a száznál több űrhajó altípus sem az, amiről szó esik itt, és ugyanitt csillagközi
űrhajókról is regélnek, amivel a távoli Napokhoz lehetett eljutni, űrcsatákról, ami a Földről szabad szemmel
megfigyelve is óriási űrvárosok között vívtak. A repülő szerkezetek műszaki leírásait is adják. Ezek például; a
Vimánák. Itt egy ilyen ősi rajz erről. Nézd meg a jelet az UFO-ban, vagyis Vimánában, amit ez a rajz ábrázol.
Tudtak valamit..? (70. ábra)
T: A Mars-szondák felvételei világosan mutatják, hogy a Marson valamikor tengerek hullámzottak és
folyóvölgyek kanyarogtak. Ezt mutatja a felszín jellegzetes geológiai, akarom mondani marsológiai eróziója.
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G: Például ott kering a szomszédos óriásbolygók, a Jupiter, a Szaturnusz, meg az Uránusz körül.
T: Akkor bizonyára ezek takaríthatták össze a Phaeton, az ötödik bolygó törmelékeit is, a tengereivel együtt.
G: A gyanúnkat alátámasztani látszik a nagybolygók körül keringő jég és törmelékholdak léte.
T: ..nomeg az ötödik bolygó szétterült törmelékáradata a Mars és a Jupiter között. Ezt ma úgy nevezzük, hogy
kisbolygók övezete.
G: Szerintem az időpontot is ki lehetne számítani, csak számítógépben addig kellene visszafelé forgatni az idő
kerekét, ameddig el nem jutunk egy olyan állapothoz, amikor a forgástengelyek egyetlen hiperbolára nem
mutatnak sorozatosan, a keringésük szerint. A külső bolygók hosszú keringése miatt; ez talán az első
egybeesés idejére tenné a katasztrófa idejét, vagy ennek egész számú többszörösei jöhetnek számításba. A
megdőlések és az árapály erők miatt kiszámítható lenne a Naprendszerbe behatoló tömeg is. Pontosan a ma
mért anomáliák segíthetnek abban, hogy honnan hova tartott a behatoló.
T: Szóval a forgás és a gravitáció között fontos összefüggés lehet. Ugyanúgy, mint a részecskék világában.
G: ..és mindenhol a zenei harmóniákban, vagy az erre való törekvésben fogjuk megtalálni a kulcsokat.
Térjünk hát vissza a részecskék szintjére! Ha „gerjesztett” állapotba hozol egy atomot, akkor az igyekszik
nyugalmi állapota felé, azaz megpróbálja kiadni magából a felesleges fényt. Ilyenkor talán hamis zengést ad..?
Ez az energia csak akkor maradhat benne, ha feljebb lép az atomi evolúció létráján és további részecskéket köt
a rendszeréhez. Ezzel együttes komplextér módosulás is fellép, vagyis együtt már egészen mást., egészen más
szimfóniát jelentenek. Más elektronhéjakat determinálnak, és más együttes interferenciák is keringenek
körülöttük. Az atomi evolúciót a hidrogénig vezettük. Ez a neutronba hatoló energia – fény – „gerjesztő”
hatására alakult ki. A következő lépés a deutérium, ami egy proton, egy elektron, és egy neutron
„házasságából” születik. A hidrogénnél bomlékonyabb. A semleges neutron kiléphet a második duál
szerepéből.
1

H +1H +1H ⇒ 2D + n 0 + energia

De a deutérium mellett felszabadult neutron mindig elbomolhat Hidrogénre. Emellett további energiafelszabadító folyamatok tüzelőanyagául is szolgálhat. Ilyen folyamatok játszódnak le a csillagokban is.
2

D + 2D ⇒ 3He + n 0 + 3.3MeV

T + 2D ⇒ 4He + n0 + 17,6MeV

3

Ezek a reakciók, mint látható, tetemes energia felszabadítással járnak, különösen a Trícium és a Deutérium
fúziója. Ha Deutérium kötődött a deutériumhoz, ez 3He izotóp lesz. Ez bomlékony. A Trícium még inkább.
Amikor Trícium és Deutérium „atomok” lépnek házasságra, akkor nagyon stabil valami, egy nemesgáz jön
létre: Ez a Hélium. Nem bomlékony, sőt! Nagyon stabil, mint a nemesgázok általában. Ezért is hívjuk őket
nemesgázoknak, mert egyszerű körülmények között lehetetlen vegyülésre bírni őket. Elektronhéjaik telítettek,
és ezzel nagyon stabilak is.
T: Mit is jelenthet akkor ez a telítettség?
G: Azt jelentheti, hogy ezen az energiaszinten minden lényeges interferencia gödör tele van elektronnal. Ahogy
az energiaszintet emeljük a közegben, a vizsgált atom környezetében, a fotínók száma emelkedik. Úgy ez a
helyzet is változik, hiszen az együttes hullámkép ezt már másképpen, az erre a helyzetre aktuális módon
determinálja. Ahogy az energiaszint változik, változik az együttes hullámkép is.
T: Ennek a feltételezésednek már komoly szerepe lehet a technológiában, hiszen ez minden atomi rendszerre,
kristályrácsra, és ezáltal az ötvözetekre, de minden más anyagra is meghatározó alapelv lehet.
G: Nem is véletlen, hogy ezt így mondtam el, hiszen szerintem ez a lényege minden atomokból álló együttesnek.
Tehát eljutottunk az atomi evolúció logikai feltárásában a Héliumig.
T: Itt látszólag zsákutcába is jut az atomi evolúció.
G: Nem! Itt jön a trükk! A természet két kisebb rendszámú atomfizikai (és nem kémiai) egyesítésével ugorja át
ezt az akadályt, így mászik fel a Lítium lépcsőfokára.
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Hát persze! Mert két kisebb atom összeházasításával egy a nemesgáz állapoton túli, fémes – itt földfémes –
elem születik. Ez hasonlatos a Trícium Deutérium házassághoz.
A Hidrogén rokonai érdekesen változtatják a természetüket az alatta lévő oszlopban. A Hidrogén
fémtermészetűnek mutatja magát a vegyületeiben, de szobahőmérsékleten nem túlzottan akcióképes. Ha csak
úgy beleteszel valamit Hidrogénbe, a hidrogén gázba, nem nagyon strapálja magát. Ha Oxigénnel
összekevered, nem történik semmi. Ameddig a gázkeverék egy kis csücskén, meg nem indítod a folyamatot.
T: Akkor azért komolyan akcióképes a keverék, ezért is hívják durranógáznak. Ekkor igen hevesen vízzé ég el.
G: Ahogy lefelé haladunk a Mengyelejev táblán ebben a baloldali oszlopban, úgy lesznek egyre pozitívabbak az
alatta felsorolt fémek. Az az érdekes, hogy ahogy az atomsúly nagyobb és nagyobb lesz, úgy ez a pozitivitás is
egyre emelkedik. A sor végén lévő Francium már agresszíven pozitív és ez az egyre pozitívabb állapot egyre
nagyobb bomlékonyságot is jelent. Igen gyorsan feleződik. Fél óra?
T: Ez tehát egyúttal valamiféle egyensúlyvesztést is jelent? A nagyon stabil nemesgáz állapoton túljutva egy
atomi rendszer átesik a ló másik oldalára. A nagyon közömbösből a nagyon agresszívbe? De ez így van a
túloldalon is. A Fluor is nagyon agresszíven negatív.
G: Viszont a majdnem tele interferenciagödrei miatt nem bomlékony! Fluor, Klór, Bróm, Jód. Ahogy lefelé
haladunk a Mengyelejev táblázat halogén oszlopában, úgy egyre gyengébb lesz a reakcióképesség. A
túloldalon, a fémeknél pedig lefelé haladva ez emelkedik. A Bór-Wolfram között húzott vonal környezetébe
eső, középtáji delikvensek meg már időnként azt sem tudják igazából eldönteni, hogy lúgot, vagy savat
képezzenek-e oxidjaikból. Ezek amolyan nemtelenek. Azt se tudja, hogy fiú-e avagy leányzó..
T: Kimegy a WC-re és megnézi!
G: Kimegy, kimegy, de melyikre?!
T: Hihaha!
G: Semmi kétségem nincs afelől, hogy az elektronhéj konfiguráció mélységesen összefügg a kémiai
tulajdonságokkal. Igazából még korai lenne elmerülnünk a kémia tudományában, és általában nem az
elmerülés, vagy túlzott belemerülés lesz itt a célravezető, hanem talán egyfajta „felszínesség”, objektív
szemlélődés, amely nem feltétlenül a mai kategóriák szerint csoportosít, hanem a jelenségek szintjén.
Részecskék és energia. Mint azt már sokszor kihangsúlyoztuk! „„Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem!...”„
T: Mi...?
G: Mit mi? Gravitációs hullámok és ölelkező dimenzióforrások. Fiú és leány típusúak, amelyek újabb és újabb
csodákat hoznak az esszenciális világ szerteáradó zengésébe.
T: Hahaha.. Jó ez így együtt! Petőfi Sándor és a gravitációs hullámok..
G: Én igazából nem is így csoportosítanám az elemeket.
T: Hát hogyan?
G: ???.. talán neutronok szerint, várjál csak!.. Ha a protonok és az elektronjuk örökösen összetartoznak, akkor ez
valóban reális..
T: Hiszen valójában szétlétezve a térben is megmaradnak neutronnak..?
G: Igen valahogy így gondolom.. Az atomok szétvált és nem szétvált neutronokból állnak. Miért ilyen
törtértékűek akkor az atomsúly értékeink? Mert a neutronok és szétvált neutronok tömege más? Ezt mutatja az
előbb tárgyalt reakciókban leírt MeV értékek megléte. Ennek nem tömegegyenértéke lehet, hanem nagyon is
valós tömege! Sok fotínó lehet egy-egy nukleonban, ha ilyen sok szabadul ki ilyenkor. A fotínóról nincs
adatom, de a neutrínóról azt feltételezik, hogy 30 eV a tömegegyenértéke. De mennyi lehet a fotínó tömege?
T: Ez testvérek között is százezer, vagy akár egymillió fotínó kiszabadulását jelentené egy-egy ilyen eseménynél?
Egyetlen atomnál?
G: Pontosan! Ez lehet a helyzet, és nem beszélve itt arról, hogy még milyen sokan bennmaradnak a részecske
rabságában. Eszembe jutott egy Univerzum Csatorna segítség, vagy közlemény, amit a fénnyel kapcsolatban
mondtak. Azt mondták a fényről, hogy a fény sokkal sűrűbb valami, mint az anyag.
T: ???
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G: Tudod, miért mondhatták ezt? Bizonyára azért, mert a fény térrendszerében sokkal kisebb íven fordulhatnak a
dimenzióforrások, mint az anyagi részecskékben, hiszen a tömeg – mint fenomena – a most kovácsolódó
logikai rendszerben mitől is jöhet létre?
T: Az egyes dimenzióforrások által generált téresszenciák, és dimenziófelszínek „belső” tulajdonságaitól, vagyis
ezeknek összegétől. Eredőjétől.
G: Igen. Pontosan! Igazából rétegenként és forrásonként illene beszélnünk erről, hiszen minden ilyen térréteg,
eseményhorizont, Víz vagy Tűz típusú közeg másmilyen és másmilyen hatást fejt ki a belekerülő
dimenzióforrásokra.
T: És teljesen másként viselkednek a félspínű a tachion és a taraion típusú eseményfelszínek!
G: Másképpen, és ugyanígy másképpen viselkedik az a téresszencia is, amit ezek az eseményfelszínek határolnak.
T: Vagyis úgy gondolod, hogy ennek a rettenetesen bonyolult téreszencia kavalkádnak az eredője a komplextéri
környezet.
G: És ez a jelenség-halmaz egyúttal a gravitáció jelenségére is magyarázattal fog szolgálni. Ahogy ezt már
fontolgattuk is. Beszéltünk már erről.
T: Hát világos, hiszen ez vonz, taszít, forgat, elektromos, mágneses és tudomisén még miféle kölcsönhatásokat
kiváltó térkomplexet bocsát ki a környezetébe.
G: Mi lényegében ezeknek az eredő jelenségeit tanulmányozzuk a műszereinkkel, és ezek az eredők nagyon
leegyszerűsítve, mondhatnám primitívizálva jelentek meg a képleteinkben. Olyan elnagyoltaknak érzem
ezeket a lehetőségeinkhez mérten, hogy én szégyenkezem. Aki nem is vagyok fizikus...
T: Mármint nem a mi lehetőségeinkre, hanem a világ nagy kutatási rendszereinek a lehetőségére gondolsz..
G: Hát igen, erről ne is beszéljünk. Szegényházról vagy jót, vagy semmit. Legyen annyi elég, hogy vannak kiváló
elméink ebben a kis országban, és az eget ésszel meszelik és nem mésszel! Visszatérve a témánkra, itt fontos
előrelépést tehetünk az anyag-energia együttesek megértésénél. Ennek azután minden tudományág hasznát
veheti majd.
Az nem lehet kétséges, hogy az anyag evolúciójához, vagyis az egyre nagyobb atomsúlyú atomok létrejöttéhez
az anyag nagy mennyiségű energiát nyel el a környezetéből. Az egyes nukleáris egyesüléseknél kiszabaduló
energia nem az „anyagból” jöhet létre, nem ott keletkezik, hanem az történhet, hogy a folyamatosan elnyelt (és
kibocsátott) energia bizonyos egyensúlyba kerül, stabilizálódik az atomra és a környezetre jellemző értéken.
Amennyiben elegendő energia nyelődött el, elegendő (megfelelő) a nyomás és a környezeti hőmérséklet két
atomi rendszer egyesüléséhez, úgy ez nukleon és/vagy energia-felszabadítással kisérve újra stabil állapotba
hozza magát. Létrejön egy a két rendszerből kialakult magasabb rendszámú atom.
T: Ez amolyan szerencsejáték, mert mindenféle variáció keletkezhet.
G: A természet, szerintem, nem különböztet meg izotóp és nem izotóp elemeket, és édes mindegy az is, hogy egy
atom stabil, vagy bomlékony.
T: Az atomi evolúció szempontjából biztosan! Értem, hogy mit akarsz ezzel kihozni. Mert az instabil lépcsők
ugyanúgy fontosak lehetnek a stabilak létrehozásánál.
G: A bomlékony Tríciumra, vagy a Deutériumra gondolva ez máris igaz, hiszen egy nagyon stabil Héliumhoz
jutottunk rajtuk keresztül. De most ugorjuk egy nagyot!
Ahogy egyre feljebb kerülünk az atomsúlyokkal, úgy egyszer csak eljutunk az atomok evolúciójában egy
küszöbre, amin túl már nagyon bomlékonyakká válnak. Az atommagok együttes térgeometriájában léphet fel
ez a határ, vagyis a bomlás és épülés egyre inkább a bomlás felé billenti a mérleget. Ezeknél a belső „s” héj
szinte az atommag felszíne felett van már.
T: Csináltak ugyan nagyobb rendszámú elemeket, de ezeket néha csak annyi időre sikerült megtartani a
létezésben, ameddig rámondhatták, hogy; felfedeztük!
Most az a kérdés, hogy van-e komoly értelme annak, hogy mikro-szekundumokig létező valamiket állítsunk
elő, csak azért, hogy rólunk nevezzék majd el, mint egy hegyet a világutazókról?
G: Feltétlenül van értelme annak, hogy megismerjük a világot. Az igaz, hogy a tudósokat gyakran a becsvágy
hajtja előre az útjukon, de hiszen emberek. Kutatni kell, és sokkal intenzívebben kellene kutatni a tudomány
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megválaszolatlan fehér foltjait. Szerintem van értelme a gyorsítóknak és a költséges laboroknak, mert ha
ezeket feladnánk, sokat veszítene az egész emberiség.
T: De azért jó lenne, ha nem a militarizmusra költenénk a kiadások jelentős részét!
G: És nem pusztítanánk egymást a tudásunk segítségével. EGYMÁS. Milyen furcsa szó. Az egymás nem egy
más, úgy értem; másmilyen, mind egymás. Az EGY MÁSA? Nem furcsa szó?!
T: De jó, még nem is játszottam ezzel a szóval, de jó...! Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!
G: Ez az, hiszen te magad vagy az! A másik ember ugyanúgy rész az egészben, és ugyanúgy félértékű rész. Erre
utal a feleim, feleség szó is. Néhány felfuvalkodott felismeréseddel nem vagy te több a másiknál, hiszen
minden rész fontos lehet az egészben. Talán annál is fontosabb, mint amit te annak tartasz.
Mi van, ha a bőr lázad az izom ellen, hogy nem védi meg. Okos? Vagy a gyomor azt mondja: nem kínlódik ő a
szív élelmiszerrel való ellátásával, ő csak magának emészt és kész! Okos?
T: Minden ilyen lázadást az egész sínyli meg. Az oktalan rész is!
G: Ilyen módon tévedt el az emberiség is. Az atomok talán ezt a lázadást nem nagyon ismerik, bár ki tudja.
Érdekes, hogy az atomokat, akarom mondani a kémiai elemeket, gyakorlatilag a deutériumszerű sorozatban
lehetne folytatni.
T: Hogyan?
G: Na, hogy is mondjam?! Vegyük például a szénatomot, a nitrogént, és az oxigént. A szénatomban 12 (6+6), a
nitrogénben 14 (7+7), az oxigénben 16 (8+8) neutronnyi nukleon van. Az most legyen mindegy, hogy ezek
együtt vannak mint neutron, vagy külön.
T: Az persze akkor nem igaz, hogy innen elektronok hiányoznának, vagy többletben lennének...
G: Nem! Itt akkor valami másról lehet szó. És mellékesen megjegyezve a kémiai elemek sem eszményiek, mert –
amint mondtuk – ezek a miáltalunk önkényesen felvett táblázathoz képest keverékek, a különböző izotópjaik
keverékei. Mi, amikor annakidején meghatároztuk az atomsúly láblázatokat, egy tisztítatlan izotóp és
elemkeverékre alapoztuk azt. Így azután eléggé érthetetlenek az atomsúlyok törtértékei.
T: Azóta persze nagy pontossággal meghatároztuk az energiatöbbleteket és az energiahiányokat is. Ezeket pontos
táblázatokba foglaltuk..
G: Itt van egy ilyen, és nézd, nem tudni azt, hogy ez milyen közegben igaz, és ezáltal a környezeti, és mérési
hőmérséklet is kimaradt.

71. ábra: Elemek táblázata

T: ...és az is, hogy egy-egy atom mennyi ideig képes a rátuszkolt energiát megőrizni, akkumulálni, és mennyi idő
alatt kerül vissza egy nyugalmi szintre, ha egyáltalán visszakerül oda.
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G: Mármint mérhető, belátható időn belül. Vagy egyszer csak mássá alakulva elbomlik, vagy átszerveződik.
Nekem az atomi szerveződés – akár nukleáris, akár molekuláris, akár kristály szinten zajlik – teljesen másként
jelenik meg, mint ahogyan az a képletekben nagyon egyszerűsítve leírták.
T: A kémiai képletekből többnyire hiányzik az energia! Az energia felszabadulás, vagy elnyelődés csak nagyon
ritkán van feltüntetve a folyamatok leírása során.
G: Tudod, hogy miért feszegetem ezt a kérdést?
T: Már sejtem! Ha az eddig felállított tézisek igaznak bizonyulnak a gyakorlatban, akkor ennek az itt vizsgált
gondolatnak fontos szerepe lesz az anyagtudományokban. Úgy érzem, hogy ez a technológiai kérdéseket is
merőben új oldalról fogja megvilágítani.
G: Még ejtsünk néhány szót az atomi rendszerek felső határáról! Motoszkál bennem a gondolat, hogy hogyan is
van ez. Egyre nagyobb tömeg halmozódik az atommagban, és ennek ellenére létezik egy stabilitási határ, amin
felül már nem halmozódnak tovább a nukleonok, vagy inkább barionoknak nevezzük?
T: A logika szempontjából ez most teljesen mellékes!
G: Szóval halmozódik a tömeg, és azt várnád, hogy ez korlátlanul folytatódhat, de ez egyáltalán nem így van.
Nagyobb tömeg, nagyobb tömegvonzás. Akkor ennek egyre rohamosabban hiper-atomsúlyú anyagokká
kellene válni. Mindennek. De itt van ez a furcsa határ.
T: Bizonyára az lehet, hogy az egyszerre ható interferenciák, az egyre kavarodottabb esszenciális közeg és az
egyre magasabb energiahalmozódás együttese mindinkább lehetetlenné teszi az elektronok, az atommag körül
keringő elektronok helyzetét. Ezek egyre külsőbb interferenciák felé kényszerülnek, és ezek is egyre kevéssé
markánsak lehetnek, ugyanis egyre gyengülők, mindinkább elbizonytalanodnak. Emellett az elektronpályák
egyre közelebb kerülnek az atommaghoz, amely pályák a végén már magában a magban határozódnának meg.
Még az „s” pálya is. Ez, ha a te „interferencia elektron” elképzelésedet használjuk, még akkor is lehetetlennek
tűnik.
Itt valahogy már nem a tömegvonzás egyszerűsített elképzeléseiben kellene mozognunk.
G: Evidens, hiszen az egyre bonyolódó, összeadódó komplexterek ugyan mind több és több „interferenciagödröt”
határoznak meg, de ezek – ahogy mondtad – egyre kisebb és egyre változékonyabb gödröcskék az eddigiekhez
képest. Úgy is el tudom gondolni, hogy vannak ezek között olyanok is, amelyek csak egy szűk hőmérsékleti
intervallumon belül kényszerítő erejűek, és ezen kívül már túl gyengék, vagy egyszerűen nem is léteznek.
T: Aáá..! Megvan! Tudom, már mit akarsz!
G: Igen! A színképre akarok kilyukadni. A színképvonalak okára akarok kilyukadni, és ez már ismerős terület az
anyagvizsgálati módszereinkből. Miből is erednek a színek? A színek általában. Mikortól is lehet spektrális
színről beszélni?
T: Amikortól megjelenik a Tér?
G: Igen. De a tér színei szimbolikusak. Ez más értelmű ősi tanítás, de valóban, a színről színre látás alatt a többi –
velünk párhuzamosan létező – téresszenciákba való átlátás képességét, vagy tudását érthették, amit hat színnel
jelöltek. Az összes együtt fehér, a hipertér fekete.
T: Ez lehet az oka, hogy egyes emberek olyan dolgokat is látnak, amit a többi „normális” ember egyáltalán nem
is lát?
G: Valószínű! Bizonyos drogok hatására hihetetlenül egyforma víziók lepik meg az embereket. Egyforma
történeteket és képeket látnak, egyformán kinéző épületekről, lényekről beszélnek.
Mondjuk egy indiánok által használt növényi alkaloida hatására egy olyan európai ember is az indiánoktól már
hallott látomásokról beszél, amiről egészen biztosan nem is lehet fogalma. A delíriumos állapotban lévők is
egyforma víziókról mesélnek.
T: Ez valami térhez való aszinkronitás miatt lehet így?
G: Gyanús! Nekem nagyon gyanús, hogy ez ezért van így. Ilyenkor a tudat többé vagy kevésbé átcsúszik a mi
téresszenciánkból egy másik felé, vagy a nemtér-nemidő felé, attól függően, hogy a szer milyen hatást is
váltott ki belőle.
T: Aszinkronitás.
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G: Aszinkronitás, vagy még inkább fázishiba. Ha nem érti, hogy miért is látja (hallja) ezeket a furcsaságokat,
akkor begyullad a pacák, és elkezd fel alá futkározni. Azután minden orvos ad neki valami hablatyot, amit
vagy kibír, vagy végleg megnyugszik. De itt rejlik a nagytávolságú űrutazás titka is!
T: ...űrutazás...
G: Az. És a dimenziórendszerünk sok titka is. Ha erről többet tudunk majd, akkor már komolyabb sejtéseink
lesznek az anyag titkairól. A térben született energia sztochasztikusan fehér, és ebben még minden rezgésszám
megvan. Ebbe a kezdeti fehérzajba megosztott színeket kering bele az elektronjaival, de a magasabb
rezgéseken az atommagjaival is. Az anyag létrejötte kialakítja a megfoghatóságot és a fény eddigi korlátok
nélküli mozgásában az akadályt és a csapdát is jelent. Az anyag elnyeli, és vissza is veri a reá jellemző ritmusú
összetevőket az eddig sztochasztikus fotínó áradatból.
De a szín mégsem ettől eredhet, hiszen a fehérben már megvan minden szín! Maga a szín valami másból
eredhet. Alapvetően másból. Ezen még golyózok. A színkép és az elektronpályák összefüggése viszont
kétségtelen.
T: Jó, amit mondasz, csak úgy töröm a fejem, hogy mitől is olyan elkülönültek, olyan határozott spektrumúak a
színképvonalak, amikor egy elektron gerjesztése után, amitől gerjesztettebb, külsőbb pályára kényszerül,
miközben visszaugrik átszvippel egy eléggé széles rotációs tartományt az egyre magasabb rezgések felé?
G: Ez igaz! De mit is csinál? Bukdácsol interferenciáról interferenciára!
T: Aha! Értem min furmánykodsz!
G: Az elektron se kifelé menet, és a visszaúton sem valami olajozott pályán – térben – mozog, hanem mint azt
feltételeztük (ameddig nem kerül a vezetési sávba), addig nagyon (rettenetesen) komplex interferenciák között
kering.
Úgy gondolom, hogy itt is együttesen kell vizsgálnunk a protont és az elektront, de ezek közül az elektron zárt,
vagy sokkal zártabb (és kisebb is), és az energia, vagyis a fény elsősorban az atommagban nyelődhet el.
T: Már csak azért is, mert az sokkal nagyobb tartály.
G: Igen, ez a tartály nagyon sok, (de nem korlátlanul sok) fényt, fotínót tárolhat el magában. Amint erről már
beszéltünk.
T: Vizsgáljunk akkor meg egy makro-jelenséget! Összenyomunk egy anyagot. Felmelegszik. Mi is történt?
Deformáltuk a komplextereit, azzal, hogy eddigi állapotához képest más állapotban, egy szorultabb,
komprimáltabb állapotba hoztuk.
G: És mi történik? Az összepréselt anyag – gáznemű, folyadék vagy szilárd – felmelegszik. Ezt is kell tennie,
hiszen az a fizikai erő, amit az eljárásunk során használtunk, közelebb kényszeríti az „egyensúlyban”, a
környezettel energetikai egyensúlyban lévő anyagunkat, mivel ez mondjuk pontosan környezeti hőmérsékletű
volt.
A deformált atomi interferenciák az egymásra hatások miatt magukat az atommagokat is deformálják,
méghozzá úgy, hogy abból a felszíni pikkelyek megnyílásával, a rabul ejtett fotínók egy része kiszabadul.
T: De ezzel az anyag – rugalmasságától függően – maradandó alakváltozásokat is szenvedhet.
G: Hát hogyne! Amikor kipréselted a fotínók egy részét, egyúttal megváltozott az anyagod megmaradt együttes
komplextere is. Ha kristályos volt, úgy annak hullámtere is deformálódott.
T: Hű, de ravasz módon kanyarodtál át a technológiai folyamatok mezejére!
G: Ha már itt vagyunk, akkor az a meleg, ami itt az anyag összepréselése nyomán kiszabadul, olyan mértékű
lehet, ami a helyi vagy teljes átkristályosodáshoz is elégséges lehet. Gondolj itt a nagysebességű anyagmegmunkálási folyamatokra! A robbanásszerű megmunkálás során az anyagból is bizonyosan kiszabadul
energia. Ha viszont ritkítod az anyagi közeget, mondjuk egy gáznemű anyagot, akkor lehűl. Azt mondták,
hogy ez az atomok ütközése, a kinetikus energia miatt van. Itt az ütközéseket abszolút rugalmasnak mondják.
T: Az atomok ide-oda bolyonganak, ez igaz, de most a nyomásváltozás értelme is némileg meg fog változni. A
ritkábban elhelyezkedő, a ritkított atomok komplex sajátrendszerei a nyomás alól kikerülve a környezetben
lévő fotínókat jobban magukba tudják fogadni, így lassan elnyelik azokat onnan.
G: Ennek persze ugyanúgy megvan az egyensúlyi felső határa.
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Ahogy a gáz ritkul, úgy egyre feljebb és feljebb kerül – az állapotához és gerjesztettségi állapotához illeszkedő
felső határig, ami a tömegvonzási erő és még egyéb hatások eredője – aminek hatására jól megfigyelhetően
rétegeződik is az anyag a felső légkörben. Ezért alakul ki az ionoszféra komplikált rendszere.
T: Ezek a rétegek nagyon nagy magasságban vannak, itt az atomok már ritkán helyezkednek el, és a sugárzás – a
kozmikus és fénysugárzás – jobban érvényesül és itt valóban gerjesztettebbek az atomok, annyira, hogy
ionizálódnak is. Ez már vezetési sávba leszakadó elektronokat jelent, amelyek talán összefüggésben maradnak
a protonjukkal, de mindenesetre eltávolodnak attól a magas energiaszint miatt. Vagyis az atomok (gázok) itt
ionizálódnak.
G: Óóó. Lehet, hogy egymásra szuperponált hidrogénmodellekkel egészen jó közelítést kaphatnánk a sokkal
nagyobb rendszámú anyagokra is. A hidrogénről már sok mindent tudunk... Jó. A gerjesztettség kisugárzást is
jelent, hiszen arról már beszélgettünk, és köztudomású is, hogy a gerjesztett állapotokból az anyagi
részecskék, vagyis végül is az atomok a nyugalmi állapotok felé törekszenek. Tehát ki akarják szórni
magukból a fényt.
De gondolj csak arra, hogy mi történik a Föld forgása következtében!? Az éjszakai oldalon kisebb a
folyamatos gerjesztés, és itt lassan legerjednek a napközben felgerjedt atomok, így azután napszaktól és
évszaktól is függően változik az ionoszféra különböző rétegeinek az állapota és magassága is. Sorban átmegy
az előírt (elvárható) állapotain.
T: Ez nagyobb anyagdarabok esetében is igaz lehet. Nézzük csak meg egy öntvény lehűlési folyamatait!

72. ábra: Anyag komplex hullámtere

G: Legyen ez egy kocka alakú (kiegyenlített, mindenhol egyforma hőmérsékletű) izzó fémdarab! A leginkább a
sarkai mentén kezd lehűlni, majd az éleinél, és ezután egyre lassabban, egy kicsit szögletes, majd egyre inkább
egy gömbhöz hasonlító fizikai krumpli mentén a közepe felé haladva egyre lassabban hűlve. Vegyük a
környezetét homogénnek!
Miért így hűl le? Minden atom minden irányba szórja magából a fényt, és hol tud a legtöbb fény (hő) a
környezet felé eltávozni a példának választott kockánk környezetéből a külvilágba?
Ahol három irányban távozhat, a sarkain, majd két irányba, az élein, és harmadszorra egy irányba, a lapjain át.
Miért? A kristályrácsának atomjai (ha egyenletesnek vesszük az energiavesztésüket) mindenfelé sugároznak,
de ahol befelé, a kocka belseje felé távoznak a fotínók, ott inkább további felmelegedést okoznak és nem pedig
lehűlést.
Erős függésben a kristályrács atomjaitól, annak komplextereitől, hosszú ideig pattoghatnak a rácsszerkezet
atomjai között.
T: Értem mit akarsz kihozni a specifikus lehűléssel. Ezt nevezzük mi fajhőnek? Az anyagra jellemző hőtároló
képességnek? Egyáltalán nem mindegy a szerterohanó fotínók szempontjából, hogy milyen rácsszerkezet
(molekuláris szerkezet) állja az útjukat! Az a valószínű, hogy a rendezetlen, zegzugos kristályszerkezetű
(molekuláris szerkezetű) anyagok nehezebben hűlnek majd ebben a gondolatkísérletben, mint a rendezettek,
mert abban tovább elpattognak a fény részecskéi. Ezt én úgy tudom elgondolni, hogy ezek itt az atomok között
pattognak.
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G: Talán nem egészen olyan egyszerű szabályok szerint teszik ezt, mintha kis golyóbisok lennének, de
hasonlatunkban első közelítésben jó lesz ez is.
Ha anyagunknak nagyon rendezett kristálysíkjai vannak, akkor ezek mentén könnyen vezetődik a fény, mint
egy tükröző csatornán. Az ilyen kristályszerkezet bizonyara könnyebben hűl ezekbe az irányokba sugározva.
T: Ez könnyen elgondolható. Itt a félvezető lézerek jutottak az eszembe, ahol az ilyen kristálysíkokban alakul ki a
lézerhatás a folyamatos gerjesztés következtében. Az itt ide-oda pattogó fény koherens elemei erősítik
egymást, és ez lép ki a kristályból.
G: Ami egy sűrű fém!... De mitől világít egy villanykörte? Egy közönséges villanykörte. Hol keletkezik a fény?
Itt az izzószálban? Attól jön a szál izzásba, hogy a rajta átáramoltatott, (bocsánat ebben váltóáram folyik),
tehát itt az oda-vissza rezgő elektronok dörzsölik a kristályrács, itt a wolfram kristályrácsának atomjait, vagy
neki-neki ütköznek azoknak, és ettől, a nagysebességű ütközésektől szabadul fel a hő? Az elektronokból?
Ezért világit?
T: A fény bizonyára nem a drótban, az izzószálban keletkezik, és ezt nem is az elektronok szállítják ide, bár
hasonló elképzeléseket hallottam már ennek a jelenségnek a magyarázatánál. Olyanokat, amit nem kis
malíciával kérdeztél az előbb. Ha a fény függetlenül létező térrendszer, akkor az bárhol megszülethet a térben,
(így az említett anyagban is!), de ez inkább a sokkal sűrűbb, szuperpakolt környezetben a valószínűbb.
G: Én is így gondolom. Ahol több az alapanyag, valószínűbb a találkozás. Itt ez alatt teremtésre alkalmas
tachiont értettem. A fotínó tehát van, és most mindegy az, hogy hol és mikor keletkezett. Van és folyamatosan
keletkezik is. Akár sok milliárd éves is lehet. Az anyagtól független létező, ami szimbiózisban létezik az
anyaggal. Benne, közötte pattogva és függetlenül száguldozva is.
T: Itt akkor nem is az a kérdés, hogy hogyan születik, vagy létezik, hanem az, hogy például a villanykörtéd
izzószálából miért szabadul ki?!
G: Igen. Gyanús, hogy a fény nem az izzószálban születik és nem is a dróton jön ide, hanem eredendően el van
tárolódva az anyagban. Minden anyagban. Itt ebben az elektromosan vezető szálban az azon átáramló, vagy
benne rezgésbe hozott elektronok hatására az évezredek, vagy évmilliók alatt eltárolódott és egyensúlyba jutott
fény az inzultus hatására kiszabadul. A kiszabadult fény mennyisége szerint a szál hőmérséklete, vagyis
gerjesztettségi szintje emelkedik.
T: Ez persze nem fokozható korlátlanul, hiszen ha túlzottan sok fotínó szabadul ki a kristályrács atomjai közé,
akkor az eddigi viszonylagos rendezettség – mármint az atomok rácsbeli rendezettsége – komoly, maradandó
károsodást is szenvedhet. (Mikrorepedések). Ez az emelkedő hőmérséklet, az elektromos polarizáltság, a
módosult mágneses mező, a rácsszerkezetéből kiközösített fématomokat is kitaszíthatja és ezzel további lavinát
indíthat el.
G: Ez az! Ha én erre az izzószálra nem 220 Voltot kapcsolok, hanem többet, mondjuk 380-at, akkor egyre
rohamosabban fog energiát felszabadítani, egyre magasabb, spektrálisan egyre kékebb tartományok felé
tolódik el a fénye, vagyis egyre vakítóbb és erősebb fénnyel fog világítani, majd egyszer csak egy heves
villanással elpusztul, megszakad benne az izzószál.
T: Mit jelent benne az egyre kékesebb fény? Egyre magasabb hőmérsékletet, de egyúttal azt is, hogy a külsőbb
elektronpályák után egyre belsőbb és belsőbb elektronjait is pályamódosításra késztettük.. A belső pálya egy
magasabb keringési frekvenciát is jelent. Ezt a külső és belső pályákon átugró és visszaugró elektronok szórják
szét, de valószínűleg maguk az atommagok tárolták eleddig.
G: Ahogyan fogy az elraktározott energia, úgy fogy a gerjesztettség és egyre romlik a gerjeszthetőség is, vagyis
az izzólámpád egyre sápadtabb fénnyel ég, majd irreverzibilisen elkezd átkristályosodni. Az eddigi szálas
szerkezet helyett, ami például az izzószál húzása következtében alakult ki, egyre inkább visszaigyekszik egy
gerjesztetlenebb szintre jellemző kristályformára, hiszen az eredeti rácsszerkezetéhez képest egy
kényszeredett, rákényszerített kristályformában volt ez idáig. Gőzölög, szublimál is, mivel az ilyen át- meg
átrendeződés során – amelyet jelentősen befolyásol a ki-be kapcsolgatás is – amikor óhatatlanul kilökődnek a
rácsszerkezet közé szorult, vagy az abból kiszabadult atomok, amelyek az elektromos és mágneses terek
hatására az izzószál felszíne felé sodródtak. Ettől az üvegbúra kezd befeketedni. Ezért kezdték az először
vákuumozott izzókat a gáztöltésű, nitrogén, majd nemesgáztöltésű izzókkal felváltani, mert a gázatomok, az
argon, vagy a kripton legalább némileg gátolják ezt az elszökdösést, és legalább részben visszaverték,
tükrözték ezeket a kilökődő atomokat az izzószál felé.
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T: Amit elmondasz, az a tapasztalat, a régi tapasztalat által alátámasztható. Érveid is egyszerűek. A dolgok
lényegét tekintve mégis minden megfigyelt jelenséget új oldalról világítasz meg.
G: Fontos számomra, hogy minden érdeklődőnek megmutassam azt a csodálatos világot, amit és amilyennek én
látom. Mert a világ minden részlete érdekes. Egy rozsdás vasdarab is elvezethet új és még újabb izgalmas
csodák felismeréséhez!
Gondoljál csak Flemmingre és a penicillin felfedezésére! Régi sejtenyészetein már kiült a penész, közöttük a
penicillingomba. Azért jött rá a penészgombák bizonyos fajtáinak baktériumölő hatásaira, mert utált
mosogatni!

73. ábra: A spirálgömb, valamint metszete egy ősi jelben és egy gabonakörben
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HETEDIK BESZÉLGETÉS
KÖLCSÖNHATÁSOK
Mikro és makrojelenségek
Az Univerzum mint lokális fenomena
George: Eddig is sokat kalandorkodtunk a kozmológia területén, de sok izgató kérdés maradt
megválaszolatlanul. Például az energia kérdései közül sok maradt nyitott, így kalandozzunk még fenn és lenn!
Ahogy előbbre és előbbre araszolunk a logikában, úgy minduntalan vissza-visszatér bennem a gondolat;
hasonlít-e, hasonlíthat-e a mikrovilágban kigondolt részecske a nagyléptékű, univerzális szerveződések
geometriai elrendeződéseihez.
Tiberius: Már évszázadokkal ezelőtt újra felvetődtek ezek a metafizikai ihletésű kérdések. Az Univerzum
végtelenül nagy, és ebben hozzávetőlegesen egyenlően oszlanak-e el a csillagok, mint tömegek. Izotrop22
eloszlásúak, vagy pedig anizotropok? Azon is vitáztak akkoriban a tudósok, hogy ez csomósodásokat okozhate, ami a csillagok egymásba zuhanását vonná maga után, és ekkor merült fel az a gondolat is, hogy a
gravitáció csak egy bizonyos határig vonzó, és azon túl esetleg taszíthat is?
Úgy is megpróbáltak magyarázatot adni erre, hogy bár az Univerzum tágulni látszik, igazából alapvetően
mindig ilyen volt, mint amilyennek manapság tapasztaljuk, és azért nem hígul fel az egész, mert ezt a benne
folyamatosan keletkező anyag megakadályozza. Amit a Hoyle is mondott.
G: Sok elmélet született erről, de én úgy érzem, hogy nem találhatták el a lényeget, hiszen ebben a logikában –
amit eddig igyekeztünk felállítani – ezt másképpen is el lehet gondolni.
T: Arra gondolsz, amiről már beszéltünk egy előző alkalommal? Arra, hogy az egész Univerzumot is
felfoghatnánk egy hatalmas – legalább is a mi arányainkhoz mérten hatalmas – barionnak?
G: Igen! Egészen pontosan ezen jár az eszem. A csillagászok azt mérik, hogy a galaxisok mind távolodni
látszanak tőlünk. Ez legalább kétféle dologhoz vezethet. Vagy szétáradó az egész, és akkor is vagy felhígul,
vagy nem. Ha felhígul, akkor kihűl. A másik úton az anyag örökösen keletkezik, de akkor nem hígul fel.
Abban a modellben, amit én most forgatok a fejemben, az Univerzum határán a tér begörbül. Itt egy hihetetlen
tömegű burok határolja az Univerzumunkat – ez egy kívül-belül szinguláris szuper-tömör anyag határolta
dolog, neutronpáncél, olyan, mint egy labda, amiben belül kavargó porszemek vagyunk.
T: A gyártásnál beleszórt talkum...
G: … olyasmi. Ennek a centrumában keletkezik, és folyamatosan kifelé tart a jelenség a határ felé. Ott minden
ismert szerkezet palacsintává lapul, hiszen az eddig táguló tér begörbülő …, úgy is mondhatjuk, hogy egy
hatalmas fekete lyuk belsejében élünk? Itt a galaxisok is szétlapulnak, és becsapódva megsemmisülnek. Ezek
lehetnek a kvazárok.
T: Értem mit akarsz ezzel! A galaxisok kifelé igyekeznek, hiszen a Nagy Mozgató – a buborék határa – kifelé
szívja az anyagot. Itt az anyag lényegében strukturálisan is megsemmisül és egy nemtér-nemidő szálon az
egész megfordul, és a forráshoz tartva elölről kezdődik. Ez ugyanúgy folyamatos lehet, mint amilyennek a
részecske keletkezését feltételeztük. A csillagászok tényleg beszélnek ilyen Nagy (és láthatatlan) Mozgatóról.
Ezt a galaxisok irányult csoportos mozgásából feltételezték.
G: A kezdet és a vég egyetlen helyen van. A kör bezárult. Abban, hogy mindez egy nemtér-nemidő szálon zajlana
még nincs állásfoglalásom. Friedmann hasonlóról beszélt már 1922-ben. Azt gondolta, hogy a tér begörbül és
egyetlen felületté válva visszatér magába, a kezdetekhez. De Einstein is beszélt ilyesmiről.
T: Ez roppantul hasonlít ahhoz, amiről te beszélsz, csak te nem fiktív, hanem valós, hullámszerű téridővel
gondolod el. Feltételezéseid végül is semmiféle megfigyeléssel nem ellenkeznek..
G: Feltételezni csak logikus dolgot érdemes. DE: ami nem lehetetlen, az lehetséges!
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Ott a határon, amiről az előbb beszéltem, gyakorlatilag fénysebességgel csapód(hat)nak be a galaxisok a
hiperanyag határ belső felszínébe. Itt a tér csavarodottsága is megfordul, és mondjuk ez lesz a következő idők
jövőtere. Azt is el tudom gondolni, hogy ezen a megfordulást felszínen az anyag ugyan megszűnik, de a
felsorakozott szingularitások, létezési szférák itt megfordulva is megőrzik szervezett voltukat, csak befelé
indulnak, befelé kezdenek áramlani.
T: Hiszen ez ugyanúgy tér, csak ettől fogva nem kifelé áramlik, mint a múlt, hanem a centrum felé. Egyre szűkül
és szűkül, és a végén a forrás(ok)ban köt ki. Ha te vagy a forrás, akkor a jövő feléd jön, a múlt meg elmegy
tőled..!
G: Nagy itt a jövés-menés! De jó kifejezés!! Akkor ennek ugyanitt is kell lennie, csak valamiért nem tudjuk
megtapasztalni? Gyanús.. Ez egyre szűkülően halad a centrum(ok) felé és a pont(ok) – amiben egyesül – nem
más(ok) mint az Univerzumunk kezdetben feltételezett térforrása(i)!?
Ennek a megfordulásnak, amiről beszéltem, egy olyasféle dolog lehet az oka, mint a fénysebesség, de ez –
szerintem – sok nagyságrenddel a fénysebesség feletti küszöb. Ez a jelenforrások maximális áthelyezési
sebessége lehet, amivel a téresszenciákban mozoghatnak. Tömegtelenek ugyan, de mégis lehet valamiféle
felső küszöb, ami az idősűrűség és a téresszencia szeparátora okán fellépő jelenség.
T: Akkor az Univerzumokat is egyforma buboréknak gondolod a nemtér-nemidőben, vagy a Káoszban?
G: A Káoszban. Pontosabban az Anyában. Az Anyán (Alkotón) kívül nem létezik semmi. Talán ezért hívjuk a
kúp palástját alkotónak?? Az Univerzumok egyensúlyi rendszereknek, mint amilyenek a részecskék is. Igen.
Nagyjából egyformának gondolom az Univerzumokat is. Ezek persze a paritásukat is hordják magukkal,
vagyis a saját szimmetriájukat jelentő antianyag Univerzumaik is velük szimbiózisban léteznek. Egy rendszert
alkotva. Mondhatjuk így is, hiszen ÉL az egész. Végső lényegük az információ.
T: Ezek találkozhatnak is?
G: Bizonyára, és ilyenkor komoly kataklizma során mind a kettő megsemmisülhet. Ez már csak azért is így lehet,
mert úgy feltételezem, hogy ezeket csak az Anya tartja dimenziókapcsolatban, és szintén anizotrop eloszlásúak
benne.
T: De az ilyen Univerzumban azért rend van?!
G: Csakúgy, mint egy részecskében. Monumentális belső örvényei törvényszerűek, és itt is elképzelhető
valamiféle nagyléptékű táncrend, ami a Metagalaxisok keringőit kormányozza.
T: Úgy, mint a részecskében? Hát., igaz.. Ott is történnek „katasztrófák”, és ott is „megsemmisülnek” a natális
pusztulási hullámokban a kvarkok. Hiszen állandóan keletkezik és pusztul, örvénylik és a „végén” felszínné
alakul a részecske szimmetriarobbanása, majd megfordulva visszakanyarodik a keletkezés forrásához – az
elektron centrumába – és elölről kezdődik a tánc?
G: Ez jó megoldásnak hat! Ezt szimmetrikusan is el lehet gondolni. A múltkor találtam azt a vortexet, tudod azt
már nézegettük, de most újra felmerült bennem egy-két gondolat. Várj, csak mindjárt előveszem! Itt van.

74. ábra: A neutron áramlási rendszere a középkorból
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Ha megnézed, akkor ez gyanúsan félspinű? Hiszen minden második fordulat után kezdi elölről. De nem
azonosan ám. Figyeld csak! Nem is igazán félspinű!! Hiszen állandóan shiftelődik és shiftelődik, arrább és
arrább csúszik ez a vonal. De végül felületté nemesedve, önismétlőén visszatér önmagába.
T: De ebben valami csalfaság is van! Ez kettős? Várjál csak! Ez egy jobbos és egy balos is! Vortex egymásra,
akarom mondani egymásba helyezve? Hol jobbra megy, hol balra? Itt belül fordul meg... kettőt tekeredik
belül, kettőt kívül.
G: De az ám! Az anyagi és az antianyagi rendszer? Ugyanott és mégis önállóan? Jó kis ábra! Ugye? Ez is ókori..
T: Ahogy jobban elnézem... Csuda érdekes! A részecskéinkre azt mondjuk, hogy fél spinűek, és ez azt jelenti a
mai elgondolásunk szerint, hogy minden második fordulat után térnek vissza a kályhához, vagyis akkor kezdik
elölről a keletkezést!
Akkor ez negyed spinű vortex..? Azért, mert ez itt belül is fordul kettőt! Nem.. Ez úgy nyolc, – vagy tizenhat
spinű.. A jószeműek majd kiválogatják. Egy biztos! Sokszor körülkerüli ezt a felületet, mire visszakerül az
elejére.
G: Csak az a kérdés, hogy mi az, ami ezt a felületet kerüli? Nevezzük eredő jelenségnek, vagy az is meglehet,
hogy ez egy nevezetes forrás? Majd eldöntjük! Ez a jelenség forog. Látod? A részecskéink szintén. Az
Univerzum fejlődésével kapcsolatban ezt a sorozatot találtam. Ezek is vortexet alkotnak a végén. Itt azért van
egy olyan fura vortex, amit még nem tudok beilleszteni a logikámba. Talán a nagyléptékű Univerzum
szerveződését mutathatja. Szintén ősi ábrasorozat. A megnyilvánulatlan, a megnyilvánult, a téridő, a tér egy
hipertérrel és ez a fura vortex. Időben távoli kollégánk ezt így rajzolta le. Még agyalunk rajta...

75. ábra: A téridő tükröződési szerkezete egy középkori rajzon

T: Jó! Akkor térjünk vissza mikrokozmosz, az anyag kölcsönhatási jelenségeihez! Te azt állítod, hogy az összes
kölcsönhatás egyugyanazon interferencia fátyolrendszer különböző megnyilvánulásait jelenti. Ezt még
behajtom rajtad! A gravitációról és a többi kölcsönhatásokról is említést tettünk már.
G: Ezek közül a gravitációt tartják a leggyengébb, de nagy távolságba, a végtelenbe is ható kölcsönhatásnak.
Mint mond erről ma a nukleáris fizika. Foglaljuk össze! Magát a gravitációs kölcsönhatást a 2 spinű
GRAVITON -nak tulajdonítják. Ez a valami egy virtuális részecske, vagyis megtapasztalhatatlan és
felfedezhetetlen. Ezeket a tömegek – az elmélet szerint – egymás között cserélgetik.
A második az elektromágneses kölcsönhatás, l spinű, ismét csak virtuális! FOTONOK csereakcióival írjak le.
Ezek tömeg nélküliek.(!!) (Három fajta virtuális foton!!!). Ennek a kölcsönhatásnak tulajdonítják a valódi
fotonok felszabadítását is. Ez az erő negyvenkét nagyságrenddel erősebb a gravitációs hatásnál. Nagyon nagy
különbség! (1’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000’000 !!) Jó hosszú szám! Ilyen
hatalmas erők lépnek fel két elektron, vagy két proton, vagy egy proton és egy elektron között. (Persze a
gravitációhoz képest). Ezért gyakran mondták az előbbiről, (a gravitációról) hogy akár el is hagyhatjuk, hiszen
hihetetlenül gyenge erő. Én azt mondom, hogy gyenge interferencia, de mégis fontos. A magerőkhöz képest
persze valóban elenyészőnek tűnhet. De bennem ugyanarról van szó.
A harmadik erőt GYENGE MAGERŐ -nek hívják. Ez váltja ki a radioaktivitást. Hatástalan a 0,1,2 spinűekre.
A W+”, W-, Z0 részecskék esetében beszélnek erről, ezek az l spinű nehéz vektor bozonok. Később a második
erőhöz kapcsolták.
A negyedik csoportban az erős magerők találhatók. Az l spinű (szintén virtuális!) GLUONOK -nak23
tulajdonítják. Az elmélet szerint ezek ragasztgatják egymáshoz a részecskéket az atommagon belül, és az
atommagban a kvarkokat is. Ezzel amúgy dobálóznak egymással, és ez a ragadós képzetes bigyó meggátolja
az atommagokban a kvarkok szétszéledését. Másra hatástalanok.
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Ide sorolhatjuk az újabban megfigyelt és sokat vitatott ÖTÖDIK ERŐ -t is, ami a magban lép fel az egymás
mellett összeszutyakolt nukleonok között, és vagy a hatodik hatvánnyal kezdik egymást taszítani a túl közel
került részecskék. Jól mondtam el?
T: Hát én nem vagyok atomfizikus, mint ahogyan te sem vagy az, de úgy érzem, hogy a publikációkban valóban
ez van leírva. Úgy körülbelül ilyesmiről írnak. Stephen W. Hawking könyvében: „Az idő rövid történeté”-ben
nagyon hasonlóan ír ezekről. Olvastam.
G: Hawking professzor legalább annyira kételkedik a mai tudomány eredményeiben, mint mi. Szintén gyengének
találta a sok mondai elemet, és túl soknak a feltételezett, sohasem bizonyított és a nagyon gyakran nem is
logikus kijelentéseket!
T: Nekem ezek a mai kölcsönhatási kategóriák amolyan szemetes zacskók, amibe minden megmagyarázatlan
„szemetet” beletuszkoltak. Felruházott virtuális semmi, ami mindent tud, amit mérünk. Valahogy így...
G: Olvastam mostanában egy ilyen világképi publikációt. Ha jól emlékszem 164 axiómára épült. Ez szerinted
nem sok egy kissé?
T: Maxwell már négyet is szégyenkezve használt.
Erre az eddigi beszélgetéseinkben felépített gondolati világban szerencsére nincs is szükség. Nincs okunk
szégyenkezni emiatt. Néhány axiómánk is logikus sorban következik.
G: Lépjünk hát tovább!
Kétségtelen az, hogy hullámokból kell építkeznünk, de nem azokból a transzverzális függvényekből, amivel
idáig hókusz-pókuszoltak, hanem a dimenzióforrások kanyarodó, és ezért eleve görbült eseménytereiből, vagy
komplextereiből, ahogyan már neveztük is. Ez a létezés okán máris dinamikus.
Node térjünk még vissza az atomi világ jelenségeihez, és gondoljuk végig azt, hogy vajon; hogyan is
alakulnak a megtapasztalt jelenségek?! Alapvető az atomi világ, és ezen belül is azok a szerveződések a
fontosak a számunkra, amelyekkel a már megismert dolgokat új gondolatmenetünkbe rendezhetjük. Ezt
magukkal az atomokkal kell kezdenünk. Erről már beszéltünk, de akkor félbemaradt a dolgok értelmezése.
Azt állítottam, hogy a proton-elektron párok, a duálok örökösen összetartoznak, és ezt az állításomat azóta is
fenntartom. Én nem használtam a 4-5 kölcsönhatást, hanem azt jelentettem ki, hogy ez interferencia fátylak
következménye. Causális jelenség. Ebben a hipotézisben egyetlen virtuális szemetes-zacsi sincsen.
Az interferenciák alatt teljesen mást értettem ekkor, mint amit ma erről egy szakember úgy első reflexből
gondolhatna, de használtam ezt a szót, mert az együttható téresszenciák és a dimenziófelszínek egyelőre nem
közérthetőek.
Az elektron-proton pár lehet nyugalmi és gerjesztett állapotában, és ilyenkor az első esetben neutron alakját
ölti, az utóbbiban külön helyről nyilvánul meg, és ezek a kiegyenlítetlen komplexterek váltják ki az
elektromos töltöttség jelenségét, a + és – töltést. A keringő elektron és a proton együttes (vagy önálló)
mágneses megnyilvánulást is kelt. Ez a bipoláris mágnesesség oka, amit a Földteke mágneses
megnyilvánulásához hasonlítottam.
Az ilyen nyugalmi vagy gerjesztett duálok és az energia térforrásai a fotínók együttes hullámvilága alkotja a
megfigyelt jelenségek eredőhalmazait. Ez mindig duálokkal építkezik, vagyis proton-elektron párokkal.
A duálok duálisak is, vagyis hullám-részecske dualitással is bírnak, de én ezalatt a duál alatt párosságot
értettem. Minden ismert (stabilis) anyagot ilyennek figyelünk meg, és a kémia, vagy a fizika egyaránt így
gondolja el az elemeket.
Vagyis ismét csak „együtt” vagy „különélő” neutronokról beszélhetünk! Ide sorolhatjuk a neutrínókat is, és
akkor feltételezhetünk egy sorozat protínót és elektrínót – és ezek antipárjait – az antiprotínót és pozitrínót is,
amelyek a sorozatba illően szintén félspínűek. Ezek ugyanúgy évmilliárdokig stabilak (mint nagyobb
testvéreik), és szubsztilis anyagot alkothatnak.
Miután a hullámszerűséget priorizáltuk, érthetővé tettük a jelenségek dinamikájának okait. Az összes
téresszencia együttese erőként nyilvánul meg. Úgy érezzük, mérjük, tapasztaljuk, hogy együttes jelenségről
van szó, de ha a már a részecskékről kifejtett gondolatainkra visszagondolunk, akkor nyilvánvalóvá válik az,
hogy nevetséges egyszerűsítéseink, eredő erőméréseink, és minden kísérletünk gyermekes közelítés volt a
valóság bonyolultságához mérve!
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Az egyetlen neutronról feltételezett 740.000 virtuális (itt jórészt másolati!) forrás már jelzi azt, hogy ezek
ennyi fonáshelyről keltik esszenciális megnyilvánulásaikat, és a részecske belsejében rohangáló és kisíven
kanyarodó – tehát görbült – dimenziófelszíneket keltő tachionok kavargó esszenciavilággal veszik körül a
részecskét, a neutront vagy szétvált duálját. Ez az esszenciális kavalkád múltterjedési sebességgel
megállíthatatlan térréteg hullámokban nyilvánul meg a közeli és a távoli környezet számára. Vagyis NEM
elektromágneses hullám, és általában teljesen eltérő az eddig megismert – hullámfüggvényeinkben
primitívizálva reprezentált – és téves közelítésektől. Csak a spinorterekhez hasonlítható.
Kétségtelenül reménytelennek látszik egy részecske leírása, ha a határozatlansági faktor szerint bizonytalan
felhőként vibrál.

*****
A fizikai elmozdulás és a deformáció az összes terekben elszenvedett elmozdulások eredője.
*****
Itt mindig a források elmozdulásáról beszélhetünk csak, hiszen a hullámfelszínek mindenen energiavesztés
nélkül hatolnak át és a kölcsönhatásokat csak a források időbeli áthelyezésével váltják ki, és nem pedig valódi
erőkkel. EZ AZ ERŐK OKA. Mennél görbültebb és mennél több ilyen görbült esszenciális felszín kényszeríti
máshová a dimenzióforrást, annál nagyobb deformációt szenved a forrás által keltett másodlagos,
harmadlagos, akárhányadlagos időfraktális hierarchia is, miután ezek az ő másolati világát jelentik. Itt persze a
másolatok is teljes értékű létezőkként, dimezióforrásokként viselkednek, mert nem értéktelenebbek a
jelenségeik, mint az originális, nem virtuális forrásoké. A múltbeli léteztetés csak a saját múltra tekintve
múltbeli. A forrás ugyanúgy jelenforrásként viselkedik. Az általa generált és fenntartott szimmetria-robbanási
fenomenák tehát a térgörbületek csavarodott és még tengelye körül is csavarodó igen bonyolult
eredőjelenségei mentén elmozdulásokat szenvednek úgy a sajátidejükben, mint a másik, fraktálisan önálló
világok időrétegei mentén, és ezért mondtam, hogy az összes térrétegek hatására való elmozdulás, hiszen
minden – a forrásvilágot elérő – esszenciális térréteg a maga szája íze szerint igyekszik a sajátidejében arrább
és arrább kényszeríteni annak forráselemeit. Ezért azután csak felhőként tudjuk leírni a tartózkodási
valószínűségét egy-egy részecskének, bár egész halmazról beszélni figyelmetlen dolog!
A téresszenciákról tudjuk, hogy csigaházszerűek, és belső csavarodással is bírnak, és így a kölcsönhatásoknál
óhatatlanul megtapasztalt forgási-forgatási jelenségekre is egyszerűen magyarázatot találhatunk. Ezek
manipulatívabbak, mint az agyondicsőített tenzorfelszínek. Miért beszélhetünk mégis egyfajta
interferenciáról? Az atommagban viszonylag kis helyen sok forrás fortyog, és ez a majdnem egy helyen
keletkeztetett téresszenciák hullámvilágában komoly együtthatási jelenségeket hoz létre az atommag közeli és
távolabbi környezetében is. Nem kellenek ide-oda pattogó ragacskák (gluonok), virtuális fotonok, vagy
vektorbozonok és gravitonok sem ahhoz, hogy a távolbahatás létrejöjjön a kölcsönható fenomenák
sajátuniverzumai között, hiszen a téresszenciák valahányan áthelyezni igyekeznek a többiek minden
dimenzióforrását. Ezt beláthatóan nemcsak az idegen forrásokkal teszik, hanem még a sajátjaikkal is, hiszen
ha igazak az általunk az elején felállított axiómák, akkor ez a kölcsönhatások szempontjából teljesen mindegy.
A tachion az tachion és a causalitás sértés az causalitás sértés. Egymás okságát nem sérthetik meg; csak a
sajátjukat, de a negatív idő felhasító jelensége a causalitás ilyen megsértése esetén is igaz marad, csak ebben
az esetben új forrást is éltetni kezd a sajátmúltba rohanás-tartózkodás akciója.
A részecskék sajátuniverzumai minden másik létező rendszerben máshova és máshova kerülnek a relatív
létezők rendszereiben, vagyis egy elektron „n” helyen van az összes többi sajátuniverzum őt elérő
hullámtereiben.
Ez egészen addig marad együtt, ameddig a kollektív külvilági hatások egy ilyen – azért folyamatosan
egyensúlyba igyekvő – szimmetriarobbanási sajátuniverzumot túlzott görbületi manipulációival katasztrofálisan nem deformál, amikor annak forrásvilága fraktálisan lebomlik. Ez teljes és maradéktalan
megsemmisülését jelenti. Ilyenkor a benne raboskodó fény kiszabadul és szerterohan. Ennek egyszerűen az az
oka, hogy a fraktális gyökér egyensúlyt tartó tachionjai kikerülnek a sajátmúlt táplálékából és így az egész
szimmetria-robbanási jelenség – a részecske maga – időfraktális fáit oksági alapon elveszíti.
Ha ezen további alrendszerek is fel voltak fűzve, akkor azok is ugyanígy bajba kerülnek. Esetleg
megsemmisülnek? Ezért feltételeztem élő és élettelen anyagot. Ez utóbbi az élőrendszerek számára leszakadt
volta miatt hasznavehetetlen valami lehet az elgondolásom szerint.
Ha megvizsgáljuk az atomok komplextereit, akkor – mint ahogyan arról már beszéltünk – esszenciális
térrétegeik jobbosak és balosak is, és ezen belül is lehetnek jobbos és balos csavarodásúak. Jobb-jobb; balLapszám: 99. (198)
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jobb; jobb-bal; bal-bal esszenciájúak. Ugye; mert a tachion a tengelye mentén jobbosan vagy balosán
csavarodhat is és jobbos vagy balos forgásirányú csigába is visszafordulhat, mint spirálgömb, vagy kúptoroid.
Így alakulnak ki ezek a téresszencia típusok. De mit is jelent ez? Ha a neutront alsó és felső tartományra
osztjuk, akkor annak alsó felében a női, felső felében a férfi típusú eszenciák a dominánsak, és ez környezeti
hatásaiban is megnyilvánul, hiszen hatásai is magukon viselik ezt a bipoláros tulajdonságot. Ez a környezeti
esszenciáikon is megnyilvánul. Vagyis van egy északi és egy déli pólusuk. Ezek morfológiailag is eltérőek.
Mondjuk olyan jellegűek, mint a vortexen volt látható.
A jobbos és balos csavarodású felszínek ellenkező sodrásúak, de emanációs sodrásuk egyaránt kifelé irányuló,
és negatív esszenciális idejű, tehát tachion eredetű eseményhorizontok közé szorult rétegeik vonzó és
kettősidejű tulajdonságokat is hordoznak magukon (magukban). Az eredő hihetetlenül bonyolult, de mégis
felfogható, hogy a különböző tulajdonságú téresszenciák lényegében kiegyenlítik egymást. Azért ez nem
valami nyugodt egyensúly, hiszen ez a hullámáradat pillanatról pillanatra változtatja eredőképét, és pontról
pontra új eredőhatásokat hoz létre.
Ezekre mondtam azt, – jobb hasonlatot nem találva – hogy interferenciák. Az erőhatások áramlásaiban,
eredőiben jellegzetes geometriák, keringő és áramló jelenségek egzisztálnak. Amikor egy ilyen tiszta atomi
világba energia – fény – kerül, vagy ahogy ma a tudomány mondja: emelkedik a környezeti hőmérséklet, vagy
egy kicsit helyesebben a gerjesztettségi szint, (minálunk: a közegben rohangáló fotínók száma), mikor ez
halmozódni kezd a részecskék belsejében, tartósan, vagy rövidebb ideig rabul esve azok időtükreinek, akkor
ezek az esszenciális interferenciák is módosulni, változni kezdenek, hiszen a fény forrásterei is téresszenciákat
keltenek. Ezek hatása együttes komplexterükben is eredőként jelenik meg.
Amikor a részecskékben a saját forrásvilágukkal összemérhető számú fotínó tartózkodik, azt észrevehetően
háborítani kezdi. Az „elektronhéjak” interferencia gödrei zavarosakká, sekélyesebbé, és bizonytalanná válnak,
így a rendszer-komplexei a keringetett elektronok stabilitását nem tudják fenntartani. Az atom ionizálódik.
Ekkor kémiailag is reakcióképessé válik, hiszen eddigi elektromosan kiegyenlített állapota felbillen. Ilyenkor
idegen elektron befogadására is hajlandó, hiszen 42 nagyságrendnyi erővel vonzóvá válik felbillent
interferenciális eredője. Ionizált, vagy könnyen ionizálódó – tőle eltérő – anyaggal is házasságra lép, amelytől
elektront szerezhet, így alakulnak ki a vegyületek.
Az elektronpályákon (elektronhéjakon) túl is keletkeznek az atomi halmazok környezetében komolyabb
méretű interferencia gödrök, és ezek megtartó erővel bírhatnak nemcsak egy-egy elektron számára, hanem
egy-egy atom is tartósan megülhet ezekben. Evidens, hogy ezek nem a keringő interferenciák, mint amelyek
az elektronokat keringették, hanem állóak, amire azért is gondolhatunk, mert az atomok nagyobb tömegét ezek
a gödrök már képtelenek lennének kellően felgyorsítani.
Ez az oka a kristályképződésnek: És itt most teljesen mindegy, hogy molekuláris, vagy atomrácsokról
beszélünk. Ez az interferenciák szemszögéből teljesen közömbös!
Gondolkodjál csak azon, hogy mennyivel egyszerűbb szemlélet ez, az itt elgondolt, az eddigi virtuális
részecskéknél! Amikor itt aktívan használhatod a környezeti, gerjesztettség elasztikusan és dinamikusan
változó atomi komplextereit, addig ott múlt századi bogyócskákkal kínlódunk, meg amerikai ragacskákkal
rágógumizzuk össze világot. Ezek, az itt felépített kristályrácsok aszerint módosulnak, ahogyan az ott szereplő
atomok (gerjesztettségi) energiaállapotokat váltanak, vagyis a bennük felhalmozódó fény, a fotínók és a saját
terük azt együttesen meghatározza. Az a meglepő, hogy itt elméletünkben a környezet dinamizmusa is
szerepel, vagyis megjelenik szemléletünkben a közeli lokális, és a távoli globális hatások interakciója is. A
gravitációt szerintem semmi sem különbözteti meg a többi kölcsönhatásoktól, hiszen az építkezés elején
semmink sem volt, csak tachionjaink. Ezek viszont a végtelenbe emanálják a tereiket.
T: Ha megnézed ezt a fotót, akkor ezen egy tű hegye látszik és ezt legalább ötven éve készítették egy irídium tű
hegyéről. Itt az atomok is látszanak. Egy vákuumkamra kell csak hozzá, egy nagy, kétméteres félgömb alakú
kamra, amelynek a belső felszínét egy fémgőzréteggel vonod be, és fényporral. Hasonlóan, mint amilyennel a
TV képernyőket is bevonják. A gömb közepére teszed a megfigyelni kívánt anyagodat, itt egy tű a célszerű, és
miután légritkítottad; nagy gyorsító-feszültséget kapcsolsz a szerkezetedre. A tű hegyéből a gyorsítófeszültség hatására elektronok lépnek ki, és az ernyőd felé sugarasan szétrohannak. Itt becsapódva kialakítják a
tűhegyed hatalmasra nagyított képét. (76. ábra)
G: Ismerem az eljárást. Ezt hívják ionmikroszkópnak.
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76. ábra: ionmikroszkópos felvétel egy irídium tű hegyéről

T: Igen. Ezen a képen nem a gravitációs hullámok jelentek meg egy fél évszázaddal ezelőtt?
G: Hát mik is lennének! Jól látszik ezen a felvételen, hogy az atomokat furcsa – interferenciákba kerülő –
jelenségek övezik, vagy azok ezekből állnak.
T: Itt persze nem a gravitációs hullámokat láthatjuk közvetlenül, hanem a tűből kilépő elektronok és a gravitációs
hullámmezők kölcsönhatásait, hiszen itt bunkó nagy elektronokkal igyekszünk lerajzolni a szubatomi világ
cizellált finomságait. Ez körülbelül olyan, mintha egy szobapiktor korongecsetjével, vagy egy WC kefével
kívánnál megalkotni egy bélyeg nagyságú miniatúrát.
G: Ezért építkezek én felülről is egy kicsit, meg alulról is egy kicsit módszerrel! Ahogy haladunk a megértésben,
megpróbálom modellezni az elgondolásaimat, és egy egységes alapot akarok teremteni a jelenségek színteréül.
Nem mindig a részletek után kutatgatok, hanem egy hadvezérhez hasonlóan – globálisan – igyekszem feltárni
a valóságot. A csata nem az egyes katonákon – azok sorsán – dől el, hanem a csatamezőn uralkodó
makrojelenségek szintjén. Egy-egy csata elvesztése sem jelenti a hadjárat teljes kudarcát. A háborút kell
megnyerni, nem az egyes csatákat. Erre csak törekedni kell!
T: Hát nem kétséges az, hogy a tudomány csatáinak megnyeréséből egyre inkább kiveszett a klasszikus virtus24,
az elegancia, és főképpen a stratégia hiányzik belőle. Sokan úgy hiszik, hogy a tudás és a bölcsesség
egyszerűen pénz kérdése.
G: Akkor Amerika tele lenne Einsteinekkel, Vivaldikkal, Boticellikkel, Tolsztojokkal, Beethovenekkel,
Bolyaiakkal és Petőfikkel.
T: Ezért kapnak kultúrsokkot Európában utazva. Ettől lesznek olyan eufórikusak Rómában vagy Párizsban járva.
G: Bajban is vannak az elcsábított, vagy a 45-ben deportált tudósokkal! Ki csinálta meg a Holdraszállást? Egy
gyűlölt náci! Werner von Braun, a gyilkos V1, V2 rakéták fejlesztője és valamikori munkatársai. Azt
gondolják Amerikában, hogy az agyelszívás mindent megold.
T: Aztán egyszer csak hazamentek a japánok, és minden – az amerikai egyetemeken megszerzett – tudásukat
hazájuk felvirágoztatására fordították. Ma a kis szemlélődő japánok jobban állnak tudományosan, oktatásban
és nem utolsó sorban gazdaságilag – mint Amerika.
G: És most gondold el, hogy mi történik, ha egyszer a kint élő magyarok is, akik néprokonai a japánoknak
hazaindulnak! Néhány tízezren dolgoznak az amerikai felsőoktatásban, de máshol is a világon! Mi marad
utánuk?
T: És mi marad az amerikai tudományból és iparból, ha hazaindulnak az európai tudósok.
G: Remélem, nemsokára eljön ez az idő. Én bízom ebben. Mi csak az eszünkkel boldogulhatunk, miután kívüle
semmink sem marad a nagy észgyarmatosítás után.
T: Folytassuk akkor az előbbi gondolatsorodat, de egy helyen – a makrokozmosznál – úgy elsikkasztottál egy
lényeges dolgot. Hogyan és hova is tér vissza magába a rendszer ideje? Ezt úgy elsinkófáltad! Pedig lényeges
eleme lehet a kozmológiának.
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G: Szó ami szó! Ezt a fonalat tényleg elvesztettük, pedig valóban lényeges! Mit csinált a sajátidő forrása, a
kezdeti forrás? Sztochasztikusan másolatokat hozott létre magából. Ezt valószínűleg a rezgésének a
megindulása okozta. Amikor túlrezgi amplitúdóban az egyet.
A rezgés a két „megnyilvánulatlan”, zárt létező találkozásával kezdődhetett. Ez előtt ezek abban a toroidszerű
kis valamiben éltek bezárkózva. Ahogy az egyik benyeli másikat az belülről felfújja annak jelenforrását, majd
felváltva kezdenek megnyilvánulni, és egy-egy réteggel nagyobbra és nagyobbra feszítik szét egymást. A
„múltjukkal” a visszaforduló „jövőjük” is együtt nyúlik, növekszik. Ez várhatóan osztódásuk után is ugyanígy
marad. A szerterepülő másolatok sajátideje onnan kezdődik? Vagy onnan folytatódik?, de most már superstring
elágazásként? Önálló időforrások-e ezek a másolatok? Valójában nem.
De figyelem! Ezek nem virtuális másolatok, hanem ősforrás másolatok, akik dimenziószálaikkal közvetlenül
az időfraktál hierarchikus csúcsához vannak hozzáfűzve. Valójában önálló életet kezdenek élni, de sajátidejük
megosztott az azonos idejű forrásokkal. Ott is előjön meg itt is. Ha ez a kezdetben eltér, akkor ez az eltérés
mindvégig fenn is fog maradni. Ezek fura szuperstringek.
Ez a törvény persze a későbbi felhasadásoknál is fellép, és a causalitást másodszor és harmadszor is megsértő
virtuális időforrás másolatoknál is (?)
T: Az elágazás után külön helyen, de egy időben? Ugyanaz bugyog elő mind a két helyen? Pontosan ugyanaz,
vagy ami jut neki a jövőből?
G: Nem is tudom. De biztosan egygyökerűek. Ez egy eléggé kusza időgeometriához vezet, de mit csináljunk!
Ezen még gondolkoznunk kell, és feltevéseid és kételyeid bennem is forognak. A források – amikor
kettészakadnak, feltehetően időelágazást hoznak létre a forrás túloldalán is, így ezeknél a jövő egyre feléjük
áramló rendszerében is meg kell, hogy nyilvánuljon ez a tény. Amelyik forrásnak nincs jövője annak a jelene
is megszűnik. A túloldalt is meg kell majd értenünk, hiszen ez sarkalatos dolog. A jövőtér is érdekes...
T: Jó! Akkor tehát folytassuk a kristályszerkezeteknél és a vegyületeknél, ahol abbahagytuk.
G: Kezdjük itt is a legelején! Itt engem a gázok furcsa viselkedése foglalkoztat, vagyis az, amit nascens25
állapotnak, vagyis születési állapotnak nevez a kémia.
Ezek az elemi gázok nagyon furcsán viselkednek! Felszabadulásuk után két atomból egy gyenge kötésű
molekula alakul ki: O2, H2, N2, Cl2, F2, stb., de bizonyos különleges (gerjesztettebb) esetekben háromatomos
változat is előfordul, például az oxigén esetében az ózon gyűrűs molekulája: O3.
Az egyatomos gázok kémiailag agresszíven reagálnak, miután kiegyenlítetlen térrendszerük erre predesztinálja
őket. Elektront kell szerezni! (vagy leadni). ...és itt ugrik a majom a vízbe! Miért pozitívak illetve miért
negatívak kémiailag az egyes elemek?!
T: Tyűha! Ha mindig kiegyenlített részecske-párokból – duálokból – építkezünk, miért is keletkezik a fémes és a
nemfémes tulajdonság?
G: Erről már elmélkedtünk régebben is, de ez tényleg fontos kérdés. A nyugalmi és gerjesztett duálok együttható
interferenciáiban lehet a trükk. Ez mindig az elnyelt energiával is párosuló jelenség. Ha megnézed az
elektronhéjak szerkezetét, akkor a „főhéjakon” (K, L, M,...) 2, 8, 18, 32 elektron tartózkodhat maximálisan
(telített állapotban). Vagyis jól felismerhető a 2n2 szerinti rendezettség. A „főhéjak” pedig további „alhéjakra”
(s, p, d, f) bomlanak, amelyeken az elektronok száma 2, 6, 10, 14 lehet. Együttesen tehát így írható fel az
elektron szerkezet: 2, 2-6, 2-6-10, 2-6-10-14 . (77. ábra)
Ha azonban az egyes héjak geometriáját tanulmányozod, akkor már meglehetősen bonyolódik a helyzet, mivel
itt csak az s héjon találhatsz egyszerű állapotokat, mert a p pályák már két különálló „lebenyre” bomlanak, és a
pályák látszólag átvezetnek a magon, a d pályák esetén, pedig két lebenyre és egy toroidra, vagy négy
„lebenyre” bomlanak, amelyek még a hullámfüggvényeik szerint többféle helyzetbe is fordulhatnak. Ezek a
pályák is átvezetnek a magon. Legalább is látszólag. Ezt mutatja a mért geometria.
T: Nekem ezekkel a hullámfüggvényekkel van egy kis bajom.
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77. ábra: Az atomok elektronszerkezete

G: Nekem is. Transzverzálisak. De amit egyszer már említettem neked, ezt én lehetetlenségnek tartom, hiszen
akármelyik nukleont vizsgáljuk, azoknak kiterjedése van, ami térbeli és nem síkbeli geometriát jelent, de
semmiképpen sem egy körbecsavart sík szalagot, ahogyan azt a tankönyveink próbálják érzékeltetni, így
nagyon egyszerű lenne a dolog, de ezt senki sem gondolhatja komolyan! Ezeket csak térbeli függvényekkel
lehetne leírni és nem egy egyszerű szinusz-hullámmal való hókusz-pókusszal!
T: De a körben keringő hullámcsomag, meg a körben rohangáló valószínűségi függvény legalább ilyen
szemfényvesztés!
G: Majd akkor leszünk nyeregben, ha legalább a nukleonok „valódi”, vagy legalább jó közelítésű
hullámfüggvényeit le tudjuk írni a gerjesztettség függvényében, és ebből össze tudjuk állítani az atomi
alaprendszereket. Majd ebből a kristályokat és a molekulákat. Ha eljutunk idáig, akkor már sokkal közelebb
kerülünk a természet titkainak a feltárásához.

T: Lehetségesnek tartod, hogy egy belátható időn belül eljuthatunk ide?
G: Feltétlenül (!), és ha a világ vezető tudósai kedvet kapnak a reálisabb világkép kidolgozásához, akkor rövid
időn belül elérhetjük. Meg kell értenünk azt, hogy miért is osztódnak két lebenyre, mondanám inkább fizikai
krumplira a külsőbb elektronpályák?!
Ez értelemszerűen a raktározott fény miatt történik, vagyis azoktól a fotínóktól, amelyek a magnukleonokat
megszállva tartják. Logikailag ezek a fotínók nem valami túl rendezetten pattoghatnak a részecskék
belsejében, amit a folyamatosan alakuló belső geometria, vagyis a belső és külső időtükrök állandó elasztikus
változása, előtűnése és eltűnése, áramlása és formaváltozása tovább bonyolíthat. Itt olyan bonyolult optikai
viszonyok alakulnak ki a folyamatokban, hogy a nagyon rövid fény-utak miatt egy igen rövid periodicitású
hullámtér geometria átalakulást kell a jelenséggel párosítanunk.
Természetesen ebben azért megjelenik, meg kell, hogy jelennie az atommal, MAGNUKLEONNAL VALÓ
SZINKRONICITÁS. Ez a jelenség mutatkozik meg az atomokat elhagyó fotínó áradatokon is, amit FOTON nak ismerünk.
Egyetlen fotínó ugyan csak hét forráselemet ismétel magából, de amikor millió szám rohangálnak a fotínók a
protonban, akkor már nagyon is összemérhető lesz a forrástereik eredő világa az atoméval, és határesetig
gerjesztve, katasztrofálisan meg is zavarhatják azt.
T: A gyakorlatban ezt is tapasztaljuk! Ahogy „melegítjük” az atomokat úgy egyre intenzívebb rezgéseket
kezdenek végezni, és egy szint felett ionizálódnak, és ennél is tovább gerjesztve alkotóikra szakadnak, majd
annihilálódnak is.
Gondolj csak a plazmamegsemmisítőre, amelyben a veszélyes vegyületek is veszélytelen alkotóikra bomlanak
szét az igen magas plazmahőmérséklet hatására!
G: De amikor ez a jelenség bekövetkezik, akkor mi is történhet atomi, vagy szubatomi szinten? Kétségtelen, hogy
a barionokban raktározott fénykvantumok, (mert azért a hét forrás egy kvantumot jelent valahol), szóval ezek
a hétfejű, tűzokádó sárkányok ott tevékenykednek az atommagokban, és ezzel az együttes hullámképet is
jelentősen módosítják. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a „hidegen”, nyugalmilag jó kis interferencia gödör
egyre zavarosabbá és egyre kevésbé meghatározottá válik, vagyis az elektront kényszerítő erő
elbizonytalanodik, és ez az atom ionizálódásához is fog vezetni. Az elektronunk kibillen a gödörhöz való
kötöttségéből, majd, miután beleakadt egynéhány útjába eső interferenciába, akár nagy távolságba is
elhagy(hat)ja a protonját. A vegyérték sávból a vezetési sávba kerül.
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Hosszú ideig azt gondoltuk, hogy fémek a legjobb elektromos vezetők. Azután a szupravezetés
tanulmányozásánál kiderült, hogy bizonyos komplex-sók speciális körülmények között – mélyhűtve – sokkal
jobban vezetik az elektromos áramot, mint a fémek! Ha olvastad Teller professzor szupravezetőkről tartott
előadását bemutató kis könyvet, amit nemrégen tartott Magyarországon, a KFKI-ban, akkor ott ő becsületesen
megmondta, hogy nem tudunk annyit ezekről a dolgokról, amennyit a lelkes publikációkban készpénzként
tárnak elénk! Hogyan is írhatnánk le egy „valami” által kiváltott jelenséget, ha magával a „valamivel” sem
tettük még ezt meg! Hiszen magáról az elektronról is mindenféle téves nézetekben ringatjuk magunkat. És ezt
még, ex katedra tanítjuk is!
Maga az elektromos áram is nagy rejtély! Sokat gondolkoztam már rajta!
T: Pedig most értünk arra a határra, amikor erről ki kell találnunk valamit! Itt azután jön a: most mutasd meg!
G: Hát igen! Mert ez a lyuk és elektronvezetés nagyon a begyemben van! A fémekről és a vezetőkről általában azt
mondjuk, hogy szabad elektronok vannak bennük, és ezek olyasmik; mint egy felhő, vagy inkább, mint a
kristályrács atomjai között terjengő köd? A fiammal piezokkal kísérleteztünk egy project keretében és nagyon
furcsa dolgot figyeltünk meg a kísérletek közben. Egy mechanikusan eléggé szilárd, rideg piezot teszteltünk,
amit a kísérlethez befogtunk a satuba. Elkezdtük szorítani, de a két végére teflon szigetelőt tettünk, hogy az
elektromos viselkedését meg tudjuk figyelni. Rázós tud lenni egy ilyen piezo-kerámia, gondolj csak a piezos
szikrakeltőkre, amivel a gázkészüléket be szoktuk gyújtani. Bizony nagyot csap, ha a kezeden át talál kisülni!
Ezért azután, a mérés után mindig rövidre-zárogattuk, és azt figyeltük meg, hogy ilyenkor a satunk egy
keményet kattan. Ráutaztunk ennek a megfigyelésére, és úgy találtuk, hogy – bár a piezonk egy idő után a
belső ellenállásán át, a tökéletlen szigeteléseken és a levegőn át is elektromosan kiegyenlítődött, kisült de – ha
elég gyorsak voltunk, akkor a jelenség sokkal karakteresebben jelentkezett. A satu még nagyobbat kattant,
vagyis ugrott egy határozottat. Összeugrott. Nagyon nagy erővel. Ez visszafelé is igaz volt. Magas feszültségű
elektromos impulzus hatására igen nagy erővel ugrott szét a kerámia. Volt, hogy eltörte a satunkat! Ez bizony
tonnás erőt jelent!
De hiszen ismered az USM motorokat. Ezen az alapelven működnek. Tudod, a fotóelektronikában használják
ezeket az Ultra Sonic (léptető) Motorokat.
Summa summárum26: ezek a piezo-kerámiák teljesen a hidraulikához hasonlóan viselkedtek. Mintha ezekben
az elektronok nem gázokként, vagy felhőként nyilvánulnának meg, hanem inkább az „összenyomhatatlan”
folyadékok tulajdonságaival rendelkeznének!
T: Furcsa...
G: Bizony! Mi is nagyon meglepőnek találtuk a jelenséget. Jó néhány piezo bánta ez-irányú kísérleteinket, de
nagyon tanulságos volt! Kár, hogy ezek kerámiák csak mikronos elmozdulásokra voltak képesek és ez a
hidraulikus erő gyakran varrás mentén (többnyire hosszában) megrepesztette, szétvetette őket.
Úgy gondolom, hogy a fémekben sem lehet ez nagyon eltérően, csak – mivel azok nem elektrétek – ott az
elektroneloszlás a polarizálatlanság miatt nem aszimmetrikus. Mi is történhet? A kristályrácsban nagy erővel
rögzült fématomban nagy erővel kötődik az atommagba ágyazott proton, amely éppen a rácsba építettsége
miatt teljesen megváltozott interferencia világban stabilizálódott. Így a kristályrács atomjai között kvázikiegyenlített módon ott tengenek-lengenek az egyébként a fématomokhoz tartozó hosszú pórázra eresztett
tartósan a vezetési sávba került elektronok. A fém elektromosan – kifelé – semleges. A piezo nem ilyen
szerkezet, mivel főképpen mindenféle sókból áll és gyártás (égetés) közben nagyfeszültségű elektromos térben
elektrétezve lett. Ekkor az elektron belefagy a kristály szerkezetébe.
T: Ezért is hívják elektrétnek, Ez ugye olyan, mint a mágnesek esetében a delejezés, csak ez elektromozás. Itt
nem a mágnesesség válik maradandóvá, hanem az elektromos megosztódás.
G: Azt is megpróbáltuk, hogy különféle kétkomponensű műanyagokat kötés közben nagyfeszültségen tartott
fémlapok közé tettünk. Furcsán viselkedtek! Átkötésük után jól mutatták az elektrét-szerű jelenségeket, és
azzal szórakoztunk, hogy rákapcsoltuk őket a rádiónkra és ekkor hallhatóan szóltak.
A fiam – akivel a kísérleteket végeztük – azt is kipróbálta, hogy hallgatás közben ráhelyezett egy kiszerelt
hangszóró-mágnest. Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy kinézésre közönséges műgyantadarab hangereje kb. a
duplájára emelkedett ettől! Vagyis jól befolyásolta a mágneses tér jelenléte is. Akkor tettük tönkre a
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Summa summárum: összegezve, mindent összevéve, végeredményben
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modulálható meteorológiai lézerünk tápegységét, mert azzal elektréteztünk; jobb híján. De egy idő múlva
rosszul tűrte az időnként fellépő átütéseket.
T: Sok találmányt lehet ebből készíteni! Ha meggondolom, akkor ennek számos vonzata lehet a tenyésztett
elektronika területén is.
G: Igen, mi is a holografikus elektronika kialakításának lehetőségére gondoltunk.
Én még azt is megkockáztatnám, hogy fémeket is lehet elektrétezni. Az ilyen nagyfeszültségű elektromos
térben kristályosodott fémlemez szerintem kimagaslóan jó lenne a közlekedésben, különösen a légiközlekedésben és az űrhajózásnál, mivel feltételezhetően a „közegmegnyitó” elektrosztatikus tulajdonsága
miatt jelentősen csökken a közegellenállása.
Visszatérve az eredeti gondolatunkhoz mi is történhet az elektronokkal nukleáris szinten? A vezetőben
mágnes-pólusok között való mozgatás segítségével elektromos áramot hozhatunk létre. Ezt már Jedlik Ányos
is felfedezte, aki paptanár, bencés szerzetes volt Győrben, – tudod, ahol a kólát ittuk a múltkor, útközben
Kecskemétre – és 1827-28!-ban írta le a villamos forgonyt. Ezzel hat évvel előzte meg Jacobi villanymotorját.
T: ..és Siemens és Wheatstone előtt hat évvel szerkesztette meg a dinamót!
G: Ma ezt a találmányt nekik tulajdonítja a világ. Ezek a magyarok. Balfácánok, vagy túl jóhiszeműek. Pedig
fizikai, matematikai, kémiai szókincsük jelentős része is tőle ered. Jedliket a tülekedő és kapzsi tudományos
világ közismert szerénysége miatt háttérbe szorította. A bécsi világkiállításon 1873-ban – Siemens javaslatára
– „A csöves villámfeszítő” című találmányáért megkapta a „haladásért” érmet, a vele járó meleg kézfogással.
A fénytan és az atomfizika nagy előfutára volt. Mai magyar tudományos szavak jelentős százaléka is őtőle
származik.
A mágnes-pólusok között a vezetőben nyugalomban lévő elektron folyadék messze eltávolodhat a duáljaitól,
és áramkör segítségével még ennél is sokkal hosszabb útra bírható rá az atomi méretekhez viszonyítva. Ez mai
technikánk egyik alapköve. Igen ám, de ha a vezetőben lévő elektronfolyadék ugyanúgy összenyomhatatlanul
viselkedik, mint ahogyan azt a piezoban tette, akkor a generátortól elvezetett egyenáram a fémes vezetőbe – a
villanydrótba – tuszkolva igen nagy erővel kezdi maga előtt tolni az ott is kiegyenlítetten meglevő
elektronfolyadékot, és itt a hatásnak sokkal gyorsabban kell terjednie, mint maguknak az elektronoknak.
Valóban azt is tapasztaljuk, hogy az elektromos áram jelensége(!) megközelítően relativisztikus (fény!)
sebességgel terjed a villamos hálózatokban, bár ez minden logikának ellentmond!
T: De ilyen gyorsan még az akadálymentes vákuumban sem haladnak!
G: Hát ez az! Maga az elektron másodpercenként egy millimétert (se!) vánszorog a drótunkban. A folyadékokban
is kényszeredetten mászik. Csak a nyomáskülönbség eseményhorizontja terjed fénysebességgel! Az
elektromotorikus erő megszűntével jól megfigyelhető a viharos elektromos visszarendeződés tendenciája.
Elengedted a csúzlit. Lentz törvénye. Ettől gyújtanak ma is az autók. A szórótrafótól.

78. ábra: A szamárium mágnes kristályrácsa térrezonátor!
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NYOLCADIK BESZÉLGETÉS
Kristályok és elektronok
Elektromos vezetés és hidrodinamika
Az energia szimbiózisa
Tiberius: Sokat agyaltam a múltkori beszélgetésünk óta! Húú, nagyon sok érdekes gondolat felmerült bennem. Az
elektromos vezetésről beszéltünk, és ez roppant fura lett ebben az új gondolatmenetben.
George: Most az a feladatunk, hogy minden jelenségre értelmes magyarázattal szolgáljunk. Olyannal, ami
valóban fedi a tapasztalatot (is).
T: Akkor te azt állítod, hogy valahogyan úgy zajlik az elektromos impulzus vezetése, mint ahogyan a
nyomáshullámok terjednek a folyadékokban? Ez a valami egy longitudinális hullám a te elgondolásodban?
G: Nevezzük inkább hatásterjedésnek! Hidrosztatika, hidrodinamika és hidroakusztika. Egyszerűsítve úgy is
mondhatnánk, hogy olyan, mint a „golyókkal telegyömöszölt cső, amibe – amikor új, további golyót is bele
szeretnénk kényszeríteni – a telt ház miatt – azonnal kinyomunk egyet a túlsó végén.
Ez az elektronok esetében hatalmas sebességgel terjedő hatás, de nem ugyanaz az elektron bukkan elő a
drótunk túlsó végén fénysebességgel átszáguldva azon –, hanem a hatás, a nem komprimálható viselkedés
következtében tovaterjedő hatás az, ami a túlsó végén kilök egyet az elektronfolyadék elektronjaiból.
Értelemszerűen kb. E-vel terjed tova ez a hullámfront, lökéshullám.
T: Hát igen, azt azért senki sem gondolhatta komolyan, hogy töredezett kristályszerkezeten átbukdácsolva – és
így sokkal hosszabb utakat bejárva – rohannak át az elektronok a vezetékünk túlsó végére! Fénysebességgel...!
Utánanéztem. A folyadékokban mérték az elektronok fizikális mozgását. Vánszorogtak.
G: De mi is történik? A kristályszerkezetbe rögzítődött protont elhagyja a duálja, és ilyenkor az őt keltő időszál,
ami a nemtér-nemidőn át hozzá vezet; ugyanúgy generálja a világát, vagyis ő akkor is csak neutronnak hiszi
magát, mert a dimenziószálon át ő ott látja magában (is) az elektronját. Ez a dimenziószál nem gubancolódik
össze, mert materiális szempontból értelemszerűen nem is létezik, anyagi értelemben nem is vezet az sehonnan
sehová se. Innen ott van, és onnan itt van; és kész.
A fraktális szempontból szétcsúszottnak mutatkozó rendszer időben visszarendezve igazából nem is létezik!
Attól lett az egész, hogy az elején a sztochasztikusan lezajló forrásrobbanás elemei, forrásai a téridőben
szétcsúsztak egymástól és ez az akció talán elégséges is a megnyilvánult Univerzum kialakulásához. Mint
ahogyan csak ez lehet a megfoghatóság oka is. A téridőben elcsúszott fraktálpopulációk közös-gyökerű elemei
hozzák létre a megfoghatóságot és az anyagot. Tükör által homályosan láttok...
Ezért is hasonlítgatják az őseink állandóan a gyökerekhez, hiszen egy elágazó tachion a leginkább' egy
növekvő gyökérhez hasonlatos. De erről már beszéltünk.

79. ábra: A Tachion felhasadása

Visszatérve az elektromos áramhoz, így a feszültséget a nyomáshoz, áramot az átáramló folyadék
mennyiségéhez hasonlíthatjuk. Az öregeink így is mondták, hogy az áram folyik.
Lapszám: 106. (198)
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T: A még manapság is terjengő magyarázat szerint az elektromos vezeték felmelegedését azzal indokolták, hogy
az elektron-bogyócskák kinetikus mozgásuk közben neki-neki ütköznek az atomoknak és ezért az ütközési
energia miatt, az felmelegszik. Hiszen mindenki tudja, hogyha kalapál egy vasat, akkor az felmelegszik.
Egészen egyszerű...
G: Ha a krumpli tojás volna.. '
Erre most már semmi szükségünk, hiszen a kölcsönhatást másképpen is el tudjuk gondolni. Az elektronunk – a
szabadon mozgó elektronunk – nem ütközik a világon semminek, hanem megközelítve egy-egy atomi
rendszert, a legkülső elektronhéján keringő elektronjait, olyan erős deformációt okoz az együttható
(meglehetősen felemás, és az elektrontársaira intenzíven taszító) komplextereivel, hogy azok egyre torzultabb
„pályán” kezdenek keringeni. A torzulás azonnal megmutatkozik az összetartozó duáljukon is, amely szintén
deformálódottan kezd viselkedni, vagyis megváltozott határoló pikkelyei közül szökni kezdenek a fotínók, a
fény.
T: De ha kalapálsz egy vasat, akkor is csak ugyanez történik, hiszen az egyik elektronhéjjal „kalapálod” a
másikat, így elektromos áram nélkül is ugyanúgy kiszabadul a fény! (Csak itt többnyire hő formájában..).
G: Hogyne! De ha megérinted az orrodat, akkor is ez zajlik le. Atomi rendszerek közelítenek atomi rendszerekhez
Ha egy ide-oda rángatott spárgával dörzsölgeted a szék lábát, akkor is! Azért, mert te nem egy botot
pödörgetsz egy másik fadarabon, hogy tűzet gyújtsál, hanem egy elektronnal dörzsölgetsz egy elektronhéjat,
azért még nem csinálsz forradalmian újat az ősemberhez képest. Ő is a valamikori Napenergiát – a fényt –
szabadította ki és te is. Még az atomreaktorban is csak az szabadul fel. Fosszilis energiával tüzelsz.
A fény minden atomi szerveződésben ott raboskodik, és ez igaz a székláb atomjaira és a vasdarabodra, az
atomreaktorodban tüzelt Urániumra, vagy az izzószálad Wolfram atomjaira is. Régebben, az első izzószálak
egyébként is egy elszenesített bambuszrostból voltak.
T: Húú, tényleg! A nagymamámnak még volt is ilyen szénszálas izzólámpája!
G: Igen, gyermekkoromban még én is találkoztam vele.. Volt vagy tíz Wattos a fényereje.. De nagyon tartós volt,
évtizedekkel korábbról származott.
T: Viszont nem gőzölte be Wolframmal az üvegét.
G: Ha közelebbről megvizsgálsz egy ilyen ideális izzószálat, akkor kiderül, hogy százezernyi össze-vissza
kristályosodott részből áll, és itt az elektron komoly buktatóknak van kitéve az útja során, és ez akkor is igaz,
ha váltóáramot folyatsz át rajta.
T: Csak ez a szinuszos mozgáseloszlás miatt „effektív” hő-fejlődést vált ki. Ilyenkor a drótban ide-oda rezegve
rohangál. Ez gyengébb hőhatást fejt ki az egyenáramnál.
G: Az elmélet és a gyakorlat közötti a szakadás a nagyon nagy frekvenciák körül válik kellemetlenné, mert ott az
elektronok, vezetők, és minden egyéb idétlenül kezd viselkedni. Itt már nem is a drótban megy az áram,
hanem körülötte. Ez néhányszáz MHz esetében már intenzíven megfigyelhető, (de már a TV-1-ünk vacak
49 MHz-énél is észrevehető).
De egyenáramnál is megfigyelhető egyfajta skinhatás, ami egészen egyszerűen a vezetékbe tuszkolt
elektronjaink egymás iránt érzett utálatából ered. A drót közepéről a felszín felé igyekeznek egymást
kitaszítani. Az egynemű töltések mindig a konvex27 felületeken igyekeznek tartózkodni, vagy haladni.
A magas rezgések birodalmában, pedig egy egyenáramon rövidzárlatnak mondható téglalap keresztmetszetű
fémcső két átellenes oldalán vidáman elvezethetők a nagyteljesítményű rádióhullámok. Ezért szokták a
nagyfrekvenciára használt vackokat, drótokat a felületükön beezüstözni, vagy bearanyozni.
T: Kétségtelen, ettől sokkal jobb lesz a Q-ja, a jósága! Az már tisztára csőszerelői munka.
G: Nagyobb elektromotoros erővel kényszeríttet elektronunk persze sokkal közelebb férkőzhet „utálkozó”
elektron-társához, és egy határ felett komoly kárt tehet magában az ahhoz tartozó atomi rendszerben is, hiszen
komplextéri interferenciáik egymásra, és a duálra is gyakorolt kölcsönhatásai megkárosíthatják az atomot,
annak keletkezési szimmetriarobbanását is. Ezzel az atom eddigi, kristályrácsban betöltött szerepe is
megszűnik, és annak felépítése is ugrásszerű átalakuláson mehet át.
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konvex: domború
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Ez a folyamatos inzultálás28 következtében kialakuló folyamatos fényvesztés, (energiavesztés) miatt is
értelemszerűen következik be, miután a „legerjedt” atomok kristályrács-építő holografikus tere egészen
másképpen fest, mint a kezdetben magasabb energiaszintűeké.
Mindez persze a fénnyel való feltöltés esetén reverzibilisen is igaz lehet, és ettől is beáll az átkristályosodási
folyamat. A vezeték a kilépő fény hatására állagában folyamatosan változik, mivel a fény kvantumai nem az
atomban keletkeznek, hanem annak szerves részeként vele szimbiózisban, de önálló, szubjektív léttel léteztek.
A környezeti hatások függvényében el is nyelődnek és ki is szöknek a részecskékből, de tartós behatásra –
gondolok itt egy izzólámpa izzószálára – folyamatosan fogyatkoznak. A szál atomjainak gerjesztettsége így
folyamatosan csökken, vagyis erre azt mondjuk, hogy az anyaga „elöregszik”. Ez egyszerűen az energiát
vesztő komplextéri rendszerek tulajdonsága. Bizonyos küszöbök alatti állapot a lazább kötődésű nukleonok
leszakadását okozhatja, vagyis az anyag fizikai változást is szenved, tehát izotópjává is, más elemekké is
átalakulhat. Bomlik, lefárad. Ugyanezt az „elöregedési” hatást a lézereink gáztöltésén is egyértelműen
tapasztalhatjuk.
T: Igen ám, de ha a komplex rendszer megváltozik, akkor az együttes interferenciák is megváltoznak, és a
kristályrácsba szerveződött atomi világ hullámgödrei is másmilyen képet, más és másmilyen állapotot vesznek
fel. Akár egyetlen felesleges elektron van az atomok kiegyenlítettségre törekvő harmonikus világában, akár a
hőmérséklet emelésével fotínókat kényszerítünk bele, és ezzel a gerjesztettséget emeljük, ez mindenképpen
módosítja a kristályrácsot. A lokális és a globális állapotok, a távolság, az energia, a rendszerben mozgó
térkeltők, tehát anyagi részecskék, neutronsugárzás, gammasugárzás, lézerfény, tartós fénybehatás, mind-mind
változásra kényszerítik a kristályrácsokat. A labiliseket hamarabb, tehát kisebb behatások is, a stabilisakat csak
a „keményebb” inzultusok, de mindenképpen változtatnak.
Így érted?
G: Így. Pontosan így. Látom, már kezdesz beleérezni a dolog technológiai vonzataiba. Ez persze semmilyen
megfigyeléssel nem ütközik. Ezt tudjuk, hogy így van.
Csakhogy, a komplex rendszerek egyes lokális elemeinek ismerete nélkül többnyire csak nagyobb halmazok
együttes viselkedéséből akarjuk levonni a következtetéseinket, és ennek során más-más jelenségnek írjuk le a
nagyon is összefüggő dolgokat. Az erőhatásokat virtuális gravitonokkal, virtuális fotonokkal, vektor
bozonokkal, és szintén virtuális gluonokkal akarjuk leírni, de mindenáron részecskékkel és bogyócskákkal.
Görcs. Ez a konzervatívizmusunk görcsölése!
Pontosan arról van szó, amiről beszeltél, amit nagyon helyesen foglaltál össze. Itt világossá válik minden
megismert folyamat, és nem kell ide semmiféle szemeteskuka típusú virtuális részecske, ami majd a
méréseinkhez „k” szorzókkal hozzácsalva igazolja a hipotéziseinket. Itt az energiának és a részecskéknek is
megvan a helye, de máshogyan van meg.
T: Amikor az a két matematikus kiszámította a proton méretét, akkor kijött a tapasztalt méret és egy végtelen is!
Ezt ravaszkásan kitörölték, mert egy proton mégse lehet végtelenül nagy... Pedig de közel jártak akkor az
igazsághoz!
Itt van ez a felvétel. Ezt azért hoztam, mert felfedeztem rajta egy nagyon érdekes dolgot. Itt a képsíkra
merőlegesen mozogva elhaladt egy nagyenergiájú lézersugár. Nézd csak! (80. ábra)
G: Ezen nagyon szépen látszik az anyagban messze terjedő hullámfrontok hatása. De milyen érdekes! Ez a
kristálymódosulás egyszer csak éles határolódással véget ér. Nem lassú átmenetekkel, hanem hirtelen.
T: Olyan, mintha egyszer csak a részecskék között áthatoló fény fotínói már nem lennének elegen ahhoz, hogy a
kristályrács atomjait kristályátalakulási küszöbig gerjesszék? Itt már nem rendeződik át a kristályrács,
ameddig a küszöb feletti szintig eljutott területeken átrendeződik? Ezen belül is jól látszik, hogy
hullámjelenség formájában terjedt tova az energia. Itt jól kivehető szférák metszetét vehetjük szemügyre. Szép
metszeti felvétel.
Ez bizonyosan a kristályrács lokális interferenciáinak a következménye lehet. Bár rosszul mondtam, mert ezek
zónák hengeresek voltak a mintában, mivel a lézer a képsíkra merőlegesen, lineárisan mozgott. Mindegy!

28

inzultálás: zaklatás
Lapszám: 108. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

80. ábra: A hullámszerű anyag és az energia kölcsönhatása

Amit itt a minta metszetcsiszolatán látni, az, nagyon elgondolkoztató! A fény hullámszerű viselkedését
mindenképpen mutatja, és az is látszik,: hogy a legerősebben megvilágított helytől centrálisán távolodóan
változik a jelenség. Az a figyelemreméltó, hogy a koncentrált fényű sugárra merőlegesen (!) is messzire terjed
a fémben.
G: Azt mondanád, hogy persze, mert felmelegedett és attól néz így ki. Azt kérdezem én erre, hogy miért
melegedett fel így? Miért nem a sugár irányában terjed legjobban a dolog, miért terjed merőlegesen is, itt
hengerpalástokon? A képen nyilvánvalóan megfigyelhető, a kristályok világába belefagyott az igazság; a fény,
az energia MÁS.
T: Várjál csak! Hoztam egy másik felvételt is! Ez is egy lézer nyoma az anyagban. Itt ilyen kúposán haladt a
jelenség. Ez is egy metszet egy mintából.

81. ábra: A lézer nyoma az anyagban

G: Az alkalmazott fény hullámhosszához és a kristályszerkezet aktuális állapotához is komoly köze lesz ennek a
dolognak. Más „törésű” közegben máshogyan fog ez megjelenni, mert szerintem minden anyag egyfajta
színszűrőként fogható fel. Az atomszerkezet akkor áttetsző, ha atomjainak rendszerében az adott
hullámhosszú, adott színű, vagyis adott ritmus szerint következő, így lesugárzódott, vagy ilyen ritmusban
egymást követő fotínók akadálytalanul át tudnak hatolni. DE; az elnyelt energia gerjesztettebb állapotot jelent
a környezethez képest, így ettől szabadulni igyekszik az atomi halmaz, vagyis a kristály, az „anyag”. Miután
egyrészt már a beérkezéskor visszaverődik az anyagi halmaz felszínéről – annak elektronhéjairól – a beérkező
fotínók egy hányada, így azok visszavert színként hordozzák ennek a találkozásnak sebeit, annak jellemző
spektrumát.
A behatolt fotínók az anyagszerkezet fizikális térbeli elrendeződése, a komplexterek térbeli elhelyezkedése
miatt az anyagi halmaz belsejébe jutva további visszaverődéseket szenvednek. Viszont minél beljebb küzdik
magukat, annál kevéssé valószínű, hogy csak úgy egyszerűen kitalálnak a mesteri pofonok környezetéből, és
miután (egy töretlen ívben átrepülték a harlemi tulipánokat) ez a visszaverődés nem ugyanoda, nem
kötelezően ugyanabba az irányba fog történni, „szédelegve” ott pattognak az anyagi halmaz belsejében, lassan
eloszlódva abban, vagyis lecsengően „felmelegítik”, gerjesztik azt. Az energiakvantumok az atomok belsejébe
is betolakodva, ott ideig óráig, vagy hosszú ideig, évezredekig is eltárolód(hat)nak.
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Amit mondani szoktam, a kazánlemez is átlátszó, csak nem a látható fény tartományában, mert az csak
gyengén hatol át rajta. A napon a túloldala is felmelegszik, és miután behoztad a napról még sokáig világit is,
csak nem a látható tartományban, hanem infravörösen. Sugárzása a vasra jellemző komponenseket (is)
hordozni fog, annak színeit veszi magára spektrálisan. Mi is történik végeredményben? Semmi kétség! A fény
forrásrendszerei áthaladtak a kazánlemezen. Ez persze annak fajhőjének a függvényében megoszlik, elterül az
időben, vagyis szétterülve a spektrum alsóbb tartományai felé csúszik. Nagyjából ugyanannyi energia ment be,
mint amennyi ki, hiszen a kazánlemez visszahűl a környezeti hőmérséklet szintjére, vagyis a környezeti
átlagos gerjesztettség szintjére. Átlagosan azt csinálja, amit mi megfigyeltünk, de atomi szinteken ezzel a
benne fellépő mechanikus feszültségek kezdenek megjelenni, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy a még
mozgás közben lévő, vándorlásra képes, („folyadékállapotban” lévő) atomok a lehetségesek közül
legmegfelelőbb, legmélyebb interferencia gödörbe huppantak bele az anyagunk kristályosodása, lehűlése
közben. Nagyon is meglehet, hogy ez a gödör lehűlve, vagyis energiát vesztett állapotban elbizonytalanodik,
eltűnik, vagy például áramlani kezdő interferenciává alakul, ezért kényszerítő ereje teljesen megváltozik.
Az is meglehet, hogy mindössze azért volt jelen, mert egy mozgásban levő másik atom ezt akkor éppen ide
határozta meg, de miután az elmozdult, már nem is alkalmas az ominózus hely az atomunk megtartására. Így
ez az atom elveszíti a valamikori versenyfutása során megszerzett helyét, a lakását, és „hontalan” módon
kóborolni kezd. Ilyenkor esetleg egy szükséglakással, egy hullámpapír dobozzal is beéri, tehát megül egy
csökevényes interferenciában is.
Ez a jelenség a színképek szerkezetében is kimutatható, ott is rengeteg alhéjként értelmezhető fattyúvonal
jelenik meg az elektronok gerjesztettségi vándorlásai következtében. Ezek gyengébb interferenciagödröket
jeleznek, amelyek más gerjesztési szinteken akár el is tűnhetnek.
Mi az elekromágneses kölcsönhatás virtuális fotonjaival kínlódunk, de még a rendes fotont sem határoztuk
meg! A számunkra a hírhozó főképpen a fény, de nem sokat törődtünk azzal, hogyha az szférikusan más
tartományban, más jelleggel, más hullámfázisban és más karakterisztikával sugárzódik le.
T: Nem is beszélve arról, hogy a detektált emissziós színkép többnyire abszorpciós is, hiszen az anyag belsejéből
kihaladva, vagy arról visszaverődve háborgatják az útba eső atomok a saját gerjesztési szintjüknek
megfelelően a kisugárzódé, vagyis előzetesen jellegzetes tulajdonságaival már felruházott fotonunkat. Ebből
kifolyólag azt az áradatot figyeljük meg, ami a gerjesztés tejes legerjedéséig átlagosan a műszereinkbe jut. Ez
mind a spektrum.
G: A FOTON a gerjesztett állapotból a nyugalmi állapotba igyekvő atom minden mozgáselemét hordozó
szerterepülő fotínó áradat, amely a „nyugalomba jutásig” az atomot elhagyja. Ilyen részecske léte illogikus!
A fotínó-zápor szférikusán nem feltétlenül homogén, miképpen az atom sem gömbszimmetrikus valami. A
részegülten kacsázó, kerengő elektronok ezt a nagyon valószínűsítik. Ez a protonpikkelyek résein kiáradó
fény, a mindenkori atom magszerkezeti takarási jelenségeit, a proton forgását, a szomszédos és útjába eső
magnukleonok, elektronok visszaverési és elnyelési megnyilvánulásait is magával viszi, de egyúttal annak
szinkroperiodicitását is hordozza.
T: De mit tesz a duál ezenközben?
G: Mivel a nemtér-nemidőn át van kapcsolatban az elektronjával, ugyanúgy kereng az elektron minden mozgását
követve. A keletkezési táncban az elektronról azt hiszi, hogy az mindvégig a közepén molyol, miközben
ugyanúgy generálja öt kívülről is; mint azt kezdetben belülről tette, és mivel a dimenziószál, amivel
keletkezési, natális kapcsolatban vannak, nem anyagi valami, ezért a többi anyagi részecskék egyáltalán
nincsenek az útjában. Ennek a mindenen áthatoló köldökzsinór számára az anyag: nem létezik.
Kétségtelen dolog, hogy ez a kapcsolat fennáll, hiszen ezt az időtlenül gyors jelenségek esetében már sokszor
megfigyelték a fizikusok. Az is evidens, hogy ennek a natális folyamatnak, a kettészakadt duál szimmetriarobbanási geometriájában szoros összefüggésben maradnak, tehát ha elfordítjuk az elektron spinjét, vele fordul
a duális párja is, annak minden mozdulatát követve. Ennek esetleges megszűnése, annihilációja elpusztítja a
duáljának az időkapszuláját is, mert ő maga generálta a másikat, és a másik az egyiket.
Ha kering, akkor vele forog a párja is, elszakíthatatlan kapcsolatukat fényévekre is fenntartva? Lehet. De
feltételezhető, hogy ebben is van egy határ. Ezt egyelőre nem tudjuk felmérni. A részecske ilyetén megszűnése
valószínűleg az alatta esetleg egzisztáló fraktális hierarchiát is pusztulásba sodor(hat)ja, bár ebben nem vagyok
egészen biztos. Erről is beszéltünk már.
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Lehet, hogy az leszakadtan is fennmarad, de ez a nagy fraktálról való leszakadás önálló alfraktáli életbe
sodorja, ami a továbbiakban felfelé már nem kötődik, vagyis; például az élet számára halott, beépítésre
alkalmatlan anyaggá lesz,. Ezeket a növények sem tudják felszívni a gyökereikkel, mert építkezésük során
haszontalan. Várhatóan ezért nem hasznosul az emberben a szintetikus táplálék. csak az, ami az élő fraktálról
származik.
T: Ezért kerül a műtrágya jelentős hányada a talajvizeinkbe!?
G: Igen. Nagyon valószínű! Azért nem ártana ezeket tisztába tenni.
T: Te! Nem ez az oka az együtt élő embereknek, például a házaspároknak az együtt töltött idővel egyre inkább
megnyilvánuló kötődésének? Már azoknak, akik szeretik egymást, és intenzív anyagcsereberét folytatnak..?
G: De bizony nagyon meglehet, és talán ez fűz minket a szülőföldünkhöz is. Az biztos, hogy a magyarokban ez a
kötődés nagyon erős lehet, mert hamar támad ellenállhatatlan honvágyuk (a feleségemnél is megtapasztaltam)
és meglehet, hogy például ez segíti vissza az angolnákat, vándormadarakat is a születésük helyére, és nem a
szaglásuk, vagy más titokzatos érzékük. Az is meglehet, hogy ez köti össze az anyát, apát a gyermekével,
hiszen azok anyagából indult el a testi fejlődése.
Olvastam arról is, hogy az asztronautákból és a kémekből mintát vesznek sejttenyésztésre. Ha megszakad vele
a kontaktus, akkor figyelik a sejttenyészetét, és ez addig él, ameddig a valamikori gazdája. Bárhonnan
működik az életnek ez a furcsasága. Ez azért elég bizonyítói?
Maguk a dimenziószálak oda-vissza oktafilek29 lehetnek, és ez a szál nem anyagi valami, hanem lét az időtlen
és tértelen nemlétben. Arra is vannak információim, hogy nem nyújtható korlátlanul, de ez az információ
egyelőre a lélek barionjára vonatkozik, bár kétségtelenül van összefüggés ezen dolgok között. A szálak
feltehetően oda-vissza vezetnek.
Az elektront átviheted Európából Amerikába, vagy a Holdra is, és akkor is változatlanul kelti egymást a duál.
A dimenziószál ugyan nem egy gumi, de nyújtása során bizonyosan módosulnak a duál tagjai, és ez a
térkeltők által keltett sajáttereket olyan módon alakíthatja ki, hogy ezek a többi anyag forrásaira támaszkodva
erőhatás képében egymás felé sodorják őket. Ez a torzulás egymáshoz közeledve folyamatosan módosul.
T: A természetben keletkező elektromos jelenségekre gondolsz, amelyet a konvekciós áramlások által elsodort
elektronok hoznak létre?
G: Többek között. De a többi, nem elektronzabáló technológiai eljárásunk során is kialakulnak torzulási és
természetesen kiegyenlítődési jelenségek is. Ez gyakran biztosan nem szándékos. Tudományunk újabban
ilyesmire is figyelni kezdett. Évekkel ezelőtt megalakult a Föld szabadelektron készletét felügyelő Elektron
Unió. Itt a szigetelőanyagok, műanyagok fokozódó gyártását tartják veszélyesnek a – Föld szabadelektron
készletére.
Én úgy gondolom, hogy az elektronok nagy távolságra való elszivattyúzásának, elszállításának szintén jelentős
torzító hatása van a Földünk komplexterére, és bizonyosan károsan befolyásolhatják annak bioszféráját is.
Van egy olyan érzésem, hogy a Lentz törvényben leírt furcsa indukciós jelenségnél is arról lehet szó, hogy az
elektromotoros szivattyúzás megszűnésével ezek a dimenziószálak, mint valami hosszúra nyúlt tejgumi
visszarántják a duálok messzire kényszeríttet elektronjait. Ez nem más, mint a megszűnő nyomást követő
lökéshullámszerű kiegyenlítődés. Amint mondtam. Olyan; mint az elengedett csúzli.
T: De ha az atomok között vannak fraktálisan élő és élettelen duálok is, akkor nagyipari gyártástechnológiai
folyamatainkkal jelentős számú élőfraktálon felfüggesztett atomot is kivonhatunk a forgalomból, egyszerűen
belefagyasztva ezeket a feszített ütemű tempóban előállított termékek leginkább a szemétben kikötő anyagába,
így csökkentve a körforgásban lévő élőfraktális anyagot?!
Bizony ez komoly veszély, és ez az emberiség robbanásszerű szaporodásával egyre inkább érezteti majd a
hatását, miután a fogyasztói tömegek egyre csak szaporodnak. (Természetesen egyre több terméket igényelve).
Ennek a gyártott anyagtömegnek a jelentős hányada az elektronokat és a duáljaikat tartósan fogva-tartó
műanyag. A termőterületek viszont egyre jobban kizsarolódnak és egyre fogynak is, mivel a hosszútávú
műhold megfigyelések szerint a Föld elsivatagosodása felé tartunk.
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G: A termesztési monokultúrák, a termőterületek nem emelhetők csak úgy, mert a talaj élő anyaga nem pótolható
műtrágyákkal, így ezeknek a területeknek a növelése korántsem elégíti ki a Föld oxigén-nitrogénszéndioxid
egyensúlyát, hiszen asszimilációs–disszimilációs30 képessége a mezőgazdasági monokultúrák előretörésével
beláthatóan egyre alacsonyabb. Járműveink viszont agresszíven szennyezőek és az élőlényekhez mérten
hihetetlenül oxigénfalók.
T: 1 liter benzin elégetéséhez 14.000 liter levegő kell! Bizony így van. Akkor, amikor egy ember 2-4 litert szív be
egy lélegzésre. Percenként 5-10 lélegzet. Ez óránként 300-600 liter. Ha kocsival megy ezalatt az óra alatt, az
100.000 litert is elszív és közben még mérgez is ezzel-azzal.
Ha közben a nagy esőerdeink és a tengeri algáink is kipusztulnak gátlástalan ipari szennyezésünktől és
felelőtlen pusztításunktól; 20-30 év múlva vége a dalnak.. És mivel folytatjuk, vége is lesz!
G: Hmm. Hova elvezet a láncolat! Az élettelen és élő-fraktáltól a természetvédelemig. De ha eltávolodsz a
Földtől, akkor láthatod, hogy a kimeríthetetlen terep bizony csak egy nagyon vékony kis tojáshéj a Föld körül.
A Föld sugara 6378,8 km, aktívabb bioszférája 1-1,5 km vastag. De a tengereink is főképpen a felszíni
zónában lakottak. Vékonyka kis valami..
Visszatérve a fémekhez, én a félvezetőknél használt lyukvezetés helyett inkább elektronhiány buborékot
gondolok. Vagyis nem sűrítést, hanem ritkítást az elektronfolyadékban. A ponált31 longitudinális hullám
ugyanúgy terjedhet, mint a negált32. Gondolj a vízben terjedő hangra!
T: Igen, beszéljünk még a kristályok problémáiról, mert ezek a gondolataid nagyon érdekelnek, és nem tagadom,
igazi intellektuális kalandnak tartom azt, amit mi csinálunk. Nagyon élvezem.
G: Ez nekem is az. De hidd el, hogy a gondolatok jelentős része originális33 és többnyire csak sznobizmusból
körítem a dolgot a nagy nevek hangoztatásával. Ezeknek a gondolatoknak a jelentős részét az anyag
belsejében tett kalandozásaim során fogalmaztam meg. Láttam és kész! A legtöbbször itt, beszélgetés közben
próbálom rendszerbe foglalni a tapasztalataimat és a megfigyeléseimet. Sőt, néha azonnali megnézéssel
puskázok, hogy az igazsághoz mennél közelebb járva tudjam elmondani. Földieknek földiesen. De aki sokat
markol, keveset fog.
…és most egészen földhözragadt élvezetek következnek. Itt hozzák nekünk a vacsorát! Szereted a rizseslibát
vagy másképpen lúdaskását? Ié asszony gasztronómiai költeményét adja elő. Pa-papa-pá!
T: Szeretem! Hű de jó illata van! Magyaros?
Iréné: Az. Na fiúk, hogy megy a munka? Hoztam nektek egy kis testi táplálékot, nehogy még éhen vesszetek
ebben a végeláthatatlan eszmecserében!
G: Köszönjük, hogy gondoskodó szárnyaid alá fogadtál minket.
Iréné: Jó étvágyat
G: Röf. Hol is hagytuk abba?
T: Röf. Vacsora után már az apámnak se dolgozok... röf. Folytassuk a kristályszerkezetekkel!
G: Jó! Az egy nagyon érdekfeszítő téma, és ezen belül is még sok részletkérdést kell tisztáznunk!
Az, hogy a kristályrácsokat lényegében ugyanaz az interferenciafátyol tartja együtt, mint ami az elektronokat
is keringésben tartja. Itt viszont az atommagoktól távolabb kialakuló állóhullámoké a döntő szó. Nagyon
valószínű, hogy az elektronhéjakon belül is vannak ilyen megnyilvánulások, és ennek minden bizonnyal a
színkép kialakulásánál is vannak hajszálvékony nyomai. Csak ameddig a nagyerejű keringőző interferenciák a
távolság miatt is sokkal hatásosabb tartományba esnek – és itt az atom dinamizmusa is dominánsabb – addig
ott, ahol már távolodunk az atomok centrumától, ezek feltehetően megritkulnak, vagy mivel egy egész atomot
már képtelenek a másik atom körül körbecsóválni, már nem tudnak gátlástalanul érvényre jutni. Ahogy erről
már beszéltünk. Talán az is fellép, hogy a nehezen beinduló, azután sokkal intenzívebb kristályképződési
folyamatnak pontosan az az oka, hogy a geometriai rendbe felsorakozó atomok együttes interferenciái
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jelentősen felerősítik egymást, és a sorban állás folytatására késztetik a további társaikat. A keringető
interferenciáknak itt egyre kisebb és kisebb lesz a jelentősége, hiszen egy nagyobb – már társult – atomcsoport
körbelendítésének az esélye fokozatosan csökken. Itt már fellép a kiegyenlített, teljesen anyagfüggő
elektronfolyadék kialakulása, mert ahogy a kristály kialakulása megindul, az együttes, álló interferenciák
dominanciája kerül az előtérbe. A külső elektronhéjakon gyengébb interferenciái is kötésben lévő elektronok
ezekbe az újonnan kialakuló interferencia gödrökben rabul eshetnek.
T: Arra gondolsz, hogy itt valahol a két atom közötti demarkációs vonalon egyszerűen megállnak ezek között.
G: Ilyesmire. Rabul eshetnek, de nem feltétlenül esnek rabul. Ilyen gödrök viszont egészen biztosan vannak, mert
léteznek a kristályok. Persze ez a hatás a sorakozás halmozódásával további állapotokat hoz létre. Itt a
környezeti hőmérsékletnek is, a kristályosodási folyamatban résztvevő energiának, (a fénynek) is nagyon nagy
a szerepe. Az az érzésem, hogy a hőmérséklet emelkedésével csökkennek a kristály kialakulásnak kedvező
interferenciák, és az entrópia – a rendezetlenség – növekszik. A részecskékben és a részecskék között is
pattogó fotínók mozgása szinkronizálatlanabbnak mondható az atom natális harmóniáival, keletkezési
táncával, ezért annak hullámrendszerét jelentősen rontja és gyengíti is. Az intenzitása nő, de határozatlanabbá
és zavarosabbá lesznek a megtartó interferenciák. Ez egyaránt érvényes a magányos és a már beépült atomokra
is. Ez váltotta ki az elektronok leszakadását is, de ez a dolog a társulásban is zavaró tényező. Vezessük itt be a
SZINKRODINAMIZMUS fogalmái!
T: No és mit értesz ez alatt?
G: A dinamikusan keletkező komplextéri hullám ismétlődő rotális jelenségeit és állóhullámait.
Az összeadódó komplexterek olyan állóhullámait, amelyek a kristályképződésben dominánsak. Itt persze a
környezeti nyomásnak is fontos szerep jut. A komprimált (vagy deprimált) atomok más és más hullámképet
jelentenek. Megemlíthetjük itt a segítő vagy romboló mechanikus rezgetést, például az ultrahangot is, de a
környezeti hullámteret ugyanúgy nem hagyhatjuk figyelmen kívül!
T: A lézeres felvételek azt mutatták, hogy a környezetbe jutó fény „hullámhossza” sem mellékes dolog, hiszen az
atomok közé való behatolás során azok egyfajta színszűrőként is viselkednek a behatoló fényáradattal
szemben. Itt élesen elkülönül a lézerek viselkedése a közönséges fénytől, mert a fényük amellett, hogy
monokromatikus, többnyire koherens is, és így behatolásuk is nagyon anyag és energia-állapotfüggő.
Azt is megfigyelték, hogy a lézerrel leszkennelt – végigsöprögetett – nagyon rozsdásodó típusú vaslemez a
megvilágított részeken sokkal kevésbé rozsdásodik.
G: Ez evidensnek hat, mert a megemelt energiaszintű helyen a felületi szabad vegyértékek elfordulhatnak az
energia hatására, vagy olyan stabil kötésekbe ugorhatnak át, amely már késlelteti a további korróziót. Az
anyagi testek, különösen az olvadékból gyorsan lehűtött fémkristályok felületén kétségtelenül nagy a
környezeti és hűlési entrópia is, ami a skinhatás elvárható következménye, mert itt teljesen más erők hatnak,
mint az anyag belsejében.
T: Ezzel majd még részletesebben is foglalkozzunk, mert a korrózió kialakulása és a technológiai folyamatok
szoros összefüggésben vannak. Ez ténylegesen hőkezelési, kémiai és ötvözési kérdés is.
G: Itt még szeretnék megemlíteni egy másik feltételezésemet is, ami a kristályképződésnek ezen a pontján nagyon
fontos lehet. Ezek az összeadódó, eredő interferenciák, amelyek ráadásul az energiatelítettségi állapot szerint
is, dinamikus változásokon esnek át. Elektromos megnyilvánulásaik tekintetében is.
T: Arra célzol, hogy az ötvözetek „elektronfolyadéka” esetenként más és más lesz a szinkron-dinamikus tényezők
függvényében?
G: Ilyesmire. Persze ez a hatás a rendezettség halmozódásával egyre karakteresebb állapotokat hoz létre. Itt a
környezeti hőmérsékletnek (a kristályosodási folyamatban résztvevő energiának, a fénynek), nyomásnak, és
együttható környezetnek is nagyon nagy a szerepe. Az az érzésem, hogy a hőmérséklet emelkedésével a
kristály kialakulásnak kedvező interferenciák az entrópia – a rendezetlenség – is növekszik. Az anyag
megolvad, majd felforr, gőzzé, majd plazmává gerjed.
Az olvadt anyagban az atomok között pattogó fotínók mozgása egyre szinkronizálatlanabbnak mondható az
atom natális harmóniáival, keletkezési táncával, ezért annak hullámrendszerét jelentősen rontja és gyengíti is.
Az intenzitása nő, de határozatlanabbá és zavarosabbá lesznek a megtartó interferenciák, és ez egyaránt
érvényes a magányos és a már beépült atomokra is. Ez a hőmérséklet emelésével egyre belsőbb pályákon
keringő elektronokat szakít le kerengető interferenciáiról. A kiszabaduló fény a vöröstől a kék felé tolódik.
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T: Arra gondolsz, hogy ez a térbeli interferencia sorozatosan összeadódva új és új állapotba alakul a belekerülő
atomok hullámrendszereinek fizikailag is megtörtént csatlakozásától?
G: Arra is, meg még arra is, hogy ezek a hullámrendszerek a hűlés következtében mikro-, vagy makrokristályokat hoznak létre, de ionizációs szintváltozásaik is jelentősen módosítják az együttes hullámképet.
Ahogy a környezeti paraméterek változnak, úgy változik a fizikailag kényszerítő erejű holografikus kép is.
Igen ám, de a gödrökbe esett atomok az energiavesztés következtében az egyre tisztuló képű és egyre mélyülő
csapdákban mindinkább rabul esnek, nem tudnak onnan kimászni még akkor sem, amikor már komoly
kényszerítő erők, (belső feszültségek), komoly előfeszítő erők kezdenek hatni a hullámrendszerben. Ettől
keletkeznek a robbanásszerű törések. Lásd: utólag hőkezelt autószélvédő üveg.
T: Miért is oldalirányú? Hogy érted ezt?
G: A gödrök miatt mondtam ezt a trajektóriális és kapitális butaságot. Nem jött jobb a számra. Arra gondolj, hogy
a hűléssel az eddig gerjesztettebb, tehát nagyobb átmérőjű atomok egyre inkább zsugorodnak, az energia
vesztésével egyre kisebbekké és kisebbekké válnak. Ez egészen egyszerűen csak attól van, hogy a
gerjesztettebb állapothoz erőteljesebb, tágasabb, de zavarosabb hullámkép tartozik, vagy úgy is mondhatjuk,
hogy a benne halmozódó fény növeli a halmaz entrópiáját.
T: Ez teljesen logikus, mivel a független térkeltők belső hemzsegése zavarosabbá teszi az atom autonóm világát.
Ha több a benne és a környezetében jelenlévő fotínó, akkor bonyolódik az egész rendszer hullámképe, de a
sztochasztikusan rohangáló fény tere rontja az atomi világ autonóm szimmetriavilágának a képét.
G: Úgy van! De az álló interferenciagödrökbe szorult atom körül egyre hűl a környezet, és ezzel a gödör egyre
tisztul és erősödik is. DE: a tisztuló rendszerkép tere kisebb és kisebb atomi környezetben bír kényszerítő
erővel. Ez a kristályrács összehúzódását is jelenti. Makroszinten az interferenciákba rögzült atomok olyan
helyzetbe is kerülhetnek, hogy a szinkrodinamizmusaik rendszere nem egész számú többszöröse az atomi
rácsba beállt egyes atomok által generált interferenciáknak, így egy darabig nóniusz-szerűen halmozódik a
hiba, majd beáll a szakadás, és itt egy új kristályfelület kezdődik, majd újra halmozódik, határolódik,
halmozódik, határolódik.
Ez kicsit bonyolultabb képet mutat a sokgócú kristályképződés esetében, mert ott az egymás felé növekvő
kristályok holografikus tere egyre inkább megzavarja egymás tereit, és ezek bizonytalan szerkezetű
kristályráccsal nőnek bele egymásba.
Persze ez a hullámjelenség térbeli, így az abban résztvevő atomok vagy vegyületek egyedi arculata szerint
alakulnak ki: a kristályrendszer makroszkopikus és mikroszkopikus jellemzői. Ez a hatásrendszer
természetesen nemcsak a kristályrácsok esetében hatásos, hanem minden atomi szerveződésnél hasonlóak. Itt
sok atomi rendszert lehet helyezni a maga jellegzetes megnyilvánulásai szerint. Kezdve a szupertiszta
atomrácsoktól a szennyezett rácsokon át a molekularácsokig.
T: Kezdjük akkor a legelsővel, bár erről már elmondtad az elképzelésedet. Vannak még tisztázatlan pontok, mert
a tiszta atomrácsok is igen sokfélék lehetnek.
G: Nem kétséges, nagyon széles a skála, de ahogy mondtam: a jellegzetes, akkor éppen ott a mikrokörnyezetben
aktuális állapotok határozzák meg az anyag és ezen belül az atomok elrendeződését. Ha egy interferencia
elegendő kényszerítő erővel bír, akkor az meg is tartja az atomot a gödrében.
T: Mondjuk, jó vacsorával tartja.
G: Mondjuk. Hiszen ez a kristályépítő jelenség csak másodlagosan elektromos, elsődlegesen logikusan nem az,
mert az atomokat a saját elektronjaik övezik, és ezen egynemű töltéseik okán taszítóak egymásra. Ebből
eredően, ha ezek egy jellegzetes eloszlású töltésfelhőt alkotnának még intenzívebb taszító jelenségek lépnének
fel közöttük.
T: Ebből arra következtethetünk, hogy az atomok körül egy elektronjuk nem egy homogén gyűrűben, vagy
szférában nyilvánul meg, hanem egy helyét, mozgásfázisát változtató valamiben, Vagyis keringenek. A
kialakuló kristályrács erre a bizonyíték.
G: Keringenek, de hogyan? A kristályosodás során a közelítő atomnak csak akkor van kellemes fekvése a többi
atomok már összetársult hullámterében, ha csatlakozásakor keringési szinkronizmust mutat a többiekkel,
különben az aszinkron elektronja azonnal konfliktusba kerül az éppen becserkészett interferenciagödör
környezetében keringőző társainak az elektronjaival. Itt a teljes komplextér – minden szereplő – bonyolult
eredő erőiről beszélhetünk.
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T: Ez lehet az oka az egyforma atomok összetett oldatokból való ki válogatódásának! ?
G: Nagyon valószínű, hogy egy-egy ilyen kialakuló kristály hullámrendszere válogatós arra a dologra nézve,
hogy mit is fogad be magába. A gerjesztettebb, zavarosabb hullámterű társat, az idegent – akinek teljesen
eltérő a térrendszere – esetleg senkit sem fogad szívesen, arra taszítóan is hathat, vagy teljesen más helyre fér
be abba a hullámrendszerbe, amit együtt keltenek a többi atomokkal, más helyre igyekszik nyugalomba jutni.
T: Akkor, ahogy rakodnak a kristályra az atomok, úgy erősödik az együttes terük, és ezért is kell a kristálymag a
kristályosításnál, mert az első alkalmas elrendeződés nehézkesen alakul ki? Nem logikátlan, amit állítasz!
Eddig főképpen az elektronokkal igyekeztek összegumizni a rácsokat. Így a gerjesztett atomok – például a
fémolvadékban – csak akkor tudják elhagyni a folyadékfázist, amikor már annyit adnak le a bennük
felhalmozódott fényből, hogy már közelíthetnek az alakuló kristályhoz.
Addig nem is érhetik el a nyugalmas kuckót, a számukra annyira áhított potenciális nyugalmat adó
interferenciát. Az ilyen folyamatot természetesen lassítania kell annak a furcsa paradoxonnak, hogy ha közel
megy, akkor meg újra melegíteni kezdi – gerjeszti – a megközelített atomokat, de ez egyúttal talán még
hasznos is, mivel ezzel azok komplextere hasonlatosabb lesz az övéhez.
G: A homogén atomok is különböző ionizálási állapotokban vannak, hiszen a gerjesztettség egy szint felett első,
második, harmadik elektron elvesztéséhez is vezethet, sőt szerintem maga az energia is érdekes állapotokba
hozza az atomokat. Itt kell szóbahoznunk a változó vegyértékek kérdését!
T: Na erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy miféle lázadó elgondolásod van a változó vegyértékek kérdéséről?
G: Ezt én egy speciális gerjesztettségnek tartom, ami valahol az ionizáció és a gerjesztettségi állapot között van.
Bár az ionizációt is annak tartom, csak ez az elektron leszakadási küszöb feletti tartományba esik. A dologhoz
sok esetben nemcsak energia kell, hanem katalizátor is. De mi lehet akkor a katalizátor?
Ez ugye egy térkeltő?! Mint minden egyéb részecskékből álló szerveződés is. De mit is csinálhat? A
katalizátorokat én kétféle csoportra osztom. A beépülő és a jelenlévő katalizátorok csoportjára.
T: Mit is értesz ezalatt? Az alatt hogy beépülő
G: Ha a dolgokat nem jelenség és eredmény szinteken vizsgáljuk, akkor a következőket tételezhetjük fel: Az
atomok rácsába alkalmatlan technológiai eljárás miatt, vagy a társulásra alkalmatlannak, vagy nehézkesnek
mutatkozó hullámjelenségek esetén egy ide vonzódó idegen atom megoldhatja a problémát. Itt a kötés lehet
ionos, vagy csak tisztán szinkrodinamikus is. Úgy értem, hogy nemcsak a konyhasó kristályában tudok ionos
kötést elképzelni, hanem szinte mindenféle rácsban. Szóval úgy tartom, hogy például a fémkristályaink is
kvázi vegyületekkel tarkítottak. Mondjuk, a felületén oxidálódik, a belsejébe nitrogén, oxigén, szén és
akárhányféle „szennyező” is be van szorulva. Ezek a kristályszerkezet kialakulásánál aktívan jelentkező
formai, szín, szilárdsági, sűrűségi, rugalmassági jellemzőkkel jelennek meg.
T: Hát hogyne! Egy tálcára tegyél hárommilliméteres csapágygolyókat. Ez szépen elterül és kis rázogatásra
geometrikusán, egyenletesen elrendeződik. Hibátlan „rácspontokat” adva. Ha csak egyetlen három és
félmilliméteres is van közöttük, akkor – ha ez nem a legszélére esik – bizony csúnyán eltorzítja a golyók
eleddig szabályos elrendeződési képét.
G: De, ha megfelelő számú nagyobb golyót teszel meghatározott helyekre, akkor vegyes méretű golyókkal is
kialakulhat egy-egy elfogadhatóan kellemes kinézésű szimmetriakép. Erről beszéltem ott a nóniuszos
elcsúszásnál. Részben így működnek az ötvözőink.
De én az előbb nem ide akartam kilyukadni, hanem a beépülő katalizátorokhoz!
Sok olyan eset is előfordul, amikor bizonyos anyagokat szinte lehetetlen egy rácsba kényszeríteni, de egy
harmadik anyag jelenlétében sokszor mégis egészen simán megy a dolog. Ez az anyag katalizálja az
egyesülést. Ez néha csak egészen kis mennyiségben szükséges, csak úgy mutatóba, és olyan is van, hogy be
sem épül az egyesítendő anyagba, de jelenléte nélkül a fentiek nem egyesülnek. Más esetben – például a
kénnél – a kéndioxidot fölforrósított katalizátoron kell átvezetni, hogy a vele elkevert oxigénnel kéntrioxiddá
egyesüljön, hogy négy vegyértéke hattá terebélyesedjen, és ezzel fel tudja venni a harmadik oxigénatomot.
Ugye ismerünk kettő-, négy-, és hat-vegyértékű ként. Ezek másféle kénatomok? Nem! Egészen biztosan nem
másmilyenek, csak másmilyen gerjesztési állapotban vannak. A katalizátoron átvezetve olyan hullámtéren
vezettük át a kéndioxidot, hogy nukleonjainak felszíni időpikkelyei úgy deformálódnak, hogy energiát tud
elnyelni a környezetéből. Ekkor a komplextere – ami alapvetően két vegyértékű – az elnyelt fény hatására
négy és hat vegyértéket is létre tud hozni, ami igazából csak ugyanaz a kezdeti kettő, csak olyan gyorsan
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chopperelődik az ominózus helyekre, mintha mind a három pár vegyértéke létezne. A második átalakuláshoz
(a hat-vegyértékű állapothoz) már speciális segítség kell neki. Magától már inkább ionizálódna és elbomlana.
Ugyanígy lesz a Vas 1-3-5 vegyértékű. No és mikor keletkezik eleve (Fe2O5) típusú fekete lemezes Vasoxid?
Magasabb hőmérsékleten. Például kovácsolásnál. Leginkább ott, ahol az izzó vasadat kalapálod, és jól
belevered az oxigént a felszínébe. 906 C° felett más a vas vegyértéke. Miért?
T: Alakul ez, mint a púpos prés a gyerek alatt!
G: Rendben, akkor üssük a vasat, ameddig még meleg. Beteszek még egy kazettát...

82. ábra: Tutankhamon halotti maszkja
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NYOLCADIK (Hosszúra nyúlt) BESZÉLGETÉS
Második kazetta

Ötvözetek, halmazállapotok és molekuláris jelenségek
Plazma, gáz és folyadék fázistól a második szilárdsági állapotig
George: Akkor folytassuk! Ott hagytuk abba, hogy már megpendítettük az ötvözeteket és az ötvözök szerepét,
valamint a homogén és inhomogén atomi rendszerekben fellépő jelenségekről is kifundáltunk rendhagyó
gondolatokat.
Tiberius: Ezt azért még korántsem mentettük ki! Itt még sok érdekes kérdésen akad gondolkozni valónk.
Az, amit erről eddig kifejtettél nagyon elgondolkoztató volt, és tényleg kár lett volna most a
legizgalmasabbnál abbahagyni, hiszen ez a most taglalt gondolatsor már gyártástechnológiai kérdésekre is
válaszokat adhat.
G: Vacsorázni már vacsoráztunk, üdítő, tea, kávé.., gyümölcs.., iszonyatos dőzs. Folytassuk tehát az
ötvözeteknél!
Ha egy „ósdi” technológiával előállított ötvözetet megvizsgálunk, azt törékenynek, korrodálódónak,
rugalmatlannak, gyorsan kopónak, szóval vacaknak tapasztaljuk. Miért van ez? A rossz technológiától.
T: Arra már az ősapáink is rájöttek, hogy ennek ellensúlyozására más anyagokat, adalékokat kell a megolvasztott
fémhez hozzákeverni. A továbbiakban (már az Ókorban) rájöttek arra is, hogy a kovácsolással tovább javítható
a kezdetleges technológiai eljárással előállított fémeszközök néhány paramétere. Amiről már mondtuk, hogy a
kovácsolásnál – a technikai leírások szerint kúpos – zömülések keletkeznek. Itt, mivel az atomokat közelebb
préseltük egymáshoz, ezzel másféle rácsszerkezetbe is kényszerülnek. Vagy ahogy ezt a mikroszkópos
anyagvizsgálat is mutatja, összetörődik, átrendeződik a kovácsolt anyag képe. Például acélsodronyból
kovácsolták a damaszkuszi kardpengéket.
G: Ezzel a dologgal minden rendben van, csak immár nem a kohéziós erők és a ragacskák lesznek címkén, hanem
a szinkrodinamizmus. Mert ha a kristályokban az állandók valóban állandók lennének, akkor nem lenne, nem
is lehetne hőtágulás, átkristályosodás, vagy nem lennének, mondjuk emlékező fémek.
T: Hű ez az állandó dolog nagyon betalált. Tényleg! A hőtágulás. De jó érved volt..!
G: A gáz, majd a folyadék fázisból eljutottunk a kristályépítés állomásáig, és idáig logikusan lehetett eljutni a
jelenségek magyarázatában. Itt az anyag duális, a tér fénysebességgel terjed, és a korpuszkuláktól a
makrojelenségekig haladva nem kellett újra meg újra erőlködött törvényeket hoznunk. Az energia is
kikerekedett valamennyire, és a fénytan nagy kérdései is lassan megoldódni látszanak. (Bár a színnel
kapcsolatban még mindig vannak kételyeim).
De az energia szerkezeti világa is elgondolható a logikából és ennek az anyaggal való kölcsönhatásaira is
hihető magyarázatokat találtunk ki, és ugyanígy a kölcsönhatások kérdésében is találtunk alternatív
megoldásokat. Minden duális, ahogy kell, de egyetlen felesleges lépést sem kellett bevezetnünk. Legalább is
én úgy érzem... Az alapaxiómák egyszerűek, bár az ebből épülő rendszer sokkal bonyolultabb a legvadabb
elképzeléseknél is.
T: A gondolatmenet tetszetős, csak az a nagy kérdés, hogy ezt a gyakorlatban hogyan tudjuk bevezetni?
G: Már semmi kétségem nincs afelől, hogy axiómáink igazolhatóak lesznek. A gyakorlatban, pedig biztosan
hasznos lesz. Ez már az eddigi agyfacsarásokból is kiderült.
T: De mi is van azokkal az emlékező fémekkel?
G: Aha! Jó kérdés! Nos mi is történhet az emlékező fémekben? Milyen módon alakulhatnak vissza a
kristályrácsaik a régi formákra? Ez nem is lehet kétséges; itt a kristályrendszerek egyik kulcsát mutogatja
nekünk a természet. Azon csodálkozom, hogy eddig nem nyilvánították parajelenségnek a dolgot! Ezt csak
több lépésen át tudjuk felépíteni. Arról elmélkedtünk az előbb, hogy a kristályrácsok lehűlésnél megfeszülnek,
amit annak tulajdonítottam, hogy a lehűlő atomok energiavesztése következtében az interferenciáik
elmélyülnek, vagyis tisztábbá, markánsabbá lesznek, így sokkal nagyobb egymásra-hatásokra válnak képessé.
A gödör kifejezés a mi esetünkben persze térbeli lyukat takar, vagy minek is nevezzem?! Egy olyan helyet,
Lapszám: 117. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

amiből kimozdulva nagyobbá válnak az oda visszakényszerítő erőhatások a lyukban lévőknél. Ez a
nyugtalanságban a legnyugodtabbnak látszó hely, vagy a legkisebb potenciálú hely, ahogyan a mai fizikusok
nevezik.
T: Értem mit akarsz mondani!
G: Te már érted, de nem szeretném, ha más félreértené. Szóval ezek a helyek egyre nagyobb erővel tartják vissza
az energiát – fotínókat – vesztő atomokat. Ahogy az anyag tovább hűl, úgy tűnnek el bizonyos ilyen helyek (itt
a menetközbeni vegyérték-változásokra is gondolok), de az energia lassú távozásával egyébként is
megváltozik az atom eddig az energiától eltorzult szimmetria-robbanása, így megváltozik az őt környező
interferenciák világa is. Az, hogy egy-egy lyuk elgyengül, eltűnik az interferenciákból, azt is jelenti, hogy az
ebben eddig trónoló atom a környezethez való erőkapcsolatai függvényében elindul, és egészen addig
vándorol ezen erők hatására, míg egy megbízhatónak látszó gödörbe bele nem huppan.
T: Ameddig ez is ki nem fogy alóla!... Mert a változások gyorsan zajlanak. Vagy még azt is el tudom gondolni,
hogy egy-egy addig álló interferencia forogni, vagy haladni kezd valamerre, avagy egyszerűen elenyészik.
G: Ahogy erről már beszéltünk. Éppen így gondolom. Itt, és pontosan itt kell beszélnünk az anyag dinamikus
igénybevételéről, és annak kifáradásáról, de egyúttal annak öregedési effektusairól is!
T: Emlékező fémek és anyagok!!
G: Összefügg! Figyelj csak, majd kikerekítem!
Mit csinálsz akkor, amikor dinamikus igénybevételnek teszed ki az anyagot, vagy kiteszed az időjárás
szélsőséges viszonyainak? Vegyünk példának egy acéldarabot egy hídból. Jön, megy rajta a forgalom; rezeg és
hajladozik. Jön a tél és nyár, éjszaka és a nappal; felmelegszik és lehűl. Kitágul és összehúzódik. Ráadásul jön
a korróziós környezet minden ártalma is.
Vegyük először a hajlítást! Amikor csavarod vagy hajlítod az ominózus fémdarabot, akkor az egyik oldalán
összepréselődik, a másik oldalán széthúzódik a kristályszerkezete. Ahol nyomás alá kerül, ott felmelegszik,
ahol ritkul, ott le kell hűlnie. Ezt egy egyszerű méréssel be lehet bizonyítani.
T: Ez a dolog ismerős. A felmelegedést mindenki ismeri, ez kétségtelen. A lehűlést meg majd megmérjük a
laborban. Jónak látom a dolgot. Elképzelhető.
G: Mitől melegedett fel a fémdarab? Kipasszíroztad az atomokból a fényt. A megritkuló oldalon pedig logikailag
hűlnie illene. Majd lemérjük! Hőkamerával lesz a legegyszerűbb és legtanulságosabb. Ahogy fogy az
atomokból az energia, úgy egyre másra átalakul azok hullámtere, és ezáltal a kezdeti kristályrács képe alakul
és alakul. Visszaalakulhat-e a régire? Amikor olyan állapotba kerül, amikor egy atom már nem tud egy
egyszerű átugrással új, stabil helyet találni; kiszakad a valamirevaló gödrök kötéséből, és itt (ennél a kötésből
kiszakadt atomnál) megjelenik az atomi mikrorepedés, hiszen ez az atom olyan rendellenes helyre jutott,
amely semelyik interferenciális geometriai sorozatnak nem a folytatása. Vagyis nem illeszkedik a
szinkrodinamizmusba, de legalábbis a rendezettségre, entrópia javulásra törekvő hullámvilág többi elemeinek
a rendjébe nem. (Ez a mai felfogással ellenkezőnek hat, de az információs szinkronizmus más). Ez a
számkivetett atom esetleg ki is préselődhet a kifejtett külső erők hatására, vagyis szublimálódik az anyagi
halmaz felszínén. Gőzöl (szaglik) a vasad. A mikrorepedések hangját szoktuk detektálni azokkal a kis mintára
ráragasztott piezo-mikrofonokkal.
T: A hajlítgatástól, vagy csavarástól az anyagdarab valóban felmelegszik, és ha ezt tartósan teszed vele, akkor
először megrepedezik, majd el is törik. Ha hajlítás után egy vasdarabot megszagolsz, akkor tényleg
intenzívebb szaga van. Jellegzetes vasszaga.
G: Sok olyan öreg szakit volt szerencsém ismerni, aki szaglás után válogatta a megfelelő alapanyagot, mert így
még az ötvözőket is hihetetlenül ki tudták szagolni. De csak úgy hidegen, nem is köszörülte előtte! Hát persze,
hiszen az anyag akkor is öregszik, hogyha a polcon áll.
T: Van, amikor ettől javul! Vegyük példának a Réz-Alumínium ötvözetet! Ez három napi pihentetés után nyeri el
a legjobb formáját. Pihentetni kell!
G: Ez a hőtágulás ingadozása miatt logikusan felerősödik. Az anyagnak először intenzívebb a szaga. Az öntvény,
vagy munkadarab legyártása után ugyanis sok atom kerül kötetlen, kóbor helyzetbe, és innen – az anyag
belsejéből – a hőingadozás következtében ritmikusan kipréselődik. De itt szívó hatásra is gondolni kell!
Egyfajta lélegzés-szerű jelenségre gondolok a környezeti hőingadozás miatt. Ez a korróziót is gyorsítja, hiszen
ilyenkor már nem a rácsba illő atomok diffundálnak be, hanem környezeti gázok, és korróziót kiváltó anyagok.
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T: Én is hallottam olyan öreg szakiról, aki mindig szagolgatta az anyagot, amit kapott és eszerint válogatta hozzá
az alkalmas szerszámokat. Én is szagolgattam, de nem sok különbséget találtam.
G: Hát persze, mert nem neked kellett heteken át kínlódnod egy vacak anyaggal, amit rád sózott a főnököd, hogy
ebből az anyagból csodát muszáj faragnod, és ezt, meg azt, kell készítened belőle többnyire korszerűtlen
eszközeiddel. Tegnapra.
T: Ez igaz. Aki nem kínlódik vele, az könnyen beszél. Én a mérnököket szívem szerint legalább egy évre
beadnám inasnak. Olyan szakmában, ami illeszkedik a szakmai érdeklődésükhöz.
G: Statisztikailag kimutatták, hogy a papás szülések után a házaspárnak esze ágába se jut a válás, és ettől a
kapcsolat többnyire sokkal mélyebbé, emberibbé válik. Ezt azért hoztam fel, mert ezzel érzékeltetni akartam,
hogy a dolgokról nem beszélni kell, hanem azokat meg kell élni, mint amolyan tűzkeresztséget.
T: Mindenhol fontos a gyakorlati megtapasztalás.
G: Igen, ez száz oldalnyi elméletnél is többet érhet. Különben úgy jársz, mint az ókori görög földrajztudósok,
akik a szobájukból akartak geodéziát34 csinálni!
Kétségtelen, hogy azért akadt el az anyagtudományunk, mert az elméleti tudós, a filozófus, vagy az
atomfizikus nem szokott lakatolni, esztergálni, hanem el akarja magyarázni a tapasztalt öreg szakinak, hogy
egy fenét érezheti ő az ötvözök szagát, amikor kiszámította annak gőztöménységi faktorát és ez alatta van az
ingerküszöbnek!
T: Az övének biztos, de nem is neki kell vele kínlódni.
G: Jó, térjünk vissza az anyag problémáihoz! Az anyagok rugalmassága is érdekes kérdés!
T: Bizony! És még tartozol az emlékező fémekkel!
G: Igaz, ami igaz! Itt ezt majdnem elfelejtettük. De azért meglátod, hogy az elmondottak milyen mélyen
kapcsolódnak azok magyarázatához. Beszéljünk még előbb a rugalmasságról! A fáradásnál és az öregedésnél
már pedzegettem, hogy a rácszerkezeteket meghatározó erőterek elgondolásomban milyen fontos szerepet
játszanak! Azok az anyagok, amelyekben a hullámterek gödrei szabályosan, vagy legalább kvázi-szabályosan
rendeződtek el, azok az anyagot jellemzően szívóssá teszik. De itt a hőmérsékletre is nagyon fontos
tényezőként kell gondolnunk!!
Milyen a szobahőmérsékleten rugalmas anyagok viselkedése 150 fok hidegben?
T: Azapját! Az bizony legtöbbször törékennyé, és rideggé válik! Bár tudok ellenpéldákat is hozni. Van, amit
nagyon lehűtve lehet jobban megmunkálni.
G: Ez most nem feltétlenül jelent paradox viselkedést. Az az anyag ott kerül rugalmas állapotba. De a többiek
ezen az alacsony hőmérsékleten annyira energiavesztettek, hogy ez a hidegsokk esetleg maradandóan károsítja
is őket, mert az összehúzódás után a kipréselődött renitens, kötés nélküli, vagy gyenge kötésben tengődő
atomok – miután szétáradnak a környezetbe – az anyagunk felmelegítése után sem fognak oda (a kvázirendezett állapotukba) visszatérni, tehát annak belső és környezeti hullámtere maradandóan megváltozik.
Mi is történik az erős lehűtésnél?
Az atomoktól a környezeti energiasűrűség csökkentésével energiát, fényt vonunk el, vagyis egy értékig talán
hasznos módon tisztítjuk is a szimmetria-robbanásuk képét, de az anyagra jellemző küszöbértékeket átlépve
például a más energiaállapot miatt vegyértékváltozást (is) szenved, és ettől kötelezően más kristályszerkezetet
határoz meg. Ha a kristályrácson belül fellépő erők annak atomjait át tudják helyezni más alkalmas és itt
nagyon tiszta interferenciákba, akkor fizikailag is – alakra is – átrendeződik.
Ezt a szinkrodinamikus erőt minden, nem kémiai kötésben lévő esetben, gátlástalanul használhatjuk. (Már
csak azért is, mert semmi másunk nincs). Ez persze nem jelenti értelemszerűen a folyamat reverzibilis voltát,
mert az anyagi halmazunkból már eltávozott atomok pótolhatatlan hiányként jelennek meg az energia
visszapótlása után is. Ha kristályszerkezetünk szerencsés geometriával bír, úgy az abban beépülő atomoknak
olyan mély gödrök jutnak, hogy abból szinte „semmiféle” inzultus sem tudja kizargatni őket, tehát az
anyagunk szívós, rugalmas, vagy kemény. Itt gondoljunk a gyémánt oktaéderes kristályaira és a tér
szerkezetére (!!). Nincs itt valamiféle összefüggés? A gyémánt nem is olyan nagyon sűrű anyag! Nem azért
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olyan kemény a grafit formájában hihetetlenül lágy szén, mert a térgeometriával rezonanciában van? A 60
szénatomból álló C-60 gömbszerű rácsában meg roppant rugalmasan viselkedik!
Nekem gyanús!
És itt végre rátérhetünk az „emlékező” fémekre és anyagokra. Ezeknek az anyagoknak (így a
zsugorműanyagoknak is) nagyon furcsa atomszerkezete lehet!
Ezek az energiavesztés (hajlítás, deformálás) után nem térnek vissza az eredeti alakjukhoz, hanem csak kis
rugalmasságot mutatva „úgy felejtik” magukat, de ha melegítjük őket, vagyis a kiszorított energiát elegendő
sűrűségben biztosítjuk a részükre, akkor nagy erővel visszanyerik az eredeti (gyártási) alakjukat.
Miért? Mert az energiát kiszorítva is megmarad az interferenciális kötődésük lehetősége (a szétszakadási
határig) és így az energia elégséges visszapótlásával – kellő felmelegítéssel – látványos visszaformálódási
jelenségeket mutat. Ez kristályszerkezeti, vagy más esetben molekuláris szerkezeti sajátosság. Bizonyos szűk
határok között erre minden rugalmas anyag képes. Ezek az emlékező fémek ennek a nagymesterei.
...és itt emlékezzünk a hőtágulásra is, mert ez nagyon rokon a témával. Ott arról beszéltünk, hogy a
gerjesztettebb állapot megerősíti az interferencia jelenséget, de egyúttal zavarosabbá is teszi a
sztochasztikusan rohangáló fotínók miatt. Az atomok eltávolodnak, és kötésük is megváltozik, többnyire
veszítenek mechanikai jellemzőikből. Itt ezzel együtt a hővezetés jelensége is terítéken van, és a fajhő is,
amely szintén atomszerkezet-függő, mert másképp hűl az az, anyag ahol „egy sorban” vannak az atomok, és
másképpen (sokkal lassabban) hűlnek le azok, ahol az atomi elhelyezkedés csak rövid fényutakat tesz
lehetővé, és minduntalan visszaverődéseket provokál. Ezeket mondjuk hőszigetelőknek, rossz hővezetőknek,
vagy magas fajhőjű anyagoknak, amik sokszor elektromos szigetelők is. Ezekben legtöbbször a szabad
elektronok is sokkal kisebb számban vannak jelen. De ne tévesszük szem elől azt se, hogy a legjobb
szupravezetők nem a fémek, hanem a különleges komplex-sók...
T: Nem akartalak félbeszakítani, mert elgondolásaidat nagyon érdekfeszítőnek találtam. Hány találmány bújik
meg ebben?! Phű!..
G: Sok. Remélem azt, hogy gondolataink megtermékenyítőén hatnak majd a kutató elmékre.
Most, hogy itt az anyaggal foglalkozunk, már van tömegünk, így ki kell térnünk a gyorsulás, tehetetlenség,
szabadesés, vagyis a gravitáció, a tömegvonzás kérdéseire, de belekóstolhatnánk a hidrodinamika vagy más
áramlástani tudományok problematikájába is…
T: De hiszen erről már megalkottad a magyarázatot!
G: Ez igaz, de nem szeretem a félreértéseket. Hiába logikus az, hogy ezek az szinkrodinamizmusok a felelősek az
általunk különbözőnek tartott jelenségek esetében, úgy gondolom, hogy erről a mai terminológiák szerint
közelítve is mondanunk illene valamit. Ha ezt nem tesszük, még újabb részecskét vezetnek be a gyorsulás
külön magyarázatára. Mint ahogyan a hangra is kitaláltak effélét a túlbuzgó homogenizálás jegyében. A
fonont, vagy hogy is nevezték. Ha minden részecskékből áll, akkor a tér, az idő, a gravitáció, az
elektromágneses kölcsönhatások után; a hang sem maradhatott ki. Az érdekes az, hogy ezt már akkor
„alkották” meg, amikor már pontosan tudtuk, mi is a hang. A gravitont is tovább ragozták, mert a „fejlettebb”
zengzetekben ez már hatféle virtuális részecske eredménye.
T: Hát jó! Akkor definiáljuk külön a gravitációs és rendes gyorsulást.
G: Rendetlen! Most jól bevezettem magam a csőbe! Hogy is lehetne?
A., a várjál! Itt először az elmozdulás és az „n” helyen létezés gondjain kellene átrágnunk magunkat! Ehhez
viszont újra vissza kell térnünk a kiindulási gondolatainkhoz, mert ott vannak a jelenségek valódi gyökerei.
T: Úgy érzed, ez segíthet?
G: Kiderül!.. Kezdjük a kályhánál! Egy mélyebb merülést kezdünk; Blu-blu-blu...
Azt mondtuk, hogy a tér (téri része) hat térspirálból áll, hat egymásba ágyazott spirálgömbből. Tágulnak, és
egyre csak tágulnak, l E-vel, ezt Böhme mester már 1620-ban Vizszellemnek nevezte. Ezek a hipertéri
tartózkodás alatt a centrumban, – a téridő centrumában – ilyenkor megszűntetik a tér keltését? Egyre több
forrás kerül át az öt térkeltőből a hipertérbe, és ilyenkor a téri rész egyre inkább csökkenti a dimenziószámát.
Majd meg is szűnik, de már jön is vissza a térbe, és ekkor megjelenik az első, második, harmadik stb. térforrás
is és újra kelteni kezdik a causalitás sértésből a téridő téri részét. Hat helyről öten.
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83. ábra: A rétegezett tér

Ez egy furcsa rétegezett teret generál, amit így tudnék lerajzolni. Ilyen rétegezett teret egy orosz fizikus –
Szaharov – is leírt már. Ő a hipertéri ablakok (átjárók) elméletével is foglalkozott. Itt egy sorozatot mutatok
egy álló ponthoz képest. Ezek az egymást követő dimenziófelszínek kettősek és időben elcsúszottak. Ettől az
olajtól csúsznak el a dolgok. Ez az energia, az erő. Nincs másmilyen. Ezek a felszínek és a többi létezők
forrásai lépnek kölcsönhatásba. De ezt már a legelején is ugyanígy jelentettük ki. Ha csak egyetlen részecskét
vizsgálunk a térben és feltételezzük azt, hogy ő az első, úgy a tér – amiben kialakult együttmaradó
szimmetriája – lassan majd egyre gyorsabban és gyorsabban sodorja kifelé és a forgása szerint is, hiszen a tér
tenzorfelszínei nem gömb, hanem spirálgömb felszínűek, és ezért nemcsak sugárirányban hatásosak, hanem
oldalirányú komponensekkel is bírnak.
T: Aha! Hiszen ezek olyanok, mint a többszörösen is megcsavart turbinalapátok! Ez nem csak vonz, vagy taszít,
hanem oldalirányban is sodor. Értem, hogy mit akarsz. Itt a forgááás!!
G: A folyamatos időbeli áthelyezgetés folyamatos erőhatást, erőráhatást jelent, így elsőszülött részecskénk
először lassan, majd egyre gyorsabban sodródni kezd a téridő rétegezett szingularitásain. Kifelé is, befelé is –
hiszen amikor egy forrás átkerül az eseményhorizonton akkor kettős negatív esszenciába jut – majd jön a
következő felszín kifelé taszítva. És így tovább. A téridő esszenciális rétegei a forrástól távol már nem túl
nagy erejűek, mert görbületük egyre csökken, és nagyon nagy távolságra ezért csökken forgató és
manipulációs képességük is. De a taszítás nem. A hatás folyamatos, így már meg is határoztuk a gyorsulás
okát. Ettől jön forgásba a nagyléptékű Univerzumban az anyag.
T: Hohó! De itt igazából nincs is semmiféle erőhatás!?! A téridő csak áthelyezgeti a részecske szimmetriarobbanásának virtuális forráselemeit, és így az a téridőben elmozdul! Igazából nem is mozog, csak az időben
helyeződik át?
G: A sajátidőben is, meg a téridőben is. Csak a téridő egy ilyen szuperszimmetriát nem tud ám korlátlanul
gyorsítani, mert ebben az esetben megnyúlna mint egy spagetti, majd mint egy cérnametélt, majd mint egy
pókháló, de már az elején elveszne a strukturáltsága, hiszen a benne rohangáló tachionok gyorsabbak a
térrétegek múltterjedési sebességgel, 1-el való haladásánál, ezért az egész már a half-spagetti állapotban is
szertefoszlana.
T: Ha igazak a neutrínókra és a fotínókra való elgondolásaid, és miért ne lenne igaz, ha logikus, akkor egy ilyen
nagy sebességgel rohanó anyagi részecske a relatívisztikus mozgása miatt már a fényhátteret is másként kezdi
megélni. Ha a részecske a fénysebességgel mindinkább összemérhető relatívisztikus mozgást végez, úgy az
maximális kékeltolódása miatt a hátsó oldalán lévő időpikkelyek torzulása következtében folyamatosan fényt
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– energiát, és tömeget is – veszít. Ez a hátrafelé kiáramló fény még gyorsítja is a részecskét, amelynek sorsa
így annihilációba torkollhat.
A fotínó szerkezetére még ki kell térnünk, de tere nagyon görbült, hiszen forrásrendszere 10-27 cm – 10-29 cm
körüli köríven fordul, vagyis a méreteihez viszonyított hihetetlen görbültsége miatt nagyon nagy a tömege a
forrás pontszerű környezetében. Nagy erőtéri jelenségeket kelt, pedig csak 7 forráselem kelti. Görbültsége
viszont óriási. Az, hogy határsebességen való haladása miatt szinte a forrásig megközelíthető, itt hatalmas
erőket hoz egymással kölcsönhatásba.
G: Egészen pontosan látod! Minden szempontból jól mondtad el. A gravitáció, a tömegvonzás az előző elvekbe
ágyazva már benne is volt, mivel ez is egy gyorsulási forma, és az általunk elmondott gravitáció a forgást is
alapelvként hordozta. Ha kiszámoljuk ezeknek az idő-turbinalapátoknak a forrástól távolodó paramétereit, úgy
valós képet kaphatunk majd a gravitációról. Mivel az anyagi részecskék is térkeltők, méghozzá milliónyi
forrásból keletkezve, így hihetetlen bonyolultságú téresszencia világot léteztetnek. Ezek együttese hozza létre
a tömegvonzást. A dolog szépséghibája abban rejlik, hogy egy ilyen komplex Univerzum minden forrásának
számításba kellene vennünk a viselkedését, ha valóban pontos eredményhez szeretnénk eljutni. A távoli
forrásoknak ugyan elenyésző az egy-egy forrásra gyakorolt hatása, mert szinte csak helyben rezegteti, de
nagyobb távolságban is megmarad az eddig szégyellősen kerülgetett forgatási faktor, ami szintén legalább két
komponenssel bír, mert ez az időturbina igazából háromirányú csavarodást is végez. A csavarodott tachion
fordulásakor keletkező felület jó kis nyakatekert geometriát hoz létre. Az eseményfelszíneket most nem
egyszerűsített burkológörbe szerint vizsgálgatva ez a kálanága a farka hegyétől elindulva egyre növekvő és
domborodó kisebb időfelszínek által határolt, és ezek a többi jelenforrásokra igen komplikált irányokban
hatnak.
Miután ezek a gravitációs hullámok a forrástól egyre távolabb kerülnek; egyre jobban csökken a görbületük,
még távolabb közel síkpárhuzamos felszínek lesznek. A tachion tengelyirányú csavarodási komponense
viszont nagy távolságban is érvényesül. Itt tehát nemcsak ki és be (sugárirányban) és nemcsak a spirálgömb
aszimmetrikus lejtése miatt lép fel elmozdulás, hanem a tachionok belső csavarodottsága miatt is. Ez a belső
csavarodottság nagy távolságban is megmarad, csak egyre távolodó, egyre jobban kisimuló rétegekké alakul.
De van. Talán a téresszenciák rétegei négyzetesen csökkenően manipulatívak a közeli interferenciákon túl, de
ezeket a forgató faktorokat időszerű lenne bevezetni a súlyos testek, például a bolygók, galaxisok esetében is,
mert a három tömeg probléma Damoklész kardjaképpen ott himbálózik a fejünk felett. Trehány képleteink
szerint a Hold kétannyira vonzódik a Naphoz, mint a Földhöz. Kellemetlen dolog...
T: Voltak tudósok, akik zenei harmóniákban igyekeztek ezt a kérdést megoldani.
G: Sokkal közelebb jártak az igazsághoz, mint gondolták. Nagyon valószínű az, hogy az egész bolygórendszer és
a Nap harmóniájában kellene gondolkodnunk már akkor is, ha jó közelítésű eredményhez akarunk jutni.
De maradjunk az atomi világnál! A gázokról kevés említést tettünk. Milyen is egy gáznemű anyag? A
közelebbi kölcsönhatásba hozott gerjesztett atomok végtelenbe tartó esszenciális terei egy tartályba zárva
kvázi egyensúlyban keveregnek. A nyomása nagy átlagban állandó, bár mikro-ingadozások minden bizonnyal
vannak benne. Vagyis támaszkodnak egymásra a tereikkel és forgatják, lökdösik is egymást. Az szintén fontos,
hogy az edény falával is közeli-távolabbi kölcsönhatásokban vannak. Összenyomásra jobban összepasszírozzák egymás elektronhéjait, és ezzel energia szabadul ki (az edény falának atomjaiból is), ha ritkítod
ezt a gázt, akkor meg lehűl, hiszen a kevésbé összenyomott atomokban a környezetre jellemző állapothoz
mérten energiahiány lép fel, amit a rendelkezésre álló fotínókkal feltöltődik. A kristályrácsok esetében – mint
arról már beszéltünk – hasonló magyarázatokat lehet adni.
T: De miért összenyomhatatlanok a folyadékok?
G: Tényleg! Miért? Semmi ötletem. A víz fajsúlya érdemben alig tér el a jég fajsúlyától. Ha jól emlékszem, akkor
a +4 C°-os víz a legnehezebb, és a jég ennél könnyebb, hiszen úszik a víz tetején. Ha fémet öntesz, akkor az,
miután beleöntöd a folyadék halmazállapotban lévő izzó vasadat a formába, megszilárdul, de össze is húzódik.
Ezért vannak azon utántöltő csonkok. De ugyanígy viselkedik a paraffin is. Ha lehűl, beszívódik a közepén.
Csak a lehűlés miatt húzódik össze? Te, tényleg nincs ötletem! De a hidraulika is lehűl! És ha megnyomod,
akkor meg felmelegszik!? Ugye jól emlékszem?
T: Igen, ha expandálod (vagyis ritkítod) akkor lehűl, és amikor komprimálod (vagyis összenyomod) akkor
felmelegszik. A nagyteljesítményű hidraulikákat hűteni is kell működés közben.
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84. ábra: Hidraulika görbéi (egyenesei)

G: Akkor jó! Akkor jól emlékeztem! Ez nagyon jól simul az eddigi teóriáinkhoz, de még mindig azon jár az
eszem, hogy miért összenyomhatatlanok a folyadékok?
T: A „hidraulikászok” azt mondják, hogy hosszú és rövid kölcsönhatás. Vagyis egy fémrúdban hosszú
kölcsönhatások terjednek, mert a kristályrácsokban az erő csak lassan adódik át, ezért itt lassan terjed a
nyomás, a hidraulikus folyadékokban, pedig rövid kölcsönhatások terjednek, és ezért ezek nagyon gyorsak.
G: Azt hiszem, van egy érdekes ötletem!! Tegyük be a nyomószilárdság mérő gépedbe egy próbadarabot, de
előtte szigeteljük le elektromosan a két végét! Az a furcsa érzésem támadt, hogy akár nyomásra, akár húzásra
másképpen fog viselkedni a leszigetelés hatására. Ha ettől például észrevehetően megemelkedik a nyomó vagy
szakítószilárdsága, akkor ez feltehetően attól van, hogy a benne lévő elektronfolyadék hatásmechanizmusa
lépett életbe. Ennek az effektusnak a létezését az elektromos impulzusok vezetésénél kétségtelenül
tapasztalhatjuk.
T: Akkor viszont ennek a jelenségnek a folyadékokkal telített csővezetékekben is meg kell jelenni. Ezek a
megtapasztalt rövid kölcsönhatások.
G: Igen, hiszen ott is terjednek nyomáshullámok, méghozzá igen gyorsak, vagyis az elektronikában megfigyelt
jelenségeknek komoly rokonságot kell mutatnia a hidrodinamika jelenségeivel, vagy a hidroakusztika
jelenségeivel is. Valahogy úgy tudnám hasonlítani, mintha a hidrodinamika a váltóáram, és a hidraulika
egyenfeszültség, az egyenáram lenne. Nekem még ezzel is magyarázták. Csővezeték szűkület, dűzni az
ellenállás; a szelep a dióda; a csap a tranzisztor; a cső magassága a feszültség, átmérője az átfolyható áram,
stb.
T: Ismerős gondolat. Talán ezért is kell elektromos vezetőinket leszigetelni...? Hogy ne legyenek az
elektronfolyadék szempontjából „lyukasak”?
G: ..És ezért kell összekötni a drótok végét, ha egyenáramot akarunk rajtuk vezetni. Minél szorosabban szorítjuk
egymáshoz az elektromos kötést, annál kisebb lesz annak „átmeneti ellenállása”. Átmeneti, hiszen a
hidraulikus-elektronikus hatás nyomásátadást is jelent a feltételezésünk szerint.
Viszont a váltóáramnál – különösen a magasabb frekvenciák esetén – ennek már nem feltétlenül kell így
lennie, mert itt már az is elégséges lehet, hogyha két vezetőt egymás közelében vezetünk el. Ez a kapacitív,
vagy induktív csatolás. A rezgések így is átadódnak a mellette levő vezetőbe. Bár most érdekes jelenség jutott
az eszembe!
Ez nagyfeszültség esetén és közepes frekvenciától felfelé akkor is eléggé markánsan átvezetődik, ha nem
folyik egyenáramú komponens, vagyis a drót vége egyszerűen a levegőben áll. Ismertem egy
nagyfeszültséggel működő festékszórót, amely nagyon érdekesen és nagyon jó hatásfokkal működött.
Körülményessége és a „rázós” természete miatt nem lett népszerű, pedig kisebb tárgyakat, rácsot, hálót egy
oldalról szórva is kiválóan befestett a hátoldalán is, jobban és sokkal kevesebb festékkel. Ebben kis nyomással
egy forgó tárcsára „pisilt” a nem lobbanékony festék, és ez szétterítette azt. A festék elektromos feltöltését úgy
oldották meg, hogy egy pár kHz lükető egyenáramot egy teljesen, a végződésén is szigetelt nagyfeszültségű
kábeldarabon a festék mellé vezették. A „nagyfesz” vezeték vége sehova sem volt kötve, csak úgy véget ért a
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festéket vezető csövecske mellett, miután mellé volt fektetve úgy ötven centis darabon a festékes csőnek, ezzel
feltöltötte a festéket. A szerkezet ennek ellenére időnként komoly szikrákat vetett a festendő munkadarabhoz,
ami a festőszerkezet földjével elektromosan össze volt kötve, így a festék mókásan visszafordult a
munkadarab „háta mögött” és annak mélyedéseit és repedéseit is jól tapadva fedte be. Vonzó volt a számára,
mint a mágnes.
T: Igen, emlékszem a szerkezetre, egyszer láttam. Elektrosztatikus festékszórónak hívták. Egy olyan jó nagy
tolható láda volt. Kevésbé körülményes apparátussal, mai eszközökkel egészen egyszerűen meg lehetne
valósítani.
G: Én még festettem vele. Néha rázós volt! A nagyfeszültségű részt sokkal kisebb áramon, veszélytelenebbre is ki
lehetne vitelezni. Nagyon gazdaságosan lehet vele kerítést festem. A rozsdátlanító foszforsavat is ki lehet vele
szórni.
T: Engem azért még továbbra is izgat a folyadékok viselkedése! Vissza kellene még erre térnünk.
G: Engem inkább az izgat, hogy mi egyáltalában a folyadék! Mert ennek is sokféle állapota van! Én inkább úgy
mondanám, hogy átmenet lehet a folyadékok és a szilárd anyagok állapotai között. Gondolj például a gélekre,
vagy a rugalmas anyagokra. Legyen ez például egy szilikongumi. De a zsírok, vagy a kenőszappan is érdekes
dolgokat produkálnak.
Bezárva ezek is rugalmatlanok, hasonlóan viselkednek, mint a folyadékok. Gyakorlatilag teljesen elveszítik a
rugalmasságukat.
T: De emlékezz arra is, hogy az üveg lényegében folyadék, csak nagyon nagy a viszkozitása!
G: Igen, nem tévesztettem szem elől, hiszen az üveg lassan, de nagyon lassan; folyik. Erről a tényről csillagászati
távcsövemnél sajnos a gyakorlatban is volt alkalmam tapasztalatot szerezni. Egy évig takarékon volt, és úgy
tároltam, hogy a szép húszcentis Cassegrain tükre vertikálisan35 állt ezalatt. Csak úgy lefektettem a tubust.
(Annak ellenére, hogy tudtam a fentieket). Elképesztően elfolyt egy év alatt! Olyan tojgli csillagokat rajzolt,
hogy egészen nekikeseredtem. De tényleg! Mi is lehet a folyadék?
T: Jó kérdés?! A löttyészek szerint az anyagok olyan állapota, ahol az atomok teljesen egymáshoz fekszenek, és
elgördülnek egymáson. A vízben például dodekaéderes vízkristályokról beszélnek.
G: Ilyet, hogy rövid vagy hosszú kölcsönhatás, a fizikusok nem nagyon használnak erre, mert ez nem az erős
magerők tartománya. Talán az elektromágneses? De azt nem osztották ketté.. Ez negyvenkét nagyságrenden
keresztül tart?
T: Jó kérdés.
G: Szóval mi is lehet a folyadék? Ez foglalkoztat? Nézzük!
Ha egy szilárd anyagra megfelelően nagy nyomást gyakorolunk, akkor erőteljesen felmelegszik, és folyadék
állapotba kerül. A kő is. A hegyek kőzetanyaga is úgy gyűrődik, mint a kapcarongy. Itt a nagyon nagy
nyomások esetére gondolok. A gázok nagy nyomáson szintén halmazállapotot változtatnak, hiszen erőteljes
sűrítésre folyadék halmazállapotba jutnak.
T: Ha a gázöngyújtódra nézek, akkor nincs is szükség olyan félelmetesen nagy nyomásra..
G: Igaz. Jó, akkor mondjuk úgy, hogy ez nagyon függ attól, hogy milyen gázt is sűrítünk! Viszont bizonyos
gázok csak egy kritikus határig tűrik a sűrítést, ott azután például katasztrofális energia-felszabadítási fázisba
lépnek át, amitől fel is robbanhatnak. Lásd: acetilén.
Azt is tudjuk, hogyha egy rakás káposztalevelet, meg krumpli-héjat tuszkolunk egy hipernagy nyomást tűrő
tartályba, és ezt sokezer atmoszférának tesszük ki egy időre, akkor ezek a konyhai hulladékok teljesen kiváló
minőségű brant olajjá alakulnak át a tartályunk alján.
T: Tényleg?
G: Tényleg! Angol kutatók foglalkoztak ezzel. Miért csodálkozol ezen? Mit csinált a természet? Vastagon elfedte
földdel a régebbi vegetációkat, és a föld hatalmas nyomásának a hatására a szerves anyagok kőolajjá lettek a
föld mélyén. Ez miért ne jöhetne létre egy nagynyomású palackban.
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T: Csak lehet, hogy a sűrítésbe fektetett energia többe kerül, mint az olajból kinyerhető!
G: Kétségtelen! Ez akkor lenne igazán érdekes, ha az energia terén sokkal jobban állnánk. Szóval mi is lehet a
folyadék?
T: Hihihi Látom, nem tudsz szabadulni a dilemmától!
G: Azért, mert ez alapkérdés! Azt ugye feltételezzük, hogy a folyadékban az atomok közel kerülnek egymáshoz,
és úgy viselkednek, mintha elgördülnének egymáson. Ez anyagonként más és más intervallumban következik
be, de bizonyos anyagok ezt alig veszik tudomásul, mert például a jód, amikor melengeted kristályos
állapotból elkezd szublimálni, majd újra kristályos formában csapódik le a kémcsöved hidegebb részén. Nem
akar folydogálni. Bosszantó jelenség. Igazából a 113,7 C°-os olvadáspontja és a 183 C°-os forráspontja miatt
látjuk így, de az arzén is ilyen furcsán szublimáló anyag. Nyomás alatt melegítve azért folynak.
T: Azért a víz viselkedése egyszerűbb és nem olyan rendhagyó eset. Jó. Nézzük hát először a mindenki által jól
ismert vizet!
G: Haha! Az is fura szerzet! Ha a hőmérséklettől függ a dolog, akkor miért a plusz 4 C°-os víz a legnehezebb
fajsúlyú? Itt valami „interferenciát vált”, lehet, mivel itt fordul meg a fajsúlya? A vízmolekulák egyébként
nem valami gömbölyded bogyuszok. Nagyon kíváncsi lennék, hogy néznek ki egy STM-el vagy egy AFM-en
vizsgálva!
T: A kémikusok féloldalas aszimmetriával ábrázolják, és most nem is az az érdekes, hogy mindenféle
táblázatokat, és egyebeket idézzünk, hiszen ezt bőségesen megteszik az egyéb szakkönyvek.
G: Még az sem igazán érdekes, hogy egyáltalán értünk-e egy-egy részletkérdéshez, mivel itt egy dominánsan
filozófiai munka készül és nem egy kémia, fizika, vagy technológia könyv. Azért persze nem árt egy kis
tájékozódás. Bizonyosan lesz ebben a könyvben jó néhány balfogás, de most – itt – kérjük meg az egyes
szakmák igazi értőit, hogy szálljanak velünk vitába, és írják meg kritikájukat!
T: Az atomjaink tehát olyan folyadékokban; mint a víz, könnyedén elgördülnek egymástól, de vannak olyan
szuper-folyékony anyagok is, mint a folyékony hélium, bár ezt csak az abszolút 0 fok felett 4-5 K-nél tudjuk
előállítani. Ez még az edényből is kimászik, és atomi dűzniken is átmegy.
Más fura fél-folyadékok, mint például (ha jól emlékszem) a kenőszappanból és glicerinből összefőzött mézga
is nagyon furcsa viselkedésű. Ha kiöntöd a főzőpohárból elkezd csurogni, mint a sűrű méz, és hogyha félúton
elvágod egy ollóval a hosszan lecsurgó mézgát, akkor szépen visszahúzódik a pohárba a maradék darab,
mintha „megijedt” volna, vagy „fájna” neki, és úgy viselkedik, mintha ellenkezne a gravitációval. Majd újra
csorogni kezd. Érdekes belső feszültségek hathatnak benne!
G: Ezt a furcsa viselkedést többé kevésbé minden ilyen sűrűn-folyós anyagnál megfigyeltem. A felületi és a belső
feszületségek érdekes oszcillációit mutatják. Folyadékok ügyében még sok mindent meg kell ismernünk! És
mi van, ha tovább sűrítjük a folyadékunkat? Szuper-nagy nyomásokon az anyag átesik a következő
halmazállapotba. Ez ám az igazi szilárd halmazállapot! Ez sokkal keményebb minden általunk ismert
anyagnál. Itt már nem vegyületekbe szerveződik az atomi világ, és nem is valamilyen kristályrácsokba. Ez
amolyan szuperanyag. Az elektronhéjak egyre inkább összeroskadnak, és a végén beáll a teljes
„neutronizálódás”.
Ez a fekete lyuk állapotba sodorja az anyagot. Itt már csak szuper-magas frekvencián szabadulhat ki az
energia, hiszen már nincsenek elektronhéjak. Ebben az állapotban már csak a barionális fotínók
szabadulhatnak ki, de ezek is zajszerűek és sztochasztikusak, mivel a hihetetlen tempóban forgó neutronok
pikkelyei hiper-magas frekvenciákon eregethetik csak ki ezeket az utolsónak felszabaduló és távozó
fénykvantumokat. Majd teljes lesz az elzárkózás, hiszen ez a szuperanyag olyan tömeggörbületet és időréteg
sűrűséget kelt, hogy ez már meggátolja a fény távozását is.
Iszonyatosan erős, besűrűsödött hullámterével már mindent rabul ejt. Szerintem ez az Univerzum bölcsője és
sírja is, mely ápol, s eltakar. No, de mit olvastuk a Védák könyvében a neutronokról? A kezdet és a vég
állapota.
DE: Ami a három dimenzióban zárt, az a negyedikben gyakran nyitott...
T: És mivel itt a legnagyobb a jelenforrások sűrűsége, itt a legnagyobb annak a valószínűsége is, hogy
létrejönnek az anyag és az energia születéséhez szükséges tachion találkozások!
G: De arra is gondolhatunk, hogy egy ilyen egyre hihetetlenebb tömegű fekete lyuk centrumában – ötödik erő ide,
ötödik erő oda, hatodik hatvány ide, hatodik hatvánnyal való taszítódás oda, megroskadnak a neutronok is, és
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ezzel egyszerűen megszűnnek, vagy tachionokra bomlanak, mármint az őskezdeti forrásaikra, így egy ilyen
fekete lyuk is egyensúlyba kerülhet, és ezzel stabilan tartja a tömegét.
T: Az is meglehet, hogy egy általunk még nem feltárt módon, a nemtér-nemidőn keresztül pöfékeli ki az anyagát,
amely valamiféle tükröződés alakjában szimmetrikus csillagrendszereket hoz létre a térben. Ezt talán minden
csillag megteszi. Úgy érzem, hogy a csillagok sem véletlenszerűen helyezkednek el. Ebben is kell lennie
valamilyen rendezettségnek.
G: Nagyon meg fogsz lepődni. Erdélyben vagy 19 éve állítólag leszállt egy UFÓ. 100-nál több szemtanú volt.
Egy teljesen hermetikus vasdobozban – kis rekeszekben fiókszerűen elválasztva – aranylemezeket tettek le. A
tárgyi bizonyíték sajnos nem áll a rendelkezésemre, de az ezeken a lemezeken lévő írás és piktogramok
kalandos úton eljutottak hozzám. (Hasonlókat Dél-Amerikában is találtak a magyar TV-sek. Több száz kiló
aranyat.) Ezeken a kis lapokon rejtvények (?) vannak. Piktogramok és ékírásos szövegek. Hihetetlen; de a
magyarhoz nagyon közelálló nyelven. Ezek megfejtője – egy csillagász – pontosan hasonlót állít! Nézd itt egy
ilyen.

85. ábra: Magyar nyelvhez nagyon hasonló ékírásos szövegek?

H Á R O M N A P S Z Ü L ET É L
KÉTNAP ÉLTÉL
EGYNAP ELVESZNÉL
DEKÉTNAP LÉTEZNÉL
Nekem még az a vad gondolat is kóborol a fejemben, hogy a csillagok nem mind csillagok. Itt különösen a
gyorsan pislákoló csillagok gyanúsak nekem. Olyan dolgot forgatok a fejemben, hogy ezek nem gömbszerűek,
hanem valamilyen szabályos geometriai testtel kellene meghatároznunk az alakjukat. Dodekaéder, ikozaéder,
vagy olyan bonyolultabb kristályalakokkal, mint például a C-60 kristálya. Akármivel, ami kiadná a tapasztalt
pislákolást. Csak úgy buta kíváncsiságból ki kellene számolni!
Ezek forgása következtében is létrejöhetne a furcsa pislákolás. Mert a légkör kavargása tudvalevőleg nem igaz
ilyen mértékben, és a másodpercenként megforduló csillag egyszerűen balgaságnak tűnik. De nagyon
elkalandoztunk és..
T: ..és még nem tudjuk, hogy miért folyik a folyadék, amikor a fajsúlya miatt a 4 fokos víz nehezebb és nem a
jég. Bár az is folyik. Ajjaj. Hiszen a gleccserek folydogálnak. Akkor azt se tudjuk, hogy mi is a szilárd anyag?
G: Még a kőkemény sziklák is! Jó kis tréfa!
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KILENCEDIK BESZÉLGETÉS
Vezetők és szemikonduktorok36
Mitől repül, ami nincs is?
Tiberius: Nyomd már meg azt a gombot, és kezdjük, mert olyan dolgok fortyognak bennem, amit már nem sokáig
tudok magamban visszatartani!
George:

Cipzárral díszített ajtó, előszoba, jobbról az első.

T: Ott már tiszteletemet tettem az előbb.
Figyelj! Lemértem, amit ajánlottál. Csillámokkal leszigetelve tényleg nagyobb lett a mintadarab
nyomószilárdsága! Eléggé markáns jelenséget mutatott. A változás 4% volt. Már egészen kis nyomásnál
kimutathatóan megjelent az effektus. Itt a szigetelt és szigeteletlen karakterisztika.

86. ábra: Mérési jegyzőkönyv a „szigetelt” nyomáspróba vizsgálatról

G: Logikus! Ha az elektrétben, a piezoban összenyomhatatlan az elektronfolyadék, akkor a fémekben sem lehet
másképpen. Ha elektromosan rövidre zárjuk, mert a mérőkédben a géppel – a hatalmas fémtömeget és
elektrontömeget jelentő géppel – galvanikus kapcsolatban van, és ráadásul annak földelésén át egy hatalmas
bolygóval is. A nyomás következtében a kristályrácsa között lévő kiegyenlített elektronfolyadék ki tud
áramlani egy összemérhetetlenül nagyobb halmazba, és így nem is érvényesülhet annak hidraulikus
viselkedése. Elektromosan lyukas a rendszered, és ezért elmegy a nyomás.
Olyan, mint egy műanyag kólás üveg, aminek itt fel van csavarva kupakja. Egy idő múlva jól megkeményedik.
Amikor felemeled, akkor egészen merev tartása van. Nyomkodd meg! Ez nemcsak a szénsavtól van így, mert
ha a fürdőkádban víz alá merítve teljesen, buborékmentesen színültig töltöm ezt a flaskát, és a víz alatt a
kupakját is rácsavarom, akkor még ennél is keményebb lesz.
De vegyed csak le a kupakját, hogy öntsél egy pohárral! Figyeld csak! Pszszsz.. így puha vacak, már nem elég
egy kézzel fognom, mert hajlik, alá kell támasztani a másik kezemmel is, mert az az érzésem, hogy elpattan ez
a vékony műanyag vacak. Lehet, hogy kibírja, de ez a bizonytalan érzés van bennem. Lezárva a belső nyomás
a zárt rendszerben – egy határig – megmarad, és „merevvé” teszi.
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T: Ha a környezet elektromos vezetőképességét megszakítjuk, – a mintadarabra ragasztott máriaüveggel,
csillámmal, a fémdarabom jól izoláltnak mondható – a levegő is tűrhető szigetelő...
G: ..különösen, ha száraz. Én cifrább dolgokat is méregettem ezzel a jelenséggel kapcsolatban, úgyhogy nem volt
egészen „fair play” ez a részemről. De szerettem volna, ha te is megméred. A hajlítás közben nemcsak
kalorikus anomáliák lépnek fel a fémdarabodon, hanem elektromosak is. Az az érdekes, hogy a széthúzott,
ritkított kristályrácsban több lesz az elektron, az összepréselt részében, pedig kevesebb.
T: Ott lesz benne elegendő hely? A statikus elektromos töltések mindig a konvex oldalon igyekeznek
elhelyezkedni. Tudod, emlékszel még arra a fizikai kísérletre, amikor egy jól szigetelő gyertyákra állított
fémhálót feltöltöttünk egy üvegbottal, és könnyű selyempapír szeletkéket aggattunk rá elektroszkóp gyanánt.
G: Igen, jól emlékszem rá, mert a fizikatanárom egy meggondolatlan mozdulattal meg akarta igazítani. Furcsa
fandangót37 kezdett táncolni tőle. Ha „S” alakba meghajlítottuk, akkor mindig a domború oldalon meredeztek
felfelé a papírszalagok. Ez a Faraday kalicka formájában kialakítva is mutatja, hogy a töltések a konvex
felszíneken haladnak, és a konkáv felszínek alatt a villámtól is védve vagyunk. Ezért ha nagyon csapkod a
villám, nem tanácsos az autódból kiszállni, mert a rozsdaboglyádban eléggé védett helyen vagy.
T: Hogyne! Mert amikor kialakították a karosszériát, kidomborították a tetejét. Az egyéb elemei is javarészt
kifelé domborúak. Meg kellene vizsgálnunk hát egy olyan felületet, mint amilyen egy, hogy is mondjam,
amilyen egy ételhordó termoszban van.
G: Egyszer majd eljátszunk vele. De azt az érdekes rémhírt hallottam, hogy amennyiben egy leideni palackot38
feltöltesz, majd jó szigetelővel kiemeled a feltöltött belső fegyverzetet, majd kiemeled a szigetelő üveget és
végül a külső poharat, és ezt egy fémlapra helyezed a belső pohárral, és ezután szépen összerakod, akkor
ugyanúgy ki lehet sütni. De akkor miben tárolódtak a töltések?
T: Furcsa... még nem hallottam. Azon is érdemes törni a fejünket, hogy miért van az, hogy a desztillált víz nem
vezeti az elektromosságot, így azután elektrolitként sem bomlékony. Megközelítőleg szigetelő természetű.
Pedig a vízmolekula bipoláros. Mégis szigetel. Nem elegendő még eléggé nagy egyenfeszültség sem az
elbontására. Ugyanez csapvízzel már néhány voltnál, egy zseblámpaelem hatására is intenzív bomlásba kezd.
A csapvíz édesvíznek mondható, de azért egy kevés ásványi sót is tartalmaz.
G: Ionos vezetésnek nevezzük. Ekkor a pozitív ionok a negatív elektródára, a negatív ionok a pozitív elektródára
vándorolnak. Mert a vízben disszociáltak. De miért bomlik ilyenkor a víz is? Azt mondjuk, OH és H+ ionokra
bomlik. Magától miért nem? És mi van, ha közben kvarclámpával világítjuk meg? Kipróbáljuk?!
T: Nagyon izgatnak a hőelemek és a fényelemek is! Az is egy jó kis téma. Miért termelnek áramot? Az már
világos előttem, hogy a hőelemben az energia, a fotínók nem alakulnak a melengetés hatására elektronokká.
Vagyis a hőenergia sohasem válik villamos energiává!? Ez a kilökdöséses elmélet is elavultnak látszik.
G: Amit a fényelektromos hatásnál mondogattak? Jön a foton és ha elegendő az energiája, akkor kilök egy
elektront az anyag felszínéből?
T: Akis lökdösős!
G: Ez az eddigi elgondolások tükrében már tényleg elavult. Az túl mechanisztikus elgondolás. Jó!
Gondoljuk át! Hogyan is oszlik el egy villamos vezetőben az elektronfolyadék, amikor az egyik végét
melegíteni kezded? A melegített végén gerjesztettebbek az atomok, amit az is mutat, hogy ha kiveszed a
lángból, akkor jól megsüt, mikor megfogod. Pedig a túlsó vége nem melegedett érezhetően. Majd lassan ez a
gerjesztettség továbbhalad benne. Azt mondjuk: hővezető. Ez azokat a fotínókat takarja, amelyek benne, az
anyagban belül hatolnak előre. Ami az anyagi közegből kilépve mondjuk a légüres térben is elindul, arra most
azt mondjuk: sugárzás.
Nem ilyen világűri kritériumokkal vizsgálva; egy részük a levegő atomjairól visszaverődik a fémbe, és újra
melegíti azt, a többiek megszöknek. Mondjuk az orrodba, amivel szagolgatod, hogy meleg-e? Evidens, hogy a
sűrűbb közegben jobban vezetődnek a fotínók, mint a híg levegőben.
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fandangó: spanyol népi tánc
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leideni palack: az elektromos kondenzátor első formája, ma már csak kísérleti eszköz
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T: Úgy belegondoltam! Akkor a fényelemek és a hőelemek között nem is olyan nagy a különbség! ? Itt is a fény
„szivattyúzza át” a potenciálgáton az elektronokat meg ott is. Azért, mert az egyik javarészt infravörös.. (Bár a
láng is világit).
G: Talán azért választjuk külön, mert onnan és innen kezdtük a megoldást? Majd meglátod, hogy ebben a
felismerésben is sok dolog bújik még meg. Mindkét esetben arról lehet szó, hogy az elektronokat átjuttatjuk a
„potenciálgáton”, vagy másképpen; a gerjesztett atom ionizálódik, és ettől a messzire kitaszított (vezetési
sávba került) elektronja belép a kiürített demarkációs zónába, ahonnan az aszimmetrikus komplextér a ritkább
elektronfolyadékú fém irányába sodorja.
T: Ugyanez történik a radioaktív gamma sugarak hatására is? Azért ionizálóak? DE: az is csak fény! Sok (és
például az élet számára túl koncentrált) fotínó.
G: A fényről – az energiáról – még sok mindent nem tisztáztunk, így erre biztosan vissza kell majd térnünk. De
menjünk még vissza a hőelemek kérdéséhez, mert azok roppant egyszerű, de szemléletes szerkezetek. Igazából
két eltérő anyagú fémdrót összehegesztésével könnyedén kialakíthatók. A két fémben teljesen érthető okokból
nem egyforma az elektronfolyadék koncentrációja. Ez egy vasdrótban is más, és egy rézdrótban is más.
T: Ezeket egymással összeolvasztod, és így egy félvezető határfelületet hozol létre ott, ahol a két fém atomjai
keverednek is. A melegítés igazából csak a keveredett réteg közelében hatásos, és itt valamiféle tiltott zóna
terül el a két fém határfelületét, az összeolvadási határfelületét topográfiailag követve. Elválasztódnak,
egyfajta elektronhiányosabb réteg képződik a két különnemű fém összehegesztési határán. De miért is?
G: Az előbb arról beszéltünk, hogy a fém kristályrácsának hajlításánál – ahol zömül – elektronritkulás, – ahol
nyúlik – ott elektrontöbblet lép fel. Ez a nyúlás és elektrontöbblet persze csak akkor igaz, ha az atomok itt
eltávolodnak egymástól. Mi történik a fenti átmeneti tartományban? A különböző méretű és fajtánként
jellemző gerjesztettségű atomok az együttes, ötvözött rácsban egymáshoz közelebb kerülnek, így itt a
homogén rácsokhoz mérve elektronfolyadék kiszorítás vagy sűrűsödés történik.
T: A fajtánként alatt, azt érted, hogy az azonos hőmérsékletre a hegesztési eljárás során felmelegített övöződő
fémek számára máshol és máshol van az ionizálódási, elektron (f)elszabadulási szint?
G: Egészen pontosan azt. Máshol van az egyensúlyi állapotainak, hasonló elektromosan kiegyenlített állapotainak
a szintje.
Ezen az atomokban sűrített, elektronokban ritkított zónán segíti át a fotínókkal való gerjesztés a vezetési
sávban szabadon tengő-lengő elektronokat. Igen ám, de a határfelületen féloldalas a hullámterek hatása, mert
az egyik oldalról nagyobb erő (elektronnyomás) hat, mint a másik oldalról, így a „kiürített” rétegbe lépő
elektronok inkább az egyik irányba lépnek ki ebből a zónából. Ezzel ritkább elektronfolyadékú fémben
(anyagban) túlnyomás kezd kialakulni. Elektronfolyadék aszimmetria lép fel, és ez a hőfok-különbség
emelésével egyre intenzívebb. Ezzel természetesen feszültség különbségük is nő.
Ez a térhullámok világa felől közelítve teljesen világosan magyarázható, hiszen a ritkább elektron eloszlású
közeg – ami elvárhatóan atomjait keltő térkeltőkben is ritkább – kisebb taszító erővel hat a valenciasávba
szorult elektronokra, mint a másik oldalról áradó sűrűbb. Logikusan az ötvözési zónának illene a legsűrűbbnek
lennie. Ennek következtében a kiegyenlített, nyugalmi állapotban levő vezető elektromosan polarizálódik. De
ne felejtsük el, hogy a hőelemben összehegesztett drótjaid túlsó véget hidegen kell tartanod! Ezzel a dróton
belüli eloszlási aszimmetriával bizonyára az eláramlást is segíted.
T: Szóval úgy érted, hogy az elektronfolyadékokat elválasztó zóna a felelős a félvezetésért, mert itt láthatóan
erről lehet szó.
G: Igen. Ennek így kell lennie. Ez a fémdarab összenyomásánál is igaz, ami a préselés következtében a
nyomással arányosan statikus feszültség alá kerül. Ha kisütöd ezt a feszültséget, akkor a fém mechanikai
paraméterei is megváltoznak. Ezt megtapasztalhattuk a nyomószilárdság mérésénél. (87. ábra) Rövidre zártad
az elszigetelt fémet a géppel, és ettől észrevehetően megugrott a mutatód, ekkor összeroskadt a kristályrács.
A hőelem a két fém áramkörbe kapcsolásával körbe-körbe kezdi szivattyúzni a zónából kilépő elektronjaidat.
A hőelem áramot szolgáltat. Ez kis feszültség mellett (4-50 mV) eléggé nagy áramerősség leadására lesz
képes. Ilyen lángőr van a konyhai gáztűzhelyemben is, meg a cserépkályhámban is. Jól tűri a rövidzárási
állapotot, mert a huzaljai vastagságuk következtében nagyobb áram szállítására is bőven alkalmasak.
T: De ezeket nemcsak Rézből és Vasból, hanem Platina/PlatinaRhodium (Pt/PtRh), NikkelKróm/Nikkel
(NiCr/Ni), Vas/Konstatán (Fe/Ko), Réz/Konstatán (Cu/Ko) párokból is készítettek valamikor. Itt újra
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belekóstoltunk az ötvözetek világába, és egyúttal az eltérő fémmel történő hegesztés elektrokémiai
jelenségeire is elkalandozunk, mert az elektro-korrózió okai is részben itt búj(hat)nak meg.

87. ábra: A nyomáspróba vizsgálat kapcsolási rajza

G: Az elmélkedésünk szempontjából most mindegy, hogy milyen fémpárból képeztünk a hőelemet. Itt szerintem
a fémre, ötvözetre jellemző elektronfolyadék sűrűségi különbség és az ötvözhetőség a lényeg. Ez a
fényelemeknél is ugyanúgy lényeges lehet. Az alapelvi magyarázat az érdekes.
Jó! Akkor filozofáljunk azon, hogy egy magasabb olvadáspontú fémek ötvözete miért lehet néha olyan
meglepően alacsony eredő olvadáspontú?! Ez is fontos.
T: Az ötvözetek? Megérnének egy egész kazettát! Szóval, hogy is van ezekkel az ötvözetekkel?
G: A Wood fém 60-70 fokon olvad. Ez már olyan szokatlan az embernek, hogy egy tapasztalatlan delikvens
egészen kétségbe tud esni, ha például a kávéját kevergetve elolvad a kezében a Wood fémből csinált beugrató
kiskanál. Még jobban tépelődik attól, hogy miután leitta a kávéját róla, ez a kiskanál addigra újra kemény
fémcseppé áll össze a csészéje alján. Az egyes komponensek ebben a különleges ötvözetben mind sokkal
magasabb olvadáspontúak.
T: Mi ebben olyan meglepő!? A Higany -38.4 C°-on már folyékony! Pedig fém!
G: Furán, valószerűtlenül is hat, amikor vizsgálgatod! Nem? Azért mindig elnézegetted a furcsaságát. Nem?
Ha belegondolunk, akkor az lehet az egyes ötvözeteknél tapasztalható eredő olvadáspont süllyedés oka, hogy
egymás jelenlétében az ötvözök egy olyan komplexteret adnak ki, amelyben tartósan magasabb belső
gerjesztési szintet érhetnek el, mint amire magukban képesek lennének. Belül gerjesztettebbek, melegebbek az
ötvözet atomjai. Más az együttes interferenciájuk. Ez alakítja ki az alacsonyabb hőmérsékleten az együttes
folyadékfázis létrejöttét..? Mert ugye csak együtt olvadnak meg alacsonyabb hőmérsékleten, külön-külön
egyik sem olyan olvadékony! ?
T: Logikusan hat! Amikor együtt vannak, minden bizonnyal magasabb energiaszinten, magasabb gerjesztettségi
szinten tudnak maradni, mint külön. Az emberi tudomány hatalmas türelmét és kitartását mutatja, hogy az
ötvözök tapasztalati változtatgatásával is nagyon sok érdekes felismerésre jutott el az ötvözés tudományában.
G: Az ötvözésnél fellépő olvadáspont-változási effektus bennem valahol rokonságban van a katalízis
jelenségével, mivel ott is energiaszint változás jön létre egy másik anyagi szerveződés térkomplexeinek a
hatása következtében, meg itt is. A katalizátoroknál is roppant fontos a geometria, a katalizáló anyag
atomjainak térbeli elhelyezkedése. Nemcsak a vegyületnek kell stimmelnie, hanem elengedhetetlen annak
geometriája is. Vagy csak az a lényeg?
T: Ezért a sós víz is ötvözet, mert nehezebben fagy meg, mint a sótlan?? A tengervíz -2.5 C° körül fagy meg és
104 C° körül kezd forrni. Vagyis a benne lévő sótól lejjebb csúszott a olvadáspontja és feljebb a forráspontja.
Ha jól megsózod a jeget, akkor még mínusz 15-20 fokkal is lehűl, így készítették régen a fagylaltot a
cukrászok.
G: Bár ezt beugratónak szántad, de gondoljunk csak bele! Mi csak a fémek esetében használjuk az ötvözet
kifejezést, de ha egy kicsit figyelünk, akkor a fémötvözeteinkben igen sokszor számottevő százalékban
„nemfémes” anyag is előfordul. Mint például az öntöttvasban a szén. De sokszor a foszfor, a kén vagy a
szilícium is gyakori ezekben, mint ötvöző. A kémiailag nem egyesült dolgokra talán általánosabban is
rámondhatnánk, hogy ötvözetek? Nem is tudom...
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Mindig atomokban szoktam gondolkodni, és nem nagyon törődök azzal, hogy fémmel vagy nemfémmel van
dogom. Ezt a kategorizálást már régóta nem szeretem. Gondolj csak a Nátriumaluminátra, vagy a kromátokra!
A kromátok is furcsa szerzetek.
T: Ugyanígy elgondolkoztattak a mikro-ötvözött fémek. Ugye; rájöttek a kohászati kutatók, hogy a pazarlás
helyett sokkal kevesebb költséges ötvöző segítségével is el lehet érni a fémek bizonyos kívánatos
tulajdonságait. Ettől semmivel nem lesznek rosszabb paramétereik, sőt!
G: A mikro-ötvözőkkel kevésbé visszük túlzásba a szokásos fémszennyezési technológiánkat. Mi derült ki? Nem
a sok kell valamiből, sőt ha belegondolunk, semmiféle ötvöző sem kellene igazából, ha kiderítenénk azt, hogy
miért nem akad bele a kívánatos szinkrodinamizmus hálójába az atomunk.
Ha a szén; ami grafitban puhán, gyémántban keményen tud viselkedni, de például a C60-ban olyan
tulajdonságú lesz mint egy nagyon rugalmas labdácska, akkor miért is ne nyerhetnénk ilyet szilíciumból, vagy
vasból is.
T: Azért a szén a maga eléggé stabil és térbelileg is szöget bezáró vegyértékeivel eléggé jó kis atomocska a
térhálók kialakítására!
G: Jó, de más anyagban is gondolkozhatunk azért. A változó vegyértékű anyagok azért változtatják a
vegyértéküket, mert más-más energiaszinten stabilizálódtak; például egy katalizátor hatására, vagy egészen
egyszerűen csak gerjesztettebb állapotban vannak, ami virtuális vegyértékek kialakulásához vezet az atom
holografikus képének valamiféle tükör-oszcillációja miatt. Már beszéltünk erről.
T: Mit is értesz ezalatt? Pontosan. Légy szíves definiáld is!
G: Nnna! Ezzel a munkaujjammal fogom definiálni. Ez az, amivel mindenkire mutogatni kell; te dolgozol, te
dolgozol.
T: Hahahahi.. Hűk.
G: Furcsán veszed a levegőt! Nos! Így néz ki egy vegyérték. Itt áll nyugalomban. Azután egyszer csak ilyen
magyarosan-mulatósan elkezd rezegni. Hány mutató ujjam van?
T: (enyhén könnyezve) Egy, de leginkább kettőnek látszik.
G: Nno. Most ezt a két ujjamat tekintem vegyértéknek. Most nyugalomban van, így ez két vegyérték. Most
rezgetem, a két ujjamat. Hánynak látszik?
T: (erősebben váladékozva) Négynek! Hűk. Hűk. … szúr az oldalam...Hűk..
G: Ha akarom négynek, ha akarom háromnak is látszhat, attól függően, hogy mennyire rezgetem, vagyis ez a
kezem 2,3,4 vegyértékű az előbbi munkaujjas állapotban pedig l vagy 2 vegyértéket mutatott.
T: Hűk.. Ha így tanultuk volna a kémiát, akkor liberóval kellett volna suliba menni.. Hűk.
G: Ez persze csak egy egyszerűsítő demonstráció volt arra, hogy; hogy is gondolom el a változó vegyérték
létrejöttét. Ezek a hol itt – hol ott vegyértékek csak addig maradhatnak fenn, ameddig az atomban elegendő
fotínó van csapdába esve, hiszen a rezgő állapot csak addig rezgő. Ezért tapasztalunk egy-egy kristályrácsnál
döbbenetesen kinéző karakterisztikus morfológiai változásokat. Itt átugrik egy másik kristályrács állapotba. Ez
persze legtöbb esetben a régi rács katasztrofális összeomlását, felbomlását jelenti.
T: (még törölközik…)
G: A rezgő vegyértékek olyanok, mint az igaziak, és annyival gyengébb kötési kapcsolatot is jelentenek, amennyi
az időegységre eső kitöltési tényező a vegyértékek alternálásánál. Ez kisebb kötési erőt is jelent, vagyis
bomlékonyabb kristályt, vagy vegyületet. Ezért bomlanak bizonyos anyagok fény, vagy hő hatására, de
bizonyos atomi konstellációk a hűtésre reagálnak ilyen drasztikusan.
A radioaktivitás biológiai szimmetriaképző hatása is bizonyára az itt fellépő holisztikai rezgés miatt jöhet
létre, szintúgy, mint a sejtosztódásnál, vagy a megkettőződött farkú spermiumoknál is. Gondolj a kétfarkú
vagy kétfejű kígyókra vagy borjúkra, vagy a mutáns daganatokra. Az ilyen mutációban született sejtek
gyakran rákosak, vagy funkcióképtelenek.
Most az lenne az ésszerű, ha megcsinálnánk a valódi, sokkal jobban közelítő atommodelljeinket, de úgy, hogy
a gerjesztettségüket is változtatni lehessen, és kieszelnénk azokat a kristályrácsokat, amelyek számunkra
kellemes tulajdonságokkal rendelkeznének, széles hőmérsékleti intervallumban szilárdak, rugalmasak,
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elszakíthatatlanok, korróziómentesek lennének. A számítógépben fejleszthetnénk ki a pontosan betartandó
technológiai lépéseket.
T: Meg tudjuk ezt valaha is valósítani?
G: Ha alapítványi projektben csináljuk, akkor bizonyosan! Nem nyugdíjig való vállalkozást kell itt létrehoznunk,
hanem jól megformált célfeladatokat! Jól megfizetni és rövid határidőkkel dolgoztatni a munkatársakat.
Külsősöket.

FIGYELEM!
*****

Innen már teljesen „tudománytalan” dolgokról lesz szó!

*****

T: Akkor mégsem a lyuk terjed a félvezetőkben?
G: Nem! Ezt tévesnek érzem. Az egyik fém a másik fémhez képest ritkább elektronfolyadékkal rendelkezik.
Vagyis relatíve – a másikhoz képest – pozitív természetű. Én így gondolom. Így talán nemcsak
Germániumból, Szilíciumból, vagy Galliumarzenidből készíthetünk félvezetőket, hanem tiszta fémekből is?/
Vagy az is meglehet, hogy már le kellene szoknunk az elektronikában való gondolkozásról, mint a technika
csúcsáról? Az Apolló Holdexpedíció utasainak mindenesetre megfagyott a vér az ereiben, amikor a közeli.
UFÓ hatására a fedélzeti elektronikus számítógép bekrepált.
T: Aha! Értem már, hogy miért fejlesztgetnek még ilyen fejlett elektronika idején is hidraulikus, meg
pneumatikus számítógépeket...
G: Á, az teljesen hiábavaló, az is bekrepál az UFÓ közelében!
T: Honnan veszed?
G: Azt „képzelgem”, hogy valamit már megértettem a világból. Azt mindenesetre sejtem, hogy az UFÓ tömege
nem lesz kisebb a repülésekor, csak a súlya.
T: Ezt meg hogyan választod el a gravitációs térben?
G: Ha a közelében téranomáliák, méghozzá ilyen karakteres mágneses és elektromos anomáliák lépnek fel, (amit
bizonyosan nem szándékosan okozott), akkor annak komoly oka lehet. Úgy érzem, hogy oldalirányban, az
élével nem ajánlatos egy-vonalba kerülni.
T: Miért pont az élével?
G: Mert amikor fel-le irányba könnyebb, akkor oldalirányba nehezebbé válhat. Úgy érzem, hogy a fajsúlyaszimmetria hajtja.
T: Kifejtenéd? Mit értesz ez alatt a mi is.. fajsúly-aszimmetria alatt?
G: Mivel ez a repülő eszköz egy általunk nem ismert akció-reakció hajtóművet használ, így valami mást, újat kell
kitalálnunk.
T: A mi eszközeink nyitott interakcióval haladnak, vagyis propellert, vagy rakétát használunk a repülésnél. A
modernebb gépeknél turbina alakjában, vagy előfordul, hogy a turbinát a légcsavarral kombináljuk.
Most tekintsünk el a vitorlázó repüléstől, és a fajsúlykülönbségen alapuló repüléstől a gáz vagy
hőlégballonoktól.
G: Van elképzelésed arra, hogy mitől megy egy ilyen UFÓ?
T: Gőzöm sincs, de én is láttam 1989-ben a NASA filmjét a földön kívüli űrhajóról. Vagyis vannak ilyenek. Ha
jól emlékszem; 89 szeptember elején a C-SPAN (TV5) adásában láttam a NASA az Apolló 11 repülésének 20.
évfordulójára megtartott sajtókonferenciáját.
G: Mi is néztük a feleségemmel. Sokáig és egészen közelről mutatták az idegen űrjárművet. Jó nagy, vagy
negyven méteres sokszögletű szerkentyű volt. Nos, van elképzelésem!
Melyik hajtóművüket kérdezed? Mert sokfajta lehet.
T: Általánosságban annyit kijelenthetünk, hogy nem rakétaelven működhetnek, és nem is valamilyen
légcsavarral, mert az űrrepülésre alkalmatlan. Ezek hallatlanul csendes hajtóművek, így a torlósugaras elvet is
kizárhatjuk. De akkor mitől marad meg a mozdonnyi tömeg a levegőben. Semmi sem dől kifelé belőle hangos
üvöltéssel, és mégis repül. Méghozzá nem is akárhogyan! Ha igaz az, amit az általad gyűjtött filmfelvételeken
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láttunk, akkor rettentően gyors repülésre, és komoly manőverekre is képes. És mindezt úgy teszik ezek a
repülő szerkentyűk, mintha a közegellenállás nem is létezne.
G: Jó. Akkor először törjük a fejünket azon, hogy mitől mehetnek egyáltalán! Mint ahogyan említetted; nem
rakétával. Ezt az is mutatja, hogy lakott területeken, közvetlenül az épületek felett, gabonatáblákon, réten,
erdei tisztáson is sokszor láttak a hazudozók ilyen szerkezeteket, és ezek nem gyújtották fel a környezetüket,
bár sok olyan leírást is olvashattunk, hogy a leszállás helyén azért jellegzetes fizikai elváltozásokat idéztek elő.
De ez nem általános, ami talán azt mutatja, hogy sokféle típus lehet, és ezek más és más hajtási eljárással
működhetnek.
T: Rendben, de mitől emelkedik fel a levegőbe egy zárt inerciarendszer. Nem rakéta, nem légcsavar...?
G: ...és nem is valamilyen sugárzás! Mert az mindent kiégetne maga alatt. Mindet elpusztítana. Különben sem
tudok elképzelni valamiféle olyan erőteljes radioaktivitást, gamma sugarakat, vagy effélét, hiszen az rettentően
pusztító lenne, nem is beszélve arról, hogy az ilyen felderített leszállási helyekről nem jelentettek semmiféle
durva radioaktivitást, bár némi kis emelkedést gyakran. Én is mértem néhányszor ilyet. Ez legfeljebb a
háttérsugárzás néhányszorosa volt. 0,3-0,5 μSv/h (mikroSievert/óra). Meglátszott ugyan a füvön vagy a földön
a leszállások nyoma, de ritkán hatott mindent kiégető sugárzás nyomának. A sugárzása azért érezhetően
magasabb volt, mint a tábortüzek hamujának. Úgy 0,1-0,2 μSv/h.
Azt kérdezed, hogy mitől emelkedik fel egy zárt inerciarendszer? Talán attól, hogy a hajtóműve is valamilyen
– a mi számunkra – zártnak ható módszerrel működik.
T: Mi az, hogy „zártnak ható”??
G: Azt gondolom, hogy az inerciarendszerek igazából legfeljebb mechanikus szempontból lehetnek zártak.
Gondolj csak az anyag mindenen átterjedő hullátermészetére!
Mi nagytömegű anyag mozgatásával, nyílt mozgatásával repülünk. Kivéve a vitorlázó repülést, bár arról is sok
érdekeset kitalálhatunk még. A nyílt mozgatás alatt azt értem, hogy az akció-reakció elv segítségével hajtjuk a
légi járműveinket, így működik a helikopter, de így működik a rakéta is. A szárnyakkal repülő gépek a
szárnyprofil által előidézett szárnyfölötti légritkulás hatását is felhasználják, de a motoros gépek esetében ritka
a jó hatásfokú vitorlázó képesség. Ha leáll a motor, legtöbbjük nehezen uralható.
Egy nagysebességre is tervezett gép meg esni kezd, mint a tégla. A Space Suttle ezek közül is a legsiralmasabb
repülési képességekkel bír. Az űrpilóták csak a fedélzeti számítógépeknek tulajdonítják e „repülő tégla”
korlátozott manőverező képességeit. De, hogy, hogy nem; az amerikaiak az idén bemutattak egy helyből
felszálló űrhajót, amely a bemutatón „csak” negyven méterre emelkedett valami újfajta hajtással. Felszállt,
vízszintesen ide-oda manőverezett, majd ugyanoda simán leszállt. Két év alatt fejlesztették, és meglepően
olcsón!
Ha az UFO-ból nem jön ki semmi, akkor mitől emelkedhet a levegőbe? A mai tudásunk szerint ez
képtelenségnek hat. Nagy tömeget a szemléletünk és a fizika törvényei szerint csak nagy tömegű dolog
mozgathat értékelhető gyorsulással, és mivel itt aerodinamikai felhajtóerőről nemigen beszélhetünk, így a
hagyományos repülési elképzeléseinket most nyugodtan félretehetjük. így nem marad más, minthogy azt
feltételezzük, hogy léteznek zárt rendszerű akció-reakció hajtási módok is! Kell, hogy legyen ilyen! Ez
működhetett az előbb emlegetett új fejlesztésű űrrepülőgépben is? Bár azon volt valami hagyományos hajtás...
Szóba jöhet még az elektrosztatikus hajtás, de úgy tudom, hogy ennek a tartós energiaellátásával komoly
nehézségek merültek fel. Nem beszélve arról, hogy ennek nem volt túl nagy a hordképessége, vagyis még nem
nagyon lehet embereket is szállító űrjárműre használni. A giroszkópot (pörgettyűt) – ha leméred forgatás
közben – egészen gyér gravitációs anomáliákat mérhetsz, és ez is főképpen abból ered, hogy gyorsul, vagy
lassul. Vagyis egy pörgettyű csak úgy nem alkalmas efféle nagy erejű emelőerő kiváltására. Számolgatták már
ezt, és egészen hatalmas nagyságú, és tömegű pörgettyű is csak néhány gramm felhajtóerővel kecsegtetett, azt
is reménytelenül nagy fordulatszámon kellett volna pörgetni. Olyanon, amit már az anyaga ki sem bírna, mert
szétszakítaná a centrifugális erő.
Van itt egy könyv. Angolul. ANTIGRAVTTY PROPULSION DEVICES. By Bemard C. Ebershaw. Ebben
vagy negyven, ezzel a témával foglalkozó szabadalom található főképpen a huszadik század második feléből.
Ezek túlnyomó többségükben kettős forgatást, vagy forgatás közbeni ki-be mozgatást használnak. Azután itt
van Kidd úr könyvének a címlapja, ő is egy hasonló kérdésen dolgozó feltaláló. Ez talán a legjobb. Hasonlót
én is megépítettem.
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Az az érdekes, hogy tíz évvel azelőtt rajzoltam egy ugyanilyen hajtóművet, csak nem építettem meg. A fizikus
barátaim azt mondták rá, hogy felesleges fáradság, és eléggé hibbant ötletemen látszik, hogy nem figyeltem a
fizikaórán. Amikor megláttam ezt a könyvet – itt áll a címlapon a feltaláló – akkor csak furdalni kezdett a
kíváncsiság és fabrikáltam egy ilyet. Tényleg adott 30 Newton mérhető felhajtó erőt!

88. ábra: Kidd úr szerkezete

Ez az erő megközelítőleg a fordulatszám négyzetével emelkedik. Persze a teljesítményigénye is! Viszont
teljesen zárt dobozban is működik, vagyis a tévedést kizárhatjuk Nem a huzat a felhajtóerő oka, amit maga
körül csap. EZ a huzat átfúj a hermetikus dobozon is! A szél, ami mindenen átfúj. Vagyis a gravitációs
hullámok. A kettős forgási pályán bármilyen dolgot mozgatsz, az egy toroidális pályát, lényegében egy
Möbius pályát fut be. Ez az alapelv!? Ez lehet ilyen pályán keringetett higany, de experimentálisán39 egy jól
kialakított kettős forgást végző lendkerék-pár is megteszi, amilyet a Kidd úr is épített. Ez szerintem nem lesz
ettől kisebb tömegű, csak a fajsúlya kezd aszimmetrikus képet mutatni, ami persze eddig nem is létezett a
fizikában. Vízszintesen nehéz lesz, függőlegesen pedig könnyű..
T: Most már ne bolondíts, mondd már el végre, mit is értesz ezalatt?
G: Mielőtt elmondanám, nézd meg ezt az ókori ábrát! Néhány éve jelent meg ez a könyv Londonban. „The mistic
spirál”. Majdnem vaktában készült gyűjtemény mindenféle spirális dologról, az emberiség története során.
Olyan mint a „Time”-című testvére ugyanebből a sorozatból. Amit már mutattam.

89. ábra: Zártrendszerű hajtómű !?

39

experimentális: kísérleti
Lapszám: 134. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

Itt mindjárt az elején találtam egy ilyen ábrát. Toroidális spirál és mellette egy hozzá tartozó magyarázó
segédlet. Kívül forog lefelé. Nem meglepő, hogy ez a pörgettyűs vacak is pont ilyenkor igyekszik felfelé. Ha
ellenkezőleg hajtom, akkor pedig nehezebb lesz?! Amikor erre az ábrára rátaláltam, akkor ezzel már javában
kísérleteztem. Nem innen vettem. Egy kollégám – a Dodó – vagy tíz évvel ezelőtt szintén rájött erre, amikor
azt a hengeres német hajszárítót a feje körül csóválta. (Ameddig a család – féltve a hajszárítót – le nem
állította forradalmi kísérletét...) Lelkesedve mesélte, hogy egyáltalán nem volt mindegy, merre is csóválja,
körözteti a zsinórján a bekapcsolt hajszárítóját!
Akkor kivettem az íróasztalom fiókjából és megmutattam öt hasonló elvet hordozó rajzot. Nagyon
elgondolkoztató volt, hogy fal túloldalán (csak úgy magamban) én is ezen törtem a fejem. Nem egymástól
vettük az ötletet! (Hacsak nem a falon át vettük egymás gondolatait!) Érdemes lenne további kísérleteket
folytatni ezzel kapcsolatban. Higany keringetésével, vagy pörgettyűk forgatásával is érdemes lenne
kísérletezni! Ugyanott találtam ezt a vortexet is. Lehet, hogy összefügg?
T: Valahogy olyan hihetetlen. Bennem úgy fortyog a kérdés, hogy hogyan is adódik át az erőhatás ezekben a
mechanikusan független rendszerekben? Úgy valahogy érzem már a dolgot – azok alapján, ahogyan
elgondolásainkat a kölcsönhatások magyarázatára is megpróbáltuk kiterjeszteni – de tisztábban meg kellene
fogalmazni!
G: Jó. Mégis csak ettől a kölcsönhatástól mehet egy amolyan „nem létező” űrjármű, és meglehet, hogy ezt nem
fosszilis vagy atomenergiával tartja fenn, hanem magával a téridő energiatartalmával? Azért térek vissza
minduntalan a terekhez, ahol már kezdeti törvényünkben, az eltaszítási effektusban megfogalmaztuk, minden
eseményhorizont – minden expandáló, múltat hordozó eseményhorizont – taszító a többi (eltérő idejű)
forrásokra. A térszeparátorok közötti lényegi terület, a téresszencia vonzó, és tachion jellegű, de gömbi,
akarom mondani spirálgömbi. A tartameltérés a kezdeti sztochasztikus pontrobbanás óta fennáll(hat) közöttük.
Az eseményfelszínek radiális és axiális komponensekkel is bírnak. Gyakran kettős időfelszínűek is lehetnek.
Mindezeknek antipódusa a jövőtérben fordított törvényekkel működik. Vagyis itt nem emanáció, hanem
kollapszus a jelenforrás felé, és nem taszítás, hanem vonzás, nem táguló, hanem szűkülő Univerzum? Ez is
rétegezett – ami befelé tart – mert ez nem más mint az Univerzum határán megfordult téridő.
T: Logikailag szép, egységes kép lenne! Engem az érdekelne, hogy végtelen, vagy valamilyen módon zárt, csak
„nagyon nagy” geometriával van itt dolgunk. Mert ez is nagyon körvonalazatlan, hiszen itt színtiszta időről
beszélünk, és semmi egyébről.
G: A ókori kollégáink azt mondták az originális őstachionról, hogy feneketlen mélység. Ők végtelennek tartották
vagy tudták. De meglehet, hogy valamilyen számunkra elképzelhetetlen felületben zárt valamiről is szó lehet
itt? A komplexsíkon az öt dimenzió öt pontot jelent. Nagyon furcsák nekem ezek a szinguláris és
egydimenziós tenzorfelszínek, még akkor is, ha tachion esetében az esszenciális részben vonzó. Ez valahogyan
azt sugallja, hogy a jelenben vizsgálva ilyen szingularitás az egész Világegyetem..?
Minden egy pontból indul el és minden egy pontban éri el a teljesség állapotát? Miközben benne vagyunk
ebben a pontban. Egy pontból indult el az evolúciós fejlődésünk, és egy pontba is tart, de ez nem a mindenség
megsemmisülését jelenti, hanem annak információs abszolúcióját40. ILLE SIMPLEX ETRECTUS
ACTIMENS DEUM? Információs vonzataiban is jelentős feltételezés! Így azután nincsen egyetlen szeglete
sem az egésznek, amely rész ne lenne fontos a végkifejlet és a végső információs összegzés kiteljesedésében.
T: Szóval a hatások terjedése...
G: Ó, bocsánat! Kissé eltérültem a metafizika területére… Folytassuk az eseményfelszíneknél. Ezek a források
oszcillációja miatt rendre követik egymást. A sima Víz-típusú eseményfelszínek még valamivel egyszerűbbek
ugyan, de ha figyelembe vesszük a relatív sebességek végtelenül széles skáláját, akkor nagyon sokféle
komplexhatással kell gondolnunk itt is. A tachionok még a Víz-típust is messze lepipálják változatosságukban,
hiszen ezek már nem szingulárisak, hanem az eseményfelszín dudorai folyamatos sorozattá módosulnak, mely
a forrásból folyamatosan születik, és eztán már csak tágul és tágul. Szabadság. Miután egy rezgésdózis előbújt
a forrásból, azután akadálytalanul és megállíthatatlanul expandált. A Tűzben a Víz ugyanúgy benne van, és
ezáltal a belső szingularitások továbbra is megtalálhatók.
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T: Ez nem valami hihetetlen dolog, hiszen a létezést a mai fizika is használja, csak ritkán posztulálja41 mikroobjektumokra. Ezt Einsteinnél is megtalálhatod. Csak ő rakétákban, makro-objektumokban próbált erre
magyarázatokkal szolgálni.
G: Mert tanmesének ez a logikus. Ami fantasztikus, ezt a század elején tette, amikor az űrutazás valódi
fantazmagória volt és semmi egyéb. De majd a Swartchild megoldások értelmezésénél még vissza kell ide
térnünk! Bár arról már érintőlegesen értekeztünk.
Nos. Miért is figyelhetjük akkor meg a már jól definiált jelenségeinket?
T: Induljunk el a sokszor körüljárt kérdésnél, a határozatlanságnál! Egyébként kezdem érteni a hátsógondolatodat. Miért is kezdted megint a gondolatmenet elejénél...
G: Hát azért, mert a távolba-ható hullámrendszerekben a longitudinális lökéshullám is csak E-vel terjed! (Ezt jól
mutatja az elektromos vezetés, vagy a rádióhullámok és a fény terjedése az éterben. A. kölcsönhatások is ezen
át nyilvánulnak meg. De ne felejtsük ki a kölcsönhatások másik felét! Az időszálakon át végtelen sebességgel
terjedő hatásokat se! Bizonyára ez sem egészen „végtelen” sebességű, csak felülmúlja a képzeletünket.
Valahol ennek is lesz egy felső határa, olyan mint a strukturálódott fénynek szabott korlát, és majd ez okozza a
gigantikus jelenségek limitálódási effektusait is. Mint ahogyan az Univerzum méreteit is korlátozhatják a
jelenforrások felső limitációi. Várhatóan ezek a felfúvódott szingularitások nem nőhetnek a végtelenig, és így
az Univerzumokban kifelé indulva végül is hátulról magadhoz érkezel vissza a jelenforrásokon át. (Ha élhetnél
odáig!)
Ezzel a mikrofizika legkisebb objektumánál is megjelent a metafizika, és lehet az egész Univerzum geometriai
alapelve is. A létezés legkisebb pontjától a metagalaxisokig átható elvekről lehet itt szó. Így nyilvánvaló az is,
hogy nem a háttérsugárzás keresésében lesz a megoldások kulcsa. Nem lehetett az energia egyetlen kis
gombócban, végtelenül magas hőmérsékleten, és nem hiányozhatott a kezdeteknél a forgási inercia sem. Ezen
bukott meg az eddigi fáradozás.
T: A Gamow féle alapteóriára gondolsz?
G: Igen. De ő mégis fontos elgondolással, új gondolatokkal gyarapította a mai filozófia könyvtárát, Volt
bátorsága elrugaszkodni a dogmáktól.
T: Azért ilyen drasztikusan nem ugrott neki az addigi elgondolásoknak!
G: Dehogynem! A világkép teljes átalakulását hozta, és kitekintett a kozmoszra. Nagyszerű dolog volt a maga
idejében. Ebből kiinduló tudósok vagy négyen kaptak is ezért Nobel-díjat, csak éppen Gamow nem.
T: Így szokott ez lenni...
G: De térjünk még vissza a terjedő jelenségekre és a kölcsönhatásokra. Tehát azt mondtuk, hogy kétféle fizikai
kölcsönhatás lehetőségét ismertük fel idáig, és ezek közül; egy E-vel terjedő, a másik; egy ennél sokkal
nagyobb sebességgel terjedő lehet. Mindkettőt ismerjük már a mai fizika mérései és megfigyelései között.
Vagyis van ilyen. Az első – a fénysebességgel terjedő – mindenki által közismert, a második már nem annyira
elfogadott. Ennek talán az lehet az oka, hogy Einstein gondolatait is sokan kezelik dogmaként, mint valami
örökös kinyilatkoztatást, amin semmiféleképpen sem lehet túllépni. Ezt ugyan már számtalan mérés és
megfigyelés döntögette, de ez egy dogmatikus követőnek nem jelent semmit. Pedig Einstein a „gondolkodás
és figyelés” szükségtelenségét sohasem posztulálta.
A hatás és ennek minden ódiuma42 is kivált további jelenségeket, amelyek további és további – másodlagos,
harmadlagos, akárhányadlagos – változásokat okoznak a környezetükben. De tényleg „másodlagos-e” egy
„másodlagos” jelenség? Mivel a jelenségek minden eleme primer módon létesíti a „saját” Univerzumát, ez a
kérdés inkább csak arra válasz, hogy az alapjelenséghez képest másodlagos-e? Mivel minden forrás
egyenrangúan jelenik meg a létezés szimfóniájában, egyik sem rosszabb a másiknál. Ez a dolog egészen addig
igaz is, ameddig a saját múltjában haladva létezteti magát, és ennek leszármazott forrásai is léteztetik magukat.
Az egészről akkor derül ki, hogy káprázat, amikor a fraktálisan feljebb álló forrás a múltjából kihaladva
megszűnik létezni és léteztetni! Itt dől el, hogy másolat, vagy eredeti ősforrás volt-e?! Mi sziklában,
erődítményben, tankban, rakétában, bombában, föld alá rejtett bázisban, betonfalak védelmében, házban,
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nyaralóban, autóban gondolkodunk, mint a maradandóság zálogában. Tudod, hogy mi történne ezekkel, ha a
kezdeti ősforrás ezt megunja, és csak egy pikoszekundumra is elhagyná a rendszerét? Ugyanaz, mintha a
térforrás egy pillanatra lustálkodna, és abbahagyná a részecskék, és ezzel együtt a nagy egész fenntartását.
Minden beképzelt virtuális forrás rájönne, hogy hatalma vele együtt semmivé foszlott!!
T: Logikus. Ezzel a most feltételezett dinamikus térforrással elgondolva ez valóban hihető. Az Univerzum Isten
álma mondták. Így még ez is logikus. Hiszen ezek a szingularitások igazából egyetlen pont különböző – de
egyforma – létezési megnyilvánulásai. Amit a kölcsönhatásokról mondtál, az is nagyon érdekes, hiszen így
egyetlen hullámtér perturbációiról lehet szó, amelynek egy elkeserítően elenyésző részét tudjuk csak vizsgálat
alá venni, annak ellenére is, hogy hatalmas távcsöveink és még monumentálisabb rádiótávcsöveink vannak,
hiszen ezek korlátozott felbontóképessége miatt csak kísérletezünk azzal, hogy valamit megismerjünk a
minket körülvevő hatalmas világból. Még a Naprendszer határáig se látunk becsületesen el. A Plútó és a
Charon – a holdja – már csak egy-egy értékelhetetlen kis pacni. Ez a lefelé kukucskálásunkra is jellemző. Az
atomi világ megfigyelése során sem sokkal jobb a helyzetünk, hiszen itt is ugyanúgy beleütközünk eszközeink
korlátozott felbontóképességébe. Ezért nagyon tetszik, hogy ezt az akadályt filozófiai eszközökkel kívánod
áthidalni, és innen, a logikai következtetések mezejéről, kóstolgatsz bele a jelenségek magyarázatába. Eddig
huszáros volt a csörtéd, és figyelemmel várom, hogy mit is sütsz ki még a technológia mezején. Bár, ha fele is
igaz az állításaidnak, már akkor is jól a feje tetejére állítottad a világképünket!
G: Én vagy mindent, vagy semmit alapon játszom, mert a toldozgatásnak semmilyen értelmét nem látom.
T: Igen. De az az érdekes, hogy nem fordulsz szembe a mért eredményekkel és megfigyelésekkel.
G: Miért is tenném. Örök életemben műszerekkel dolgoztam, és megfigyeléseket végeztem. A racionalitás és a
konkrétumok nélkül egy misztikus hókusz-pókusz lenne minden feltételezésünk. A különbség csupán annyi,
hogy a műszereimnek se estem a rabságába. (Ismertem a korlátaikat). Na és tulajdonképpen az se nagyon
érdekel, hogy bárkit is meggyőzzek a saját gondolataim igazságáról. A vaknak úgyis feleslegesen magyarázol
a piros szín szépségéről, vagy a süketnek a Sorsszimfóniáról. Az igazi tudós meg úgysem fogja kritikátlanul
elfogadni ezeket a gondolatokat, hanem módszeresen és akkurátusán utánaszámol. Akkor pedig érti és nem
pedig elhiszi. Megdönti, vagy alátámasztja.
T: Szóval mitől megy az UFÓ?
G: Bocsánat, már megint eltérültem. Vagyis idetartozó dolgokról beszéltem, de elvesztem a részletekben. Azt már
leszögeztük, hogy a hagyományos elvek nem elégségesek. Az is valószínű a mai tudásunk szerint, hogy nagy
tömegű valaminek kell a jelenséget kiváltania, mert nagy tömeget kell nagy gyorsulással mozgatnia. Ez
evidens. A szerkentyűket nem a kiáramló nagytömegű matéria hajtja, mert akkor az hamar elfogyna. Mit tehet
akkor a massza?
T: Kering!
G: Úgy is van! Ha nem jön ki az UFÓ butaságból, akkor csak valamilyen önmagába visszatérő zárt ciklusú
pályán keringhet benne. Ami keringőzik, az nagy tömegű, logikusan higany, vagy efféle dolog. Ezen kívül;
nagy tömegű mechanikus őrület, esetleg nagyfajsúlyú mágnesfolyadék lehet. Mondjuk egy toroidot leíró
pályán. Milyen pályát írt le a Dodó hajszárítójában a motor forgórészének egy kiszemelt pontja?
T: Valamilyen idétlen toroidot.
G: Hát ez az!

90. ábra: A „nemlétező” UFÓ!
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TIZEDIK BESZÉLGETÉS
Újra a fényről
(mert sok minden kimaradt)
Tiberius: Na, akkor kezdjük! Hozzátok jövet az autóban egy csomó kérdés felmerült bennem, de ezek főképpen a
fény körül forogtak. Optika, hullámtermészet, interferenciák, elektromágneses hullámok, fotonok és fotínók,
szóval a fénytan nagy kérdései. Úgy éreztem, hogy keveset tárgyaltunk ki ezekből. Volna ehhez kedved?
George: Kedvem még csak volna… Az a kérdés, hogy lesz e hozzá elegendő ötletem?! A téma engem is nagyon
foglalkoztat, és valóban igen sok lényeges dolog mellett siklottunk el. Amondó vagyok, hogy vegyük
szemügyre a meglevő tapasztalatokat, és így talán menetközben erről is kisüthetünk néhány igazán forradalmi
dolgot! A fény – az energia – minden részletét meg kell értenünk.
T: Itt, amikor a fényről beszéltünk, te levezettél egy strukturált térforrásszerű „fényrészecskét”, és rámondtad,
hogy ez a fotínó, egyúttal tagadva a foton – mint merev kvantum – létezését. Nem volt logikátlan a
feltételezésed, és a fényrészecskéd kielégítette a hullám-részecske dualitást is, annak ellenére, hogy gőzerővel
tiltakoztál annak részecske volta ellen. Jól emlékszem?
G: Teljesen pontosan.
T: Ezzel ugyan elrugaszkodtál a mai tézisektől, de egy nagyon szimpatikus rendszert vázoltál fel helyette.
Azóta gondolkoztam a dolgon, de sehogyan se jött ki az elméletedből az elektromágneses viselkedés. Vagyis;
az elektromos és mágneses tulajdonság ritmikus váltogatása. Mert manapság valami ilyen dolgot értünk
elektromágnesesség alatt.
G: Felvetésed nagyon is jogos! Nem jön ki!
T: De akkor hogyan is gondolod? Nem túl nagyon hiányos ez?
G: Talán nem. A fényt se az elektromos, se a mágneses tér nem befolyásolja észrevehetően. Nap melletti
fényelhajlást vizsgáló kísérletet – tudod, amit annak idején napfogyatkozásnál végeztek – nem tartom igazán
nagy bizonyítéknak, hiszen a Nap szoláris környezetében, a felszíne közelében rengeteg az anyagi részecske,
izzó gázfelhő, meg miegyéb, és így ebben a nagyon is magas anyagtartalmú szoláris közegben az elhajlást
ugyanúgy el tudom képzelni, és amint azt a Föld légkörében meg is figyeljük. Gondolj csak a flerekre és a
protuberanciákra. Miért nem beszélünk a Föld tömegvonzása következtében kialakuló fényelhajlásról?!
A Napot sem nagyvákuum övezi, hiszen a szoláris szél még milliárd kilométerekre is intenzíven fúj belőle.
Még napszélvitorlást is terveztek már az olcsóbb űrutazás kifejlesztésére. Én azt hiszem, hogy ez volt az
egyetlen bizonyíték a fény tömegére, a fény és a Nap tömegének kölcsönhatására. Egy mérés meg nem mérés.
T: Ennek ellenére te is azt állítottad, hogy a fénynek van tömege!
G: Színtiszta igazság. Ezt most is állítom, és kísérletileg is igazolni fogom. Az nem lehet, hogy ezt ne lehessen
kimérni...
T: De hogyan oldod fel ezt a paradoxont az állításaid között? Úgy tűnik, hogy ezek az állítások ellentmondásban
vannak egymással!
G: No majd meglátjuk! A Nap-csillagfény elhajlás kísérletet nem azért mondtam, hogy megdöntsem a saját
téziseimet, hanem csak azért, hogy ezt nem érzem igazán bizonyító erejűnek.
A fénynek a logikám szerint tömege van és ugyanígy már a téridőnek is, hiszen az is csak fény. Ha valami
görbült teret generál, akkor kell, hogy „tömege” legyen!
Az elektromágnesesség már nehezebb „tészta”, mért erre még nincsenek indokaim (sem). A fény talán nem is
az. Az mindenesetre elgondolkoztató, – amit azt hiszem, már mondtam – hogy a különböző frekvenciák
keverésénél másképpen viselkednek a rádiófrekvenciás hullámok, és a fény. Talán ebben lehet a kulcs..
A rádióhullámok keltésénél mit is teszünk? Ide-oda rángatjuk az elektronfolyadékot a drótban, és ez „áramot”
kelt a vezetőben. Ez az áram mágneses hatást is létrehoz. Eddig egyszerű a dolog. Már a 1800-as évek végén,
és 1900-as évek elején, rájöttünk, hogy ez a hatás távolba terjedő, és ott jól érzékelhető hatásokat is kivált,
amelyek vezeték nélküli hírtovábbításra is alkalmasak. Ezen alapszanak a rádió és a TV adásaink.
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T: De akkor hogyan is keltődik a rádióhullám?
G: Rádióhullám minden esetben keltődik, amikor elektronok áramlanak, vagy keringenek. Ide-oda cibáljuk az
adóantenna elektronjait és ezek elektromosan és mágnesesen kiegyenlített állapotában váltakozó elektromos és
mágneses dipolarizációt keltünk. A többit leírták. A megosztott és váltakozó hatásnak kitett elektronok a
jelenség keltői. Ilyet minden kelt, amiben elektronok vannak.
T: Akkor mi van a fénnyel? Abban nincsenek elektronok!
G: Hát éppen ez az! A fényt nem is tartom elektromágneses hullámnak. A zöldből és a pirosból miért lesz sárga.
Az alsó vagy a felső keverésű KF-elv43 mást sugall. Ott összegre vagy különbségre utazunk, és nem valami
számtani középfrekvenciára. Ez azt sugallja, hogy a fény más!
Még a Zeemann holland fizikus megfigyelése is az eszembe jutott, aki azt vette észre, hogy a Nátrium D
vonalai észrevehetően kiszélesednek, ha a kísérlethez használt Bunsen lángot erős mágneses térbe tesszük. Ez
a fényfelszabadulás térfüggését súgja, hiszen a mágneses tér sem valami más, mint téranomália. Az ebben
deformált Na atomot elhagyó fotínók: a masszívan stabil D1, D2 vonalak elkenődnek, megváltoznak. Tovább
van az elektron a gödörben?
T: Akkor; hogy is van a villámlásnál? Ott nincsen a fém antenna, és a fémben rezgő elektronfolyadék sincsen!
Van egy ionizált gázcsatorna, amiben a töltések kiegyenlítődnek. Bár az elektronok ebben is áramlanak –
legjobb tudomásom szerint – sokszor egyirányba.
G: Az elektronok itt szerintem sokkal gyorsabban áramlanak, mint az elektromos vezetőkben általában (ahol
másodpercenként millimétereket másznak), és ténylegesen többszörösen átcsapva zajlik le a villámjelenség,
mondhatjuk sorozatosan sül ki a villám ionizált csatornáján át. De miért is kelt olyan nagyon széles spektrumú
zajokat, a rádiófrekvenciás sávokat végig beterítve?
De ez nemcsak egy hosszú villámcsatorna esetében igaz, hanem egy rövid kis szikrácska esetében is. Még a
kávédaráló szikrái is beterítik az összes műsorszórási sávot. Azt mondjuk róla, hogy meredek fel és lefutású
jel, ami ugye minél közelebb esik az ideális négyszögjelhez, annál inkább tartalmazza a spektrumot, hiszen a
négyszögjeleket fel lehet építeni a szinuszok keverésével is. Fourier sor…
T: De hogyan is kelti a rádióhullámokat? Az elektromágneses hullámok kibocsátását leginkább az
elektronhéjakhoz kötjük.
G: Vajon mi is kelti? Maguk az elektronok. Az ionizált levegő (ha esőben csapkod a villám, akkor a víz is), vagy
mindkettő? Magát a villámlást depolarizációnak tartom, amelynek a során a nagy távolságba elsodródott duálelektronok a kiegyenlítő kisülésen keresztül eredeti protonjukhoz igyekeznek visszatérni. Ez azon a
küszöbértéken jön létre, amikor a konvekciós áramlás ereje már nem elegendő az elektronok további
távolítására vagy megtartására. A természetben a vízáramlások sodrása, a termikek44 emelő ereje, és a
széláramlatok ereje is szerepet játszik. De talán figyelmen kívül hagytuk a közúti anyagszállítás következtében
kialakuló elektromos feszültség-különbségeket is. A villámcsatornába került és plazma állapotba jutott anyagi
részecskék között jó néhány túljuthat a plazmaállapoton is, és ezzel az annihilációs határig is, ahol a
szimmetria-robbanásából a részecske kapszulájának szétfoszlása is bekövetkezhet, így a villámcsatornában
sokkal több energia szabadulhat fel, mint ami az elektromos szikra következtében várható volna. Ettől széles
spektrumú fotínó áradat is keletkezik itt, a spektrum egészét átölelve. A plazmaállapotú (hűvösebb)
csatornacső már a spektrum alsóbb részét kelti, és a környezetében lévő gázmolekulák a még lejjebb lévőket.
Ez azután nemcsak egy kékes szikra keltéséhez vezet, hanem nagyon intenzív fényt és nagy durranással járó
hangjelenséget is kivált.
T: Ez nekem úgy hat, mintha egy villámkisülést radioaktívnak is tartanál.
G: Talán némi radioaktív sugárzás is felszabadul, de nem ez a domináns. Ebben a plazmaállapotban igen erőteljes
fizikai és markáns kémiai átalakulások is létrejönnek. A villámcsatornában olyan részecske annihiláció is
kialakul, ami az atomrobbanásnál is intenzívebb, sokkal intenzívebb energia-felszabadulással jár. Itt persze
nem részecske-antirészecske annihilációról van szó, hanem egy a plazmaállapot feletti túlgerjesztésről. Itt a
1024 Hz feletti tartományban is keletkeznek komponensek. Ez kimutatható lenne. Erről könnyedén
megtudhatjuk, hogy valóban igaz-e az állításom.
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T: De mi van a kávédarálónál?
G: Hát ez az! Az elektromos ív itt is vagyon heves, mégsem durrog, mint a villám. Az kicsit más. Itt mindez
alacsony gyorsító-feszültségen zajlik, és ez kevésbé intenzív hatásokkal jár.
De itt is fellép a megszakítás! Lentz effektus, hiszen a kis villanymotor kommutátora sorozatosan megszakítgatja a forgórész induktív tekercseit. Az elsodródott, elszakadt elektronok pedig vissza szeretnének jutni
a duáljukhoz, a saját protonjukhoz. Az itt keletkező rádiófrekvenciák spektruma bizonnyal össze fog függeni a
megtett úttal, vagyis a szikra hosszával is. Ettől szerintem egyre szélesedik, de lefelé.
T: Az energia kiszabadulását sok minden igazolni látszik. Például a szikra fénye, és a keltett rádiózavarok is.
G: Csak ameddig a fény a részecskékből eredhet, addig a rádióhullámok az elektronok mozgásából. Én
pillanatnyilag így érzem. Nekem ez a gyanús.
Vegyük például a gázlézereket! Miért fárad el, miért öregszik a gáz ezekben az eszközökben. Állandóan
cserélni kell. Egy kissé nagyobb teljesítmény esetén a gáz rövid idő alatt kifárad, a lézer bedöglik. Ezért már
egy 5 milliwattos lézerre is a fénycsatornánál 1000-szer nagyobb űrtartalmú „pótgáztartályt” szoktunk
szerkeszteni, ha azt akarjuk, hogy tartósan működjön. Akkor, amikor fényt szabadítunk ki a nagy elektromos
feszültség segítségével a gázunkból, az rezonanciába jön, és koherens rezgésű fény lép ki párhuzamosra állított
tükreink mögül. A széndioxid lézerágyúd, pedig egyenesen gázpalackról kapja a gázutánpótlást, olyan hamar
kidöglik belőle a fény. No jó, hiszen azzal már kazánlemezeket darabolsz. Az már nem egy kis fütyfürütty
játékszer.
T: Ez azért elgondolkoztató. Amit mondtál, valóban így van! Miért fáradnak el a gázlézerek? Vagyis inkább a
bennük lévő gáz. Mert kifogy belőlük a fény?
G: A rubin lézer másmilyen. Tudod, amivel kezdtük annakidején. Itt egy spirális, a rubinrúd köré csavart vakucső
villanásai hozták létre a lézer effektust. Fénnyel pumpáltuk a rubinrudat. Ennél meg a villanócső pukkadt ki
egy idő múlva.
T: Hát persze! Ugyanaz! Kifáradt a gázatomjaiból az energia.. Ez ugyanaz.
G: Bizony, ez ugyanazért látszik kifáradni, és az izzólámpáink is ezért égnek ki, mert a kifáradt, energiátlan
fématom szinkrodinamizmusai teljesen eltérőek egy fénnyel feltöltött társánál. Ez intenzív átkristályosodáshoz
is vezet, amelynek során az eltűnt vegyértékek helyén mikrorepedések, lokális kristályhibák tűnnek fel. Ezért a
hirtelen és gyakori kapcsolgatás hamarabb vezethet az izzólámpád kiégéséhez. Itt folyamatosan tovább és
tovább repeszted a kristályrácsod mikrorepedéseit.
A szál megszakadása persze még messziről sem azt jelenti, hogy kifogyott volna ezekből az atomokból a fény,
az energia. Ez csak technológiai silányságukra utal. A LED dióda nem nagyon szokott kiégni, és a félvezető
lézerek általában véve eléggé hosszú életűek. A rubin is a végtelenségig bírta a lézeredben.
A változó vegyértékű kémiai kötésben lévő, gyenge kötésű kristályok a bomlékonyak.
T: De hiszen ezt ismerjük is a természetből! A sziklák és kövek diszpergálódását a természet hőingadozása
következtében. Azt mondjuk, hogy a sivatag homokja is ilyen hatás következtében keletkezett. A sivatagban
nappal nagy a hőség, éjjel fagypont köré hűl le a környezet. Ez aprózza az anyagot. Itt a víz diszpergáló,
repesztő hatásáról alig beszélhetünk, hiszen itt többnyire állandó a szárazság.
G: De arra is gondoljunk, hogy egyes kristályok csak nyomás alatt lehetnének maradandóak, mert kötéseik itt
alakultak ki. A nyomás alól kikerülve a szinkrodinamikus feszültségek jelentősen megnőnek bennük. Nem
beszélve a beléjük kristályosodott kristályvízről, amely laza kötést okozhat a kristályépülés során. Ezek
melegítésére sokféle kristályos anyag kristályvizet veszít. Ez mindig az addigi kristályszerkezetének a
széthullásához is vezet. A 60-70 C° ingadozás esetleg olyan sávot jelent a homok kristályainak szemszögéből,
ahol rácsai lebomlanak. Ez számára nem építő, építésre, monolitikus nagykristályok képződésére alkalmas sáv.
Mondjuk kicsi a nyomás. A felszínen bomlékony. Porlik. Az, hogy a félvezetőinket homokból csináljuk –
például a fotodiódáinkat is – jelzi azt, hogy a szilícium mennyire „fényérzékeny” kristályt alkothat. A
tranzisztoraink hőmérsékletfüggése azt is mutatja, hogy az energia más frekvenciáin is milyen jelentős hatású.
Ha kibontasz egy (kutyaközönséges) tranzisztort a fényzáró tokjából, máris használhatod mint fotodiódát. Úgy
ahogy van. Én úgy csináltam olcsó foto-tranzisztorokat egy primitív fénykapcsolóhoz, hogy vettem egy marék
„bontott” pléhtokozású BC-107-t, és leköszörültem a kalapjuk tetejét, majd egy-egy csepp átlátszó
kétkomponenses műgyantát cseppentettem bele. Ha ügyesen cseppented, akkor kis domború lencsét alkotva
kidudorodik a tetején. Hibátlanul működtek. Százszor olcsóbb volt. Szegény ember vízzel főz! Elmeséltem
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egy kutatóintézetünkben. Egy hét múlva száz ilyet láttam az asztalon... Persze ezeknek nagy a szórása, de egy
egyszerű szerkezetbe – mint például egy szürkületi kapcsoló – nagyon megfeleltek.
T: Nagyon elkalandoztunk az alapproblémáktól. Bár ezek az itt elmondott dolgok is összefüggésben vannak a
fény természetével, de most inkább kalandozzunk az optika területén.
Engem már az a kérdés is elgondolkoztat, hogy miért átlátszó a víz, egy kristály vagy az üveg. A folyadékok
átlátszósága vagy átlátszatlansága, és a szilárd anyagok kristályok átlátszósága, átlátszatlansága, vagy színe
úgyszintén gondolkodóba ejt. Most tegyük félre az olyan és kész szemléletet. Miért!?
Az is foglalkoztat, hogy miért más és más a sebessége a különböző színű fénynek, mert erre a te
szemléletedben sem találtam választ. Kicsi a sebességeltérés, de mérhető.
G: Jó kérdések! Az átlátszóságban a fiam, Cornelius vizsgálatai szerint nem a keménység, hanem a sűrűség a
domináns. Ami 5 g/cm3 -nél sűrűbb, az fémfényű. A látható fényt intenzíven visszaveri. Legyen fém, vagy
teljesen más anyag, mondjuk egy ásványi kristály. A sűrűség a lényeg, nem a keménység!
Azám a víz! A víz vagy az üveg nemcsak úgy átlátszó! Nézz rá az akváriumomra! Ha innen nézed 50 cm
mélységet látsz. Ha innen – a vízen át – nézed, akkor úgy harmadával rövidebbnek hat, úgy 33 cm körülinek
látszik. Ha víz alatt úszol, a medence végét a víz alatt nézve sokkal közelebbinek látod, mint amikor azt a víz
felett nézed meg. Mintha a víz nagyítana, olyan a közeg hatása. Ezt üveg esetében is tapasztalhatod. Erre
kapásból rámondjuk azt, hogy ez a fénytörésből adódik. De miből adódik maga a fénytörés?! A fénytörés a
fizikában csak egy hülye viszonyszám!
Amit térben közelebbinek látunk, az az időben is közelebb van hozzánk? Ha távolabbra állok tőled, akkor
kisebbnek hatsz, mert a fény más szögek alatt érkezik hozzám az egyes testrészeidről. Ha nagyon messze állsz,
akkor már szinte egyetlen pontnak látlak. Ha víz alatt szemléllek, akkor miért hiszem azt, hogy közelebb
úszkálsz hozzám?
Akkor a közeg milyensége valamilyen összefüggésben állhat az idő sűrűségével, vagy mi a csudával? A fényt
és az időt valahol kapcsolatba kell hoznunk?
T: Hát az valóban logikus és kétségtelen, hogy a távolság egyben időbeli távolság is. A távolabbi tárgyakról a
szemünkig a fény sokkal hosszabb utat kell, hogy megtegyen, mint a közeliekről. Ezzel nincs mit vitatkozni.
Akkor a távolság és a repülési, információ-terjedési idő kétségkívül szoros összefüggésben van az agyunkban
kialakuló távolság információval. Ha a vízmedence aljára lefektetünk egy mérőszalagot, akkor annak az
osztásai egyformaságuk ellenére is másképpen látszanak. Ha magam alá nézek, úgy nagyobb osztások
látszanak, mint amilyet levegőn át látnék, hiszen közelebbinek látom a centit (is). A víz alatt végignézek a
centi-skálán, és azt tapasztalom, hogy a vége közelebbinek látszik, vagyis osztásai sűrűbbnek hatnak. Más a
perspektíva.
G: De gondoljunk csak bele! Ha valami közelebbinek látszik, az az időben is közelebb került? Mondjuk, ha egy
távcsőben a Holdat figyelem. 380-szoros tiszta nagyítással. Ez úgy néz ki, hogy mintha nem 384000 km
távolságra lenne, hanem csak ezerre. A távcsövünkben közelebb jött a Hold? Csak az időben jött közelebb? Itt
az optika alapvető filozófiai kérdéseivel találjuk szemben magunkat. A látószögünk megváltozása egycsapásra
elbizonytalanít minket, pedig nem történt más, csak megváltozott a perspektíva.
Miért nagyít a víz? Nincs ott semmiféle lencse a szemed előtt! Ha az akváriumomat nézed, akkor az teljesen
plánparalell, hiszen ez a medence teljesen kocka alakú. Minden éle ötven centiméter. Nem jött közelebb, csak
illúzió, amit látok.
Már beszéltünk a fény színéről, és én itt részben az elektronokat tettem felelőssé a fény színének létrejöttében.
Egy biztos, hogy; van köze hozzá. De mi is lehet valójában a SZÍN?
A szem fényérző és legalább három, egyes feltételezések szerint négyféle színlátó sejtet használ. Ezekben a
sejtekben a beeső fény útjára merőlegesen kis lapos pogácsák vannak. A fénylátókban a legaljától eltekintve
egyformák, a színlátókban kúposan egyre nagyobbak. Ilyenek. Itt van a „Tudomány”-ban. Ebben a formában
lehet a fény egyik kulcsa. A két szemünkben 240.000.000(!) fénylátó pálcika, és körülbelül tízszer kevesebb
színlátó csapocska található. (91. ábra)
T: Ez valóban érdekes. Még eszembe jutott valami. Itt ez a táblázat. A különböző színű fény sebessége a
levegőben. Mit is mutat ez? Egészen egyértelműen azt, hogy a fénysebesség nem egy változatlan és
változtathatatlan abszolútum. (92. ábra)
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91. ábra: Az állati szemfenék mikroszkópos képe

Ebből kiderül, hogy – érdekes módon – a vörös a leggyorsabb 299.705,5 km/s sebességgel. A sárga 299.704,4
az ibolyakék 299.703,5 km/s sebességű. Azt gondolhatnád, hogy fénysebesség, azután kész. Itt viszont látszik
az, hogy a szín sebességet is jelent. Most itt van egy másik táblázat, amelyben az elektromágneses spektrum a
teljességében van ábrázolva. Ezen jól látszik az, hogy a látható fény – tehát az előzőekben emlegetett
sebességintervallum csak egy egészen szűk tartományt jelent az teljes skálából.

92. ábra: Néhány fényhullám frekvenciája, hullámhossza, sebessége.

93. ábra: Fény sebesség-energia grafikon
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G: De mi van, ha ezt folytatod felfelé és lefelé? A másik táblázat az „energiát” is tartalmazza, és ezen az látszik,
hogy amint felfelé haladsz a rezgésszámban, úgy egyre nő az energia is. Ha ezek igaz állítások, akkor nem
egészen értem! Akkor az infravörös fény még a vörösnél is gyorsabb, és ezek szerint az a leggyorsabb,
amelyik a spektrumban legalul van, miáltal a 0 Hz-nél éri el a fénysebesség a csúcsát (?), és az a leglassabb,
ami a legtetején a legnagyobb energiát képviseli?? Ez durva ellentmondásnak látszik!
De a mért eredményeket én mindig nagy tiszteletben tartottam, így van, hát így van! De miért lehet így?
Ha a kék fényt jelentő valami ugyan olyan, mint a vörös fényt jelentő valami, akkor miért a lassabb az
erősebb, értem itt azt, hogy miért a kék a nagyobb energiát jelentő vagy hordozó. Várjál, rajzoljuk le most
egészen fiktív módon, hiszen az irány-tangenst csak egy egészen kis szakaszon ismerjük. Akkor várjál... addig
megállítom a magnót..
Na itt van! Így néz ki ez a grafikon. (93. ábra) Ezt most csak nagyon előrejelzés-szerűen meghasaltuk.
T: De amennyiben a sebesség a „színnel” változó, és amennyiben fenn akarjuk tartani a fotínóról elmondottakat,
akkor alaposan meg kellene vizsgálnunk annak fénysebesség közeli szerkezeti változásait, és ezzel talán
világosság derülhetne annak a jelenségnek az okára is, amelyről most beszélünk. Itt bizony nagy
előrelépéseket lehetne tenni a fény – az energia – megismerésében is!
G: Én is úgy gondolom!
Ha a fotínót a térben (!) tudjuk majd mozgatni egy számítógépes modellben, csak akkor fogunk erre bizonyító
erővel rájönni. De ez ennyi ismeretből már kidolgozható lesz.
T: Engem azért nagyon izgatnak a további fénytani jelenségek. Ha nem is mélységében, de logikailag meg
kellene kísérelnünk a fény jelenségeit feltárni. Vizsgálni ráérünk akkor, ha már kidolgoztuk a filozófiáját.
G: Elsőnek mindig a dolgok filozófiáját kell kidolgozni. Amikor már megérett benned a dolog, azonnal meg kell
kísérelni azt, hogy egységes gondolatmenetté gyúrd a megfigyeléseidet és a tapasztalataidat. Engem pontosan
a megmagyarázhatatlan jelenségek izgatnak, hiszen ezektől menekülnek el a fantáziátlan dogmatikusok. Síkos
pálya ez nekik.
A megmagyarázott jelenségek ugyanígy izgatók, különösen akkor, ha felfedezed, hogy a magyarázatok
komoly csúsztatásokkal vannak megtűzdelve.
Elsőnek nézzük meg azt, hogy a már Galileo Gallilei kortársa; Huygens (1629-1695) által is megfigyelt
fényelhajlás miért is következhet be!? 300 év alatt már illett volna kitalálni!
A transzverzális hullámok mitől is kanyarodnak be? Vagy csak a horizontálisan sarkított fény veszi be itt a
kanyart, vagy esetleg így tesz a vertikális rés vagy fal mellett a vertikálisan polarizált is?

94. ábra: A „félsík – kísérlet” képe

Itt egy ilyen félsík-kísérlet képe. A fény úgy tesz, mintha a fal mögé kanyarodna, érdekes sávok jelennek meg
a fal takarásában lévő területen is. Erre mondjuk, hogy: kioltás, meg elhajlás. Azt tanítjuk erről, hogy az „egy
fázisban” lévő rezgésű hullámok erősítik, az „ellenkezőben” lévők kioltják egymást.
Ami itt ennél az interferencia jelenségnél engem gondolkodóba ejt; az az, hogy ha egynek vesszük az alapvető
megvilágítást, akkor a sávok 0 és csak valamivel az alapfényerőnél nagyobb megvilágítottsággal bírnak. Ez
egy kicsit manipulált szinuszos összeadással szépen bizonyítható is.
Node! A fény tűsugárzás voltát már a század elején bizonyította egy hazánkfia, és a fény részecskéit igazából a
mai napig se csípte fülön senki sem.
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Az is réges-régi megfigyelés, hogy a résnél a hullámok úgy viselkednek, mintha ott egy önálló hullámforrás
lenne. Ahogyan már Huygens körvonalazta a 17. században. Ez vízhullámoknál is nagyon hasonlóan zajlik le,
és ezért a transzverzális fény elmélete ebben állítólagos megerősítést nyert.
Ezzel azután mindenek felett bizonyítva látták a fény transzverzális voltát. Itt vannak ezek az ábrák. Dr.
Bernolák Kálmán: A fény című könyvéből. Itt a polarizációt próbálja a szerző megértetni. Transzverzális
hullámokkal.

95. ábra: A polarizált fény „mai” elgondolása.

Abban az elgondolásban, amelyet már végigjártunk, a forrásrendszer síkbeliségéről, vagy térbeliségéről
beszéltünk, erre mondtam én azt, hogy 3 dimenziós vetület, vagy négy dimenziós forrásrendszer.

96. ábra: Színképelemzés: folyamatos színkép, emissziós, és abszorpciós vonalak
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TIZENEGYEDIK BESZÉLGETÉS
Belekeveredtünk az optikába
(… de mindez még biztosan jó lesz valamire!)
George: Akkor folytassuk onnan, hogy hogyan haladhat a fény a közegben. Most fotínókban előadva a dolgot.
Rajzoltam egy sor sebességben eltérő fotínót. Ezek egyre lassabbak és lassabbak. Elgondolásomban így
néznek ki, ahogy egyre lassabban haladnak, vagy más szóval elkékülnek. Relatív mozgásuk a forrásvilágukkal
együtt folyamatosan változik. Persze itt a teljes lehetséges spektrumot ábrázoltam, amiből mi csak a
leggyorsabb tartományt mondjuk fénynek.
Ha halad, hát így kell alakulnia. Figyeld meg a frontális kupak alakulását! Hát persze, eltúlzott sebesség
változást ábrázoltam, hogy a változás szembetűnő legyen.

97. ábra: A különböző sebességgel haladó fotínók

Tiberius: Azt figyeltem.. Nagyon tanulságos! Ebből az derül ki, hogy valójában mi nem valami mindig egyforma
sebességű fényt látunk, hanem annak spektrálisan, így sebességben szétterülő variációit?
G: Lerajzolgattam a hullámterekkel elgondolt közeg törési visszaverési modelljét is. Ez az.

98. ábra: Közeg törési-visszaverési modellje

T: Kétségtelenül látszik az, hogy a fény beesési szögének a beesési merőlegeshez viszonyított növekedésével
(anyagfüggően) felerősödik a visszaverődési készség.
G: A fotínó „színének” elkékülése mit is von magával? Ennek a rajzaimon láthatólag az a következménye, hogy a
haladási irányban halmozódó orrkupak egymást követő rétegei ritkábbakká lesznek. Ez evidens módon az
áthatoló képesség növekedését, vonja maga után. Abban látszik itt a paradox viselkedés, hogy ebbe az irányba
haladva a fény hullámhossza nemhogy ritkulna (hosszabbodna) hanem éppenséggel csökken. Vagyis a fotonok
– és a fotínók, amiből feltétélezésünk szerint a fotonok összeállnak – teljesen másképpen viselkednek, hiszen
ott már az elektronkeringés megszabta jelenségeket is vizsgáljuk.
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Ahogy felritkul az orrkupak, úgy lesz mind áthatolóbb a forrás-szeptett viselkedése, mert egyre másképp
verődik vissza az időtükrök felszíneiről. Ha megfigyeljük a fény kölcsönhatási jelenségeit, akkor azt
figyelhetjük meg, hogy ott a frekvencia kék felé tolódásával nő a fény ionizáló képessége. Ezt a táblázatban
egyre növekvő energiaként értelmezte a mai fizika, de én úgy gondolom, egészen másról lehet szó.
A jelenségek valóban egyre bomlasztóbb effektusokat mutatnak, egyre agresszívebb, egyre áthatolóbb,
ionizálóbb természetű sugárzást, ami egyúttal egyre pusztítóbb is, például; az életre nézve.
Egyre belsőbb és belsőbb „elektronhéjak” kerülnek gerjesztett állapotba és az egyre kékebb fotonok egyre
jobban bontják az anyag „nyugalmi” egyensúlyát. Mi lehet ennek a magyarázata?
Ellentmondásunk csak akkor oldódik fel, ha végignézünk ezen a fotínó sorozaton. Ebből kiderül, hogy
nemcsak az idősűrűség változik itt, hanem a frontális kupak finomszerkezete is folyamatosan módosul. Ha
megnézed, akkor ezek a belső dimenziórétegek monoton változnak a relatív sebesség függvényében. Ez lehet a
szín oka!?
T: De akkor ennek a változásnak meg kell jelennie a kölcsönhatásokban is. Ezzel együtt meg kell, hogy változnak
az interakciók is!
G: Nem is lehet vitás! De mit is jelent ez? Feltétlenül azt jelenti, hogy a lassabb és még lassabb fotínók egyre
könnyebben behatoló energia-szimmetriák. Mind beljebb jutnak az atomok várába, és ezzel egyre „belsőbb”
elektronhéjakkal kerülnek kapcsolatba. Ezt úgy is el tudom képzelni, hogy – mivel a protonok és elektronjuk
örök házastársak – magukat a protonokat (és magneutronokat) gerjesztve ugyanúgy kialakul a kifelé – a
vegyértéksávból a vezetési sávba – távolodott elektron, hiszen ők csak együtt (?) kerülhetnek gerjesztett
állapotba. Az infravörös fotínók sokkal „keményebb” orrkupakúak, és bár hatalmasat, sokkal nagyobbat
csapnak az atommagokra, de ezzel a deformáló akciójukkal szerintem időnként inkább energiavesztésre
késztetik azokat, mert amikor nekicsapódnak az ötödik erő tartományának, akkor esetleg láncreakciószerűen
több fotínót is szökéshez segítenek a részecskékből, ami a várható hatásuknál nagyobb gerjesztődést, majd
dinamikus és irreverzíbilis legerjesztődést jelent. Kivéve azt az esetet; ha azok újfent be tudnak hatolni a
részecskék időpikkelyei mellett azok belsejébe. Ez viszont tartós felgerjedést okoz.
Amíg lassabb fotínók nem pattannak ki olyan mértékben az atom fellegvárából, hanem lassúságuk okán sokkal
(észlelhetőbben) tovább időznek annak territóriumán. A magnukleonok környezetében logikusan sokkal
sűrűbb a téridő szerkezete, és ezzel egyúttal ez mind nagyobb időmanipulációt okoz a behatolt fény
forrásvilágában is. Meglehet, hogy bizonyos források lelassulnak, mások pedig felgyorsulnak ebben a nagyon
görbült téridő-réteg sűrítményben.
T: Ezen még el kell gondolkozni, és főképpen jó lenne a térben, de az igazi rétegezett dimenziószerkezetű térben
való mozgását számítógéppel modellezni! Ennek a térréteg elrendeződésnek itt a fotínók elején bizonyára
komoly jelentősége van a dolog kifejlete során. Úgy érzem, ebben van a lényeg. Gondoljuk csak végig! A
magnukleonok környezetében ennek a fotínónak komoly lelassulást kell szenvednie, hiszen már a vízben sem
300.000-rel dönget, „csak” 200.000-el száguld másodpercenként! Már – az atommagok környezetéhez képest
– a nagyon ritka dologban kétharmadára csökken a relatív sebessége. Mit tehet az atommag közelében?
G: Hát lehet, hogy szinte megáll! … és ha nem figyel, olyan pofont csavar le neki az éppen E-vel kifelé tartó
felszín, hogy kiszédül az atomból. Ez az ütközés persze nem marad nyom nélkül az elektron-proton házaspárra
sem, hiszen bár a fotínó sok nagyságrenddel kisebb ugyan, de kemény fickó lehet ám, mivel a forrása
környezetében összemérhetetlenül görbültebb is! Egy proton 10-13 cm körüli méretű, óriási böhönce, ameddig
egy filigrán térforrás szeptett legfeljebb 10-27 cm körüli. Ha a közvetlen környezetét tízszeresnek, vagy akár
százszorosnak vesszük is, ez akkor is 11-14 (!) nagyságrend! Sokmilliárdszoros!
T: Ez persze azt is jelenti, hogy ennyivel görbültebb tereket találhatsz a forrása közelében, ami a kisebb íven
fordulása miatt is elvárható. Ez bizonyosan kihat az optikában tapasztalt viselkedésére is. Apropó! Optika!
Miért is vannak a fekete interferencia csíkok? A fehér erősödését még értem valahogy, de mitől vannak akkor
a fekete csíkok? Ha nem egy vézna szinusszal, na jó időnként (ezzel teljesen ellentmondó módon)
síkhullámmal, majd gömbhéjszerű hullámfrontokkal kóstolgatjuk a fény viselkedését, aminek a fényforrásnál
lenne a centruma. Nos, az általad javasolt szerkezetű fotínókkal, hogyan alakulnak ki akkor ezek?
G: Jó kérdés! De nézzük meg!
Ha a fotínónk hipertéri részét is figyelembe vesszük, akkor már talán magyarázhatjuk a jelenséget. A lyuk
szélén térsűrűsödés is van, hiszen itt a levegőnél sűrűbb anyag miatt nagyobb a téridő sűrűsége is. Ez a rá
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jellemző módon eltéríti a fotínókat. Egészen komoly „gellert” kaphatnak ezen. Jellemző módon nemcsak
elfordítja az eredeti útirányából a fény forráselemeit, hanem...
T: ..hanem különböző módon le is lassítja azokat., aha ...értem már mire utazol!
G: Ez az! A lyuk széléhez közelebb nagyobb a térsűrűség, a lyuk közepén kissé ritkásabb és/vagy kevésbé
görbült. Ez, ha belegondolsz..
T: ..nekem egy kicsit hasonlít a bikonkáv lencséhez. A szélén lassabb, mert vastagabb, a közepén gyorsabb, mert
vékonyabb. De miért lesznek ebből itt csíkok, és mondjuk a bikonkáv üveglencséknél pedig nem?!
THE OPT1CAL HOLE

99. ábra: A „lyuk” hullámkörnyezete

G: Tényleg! Miért is lesznek?
Talán a nagyon kis csoportfutási időkülönbség miatt? Nekem ez a gyanús. Ez a lyuk itt egy téranomáliás
optika? Ha ránézel erre a parányi lyukon kialakult diffrakciós képre, akkor mit látsz? Ezek a világos gyűrűk
megközelítően lineáris ütemben követik egymást. Ha lemérem, akkor (..hol az órás sublerem.?!) itt hét
milliméterenként vannak a világos gyűrűk külső oldalai. A középső korongot kivéve. Ez kissé nagyobb a
„szabályosnál”. Bár bizonyára „ez” a szabályos, ő jobban tudja nálunk a fizikát! Valószínűleg az ernyő
távolságától is függ. Viszont befelé egyre húsosabbak, egyre szélesedők, és világosabbak a gyűrűk. 2,4,7,10
milliméter. Kb. így vastagszik. Nagyon hasonló a réses kép kinézése is. Ebből adódik a középső gyűrű
eltérése. Nekem egy kicsit olyan, mintha a lyuk két széléről induló kvantumok – eredményképpen – egyfajta
pozitív találkozóhelyet, amolyan fókuszpontot is létrehoznának.
De gondolj csak a lyuk által létrehozott fejenálló képre, amit gyerekkorunkban zsírpapírra vetítettünk egy
skatulya elejére fürt kis lyukon át. Camera obscura45. Ouu. Éppen van itt egy ilyen!
Nézzél csak oda a falra! Azokra a fényfoltokra, amit a redőny vetít a falra.
T: Az a sok szabályos fénypacni ott?
G: Igen. Az mind a Nap idevetített képe.
T: És mit találtál benne?
G: Figyeld csak! A redőnyön kb. 3x15 milliméteresek lehetnek a lyukak. Ezek kis vízszintes rések, és nem pedig
lyukak. Ezek a kis öt centis fényfoltok itt a falon a Napkorong fordított képei. Onnan láthatod, hogy fordított,
mert ez a kis lépcsőzetes árnyék itt nem más, mint a szemben levő iskolaépület tűzfalának a felső széle. Ez itt
a lépcsőzetesen falazott téglák képe, vagyis annak egészen szépen idevetített árnyéka.
Figyeld! Jól látszik, ahogy a Nap szépen lassan nyugszik lefelé. Néhány perc múlva szépen sorban minden
kerek fénykör vándorol felfelé, majd először belépcsősödik a tető széle miatt, majd sorban lenyugszik bennük
a Nap. De ezek a szélsők most már a hegy szélét kezdik vetíteni, és nézd, itt már a fa van a hegygerincről! Itt
fejjel lefelé állva látszanak a fenyő ágai. Ez meg itt annak a fenyőfának a csúcsa. Szép tisztán, élesen
felismerhető minden tereptárgy árnyéka. Még a kis vékony ágak is meglátszanak. 500 méterről!

45

Camera obscura: fényképezésre használható sötétkamra, ami lényegében egy doboz, amelynek egyik oldalán egy kis
nyílás van
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Haha! És figyelj, itt a rigó! Most szállt le a tető szélére. Onnan szokta a napnyugtát dicsérni minden este. Még
a csőre is jól látszik itt a sziluetten!
Én azon gondolkoztam, hogy ezek a rések négyszer-ötször olyan hosszúak vízszintesen, mint amilyen szélesek
függőlegesen. Ez az optikai tény ezen a kivetülő képen: egyáltalán nem észlelhető. Nincs észrevehető
horizontális torzítás. Ez a kép majdnem olyan szabályos, mintha kis kerek lyukon alakult volna ki. Itt a
napkorong képén sem látod, hogy tojásdad lenne. Még a széle is szép élesen határolt. Alig van udvara.
T: Minden lyukban más a történet.
G: Itt már elbújt a Nap, itt még nem is látszik az épület széle. Ahány lyuk, annyi parallaktikus46 eltérésű esemény.
Ezeken a „nagynyílású” réseken szinte egyáltalán nem lép fel észlelhető diffrakció, hiszen itt a falon nem látsz
másodlagos, harmadlagos, vagyis egyre halványabb kis Napképeket. Minden lyuk időrendi sorrendben
idevetíti a saját parallaxisával a világot, és kész. Tudod, mit kellene csinálni?
Meg kellene próbálnunk azt, hogy történik-e változás akkor, ha az optikai rést vagy lyukat nagytömegű
anyagból, mondjuk ólomból készítjük, azután papírból! Ez egyértelműen megmutatná, hogy a jelenséget
valóban a tömeghullámok okozzák, vagy pedig szó sincs erről.
T: Egyébként az elektron-diffrakció jutott az eszembe, amit a múltkor nézegettünk az oszcilloszkópodon. Ott
közel lépcsőzetes fényerővel, de lineáris távolságban jelentek meg az egyre halványodó körlapok a fénylő pont
körül.
G: Ebben az a legszebb, hogy azoknak a kör alakú mezőknek nem folyamatosan, hanem gradálisan változik a
fényessége. Nagyjából olyan megvilágítási gradációt mutatva, mint ahogyan a fénykörök által képviselt
fénymennyiség csinálta, a lyukon áthaladva kialakult szórásképén. Viszont a fényeloszlás szemszögéből nem
is hasonlít a fény által okozott jelenségre. Az ott az oszcilloszkópon miért más, mint ezeken az elektron
diffrakciós képeken?

100. ábra: Elektron-diffrakció

T: Hajjaj! Miért is?!
G: Ó.. Nem is tudom, miért vállalkoztam én erre az ügyeletes okostojás szerepre!., (..halk hamuszóródás
hangja… Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!47 )
Itt a kulcsa a hullámelméletek hibáit rejtegető páncélszekrénynek? Ha az elektronokat leíró valószínűségi
függvény szinuszos lenne, ennek egyeznie kellene. Vagy a fény is egy anyagi részecske, vagy pedig az anyagi
részecske is csak egy hullám?
Vegyük elsőnek a fényt! Arról azt állítottam, hogy az ott elmondott forrásvilága van, de ez egy olyan
különleges hétfejű sárkány, amelyik nemcsak a tér esszenciáiban létezik, hanem hitem szerint a hipertérben is.
A „fényhordozóban” is. A fotínónk nagyon hasonlatosan viselkedik a szolitonoknál leírt jelenségekhez, így
eltűnik a semmibe – előjön a semmiből, eltűnik a semmibe – előjön a semmiből. De eközben persze nem áll
meg, hanem halad! Így egy sorozat hullámfrontot kelt maga körül, de persze ugyanígy a hipertéri része is
„hullámkodik” odaát (is), csak éppen ellenütemben a „téri” részével, hiszen ide-oda ketyegnek a forrásai a
régen mutatott rajz szerint.
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parallaktikus: más nézőpontokból vizsgált

47

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa: Az én vétkem, az én vétkem, az én igen nagy vétkem.
Lapszám: 148. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

Útjának felét itt, másik felét ott tölti. Ráadásul mindennek a múlttéri jelenséghalmaznak van egy jövőtéri
paritása IS, vagyis ott a fotínó nem emanálja a hullámokat, immanállja, collabálja, vagy, hogy a csudába is
mondjam!? Tehát ott a hullámfrontjai nem kifelé, tőle eltartóan haladnak, hanem befelé, a forrás felé. Az
bukkan ki nekünk a téri részben, mint fény. Ez amolyan negatív fény lehet, negatív energia, ami az Univerzum
határán megfordult, kifordult – immáron időhullám forráselemei felé tartó – fenomena. Jövés-menés. Mi a
menésben élünk és tapasztalunk, a ponált világtérfélben. Az meg ott a negált. Ott a létezés antipódusa, a
forrásokon, a jelenforrásokon túli Világegyetem. Ezt JÖVŐ – felénk jövő (!) – térnek is nevezhetjük.
T: Igen ám! De ha a fény kb. fele-időben a hipertérben evickél, akkor a fotínók téri része 50-50%-os kitöltési
tényezővel pislognak!? Azzal a frekvenciával, amit a tér-hipertéri ütem, az itt-ott keletkezési jelenség diktál?
G: Bizonyára így is van. Érdekes lézer felvételt láttam a múltkor. Csak nem emlékszem hol is láttára! Valami
lézeres katalóguson. Ezen nagyjából azt lehetett látni, amit most mondasz. Úgy emlékszem, azt feltételezték a
jelenségről – ami a képen egy szaggatott-vonalszerű lézerfény sugarat mutatott hogy ez valamiféle
longitudinális moduláció lehet a lézer fényében.
Lehet, hogy akaratukon kívül pontosan ezt a hipertéri elkalandozási effektust fedezték fel, amiről beszélünk?
Meglehet!
T: De nagyon gyanús, hogy ez összefügg az interferenciacsíkok keletkezésével!
G: Nem lehet kétséges! De először nézd csak meg a fotínó rajzsorozatomat a hipertéri haladás következtében
átalakítva! Itt vannak ezek a rajzok. Ezeken jól látszik a haladás, kékeltolódás jelensége, és az is, hogy miért
jön létre az energia hatásainak elgyengülése, és az is meglehet, hogy ezekből a rajzokból rájövünk az optikai
és diffrakciós jelenségek lényegére?
T: Azért sokat gondolkoztam már azon, hogy az elektron-diffrakció pontosabb vizsgálatánál kiderült, hogy a
kétréses kísérletnél nemcsak a nagyszámú elektron által jön létre, hanem egyetlen elektron esetében is!
G: Haha! De mitől lett ilyen skizofrén, vagy inkább polifrén? Ezt a fény esetében is felfedezték. Hahahi! Csoda jó
vicc a természet részéről! Egyetlen elektron (ha kis bogyó, vagy valamilyen kompakt „hullám-csomagocska”
lenne!) csak egyetlen résen haladhatna át a józan paraszti ész szerint. A rések viszont sok nagyságrenddel
nagyobb távolságra vannak/lehetnek egy elektronocska fizikai méreteinél a mérés során.
Olyan vagyok, mint a zsilettpenge, oszt itt jövök szépen; magammal
szembe! Ki ez az ellenszenves figura! Még csúfoskodik is! Engem majmol.
Kioltom az ellenkező fázisommal. Naa! Ugye nem is vagyunk!?
T: A fénynél persze jól „megvezethették” magukat a fizikusok, hiszen fotonban gondolkoztak, és így egy atom
gerjesztésével kiváltott fotínó áradatot keltve kedvükre próbálhatták az interferencia létrehozását. Ezt
igyekeztek kettévágni is a vizsgálatokhoz, de ebben a mi logikánk szerint rengeteg forrásrendszer szerepel. Ez
a jövök szembe, ez..
G: ..Ez lehet-e a megoldás a diffrakciónál? A magával szembe érkező azonos fázisban levő sajáthullámokkal való
találkozás? Nem hiszem.. A távolodó hullámait nem nagyon érheti utol a fotínó, hiszen azok ugyanúgy E-vel
haladnak előtte rohanva.
Visszapattanva se, mert a hullámok belőle eredtek, és ezek – mialatt megfordul – már előnnyel távolodnak. El
se érheti ezeket a saját maga által generált időrétegeket. Viszont jól el tudom gondolni azt, hogy a sávok a
hipertéri részek megnyilvánulatlanságai, vagy hogyan is nevezzem el.
Ott van az a felület, ahol éppen nincs. Ezek a fénygyűrűk így létezés-ellentett létezés gyűrűk lennének? Vagy
téri-hipertéri gyűrűk?
T: Látom miben sántikálsz! Így akkor ez nem is interferencia lenne, hanem egészen más?
G: Ha a térmanipulációs optika a helyes elgondolás, – és ezt gondolom helyesnek – akkor ez a dolog attól van,
hogy a különböző görbületi geometriájú közegben szétválogatódnak a futásidő szerint a különböző
oszcillációs fázisban levő fotínók. Szépen sorban másképpen és másképpen kezdenek késni vagy pályát
módosulni..? Nem tudom. Ilyen dolgot sejtek dolog mögött. Az egyik erre kanyarodik, a másik arra.
Itt rajzoltam két sorozat fotínót. Az egyik sorozatban 6-2-6-2-6 (8) a másikban 5-7-5-7 (12) ritmusban
oszcillálnak a tér és egy hipertér, vagy a tér és két hipertér között. Itt a kéthiperteres téri része van.

Lapszám: 149. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

101. ábra: A fotínó egyhiperteres változata

T: Várjál csak! Hogy is van ez? Most már ne bolondíts!
Az első sorozat első ábrája az E-vel haladó, az utolsó az álló forrásrendszer kinézését mutatja. Ez világos. Ez
az egy hiperteres variáció. Ebben a második sorozatban azt a feltételezést rajzoltad le, amikor a fény egy tér és
két hipertér között rezeg? Itt sokkal tovább fekete. Sokkal tovább kóborol a hiperterekben?

102. ábra: A fotínó kéthiperteres változata?

G: Vagyis ez a háromkockás változat.
T: Igen, de hogyan jött ki neked ez a 12 lépés? Ez nem stimmel nekem..
G: Értem, mi a problémád! Mert ennek oldal-átló szisztémában 24-et kell ugrania?
Hát úgy, hogy akkor, amikor átlót ugrik, akkor igazából csak „meglátja magát” ott, ahol a megérintett
múltszféra megjelenti neki. Itt nem történik haladás. Ott van és kész. Így jött ki a 12.
Ilyenkor, magameglátás esetén; nem kelt tachiont.
T: Értem! Így értelemszerűen tovább kell hipertéri tartományban tartózkodnia. Ha a kilépési belépési algoritmust
meggondoljuk, akkor 5 ritmus ideig kell; és 7 ideig ott tartózkodnia a hét forrásból legalább egynek?
G: Így kialakul egy olyan furcsa dimenziólépcső, amit szintén lerajzoltam neked ezen a rajzon. És itt láthatod az
egyhiperteres variációt is. Az utóbbi variáció létezhetett előbb, majd a dimenziórendszer
fejlődésével/(fejlesztésével?) jöhetett létre a háromteres variáció. Monász, Diász, Triász. Olvashatod
Alexandriai Hermiásznál.
T: Ha meggondoljuk, akkor a kitöltési tényező szerint az egyes terekben való megnyilvánulások. De mikor is van
itt ebből egy dimenzió? És hogy van akkor a kéthiperteres variációnál?
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103. ábra: Az egyhiperteres fény dimenziólépcsője

G: Úgy gondolom ezt egészen egyszerű lesz eldöntenünk! Tulajdonképpen úgy hiszem, hogy ez a dolog
eszközeinkkel mérhető és bizonyítható lesz. A háromkockás fényt megcsináltam a gépben. Várjál betöltőm.
Ez az előbbi 5-7 arány nem pontos, mert igazából csak egy-egy ütemre fogynak ki a dimenzióforrások a téri
részből. Nézd csak! Itt léptetem. Ezen a centrális forrásponton visszatér – és ugyan csak egydimenziósan, de –
jól megfigyelhetően végiglépked itt középen, majd még egy szünet van (összesen három) és utána sorban
belépkednek a források a téri részbe. A két hipertérben 120 fokkal csúszva.
2-1-0-1-1-1-1-1-1-1-0-1-2-3-4-5-6-7-7-7-6-5-4-3-2-1-0-1-1-1-1 .. stb. Ez a dimenziószám. A többit az előbbi
táblázatban láthatod.

104. ábra: A kéthiperteres fény dimenziólépcsője

T: Mivel is bizonyítanád?
G: Például a diffrakcióval! Az a szinuszos kioltogatás renyhe ügy, mert sohasem adódik össze kettőre. A Fouriersor is sumákolás, mert teljesen koherens lézerfénnyel is ugyanúgy kialakulnak ezek a gyűrűk. Mitől lenne
annyira egy-fázisban.. Más lehet az oka! De mi más? Ezzel a méréssel két legyet üthetünk egycsapásra!
Menjünk be hozzád az Egyetemre! Van egy Hélium-Neon lézered?
T: Csak a nagy széndioxid lézer célzókájában van egy ilyen kisteljesítményű kütyü, de láttam egyet kóvályogni a
Fizika Tanszéken. Elkérem egy kicsit! Menjünk is, mert nagyon kíváncsi vagyok! Viszem a diktafont!
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Az ominózus kísérletek
1993. december 7.
Tiberius: Nos akkor folytassuk! Légy üdvözölve hátborzongatóan barátságtalan tuszkulánumomban! Keverjek
egy kávét?
George:

Az mindig jól jön a koffeinista-kávéistáknak!

Tiberius: Itt vannak azok a minták, amiket az úton mondtam. A nyomásvizsgálathoz. És itt a lézer is. Mondtam
én, hogy kölcsönkapjuk! Itt a finom lötty. Cukrot?
George: Nem. Három cukor nélkül kérném! ..Hát azért az asszonykám jobbat főz.. ..de azért jó lesz. Egyszer
meg lehet inni...Mutasd csak a mintákat!
Tiberius: Itt vannak. Már a hét elején megcsináltuk. Az az igazság, hogy én már nem bírtam tovább. Tegnap újra
megmértük az elektronfolyadék dolgot. Neked volt igazad! A leszigetelt fémrúd jelentősen eltérő viselkedést
mutatott a leszigeteletlennel szemben. Itt a mérőszalag a mérési sorozatról, és itt a tanúsítvány. A professzor is
aláírta. Neked adom ezt a fénymásolatot. És tényleg megemelkedik rajta az elektromos
feszültség.
George:

Nocsak-nocsak! Aki másnak Ermitázs, maga esik Tretyakov!

Tiberius: Az „öreg” azt mondta, hogy kevesebbért is osztottak már Nobel-díjat. Egészen megzuhant a jelenség
láttán. De én is!

105. ábra: A Bindu sűrűségeloszlása az idő függvényében

Alkalmazott összefüggés:

r=

t−x
x
= 1−
t
t

Ahol:

r a relatív „aránytávolság”
t az aktuális idő a kijelölt nulla időponthoz képest
x a vizsgált időpont
A rendszer t = 0 esetén minden r arányra a Teremtőt helyezi. (r=0/0)
A vízszintes tengely: az idő
George:

A függőleges tengely: az arányérték

Hurrá! Akkor az elektronika veheti a kalapját az elméleteivel? Akkor jó a logika?!

Tiberius: Nem rossz.. De ez még azzal tetézve, hogy rövidre zárás után – itt ez a hupli, ahol leesett a tű – valóban
mindig bekövetkezett a jóslatod. Észrevehetően kattant a gép.
Először is megmerevedett nyomógépben a fém a csillámlapokkal való leszigeteléstől, sokkal nehezebben akart
összeroskadni. Tényleg hasonlít a dolog a hidraulikához! A folyadékok viselkedéséhez hasonlít. Két kis
Máriaüveg! Azután meg ez az elektromos viselkedés. Hihetetlen...
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George: Persze itt is határt szab a dolognak a kristályrács – mint tartály – mert a hidraulika is szétdurran, ha
gyenge a tartály, vagy a nyomóhenger. De ezzel együtt jól látszik ezen a görbén, hogy az elektronok nem
olyanok, mint amit dogmatikusan szajkózunk róla. Nagyon jó! Nagyon örülök.
Tiberius: Hát még én! Na megittad a kávét? Menjünk le a laborba!... Hozd a lézert! Táskával együtt! El ne ejtsd!
Még vetetnek egy újat velünk. A kölcsönlézer, a műszál és a rézdrót. Na itt a diffrakció! Leslie! Kiváló a
műszálad a dologhoz. Várj! Egy kicsit jobban., a lézersugár közepébe! Na. így jó lesz!
George: És ez bizony; annak ellenére, hogy mind a két szál, amit a fény útjába tettünk teljesen azonos
vastagságú, a műszál vereségét hozta az eltérítésben a rézdróthoz képest.
Tiberius: Vagyis már megint neked volt igazad. Ez már a második Nobelcsont a héten! Pfű az anyját!! Nem
kétséges! A diffrakció valóban tömegfüggő!
George: Ezt azért még sok-mindennel igazolnunk kell! Mindenféle anyagból való szállal megismételjük, amihez
csak hozzá tudunk jutni. Fontos lehet a felületi érdesség is! Mennyi az ernyőtávolság?
Leslie:
11 méter. Az eltérés pedig.. 153 mm. Ez már nem semmi. Az esetleges mérési pontatlanság maximum
0.0005 mm. Ennyit sehogyan sem tévedhet a mikrométerem. Maximum ennyi lehet. Itt egy vastagabb szál. 80
mikron. Paraszthajszál. Ezzel sincs olyan eltérés a diffrakciónál mint a rézdróttal.
Tiberius: Figyeld Leslie! Itt egy 80 mikronos szál. Ezzel sincs akkora, mint a 70 mikronos rézdróttal! Biztos a
dolog. Csinálunk róla filmet. Mondtam én, hogy vagy őrült vagy, vagy zseni.
George: A zsenik is mind buggyantak. Madarat tolláról...hahaha... Van otthon jó nagy fajsúlyú Wolfram szálam.
Majd azzal is kipróbáljuk a dolgot. Csak találjunk hozzá ugyanolyan vastag könnyű fajsúlyú szálat. Majd
lemérjük lyukkal és réssel is. De egészen biztosan az is adja majd az effektust.

******
Ezennel bejelentem, hogy egyértelműen és minden kétséget kizáróan
felfedeztük a gravitációs hullámokat!
******
Tiberius: Egy kutyaközönséges diffrakciónál be lehet bizonyítani a létüket! Fizikuskám! Nem mindegy, hogy
mire fúrod a lyukat!
Leslie:

A skandalum az, hogy már kétszáz éve rájöhettek volna.

Tiberius: Kicsit figyelmetlenek vagyunk? (Jozef behúzza a nyakát)
George: Persze; egy játék diavetítővel is működik a dolog. Vagy napfénnyel is. Befektetés öt doboz gyufa ára.
...Se! A rendes fénnyel ugyanúgy ketyeg! Amint mondtad, egy lézerrel kezelve megváltoznak a fémek felszíni
tulajdonságai. Például ott nem rozsdásodik annyira. Vagyis a fénynek juttatott hangsúly nem volt felesleges.
És akkor a szkeptikus..
Tiberius: ..mondanám inkább ötlettelen..
George: ..szakemberek azt híresztelik, hogy már nem fedezhetünk fel semmiféle lényeges dolgot a fizikában! A
helyzet az, hogy én diavetítővel is megcsináltam már, csak lyukacskákkal. A fiamtól oroztam el egy éjszakára.
Azért lézerrel se kutya!
Tiberius: És még te mondod, hogy aki másnak Ermitázs!
George: ..az maga esik mnogoraz... De igazából nem volt benne a megállapodásunkban, hogy nem használhatom
a régebbi felismeréseimet. Mi scusi!
Tiberius: Va bene, caro signore!48 Az mindenesetre látszik már, hogy nem lettél beoltva logika ellen. Gratulálok!
Sok érdekes dolog derült ki a fényről is, amióta beszélgetünk róla.
George:
A nagy dolgok mindig pofon egyszerűek! Így talán rátaláltunk a diffrakció, a fényelhajlás valódi
okára, és egy-csapásra felfedeztük a gravitációs hullámokat. Az anyagfüggőség nem lehet véletlen dolog...

48

Va bene, caro signore!: Rendben van, kedves Uram!
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Amióta említettük, azóta is töröm a fejem azon, hogy miért nem változnak a víz alatt a színek számottevően?
Itt nincs semmi ötletem.. Ha kinyitod a szemed a víz alatt, ami ugye egy sokkal lassúbb belső idejű közeg,
miért látod a pirosat pirosasnak és nem kéknek, vagy teljesen sötétséget kellene látnod? Még az is felmerült
bennem, hogy nem is a valódi színeket látjuk ilyenkor színnek, hanem annak az egyharmaddal lelassult
komponenseit. Vagyis a víz alatt a Röntgensugarakat látjuk? Tudomisén!
A vízen áthaladó fény; amikor kilép a hígabb időközegbe, akkor újra felgyorsul. Ezt már a tachionok esetében
is így feltételeztük. A fény az ismereteink szerint ugyanezt teszi, vagyis; amikor kilép a sűrűbb közegből,
akkor felgyorsul.
Így azután; ha ráirányítom ezt a lézert erre a pohár vízre, akkor azt látom, hogy ez a vörös lézerfény a
pohárban pirosan megy tovább és akkor is piros marad, amikor az üvegen, a vízen, majd újra a pohár üvegén
áthaladva kilép a levegőbe. Nem lett narancssárga, vagy kék. A pohárban lebegő buborékokon és a benne
lebegő protkóázalékokon is pirosnak látszik. (A pohár tulajdonosa csendben vívódik).
Igen, de akárhonnan is figyelem meg, mindig csak az történik, hogy valahol csak kilép a levegőbe, és úgy jut a
szemembe. Ezzel minden stimmel. Nekem a víz alatt úszva nem stimmel. Ha a fény színe egészen kis relatív
sebességváltozás hatására is jelentősen elszíneződik, akkor a víz alatt miért nincsen teljesen sötét?? Itt alig tér
el a törésmutató. Mármint a szemem és a víz között. Tök gáz! – ahogyan a fiam szokta mondani.
Ezt azzal a tézissel sem lehet magyarázni, hogy a fény a jellemző törésmutatójú fénysebességgel halad, hiszen
a törésmutató egy tapasztalati mérések alapján kialakított viszonyszám. Miért nélkül... ...mert az etalon
fénysebesség még vákuumban se lehet igaz, mivel akkor nem láthatnánk színesen a világegyetemet!
Akkor viszont a futásidő szerint szétválogatva látjuk!! Ha levegőben eltér a sebessége a színeknek, akkor a
vákuumban is el kell térnie! Különben mi a csudától színesedne ki, amikor ideér?! Akkor viszont őrült
időkésedelemmel érnek ide a távoli objektumok színei.
Tiberius: Ha a szín tényleg abból ered, amint mondtad, akkor ennek valóban nagy az esélye. Ez az
összezsugorodott szinusz nekem is mindig idegenül hatott. Meg is viccelte a fény a fizikusokat néhányszor.
Nagy humorista. Már olvastam is róla néhány elképesztő dolgot a szakirodalomban!
Fiiigyelj! Igazából azért lehet, mert teljesen mindegy, hogy egy darabig levegőn át halad a fény, vagy
sem. A szemedben úgyis ott a vizenyő! De akkor mi mindig „víz alól” nézünk!
George: Tudtam, hogy lángeszek vesznek körül! Csakis ez lehet! Mi alapvetően víz alól nézünk! A
szemlencsénk meg hasonlít az üveg fénytöréséhez.
Hú de jó! Gratulálok! Ez jó megoldásnak látszik, de majd végiggondoljuk. Valahogy a frontális kupak lesz az
oka. Úgy érzem abból erednek ezek a jelenségek. Visszakanyarodva a délutáni gondolatunkhoz, az
előbbiekből az is adódik, hogy a fénynek is kell lennie értelmezhető antipólusának, vagyis úgy gondolom, van
valamiféle antifény is, antienergia, vagy hogyan is nevezzem.
Ezzel lenne teljes a paritás. Amit Pauli keresett.
Ezt az antifényt a tér ellenféltjében (?) találhatjuk meg, és amit talán sohasem ismerhetünk meg, hiszen az, az
antianyag Univerzum sajátja. Olyan furcsaságot sokszor tapasztaltam már, hogy fura sötét volt. De nem
akármilyen sötét, olyan buta sötét. Akármennyi lámpát kapcsoltam fel, valahogy még mindig olyan szürke volt
minden. Szürke és fénytelen. Máskor már 200 watt is nagyobb világosságot csinált, mint akkor 400.
Tiberius: Nem látási zavarod volt?
George: Nem. A feleségem is ugyanarról panaszkodott, amikor átjött a másik szobából, hogy be kellene csavarni
egy nagyobb izzót a régi helyett, mert nem lát olvasni. Kíváncsi voltam, és később megkérdeztem az Égi
Csatornát erről, és meglepetésemre azt mondták, hogy égszakadás volt, vagyis egyfajta dimenziórendszeri
szabálytalanság, dimenzióháborgás, amit kisvártatva korrigáltak.
Tiberius: Mások meg becsavartak egy százas izzót a negyvenes helyett, és még mindig a homály maradt.
George:

Lucus non lucendo!49

Tiberius: Csak a negyedik dimenzióban!

49

Lucus non lucendo!: erőltetett, értelmetlen, zavaros szómagyarázat (az erdő nem világít)
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George: Való igaz! Ott világít az erdő is. De ott szinte minden világít. Csak azt nem tudom, hogy ott mitől
vannak a színek. Ott az idő a fény...
Jaaaj! Eszembe jutott az a csillagász, aki kiszámolta azt, hogy az égnek egész felületén világosnak kellene
lenni, ha a kozmoszkutatók az anyag homogén eloszlásában nem tévednek. Ezt az ősrobbanás
alapbizonyítékának is tartják, mert az, hogy az ég fekete, eszerint azt bizonyítja, hogy fiatal az Univerzum.
Tiberius: Az ég meg fekete. Kivéve a csillagokat. De mit gondolsz mitől!?
George: Az éjszakai égboltot valóban feketének tapasztaljuk, vagyis anizotrop módon oszlanak el a csillagok.
Legalább is az általunk megfigyeltek szerint anizotrop. De úgy érzem nagyon meg lettünk (voltunk és leszünk)
palizva! (Ezzel is, mint sok minden mással is).
Ha elindulsz a testedből, akkor úgy érzed hónapokig száguldasz a végtelen sötétben, majd elérsz egy falat. Egy
halványfehéresen vibráló falat. Sok ilyen testen kívüli gyakorlatot vezettem (több-ezer kísérletet), és úgy
találtam, hogy két csoportra oszthatók a kísérleti személyek. (A saját tapasztalataimat is ideértve).
Az egyik csoport, amikor nekimegy ennek a falnak, akkor olyannak érzi, mint egy haj szál vékony, de
áttörhetetlen gumihártyát, aminek kellemetlen az érintése, a másik részük (ezek kevesen vannak) át tudja törni
ezt a felületet. Egy darabig nyúlik előtte, majd kiszakad. Itt a felület túloldalán hirtelen világos lesz. Intenzív,
vakító, opalizáló, kissé tejszerű, de intenzív kékeszöld fény. Nagyon meglepő.
Ez a harmadik és a negyedik dimenzió határa lehet? Körben zárt buborék? Azon túl tényleg világos az ég!
Független megfigyelők egyformán írták le az élményt. Vagyis empirikus a dolog valamilyen szempontból,
hiszen megismerésünknek nemcsak a kukucskashow szintjén lehet, vagy kell mozogni. A pszichológiai
publikációk és a jógik leírásai is sok ezzel egyező megfigyelést említenek.
Csak a pszichológus általában keveset ért a negyedik dimenzióhoz, és a médium se érti. Bár talán ezzel együtt
is több az információja az Univerzumról, mint egy csillagásznak... Biztosan nem valami képzelgésről van szó.
A különböző kultúrkörök szintén őriznek erről egybevágó „képzelgéseket”. Gyanús.
Jozef:
Jó! Ez nekem zavaros! Térjünk vissza a fényhez! Mondd el nekem, hogy mi a franckarikával látsz ott,
ahol nem is vagy?
George:

A lelki szemeiddel – ahogy az öregeink is nevezték.

Jozef:

Az mi a „frász”?

George:

Visszakérdezek. Ki vagy, mi vagy te? Belegondoltál már?

A dolgot leegyszerűsítheted a felszínesen megtapasztalt szintre, és ekkor meghúzol egy racionális határt, amin
túl mindent lehetetlen hülyeségnek nyilvánítasz. Akkor is, ha az érzékeiden át ezerszer visszaköszön neked a
valóságban is. Ez kétségtelenül kényelmes, de hiányos világszemlélet. A „határodon” túl már minden a para
skatulyába kerül. Ekkor minden dolgot anyaggal akarsz megoldani. Ebben a régióban is nagyon sok érdekes és
izgalmas dologra lelhetsz, de meglesznek a kellemetlen korlátaid, amiket te magad falaztál magad köré.
Vannak olyanok is, akik magánemberként azért megkísérlik azt, hogy a saját korlátaikon át-át kukucskáljanak.
De közben, mint „tudós” – hivatalos megnyilatkozásaikban – görcsösen ragaszkodnak a nagyobb falka
elveihez. Józan megfontolásból, – mondják. Sok – a nyugdíjazásáig – merevnek mutatkozó akadémikussal
beszélgettem, mint magánemberrel, aki igazából gőzerővel kutatta az ismeretlen kiközösített jelenségeit.
Ekkor már nem volt annyi „féltenivalójuk”.
Én úgy tartom, hogy az egészet kell vizsgálni; és az egész bizonyosan tágasabb, mint az érzékszerveink által
megtapasztalható világ. Ezért találtuk ki a műszereinket is. A lelkednél viszont egyik műszered se
rezdülékenyebb!
De kedves Jozef, ennek ellenére mégiscsak azt mondom, hogy; maradj te csak racionális! Maradj te
szkeptikus! De azért keress, és sohase higgy a kishitűeknek! A tudós a racionalitása nélkül képzelgő.
Jozef:
De hol van a racionalitás határa? Hol húzhatnék határvonalat, hogy idáig megvizsgálandó, és ezen túl
már irracionális!?
George: Ez bizony nehéz kérdés. Úgy érzem, hogy ez a határ mindenkinek máshol és máshol van. A megértése
szintje szerint. Egy indiánnak a brazíliai őserdő közepén már a tranzisztoros rádió is irracionalitás. Neked a
laptop, vagy a menedzser-kalkulátorod is természetes. Az persze lényeges kérdés, hogy kettőtök közül ki a
boldogabb?
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Jozef:

Az indián biztosan! Neki még nem hoztak ki 14.000-es villanyszámlát.

George: Szóval te magad vagy magad határa. Elfontoskodod az életed, és lényegtelen dolgokat – mint
létfontosságút – emelsz a piedesztálra. Itt leragadsz. Vagyis; valahol a lelked mélyén meg kell őrizned a hitet,
hiszen enélkül kiégett, és céltalan, pitiáner sikerekkel felcicomázott ődöngés az életed. Nem elsősorban a
vallási hitet értem itt, hanem a megismerés lehetőségeibe vetett hitedet. Itt előtted történt a lehetetlen. A drót
nagyobb eltérítést produkál a műszálnál, vagy a szakállszőrödnél. Neked eddig is volt lézered, és már két éve
is szakállas voltál.
Jozef:

Igaz. És drótom is volt.

Tiberius: (Nagy robajjal érkezik) Nos, itt a megvilágosodás, akarom mondani a megvilágítás pillanata. Szereztem
filmet. Volt fotópapír is, de rájöttem, hogy az alig látja a vöröset. Egész úton ezen törtem a fejem.
George:

...meg a zöldet, azt a sötétkamra-lámpában lévő sötétzöldeset is alig látja. Ez is jó kérdés!..

Tiberius: Szóval tudunk sötétet csinálni?
Jozef:

Nem tudom, hogy elegendő lesz a reluxa?

Tiberius: Ááá. Ez a film már ennél a gyenge fénynél is bekrepál. Van egy ötletem! Fényképezzük le az ernyőt egy
közelkihuzattal! Majd kikínlódjuk valahogy a dolgot.
George:

Hoztál állványt?

Tiberius: Igen felrohantam érte, meg a másik tanszékre a haveromhoz filmért. Itt a szettáska és az állvány.
És...,hogy lásd, kivel van dolgod! Itt a közgyűrű, amit reprózásnál szoktam használni. Ez jó lesz kihúzat
helyett?
George:

Kiváló!

Tiberius: A dolog szépséghibája az, hogy csak napfényes diafilm van.
George: 17 DIN-es.. sebaj! Majd jó hosszút exponálunk. Vaő! Van itt fénymérő is! Csodás! A DIA széles
megvilágítási tartományt átfog. Ebből a szempontból jobb mint a negatívfilm.
Tiberius: Már azon törtem a fejem, hogy csináltatok a lakatosokkal egy sínt a film számára, amibe
belecsúsztatjuk, hogy ne kunkorodjon össze, és szerzek pokrócokat a kollégiumból.
Jozef:
Á, nem kell, itt mérem az ernyőnél. Bár elég sötét dolog itt 11 méterre a lézerünktől, de, tud ez a gép
hosszút exponálni?
Tiberius: Nem tudom, hogy miért gyanúsítgatod a szuperbox gépemet?! Van ezen B is!
George:

Bocsáss meg, hogy a táskádban turkálok, de egy olyan régifajta exponáló zsinórt keresgélek.

Tiberius: Semmi gond! Turkálj csak! Azt hiszem, hogy a másik oldalzsebben van az is!
George:

Nagy vagy, mint Nagy Sándor!

Jozef:

Van itt egy régi fotokarton, erre ráragasztunk egy fehér mérőszalagot, így ni, és ez jó lesz ernyőnek!

Leslie:
Beleszólhatok? Rajzszögezzük rá a gányt a szék támlájára., vagy inkább erre a ládára, és azt tegyük fel
az asztalra!
Jozef:

Jó! De dög nehéz a láda, tele van vasakkal.

George:

Erő izom, hypót iszom.(Felteszi)

Jozef:

Ki sem néztem belőled, hogy elbírod ezt a vasraktárt a szúnyogcsődör formáddal..

George:

Te még nem cipeltél régi színes TV-t? Az van ám tele vasakkal!

Tiberius: Aha, láttam, akkora trafót raktak bele valamikor, mint egy hegesztőtrafó.
George: Roppant szerkezetek voltak, a maguk kis hatvan kilójával! De én annakidején a feleségemet is felvittem
a negyedikre, mert ott volt a küszöb, amin át kellett emelni.
Jozef:

Na itt az állvány. Pont átfér alatta a fény. Hát kicsit csámpás szögben van., vigyázz! Menj arrébb! Kösz!

Tiberius: Tedd szét jobban a lábait, akkor nem lesz akkora paralaxis-hiba!
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Jozef:
De akkor meg belóg ez a vacak az állvány alján. Nna. Ennyire lehet leereszteni. Innen már sokkal
barátságosabb! Hány kockát csinálunk?
Tiberius: Az egészet! Holnap úgyis beadom előhívni, hogy sikerült-e?
Csinálunk még néhány fotót az utókornak is. Álljatok meg így! Csíííz!
Jozef:

Tedd automatára és gyere te is, nehogy lemaradj a sztárfotóról.

George:

Gyere már, mert mindjárt elsül...

106. ábra: A tachion különös, számítógépes ábrája
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TIZENKETTEDIK BESZÉLGETÉS
Az információ és az energia
A tudatos térítő tudatos hullámvilága
George: Nagyon sok dolgot kell itt még megbeszélnünk, de úgy érzem, ennek nem lehet a végére jutni, hiszen
rengeteg a nyitott kérdés. A diffrakció mindenesetre érdekes dolog volt.
Tiberius: Itt vannak a felvételek. Ezek kicsit alexponáltak, de ezek kiválóak. Ezen jól mérhető a különbség.
G: Mutasd!.. Nem kétséges! Ezzel az effektussal a gravitációs hullámok bizonyítéka mellett a hipertér
vizsgálatára is lesz némi esélyünk, mivel a sötét sávok szélessége azt is mutatja, hogy fotínónk gyanúsan
sokáig elkóborol valahol. Ennyi idő nincs az egyhiperteres forrásszerkezet esetén, vagyis ez jelzi azt is, hogy
két hipertér van, nem egy. Csak így kóborolhat ilyen sokáig.
T: Ott kóborol-hét. Mert hét a forrás cselleng a hétfejűben.
G: Időközben eszembe jutott a fémekben lévő elektronfolyadék. Mi lenne, ha öntés közben nagyfeszültségre
kapcsolnánk az öntőformát. Talán ' egészen újszerű kristályformákat nyerhetnénk ezen a módon.
T: Úgy rá az olvadt fémre?
G: Úgy az olvadt fémre! Ezzel nagyon fura helyzet állna elő. Arra gondolok, hogy a szilárdulásig rajta tartjuk a
10000 vagy akárhány Voltot. Vagy jól szigetelt feltöltött fegyverzetek között öntőd és hűtőd le. Áram nem
nagyon kell. Csak ki kell majd sütni az öntvényedet, mielőtt megfogod, mert úgy jársz mint a figyelmetlen
fizikatanár! Én úgy érzem, ennek komoly szerepe lehet még, például a repülésnél. Ha valamennyi belefagy a
fémedbe a plusz elektronokból, akkor talán olyan lehet belőle mint az elektrétek. Ez viszont azt jelentheti,
hogy az így készült fém-kristályrendszer mondjuk taszítólag hat a környező levegőmolekulákra, vagyis
csökken a repülőszerkezeted légellenállása.
Én az UFO-kra gondolok, amik úgy száguldoznak, mintha a légellenállás nem is nőne közel négyzetesen.
T: Olvastam, hogy tengerészkapitányok feljegyezték a hajónaplóba, hogy „valami” víz alatt mozgó dolog
keresztezte a hajójuk útját a víz alatt. Mindezt olyan sebességgel tette az ismeretlen objektum, ahogyan
semmiféle víz alatti szerkezetünk nem képes mozogni még a víz felett se. A hídról látták a száguldó valamit,
de az olyan gyorsan haladt, hogy csak bámulták.
A földi repülésnél is használnak már efféle effektust. Különösen hordozórakéták esetén lényeges, mert sokkal
kevesebb naftával elmegy így, mint enélkül.
G: Igen olvastam ezekről. Ott feszültség alá helyezik a karosszériát. A rejtélyes víz feletti és alatti száguldozókról
pedig már az Ókorból is ránk maradtak feljegyzések. Már a római időkben – Gibraltárnál – is megfigyeltek
ilyen száguldó furcsaságot.
Én arra gondolok, hogy ezt egyszerű elektrétekkel, vagy az előbb említett módon is meg lehetne valósítani. De
az is meglehet, hogy az így készült anyag jobban ellenállna az elektro-korróziónak is.
T: Igen, de az sem mindegy, hogy az autód karosszériája milyen potenciálon van! Van olyan eljárás, ahol egy kis
átalakítással, vagy kütyüvel gátolják meg a rozsdásodást, ami – ha jól emlékszem – a földhöz képest néhány
Volt negatív feszültségre tölti fel az autókarosszériát, amitől az „elfelejt” rozsdásodni. Sőt, olyat is olvastam,
hogy visszaépül a fém oda (!), ahol már rohadni kezdett.
G: Igen. Miért roggyan meg sokkal jobban az egyik akkumulátorsarud a másiknál..? Mindig ugyanaz rohad meg,
zöldül, fehéredik el. Mindig a pozitívot kell lekefélni a drótkefével. Jól emlékszem?
T: Már nem is tudom, de majd megnézzük! Én is felfigyeltem erre.
G: Így az általam javasolt technológiai manővernél talán nem mindegy, hogy leszívjuk az elektronfolyadékot,
vagy beletuszkoljuk, mínuszra, vagy pluszra kapcsoljuk kihűlés közben túlméretezett elektroszkópunkat. Ez a
feszültség alá helyezés talán abban is megváltoztatja a dolgokat, hogy kicsapódnak-e az ötvözök, vagy pedig
úgy szívja magába az öntvényed, mint a szomjas kacsa a vizet. Többet ' visel el magában; mint eddig
bármikor. De az is meglehet, hogy ezzel fokozottan ki lehet belőle hajtani a szennyezőket.
T: Egy biztos! Nagyon egyszerű és nagyon olcsó lenne az eljárás.
Lapszám: 158. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

G: Kipróbáljuk kicsiben; és ami kicsiben működik, az többnyire nagyban is megvalósítható. Egy kis darab vasat
vagy rezet hegesztőpisztollyal is meg tudunk olvasztani!
T: Ha „belefagynak” a belekényszerített elektronok a megszilárduló fémünkbe, akkor biztosan megváltoznak a
fizikai paraméterei is.
G: Miért? Amikor gammasugárzóval sugároztad be a hegesztés közben a vasat, akkor is fantasztának néztek! De
ettől mégis megváltozott a fémszerkezet, jobb szerkezetűre, mint a hegesztésen kívüli eredeti anyagban volt.
Amikor látták, hogy működik az elképzelésed, akkor meg jól lecsaptak rá a szabadalom-tolvajok és lenyelték a
dolgot. A kazal pénzzel együtt... Azóta – ha jól hiszem – így hegesztik a tankokat. Jól tudom?
T: Igen, kiszivárgott valami hasonló...
G: ...és egy vállon-veregetést sem kaptál a dologért. Még egy üveg sört se, egy pár virslivel.

107. ábra: A gamma sugárzás hatása a hegesztésre

T: A mikroszkópos felvételeket meg az anyagmintákat is lenyelték előlem, és mondogatták, hogy lényegtelen a
változás. Csak én láttam a mikroszkópomon, hogy nagyon is lényeges.
G: Sebaj, azóta már úgyis lerohasztották a kutatóintézetet, és a részvényesek széthordták az összes koncot és még
a maradékot is. Lesz belőle autószalon vagy rongybazár. Ilyen, hát ilyen. Csinálunk jobbat. Ez már egyébként
is elöregedett, magatehetetlen rendszer. Elsiratjuk, eltemetjük, és készítünk egy másikat. Egy jobbat.
T: Mostanra kissé átalakult az anyagszemléletem az energiáról kigondolt elméleted miatt. Már egészen
másképpen nézek a dologra. Úgy érzem, hogy valóban hullámterekben kell gondolkodnunk, ha eredményeket
akarunk elérni.
G: Ne haragudj a kitérőért, de vérzik a szívem, amikor egy amúgy is szegény országban pusztulni látom a
maradék értékeket. Ez egy másfajta gyarmatosítás felé sodorja ezt a sokat szenvedett és elbutított, alkohollal
kiskorúsított népet.
Szóval tényleg hullámterekben kell gondolkoznunk! De; ahol buta és emberi érzések nélküli a közeg, ott az
egyén ritkábban alkot kiugró dolgot, mert az agyad, vagy a lelked is az: Hullám. Fény, energia. Eddigi
hipotézisünk szerint az anyag sem épülhet másból, mint fényszerű dologból, pontosabban fényszarúból. Az
egész az idő varázslata. A szoftver, az bizonyosan nem megfogható dolog benned, még annyira sem, mint a
számítógépeink 0-ra vagy l-re billenő flip-flopjai. Longitudinális modulációt hordozó létezési hullámok. Nem
az eszköz a lényeg, az anyagi hordozó, hiszen a források egymást modulálva is fenn tudják tartani az ilyen
jellegű információt. Gondolj csak a Dirac-féle perturbációs halmazra! Itt 0-tól l-ig perturbálhatók a halmaz
pontszerű elemei. Ha ezt a halmazt dinamizálod a gravitációs hullámok – a Hang – logikájával, akkor eljutottál
az információátadás univerzális alapelveihez. Minden mindenben benne van!?
T: Ugye a Diracnak is magyar felesége volt?
G: Igen. Én is úgy tudom. Meg ha jól emlékszem Einsteiné is. Mi az, ami ma fontosnak tűnik az emberek jelentős
részének. A bazár. A tárgyak; – ház, lakás, kocsi, élelmiszerek és italok –. Ezek mind-mind különféle
szerveződésű molekulákból, vagy atomokból állnak. Ezek formákat alkotnak, struktúrákat hordoznak, de
végül is élőnek vagy élettelennek mondott megtapasztalt világunkban minden ebből áll.
T: Ahogy az elején mondtad! Anyag és energia. De végső soron; akkor az anyag is csak energia? A
megfoghatóan megnyilvánult energia?
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G: Az hát. És mi még az Univerzum?! Információ!
T: A longitudinális modulációban?
G: Abban. Információ, amely örökösen ott perturbálódik forrástól forrásig. De ez a forrás az egység állapotából,
az egyedüllét állapotából indult a teremtés felé. Vagyis kezdeti pont most sem más, csak a kezdeti pont. Ez
azután rengeteg virtuális forrásra vált szét a teremtőtárs(nő) szingularitásaiban – annak kettős, (?) hármas (?)
sűrűségű – sajátidejében, amely most sem lehet más, csak szingularitások sorozata. Egy hihetetlenül furcsa
PONT.
T: Ez az Univerzum? (Csalódottan néz).
G: Lényegében igen. Egy Schwarchild-gömbszerű, de hullámokból épülő dinamikus valami. Rétegezett tér, és
rétegezett információ. Minden virtuális másolat a kezdeti forrás másolata, a másolat másolata, és annak is a
másolata. Ezeket csak a causalitás sértés tartja a létezés különböző szerveződési formáiban és időbeli
virtualitásuk csak addig maradhat a létezés megnyilvánult táncában, ameddig a fraktális ősforrásuk ezt
meghatározza. Ekkor dől el, hogy ki az igazi és ki a tükörkép.
T: Logikus, hiszen így kezdtük az építkezést. Már a tér születésénél is. Azt feltételeztük, hogy a saját múltjába –
időben előbbi szingularitásába – rohanva teremtődik az önfenntartó térforrás. (G: az Anya belsejében)
Majd ugyanígy a fény, a térben született téridő(k). '
G: Térek, így mondták régen. Az anyagban kissé más a helyzet, mivel a részecskékben a rotáció és a frikció50
nem egyirányú, (mint a térforrásban, vagy a fényben), hanem női és férfi jobbos és balos, mint a női és
férfiruhák gombolása.
T: Mivel a folyamat fraktálisan felgombolyítható, vagyis ha visszafelé haladva sajátidőben a kiindulási pontig
jutsz, (hihetetlen..!) akkor a Világegyetem teljes létezésének lehet valamiféle kezdő, az egész későbbi
következményt kifejező algoritmusa?!
G: Logikusan lehet. A dolgot visszafelé lejátszva már kezdeti paraméterekben el van rejtve a későbbi kifejlet. De
mert az Univerzumot is érheti – pld; egy másik független Univerzum részéről – megjósolhatatlan behatás, így
mégsem végletesen determinisztikus az egész. Nem fatálisán az. Ha megnézel egy Mandelbrot függvény által
rajzolt szép színes ábrát, akkor ez nem nagyon juttatja eszedbe, hogy milyen pofonegyszerű függvény alkotja
meg ezt az egészet. Egy részletébe beleutazva újabb és újabb világ, újabb és újabb fantasztikus, részletek
tárulnak eléd. Végtelenül élvezkedhetsz vele.

108. ábra: A mandelbrot-halmaz egésze

109. ábra: A mandelbrot-halmaz egy kis része

Vagy itt van ez a kép. Ez is egy egyszerű fraktálfüggvény rajzolta táj. Így alakult ki.
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110. ábra: Ez is egy fraktál függvénnyel írható le!

Azután ez a kis szent karfiol, (ahogy az egyetemista barátaim nevezték el) Félelmetesen hasonlít a részecskék
belső fraktális világához. Csak, az sokkal bonyolultabb. De ez azért mégis jó kép! Segítség az
elgondolásukhoz.

111. ábra: A Szent karfiol

A felszínt a fiatalok, a legutoljára rajzolt ágacskák tartják fenn. A Kabalában meg az áll, hogy a világot a
gyermekek tartják meg a megfogható létezésben....
T: Juj! A Böhménél is olvastunk valami nagyon hasonlót! Ha ez a dolog nem lenne, akkor a világ megfoghatatlan
semmi volna. Nem lenne megfoghatóság és megállhatóság, hiszen minden teljesen traszcendens lenne. Olyan
mint a tér, vagy a fény.
G: Úgy is van! És olvasd csak el a Bibliában a nagy vándorlásokat és pusztulásokat! Ez a részecske felszíne?
Talán az.
Itt az indiai mandulában négy királyról és azok fraktális tachion-világáról lehet szó? Négy törzs indult
Északra, Délre, Keletre és Nyugatra. Van ilyen a Bibliában is. Izraelből nem nagyon lehet nyugatra menni,
mert ott a tenger van!
T: Sok ilyen ellentmondást találtam a szövegben.
G: A feleségem meg az állandó mészárlástól, százezrek leölésétől, meg a birkanyájak vetéseken és országokon
való állandó terelésétől volt ki akadva.
Nem is voltak annyian egy-egy országban! 5-10 ember már nagyvárosnak számított. Évek óta forog a
fejemben, hogy ez hit vagy tudás. Az ötezer éves Ji-Csing -ben talált kódrendszer azt súgja nekem, hogy
tudás. A Kuákból az átvágott az egyes, és így kialakul a hihetetlen komplementer-sor itt a számsor végén
rámutat arra, hogy nem véletlenről van itt szó!
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112. ábra: A Kuák és a bináris számrendszer kapcsolata

Nézd meg! Ez nem lehet véletlen! Egy konzultánsom szerint gyanús, hogy ebben a DNS teljes logikai kódját
súgták át az idők távolából az ősapáink. De meglehet, hogy ezek az előrelátó ősök mi saját magunk voltunk,
egy másik, akkori testben. Akkor még megvolt az előrelátás biztos tudása? Zarrathustra mindenesetre
pontosan időzítve mondta, hogy mikor fog újra megjelenni a Földön. Ez a huszadik századra lett jósolva.
Marduk ugyanígy mindent előre eltervezett. Ezer évekre előre. Miért? Mert tudták.
T: Mert még meg tudták tenni! Mi meg el se tudjuk hinni, vagy képzelni az egésznek a realitását sem!
G: Van a négyféle építőelem a géneknél. Nevezzük őket A-B-C-D -nek, vagy piros-sárga-zöld-kék -nek, vagy AT-G-C-nek az Adenin-Timin, Guamin-Citozin párok szerint, amik a cukorfoszfát vázon sorakoznak, az most
mindegy... Akkor az minden színből tizenhat...
Van itt ez a 3-6-12-24-48. Ez jó lehet a kromoszómáknál. Ez a 0-1-2-4-8-16-32 meg jó lehet a sejtek
mitózisánál51. Ez összesen 63. Osztódásnál a sejtek 63-ig őssejt-tipusúan osztódnak, ezután áttérve a kilences
többszöröseire differenciálódva osztódnak. Bello barátom talált rá erre a belső rendre. Meg kellene nézni
kombinatorikai szempontból is, és permutációs szempontból össze kellene vetni a citogenetika52
tapasztalataival.
Biztos vagyok benne, hogy az őseink nem véletlenül rejtették egy jóskönyvbe a tudásukat. Mert ki a fene
őrizget egy unalmas képletekkel telezsúfolt fizikakönyvet az élete árán is! Még a fizikus is csak az életét menti
egy katasztrófában. Egy birkapásztornak meg csak alágyújtónak jó, semmi másra, mit törődik az egy
elpusztult világ romjain az „értelmetlen” firkálmányokkal, meg szövegekkel, betűkkel és számokkal. Jó
száraz. Jól ég. Ez a lényeg neki.
T: A jóskönyv, a misztikus dolog mindig jobban izgatta az átlagembereket. Az azért mégis más!
G: Hát persze, de az átlag feletti tudásúak pontosan arra áldozzák az életüket, hogy az átlagemberek ne legyenek
átlagemberek, hanem emelkedjen a tudásuk. Értelemszerűen nemcsak a reál, hanem a humán tudást is ide kell
értenünk. A zenét, a festészetet, építészetet, szobrászától, vagy a népművészetet is. Amelyik népnek nincs
költészete, zenéje, irodalma, sajátos kulturális arculata, az a nép valójában nincs is. Nincs nációja,
csoportszelleme, individuálisan elkülönülő tudata. Nincs honvágya, de hazája sincs. Ezért pontosan ezek az
átlagfelettiek a veszélyesek egy gyarmatosítóra nézve, hiszen annak a beolvasztás a célja. Tudtuk, hogy az
orosz nem marad örökké, százötven év alatt sem lettünk törökké! – mondják a magyarok.
T: Ez alapvető jog.
G: A diktátorok ezt sokszor másképpen gondolják. A rómaiaknak egy kicsit több eszük volt a birodalom
építésében.
T: Nem is dőlt meg 77 év alatt, hanem fennállt vagy 2000 évig.
G: Ugyanúgy vagyok a tudománnyal és az iparral is. Amelyik országnak nincs tudománya, annak az országnak
nincsen ipara sem, és így nincsen függetlensége sem. A multinacionalitás gyakran az iparosítás mögé bújtatott
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mitózis: fonalas sejtmagoszlódás, amely során a kromoszómák hosszában kettéválnak
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citogenetika: az öröklődés sejttani alapjait, a kromoszómák tulajdonságait kutató tudományág
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neokolonializmus. A sajátos arculat itt is lényeges. Olyat készíts, amihez van hozzávalód, és tudásod is.
Lehetőleg készterméket, és azzal jó áron kereskedj. A mozgás az élet.
...És itt politizálás és ipar-kereskedelempolitikai fantáziálás közben kimondtam a lényeget: A mozgás az élet!
A létezés már maga a mozgás. Nem áll semmi másból, csak a létezésből. Van. Vanság. Vanocska, Éli.
T: Önvaló, ami magából a létezésből van. Nem anyag, és még csak nem is energia. Mindennek a potenciális
lehetősége. Valami, ami törvény és törvényszerűség, létezés és léteztető, teremtő és fenntartó is. Ezt mondta
régen a monoizmus is.
Ennek a valaminek a kezdeti paraméterei az Univerzum nagy volumenű determinánsai is. Kezdet és a vég.
Alfa és ómega. Élet és pusztulás, melynek a kezdet a vég is, hiszen szinguláris pont, amelynek egymást követő
oszcillációs rétegei sem mások; mint szinguláris gömbök. Ilyenek kívülről és belülről is. De nem ilyenek a
réteg sugárirányában, hiszen itt – bár minden bennük elgondolt forráscentrumú gömbfelszín is szinguláris,
mégis analóg az időréteg a vastagsága irányában.
G: Pontosan. És innen „more matematico” követhető a teremtés, vagy teremtődés. Nem hit kérdése. De a világ
minden vallása ugyanennek a részeit őrizgeti. Logikailag keresd a tudást és ne fanatikusán elvakulva. Minden
kő a bölcsek köve. Mindenben benne lehet. Benne is van!
Ugyanerről a kezdeti multiplikációról beszélnek, ugyanerről a geometriai logikáról, ugyanerről a fraktális
hierarchiáról. A többit önhitt emberek tették hozzá, így a szövegekben sok az exceptis excipiendis53. A tudás is
errodál. Aki nem a mestere; az a hóhéra.
T: És ezzel Horátiusnak hitték magukat! Exegi monumentum aere parennius54.
G: Csak az ő ércük rossz szerkezetű, így sokszor kilóg a rozsdásodó lóláb. Szerencsére nem értettek a
számítástechnikához, így bölcs elődeink rejtvényeit kontár módon másították meg.
T: A verses Szentírásoknál az eltérő stílusjegyek és a gyengébb, ötlettelenebb verselés is segíthet, mert olvastam
a fordítók megjegyzéseit arról, hogy némely részben feltűnően gyengébb képességű valakinek a kontárkodását
figyelhetjük meg. Máshol a sorvégi chekk summák, vagy a szövegbe rejtett egyéb ismétlődő kódok segítenek
majd. Ezekre rájöttek az izraeli Egyetemen is.
G: Igen, és még sok izgalmas dolgot találhatunk! Olyanokat, amire még ma sem képes a tudományunk. Ha a
részecske belső szerkezete ismert volt az ókorban, akkor csak butultunk. Egy genetikai kódleírás táblázata a
citogenetika csúcsa. Ez egy egyszerű embernek csak zacskóragasztásra való papír. A-T-T-A-G-C-T-G-C..
„értelem nélküli” betűk 20 köteten át. Micsoda badarsági Egy mai iskolázott embernek is zagyvaság. Fel sem
ismeri az értékét. Ettől persze még jó ember, hiszen csak tudatlanságában ragaszt belőle zacskót. Ha
írástudatlan, akkor ez fokozottabban kiéleződik. Bár meglehet, hogy majd egy ilyen egyszerű lelkű ember őrzi
meg a tudást, pontosan azért, mert nem érti, de tiszteli a számára kissé misztikus tudományt.
Itt előtted zajlottak a nagy felfedezések. A semmiből. Anyag és fény. Szándékos volt a választásom.
Mindkettőről butaságokat beszéltünk és tanítottunk? (Parkinson hierarchiáról alkotott törvénye jutott az
eszembe.)
T: Hát. Jó nagy meglepetést okoztál nekem is! Annyi szent! Az eredmény kétségtelen, így tőlem máris megkapod
a Nobel-csontot. Kettőt, mert az elektronfolyadékért is jár egy.
G: Csíííz a sztárfotóhoz. De a nagy dicséret közben eszembe jutott valami! Figyelj!
T: Na mit sütöttél ki?
G: Technológia.
Megy a repülő a levegőben. Mi a repülő a levegőben? Egy sűrűbb atomi közeg egy sokkal ritkábban. Megy a
hajó a vízben. Mi a hajótest a vízben? Egy sokkal sűrűbb közeg a ritkábban. Milyen az ideális forma a
haladáshoz? A parabolikus. A sebesség – a mozgással szemben fellépő közegellenállás – függvényében első,
második, harmadik, negyedik hatványú parabola. Most az a kérdésem, hogy miért így élezzük a
szerszámainkat? … hogy azután állandóan köszörüljük!?
T: Most hogy kerül ez ide?
53
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G: Várjál csak... Vettem egyszer egy ilyen kis elhullott agancsot egy öreg farmertől, aki az erdőben találta. Csak
úgy megtetszett, meg azután még sohasem volt saját agancsom. (T: Hihi! Biztos?) Fogtam, és betettem a
zacskó tej mellé a szatyorba, amit akkor vettem a boltban. Nézegettem, de nem volt túl hegyes. Olyan
tompácska vége volt. Megyek száz lépést, és szól egy néni, hogy folyik a tej a szatyromból. Nocsak!
Nézem, és látom, hogy az agancsocska kibökte a zacskót. Azért egy ilyen zacskó eléggé szívós anyagból van!
Nagyon elcsodálkoztam a dolgon. A spriccelő tejet bekebeleztem, és visszamentem újért, mert a gyerekek
várták. Visszafelé még – 35 fok árnyékban – beléptem a kocsmába, mert dolgozott bennem a liter tej, így egy
kis dolgom támadt, és eme elvonult tevékenységem közben leesett a fatantusz. Lenéztem. Az is parabolikus..
Nézem az agancsot, az egy-két hatvánnyal hegyesebb parabola!
T: Hihihaha... Értem mit akarsz! Behatolni; de nem roncsolni, vagy behatolni; és roncsolni. Magának a
szerszámnak ezenközben a célra optimálisnak kell erre lennie, hogy ne sérüljön egyik esetben sem. A hegyes
nem válogat, de azonnal letörik a csúcsa. Megsérül.
G: A behatoló kúpnak is van titka, mert például; másképpen köszörülöd a fúródat az öntöttvashoz, és másképpen
alumíniumhoz. A szerszámod élszögének a kristályszerkezet szerint kellene, hogy változzon. Jó, ezt
felismertük, de csak néhány anyagra írja a szakirodalom. A rossz szögű fúrót, meg állandóan köszörülgeted,
de csak néhány szaki tudja érzéssel kibénázni a kívánt csúcsszöget és a vágóélet. Szinte véletlenszerű az
eredmény. (Azért láttam már néhány helyen szögmérővel előrajzolt szögeket a köszörűasztalon. Jól is vittek a
fúrói a polgárnak).
T: Nálunk csak nikkelezett saccmérővel köszörülgetik a fúrót, meg a szerszámot a lakatosok.
Te! Otthon az acélkorongos késélezőm meg egyenesen konkávra hántolja a kés élét.
G: Mindegy, legalább örülnek a késgyárak.
T: Folytasd csak az előbbi parabolikus történetet!
G: Látom tetszett a pisiszex! Egyszóval úgy gondolom: parabola.
T: Tényleg egy szóval mondtad!
G: Mivel is fárasztottalak az elején? Közegellenállással. Nos; amikor az esztergakés halad a munkadarabban,
akkor egy keményebb (sűrűbb?) anyag halad egy lágyabban, vagyis ez is közegellenállás! A jól menő
hanglemezgyár megalkuszik a lemezjátszótű gyárral, hogy egy kicsit hegyesebb tűket gyártson, és az újfajta
tűkkel a lemezjátszód átmegy lemezvágó gépbe, szépen kiszedi a barázdákból a gerezdeket. Vagy kiugrik, és
áthúzza a lemezt: kreshsss. Akkor állítod a balanszot55, hátha a gyerek elcsavarta, és ekkor meg szánt a
barázdában. Hagy fogyjon a lemez!
A szerszám élén található atomokat egyre kevesebb és kevesebb komplextér ereje tartja a helyén, és az
hőelvezetés is egyre romlik az él felé haladva. A parabolikus „élnél” vagy „hegynél” ez sokkal
barátságosabban alakul. Maguk az erőhatások, és így a megmunkálást energia is.
T: Ezért folyatjuk a kenőlöttyöt – a víz és az olaj keverékét – a megmunkálás helyszínére.
G: Ezért. De a lötty mindenhova megy, csak a két fém (anyag) találkozásához nem nagyon. Az öreg szakik
szerint a forgácsot kell figyelni, mert az mindent azonnal elárul. Az elszíneződése, a töredezése, a hangja. Ez
az anyag minőségére is jelzéseket ad a szakember számára.
A legbarátságosabb az lenne, hogyha a parabola élén lépne ki a hűtőfolyadék, hiszen ezzel a kés hűtése és a
megmunkálandó kenése is megoldódna. Ha eléggé nagy a nyomás, vagy a vágási sebesség, akkor egyfajta
vízpárna – ha jól érzem, négyzetesen ellenálló felszínt alkotna itt – ami megakadályozná még azt is, hogy a
szerszám és a munkadarab egyáltalán összeérjen. Még nagyobb folyadéknyomással, pedig akár vághatsz is. De
hiszen ilyen technológia van is, csak a konzervatívok ragaszkodnak a megszokotthoz.
T: Lézervágónk is van, csak nem elterjedt. Drága és félnek is tőle. Majdnem babonásán. Pedig a kazánlemezt is
elviszi.
G: Igen, de azt a gázvágó is elvágja, az pedig sokkal olcsóbb. Vastag ólomtömböt vágjon a gázpisztollyal! Az
már zűrösebb. Furcsa dolog a konzervatívizmus. Ez néha még indokolt is. Fontolva haladás; mondták az
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öregjeink. De haladás. Haladás vagy halódás. Németország attól lett naggyá, hogy a háború után széthordták
gyárait a győztesek.
T: Úgy elgondolkoztam az előbbi fura ajánlatodon. A megmunkáló éllel. Igazából ezen a módon egészen újszerű
anyag-megmunkálási módszerekhez lehetne eljutni.
G: Ezt a vízágyús módszert főképpen csak vágásra applikálták. Ezt talán ki lehetne dolgozni például a forgácsolás
területén is. De ez is eléggé pocsékoló technológia. Nekem a fémkerámiák az igazán szimpatikusak, mert
azoknál alig van veszteség, hiszen lényegileg a kész méretre és alakra gyárthatók. Korróziós szempontból is
jobbak, és a kopásállóságuk messze veri az egyéb módon készült alkatrészeket.
Csak az a baj, hogy a fémkerámiák gyártása sem olyan egyszerű. Valahogy azon fantáziátok, hogy a
tenyésztett alkatrészek lennének a leggazdaságosabbak. Ezek a növesztett alkatrészek olyan stabilitást
nyerhetnének, hogy nem rozsdásodnának el a föld alá elásva se, és mivel a kristályrácsuk tenyésztett lenne,
nem lenne annyira tele diszlokációs kristályhibával, mint a mai termékeink.
T: Ez totális fantazmagóriának tűnhetne, ha nem olvastunk volna az önmaguktól regenerálódó selejtezésre váró
tankmotorokról, amiben a raktározás közben kinőttek a lekopott fogaskerekek. A dolog persze nem jöhetett
volna létre, ha „becsületesen” kicserélik belőle fáradt olajat. Mivel ekkor egyúttal a visszaépítéshez való
építőanyag is eltávolítást nyert volna. A kiskatonák ott is lusták.
G: Azért megnézném a visszanőtt részeknek a mikroszkópos metszetét! Nagyon tanulságos volna!
Mibe is nőhetett vissza, hogy így visszanyerte a régi alakját? Az eredetileg, valamikor megvolt egészet
hordozó holografikus terébe? Ez jól alátámasztaná a gondolataink helyességét. Az izgalmas az, hogy azok az
alkatrészek ötvözetek voltak. Vagyis valószínűleg ötvözetek is lettek a regenerálódott részek.
T: Az olajüledékben az volt, ami az alkatrészekről hiányzott. Visszavándorolt a helyére. Nagyon pontos lehet a
jelenség, ha kellő szilárdsággal „visszanőtt” a fogaskerék, és például nem értelmetlenül egybenőtt
fogaskerekek alakultak ki a beolvasztásra váró fészerben „rohasztott” motorban.
G: Bizonyára ezért vették észre a dolgot, hiszen a kikopott tankmotorok meglepetésre úgy indultak mint a
schafhausen. Erre figyeltek fel.
T: Nagyon hasonló visszaépülést figyeltek meg az autókarosszériák korróziója ellen kitalált elektromos
védelemnél is, hiszen ott is benőttek a lyukak a karosszérialemezeken.
G: Én ugyan nem próbáltam még, de olvastam nagyon hasonlót a hagyományos szárazelemek újratöltéséről.
Annak idején komoly elemmizéria volt, így mindenfélét kitaláltak a megszorult feltalálók. Itt nem
egyenáramot használt a feltaláló, hanem egy kicsit váltós fűszerezésűt.
T: Milyet!? Hogy érted ezt?
G: Ilyet. Ide lerajzolom. Ezt egészen egyszerűen ügy állíthatod elő, hogy egy Graetz-kapcsolású hídba beleteszel
még két ellenállást, ami lerontja az egyenáram egyik irányú hatását, így kapod az előbbi „krumpli-szinuszt”.
Annak idején az a cikk is azt állította, hogy nemcsak hogy feltöltődik a „kirügyezett”, kilyukadt cinkhenger az
elemen, hanem vissza is nő a helyére. Szépen begyógyul. Lehet, hogy kipróbálom a dolgot, mert addig csak
fantazmagória. Szerencsére akad itt a polcomon néhány teljesen döglött elem. (Csak az van). Ugyanígy izgat
egy másik fura eljárás is, csak valahogy sohasem vettem magamnak a fáradtságot, hogy kipróbáljam.
T: Micsoda?
G: Ennek semmi köze az előbbiekhez, csak a soha ki nem próbáltak polca megbolygatása ürügyén jöhetett elő az
eszem tokjából. Egy színes fényképezési eljárás, amit fekete-fehér filmre lehetett csinálni. Ez is ősrégi ötlet.
T: Ez nem a Technicolor eljárás?
G: Nem, ez egy egészen más dolog. Bár a színszűrők miatt kicsit tényleg hasonlít.
Állítólag (sztereo?) színes képet ad, két fekete-fehér DIA képkockából. A felvételeket egy zöld és egy bíbor
szűrőn át kell elkészíteni, és ezután ha jól emlékszem az egyiket a zöldes szűrőn át, a másikat csak úgy feketefehéren ugyanarra a helyre kell vetíteni. Azt ígérgették, hogy ettől rendesen kiszínesedik.
T: Azért kíváncsi lennék én erre! Hogyan lesz a két színből mindenféle?
G: Valamilyen komplementer kioltogatással, vagy hozzáadogatással? Én is kíváncsi vagyok. Jó lenne kipróbálni
egyszer. Csak mindig lusta voltam összerakni egy ilyen speciális kamerát. Kicsit fúrni, faragni kellene vele.
De sokat tanulhatnánk belőle a fény természetéről.
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Két helyről készült rendes színes DIA-képeket már nézegettem sztereo kukucskában, az valóban térhatású. De
ez? A diffrakcióra is csak azért jöttem rá, mert autójavítás közben átnéztem a dűznin, amit már kínomban
szedtem ki a porlasztóból.
T: Érdekes lenne, ha működne!
Ez a TV színes technikában is jó lett volna. Már akkor, amikor elkezdték. Ma már nehezen lehetne erre átállni.
Bonyolult lenne megcsinálni a lefelé kompatibilitást.
G: A szín és a mozgás mindenesetre szorosan összefügg. Most még az kérdés, hogy vákuumban is van-e eltérés a
különböző színű fénykvantumok között. Én ezt feltételezem.
T: Nagy jelentősége lenne, ha ezt kijönne a mérésekből, mert ennek ódiumai kihatnának világegyetemről alkotott
elképzeléseinkre is.
G: Feltétlenül, így fázisbeli eltolódások félrevezethetnek minket színképeinknél is, meg máshol is, de jó is, mert
ez egyúttal új információk megszerzését is lehetővé tenné, mert fázisbeli elcsúszás analízisével nagyon pontos
távolságmérési eljárás kerülne a Csillagászok kezébe.
T: De milyen hihetetlen előrejutást jelentene gravitációs hullámok analízise! A fénynél vagy a rádióhullámoknál
sok nagyságrenddel informatívabb!
G: Nem lehet kétséges. A téridő hullámai mindenről elhozzák a legaprólékosabb mozgási információkat is, és ami
létezik, az minden, de tényleg minden szerkezeti és elmozdulási információját szertesugározza a végtelenbe, és
ezzel nem egy homályos pacni lenne a Plútó és Charon, hanem még azt is megtudhatnánk, hogy mi van a
belsejében.
Egy kis ravaszkodással nemcsak a jelenlegi, hanem még a múltbeli képekhez is hozzá lehetne jutni, így olyan
dolgokat is pontosan és képszerűén megláthatnánk, amire a fény optikai vizsgálatával még reményünk sincsen.
Itt a felbontásnak nincsenek olyan korlátai, mint a fénynél. Vagyis talán vannak korlátai, de ezek messze azok
felett a határok felett vannak, amelyeket manapság lehetetlen és áthághatatlan falnak hiszünk.
T: Hát persze, mert a hullámhossz is sokmilliárdszor rövidebb, így azután ez az információhordozó képessége is
sokkal árnyaltabb lehetőségeket kínál.
G: Ez nem szaturál úgy, mint a fény!
T: De mivel detektálnád?
G: Már meséltem erről! Nem emlékszel?
Ma mindent termikus zajnak hiszünk, és keményen dolgozunk a megszüntetésén. Éteri zajnak is mondjuk, (bár
az étert – mint olyant – a tudomány manapság tagadja) és ez a zaj átfogja az egész általunk detektált
elektromágneses spektrumot. Na ezt kell mérni és felhasználni!
T: A zajt?
G: A zajt. Mert ebben zajlik minden. A titok a zajszínképben és a löketanalízisben van.
T: Mi a frászban?
G: Mi az amit vizsgálni akarsz? Az anyagi rezgéseket, az anyag szerveződési, létezési halmazait, és ezek
megnyilvánult perturbálódó információs közegét. A keringő elektronok zaját, esetleg azok molekuláris és
kristályzaját.
Azt már vizsgálgatjuk. A mágneses változásokat detektáló és a tűheggyel, alagúteffektussal vizsgáló
műszerünk is ilyen. Az STM. Ezek a mikrovilágra vannak kihegyezve. Ennél, amit én ajánlok, nem a közeli
objektumokra kellene ezt megépíteni, hanem a távoliakra. Ha a létezők hullámrétegeket keltenek, akkor az
mindenhová változás nélkül jut el.
T: Óóó.. Értem mit akarsz kihozni. Ezért is hívták szabadságnak! Ha a gravitációs hullámok birodalmába sikerül
behatolnunk, akkor kitárul előttünk az Univerzum! Ki akar akkor majd rádiózni?! Értem már!
G: Ez az. Ez a lehetőség. A kishitűnek zárt és megismerhetetlen, a nyíltabb hitűnek áttetsző. Az a valami, amit mi
eddig kellemetlen zajként megpróbáltunk csökkenteni, kiszűrni a műszereinkből; erősítőinkből. De mitől is
eredhet? Azt mondtuk rá, hogy termikus zavar, ami az atomok hőmozgása következtében jön létre. Bla-blabla. Ez persze igaz is, hiszen a gerjesztettségi szint emelkedésével ennek a zajszintnek az emelkedését is
detektáljuk, de egyáltalán nem olyan mértékben, ahogyan ez elvárható volna. A rezgő, mozgó atomok
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elmozdulásai lökdösik az anyagban lévő vezetési sávba került elektronokat, a fémekben az elektronfolyadékot,
és ezzel valóban keltenek elektromágneses zajként jellemezhető jelenségeket. De ha ez a zaj olyan hatalmas
lenne, akkor például egy acélkohó közelében lehetetlen lenne a rádióvétel, hiszen itt megawattos hőteljesítménnyel cikáznak a vezetési sávba került szabadelektronok. Nem tudom pontosan mennyi sugárzódik le
ebből, de meglehetősen amatőr módszerrel már vizsgáltam ezt a lehetőséget.
Az igaz, hogy csak egy kis tranzisztoros rádióval, de megkíséreltem ennek a vételét. A rádió szólt, a zaj meg
nem erősödött a kohó közelében. Akkor sem, amikor csapolták a vasat. A kávédaráló sokkal intenzívebben
zavar. Igaz, hogy a szikra hőmérséklete sokkal magasabb. Megkíséreltem hát egy magnéziumszalag égetésével
a zavart kiváltani. Az sem zavar, pedig ott is magas hőmérsékleten, úgy 3000 C°-on gerjesztettek az
elektronok.
A Nap az igen. Azt jól tudtam mérni az iránymérő vevőmmel. Az aztán sugároz! Pláne a magas
frekvenciákon!
Azt kérdezted az előbb, hogy mivel lehetne a gravitációs hullámokat detektálni? Sok mindennel lehet. A
világon mindennel; amiben a létrejött deformációkat könnyűszerrel átalakíthatjuk a számunkra kellemes
fizikai változássá. Olyanná, amiben jártasak vagyunk. Lehet ez például egy elektrétkristály, piezo, de lehet egy
mágnes is, amiben szintén fellépnek a dimenziórétegek által keltett, általunk is kimutatható jelenségek. Olyan
anomáliák, amelyek már jól detektálhatok, és ezután könnyűszerrel feldolgozhatok.
T: Így, az elektromos, vagy mágneses jelekből képet vagy akár hangot is lehetne detektálni?
G: Feltehetően igen. Talán nem lesz könnyű, de úgy érzem lehetséges ennek a kidolgozása. Építtettem ilyet. Itt
van. Egy többszörösen árnyékolt csőben a két végén elhelyezett érzékelőkkel sikerült olyan érdekes
anomáliákra bukkannom, amelyek az ekliptikával együtt fordultak. Ez jelzi azt, hogy vannak ott valamiféle
nagyon nagy zajú források. A Napot is intenzíven jelezte ez a műszer. Vagyis nem reménytelen ezt megoldani.
Az érzékelő úgy fél fokos nyílásszögű.
T: Ó! Az már szép teljesítmény. Már majdnem olyan, mint egy lézer. És mekkora jelet ad ez a nikkelezett
homálymérő?
G: 10-250mV-ot
T: Az már nem is kevés. Működik?
G: Hát hogy a csudába ne működne! Na kapcsoljuk be! Várjál... itt a FET-es műszerem, és itt rácsíptetjük. Már
ketyerészik is.
T: (Izgalommal nézi).
G: Na figyelj, így ne lóbáld, mert akkor óriási jelek jönnek belőle, és félek, hogy elkattan a műszeremben az
erősítő. Nos. Keressünk vele. Itt az ekliptikán már találtam is. Innen a szobából! Na. Na, itt van. Figyeld!
T: Milyen kis ponton… itt felrohant 200, 340, 350, 340, 100, 340.
G: Itt kell lennie valaminek, ami felizgatja a detektoromat.
T: Mutasd! Én is megkeresem.
G: Na ott is van!
T: Tényleg szuper.
G: Ez még csak a pick-up.
T: Egy mechanikus scennerben megforgatva már így is fel tudnánk dolgozni valamit róla.
G: Persze! Mondtam, hogy működik.
Ugyanígy a tér energiáját is felhasználhatnánk. Ez csak rezonátorok és ügyes hangolás kérdése. Innen direkt
módon is komoly villamos energia állítható elő. Erről sokat pusmognak mostanában, de kevés a konkrétum.
Itt két út van. Az első a direkt elektromos kicsatolás. Ez a térgeometriákkal épített és tájolt szimmetriákban
megépített antennák, vagy kristályok segítségével működhet. Itt a geometriai elrendezés a mérvadó és
lényeges. Persze el kell térni az eddigi geometriai sablonoktól, amit az elektronikában használtunk, és gondolj
most a tér geometriájára, ami ugye egy oktaéder alakú forrást jelentett. Ezzel kell rezonanciába jönnöd, tehát
erre kell ráutazni a rezonátorod kialakításánál. Orientálva.
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T: Úgy gondolod, hogy ez majd megdönti az energia-megmaradás törvényét, és megcsinálhatod a perpetuum
mobilét. Nem vad ez egy kicsit? (Nem mondja komolyan, szeme sarkában már erőteljes a cinkosság).
G: Nem dől itt meg semmi, csak a sületlenség!
Ha a téridő hullámszerű rétegekben terjed a centrumából kifelé, akkor ez hihetetlen munkavégzésre képes. Ha
a galaxisokat ki tudja sodorni, akkor néhány nyavalyás elektronnal miért is ne tudná ezt megtenni?
T: Na? Mondjad csak?
G: Arra kell itt ráutazni, hogy azt a mozgást, amit a téridő-deformáció okoz, felhasználjuk arra, hogy kellemesen
(egyirányba) szivattyúzzuk vele az elektronfolyadékunkat. Ravaszul teljesítményszabályozott rendszert kell
majd készíteni, és lehetőleg olyan zaj spektrumban, ahol elegendően nagy a kavalkád.
Azt tudjuk, hogy az elektromágneses sávban vannak zajosabb, és csendesebb spektrális részek, amelyek
várhatóan azokon a helyeken intenzív a dolog, ahol sok azonos anyag kelti ezt.
T: Az azonosat úgy érted, hogy tiszta anyagtömegek? Egy anyagból lévők?
G: Neem. Amiből sok van, az nagyobb intenzitással zengi a sajátját. Gondolj a Hidrogénre, és a 21 cm-es
zajsávra!
T: Jó. Értem már mit akarsz.
G: Nos ezekre kell rezonátorokat építeni. A vízre a vízmolekula geometriája ad jó detektort, a térre meg az
oktaéderes elrendezés, vagy a szamárium mágnesek. De azt is el tudom gondolni, hogy sík spirálba tekercsek
egymásra rakva szintén érdekes eredményt adhatnak. Itt is lényeges a geometria és persze a menetszám is.
Meglehet, hogy tájolni kell a térforrásra. Ezt csak nagyon türelmes munkával lehet megtalálni. Mondjuk:
csinálj egy oktaéder alakú, permanens mágnesekkel fűszerezett trafót!
A geometria helyes méreteinél és alakjánál és irányánál a ketyere szivattyúzni kezdi a benne tespedő
elektronlöttyöt, és azzal már a célnál is vagyunk. Beadjuk a szabadalmat és megrendeljük a temetésünket.
T: Az biztos! Nem végelgyengülésben halnál meg! Ez igaz. Sok érdekcsoport találna a zsebére károsnak.
G: A másik, a mágneses út, ahol a mágnesmotor fantazmagóriája a mechanikus forgást, a mágneses trafó pedig a
teljesítmény sokszorozás lehetőségét kínálja.
T: A mágnesmotorok?
G: Itt is kellemes munkapontban kell gondolkozni. Amit a teljesítmény kivétel kiránt, azt a tér ellenállhatatlansága visszarántja.
T: Ekkor ugye a mágnesek statikus erejét próbálják dinamikusra átváltani?
G: Igen, és nem is sikertelenül. Már a század első felében voltak erre sikeres kísérletek. Láttam ilyen működő
modellt is. A trafós dologra visszatérve mi egysíkúan gondolkodunk az elektronikában. Mondjuk; nézd meg
ezt az EI trafóvasat. Ha ettől elszakadsz, akkor érdekes dolgokra bukkanhatsz. Négy E, de kettő mágnesből.
Kihangolt, rezonanciában működő kis ellenütemű tekercseket prücögtető multivibrátor, és szekunderek az
energia kicsatolásra. Meglepő lesz!
Ha a trafód önrezonanciája ráadásul a térnek egy zajos helyére is esik, akkor meg huszárosán beindul! Olcsó
játék, és érdekes!
T: Az urnát meg rakosgathatja az özvegyed!
G: Kaland, az kaland. Szeretném, ha az ellenségem unokája még láthatná a viruló természetet!
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TIZENHARMADIK BESZÉLGETÉS
Az energia információja
Tiberius: Akkor kezdjük azzal, amit a felvétel előtt már igyekeztünk összefoglalni!
Szóval te az anyagot is gravitációs hullámokból, itt is főképpen ellenkezőleg csavarodó tachionok esemény
horizontjainak játékából építed fel. Ettől lesz megfogható is. Ezek – mármint a részecskék – nagyszámú
forrásból állnak, és ezek igazából csak egymás másolatai az állandó és sorozatos okságsértés miatt. A másolati
források állandóan keletkeznek és pusztulnak is egy kerengő, kifelé áramló rendszerben, 5 és 3/4 rétegben
kifelé terjedve. Ezek a teremtési napok. Egy ilyen nap ezer évig tart. De ez az ezer év igazából a részecske
sugarában kb. 1/6-nyi távolságú. Minden távolság időbeli.
Azt mondtad, hogy az anyag neutronok formájában születik, bocsánat; neutronfraktálok lefelé is, felfelé is
folytatódó sorozatában. Elektron-neutrínó, müon-neutrínó, tau-neutrínó, neutron, lélek, ...Föld, ...Univerzum.
Ez a Föld-elem, a félspinű barionok. Úgy fent, mint lent. A térről és a fényről azt állítottad, hogy causalitást –
ok-okozati relációt – sértő tömegtelen dimenzióforrásokból áll, ugyanúgy; mint az anyag, csak a tér és a fény
egyirányba forgóak, az anyag két irányba Mármint a forgásuk és a csavarodásuk. A fényben nincs ellene
fordulás. Hosszas beszélgetéseink elvezettek engem odáig, hogy ez az általad elővezetett gondolatsor egy
lehetséges megoldása lett számomra az Univerzum létrejöttének.
Egy biztos! Sok érdekes magyarázatot találtunk, és a mérések is igazoltak már néhány hipotézisedet. A
gondolataidban csak az a furcsa, hogy ezeknek megkerested és meg is találtad a vallási paritásait, amelyek
legalább olyan rendhagyóak egy vallási dogmatikusnak, mint a többiek egy materialista földhözragadtnak.
George: Nem részegültem meg az eredményektől, és tudom, hogy gondolataim, amelyek valamilyen szinten már
a tieid is – hiszen nagyon pontosan összefoglaltad a dolgok érdemi részét – téged is mélységesen
foglalkoztatnak.
T: Igen, végig jegyzeteltem.
G: Miközben teltek a kazetták, járatos lettél ebben az eléggé megfoghatatlan régióban. Itt semmit sem alapoztunk
a „hiszem-nemhiszem”-re, mert ilyennek egy filozófiai-logikai gondolatsorban nem sok keresnivalója van, és
mindig arra törekedtem a beszélgetések közben is, hogy ne rugaszkodjunk el túl messzire a realitástól. Vagy
ne keveredjünk valamilyen követhetetlen matematikai szintre, és arra is figyeltem, hogy ne kényszerüljünk
sznob tautológiába56. Azok a visszatérő ismétlések, amelyek mégis átszőtték a beszélgetéseinket, mindig egyegy új szemléleti síkról mutattak rá a lényeges dolgokra. A hasonlataim és a gondolatok igazolására kitalált
mérési eljárások is a végtelen egyszerűséget célozták. Post tenebras lux.57 Én az egészet keresem és nem a
részt. Azért, mert végre látni szeretnék. Látni és érteni az egészet.
T: Nagyszerű cél!
G: Ez a kíváncsiság mozdíthatja előre a világot. (Legfeljebb hamar megöregszünk).
Már tíz éve is olyan határtalanul elégedetlen voltam a tudomány okfejtéseivel, hogy elkezdtem kételkedni. Ez
a kételkedés mára olyan erős lett, hogy még a szkeptikus akadémikusoknál is kétkedőbbé lettem. A mai
közszemlélet betegesen röghöz kötött. Különösen akkor fog el ez az érzés, amikor olyan türelmetlen hangú,
mondhatjuk fésületlen nyilatkozatokat tesznek jeles tudósaink, amiből azonnal látszik, hogy már harminc éve
kifogyott a fiatalos lendületük. Ezért kezdtem bele ebbe az intellektuális kalandba.
T: Volna itt még tisztáznivalónk! Van még bizonyítékod a hullám elméleted alátámasztására? Mit tudsz még
felhozni a mentségedre?
G: Hát nem elég, amit mondtam? Jó! Vegyük például újra, a te szakterületedet érintő üvegfémeket!
T: Na az jó lesz!
G: Miért alakul olyan furcsán a kristályszerkezete? Mert gyorsan hűl? Ez valami hővezetéssel kapcsolatos dolog?
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tautológia: szószaporítás, szófecsérlés, indokolatlan szóismétlés
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Post tenebras lux: ha tévelyeg is a lélek, de magába száll majd (sötétség után a világosság; a kálvinisták jelszava)
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Hogyan is készítik ezeket a furcsa csilingelő hangú fémszalagokat? Vesznek egy gyorsan forgó hengerpalástot
– például acélból, és erre egy keskeny résen át olvadt fémet, olvadt acélt folyatnak. A szerkezet zizegve köpi
magából a vékonyka fémszalagot, ami már a hengerpaláston megszilárdul.
T: A kristályszerkezete eléggé morbid lesz, mert semelyik ismert kategóriához sem illeszthető a vas-szén
állapotábrában. Fizikai jellemzői is nagyon rendhagyóak. Az öntöttvasnál viszont annyival jobbak, hogy a
közvetlen lemezgyártásnál is elkezdték az ilyen eljáráshoz közel álló technológia alkalmazását. Az olvadékból
való direkt lemezhengerlést.
G: Azért hoztam fel újra a dolgot, mert ez egy egyszerű, de látványos formája a mintaként szolgáló hullámtér
működésének. A villámgyors lehűlés közben az ausztenites szerkezet helyett egy inkább... talán a martenzitesferrites szerkezethez nagyon rokonítható aprókristályos valami alakul ki ekkor. Ez a hengerpalást
kristályeloszlásától és anyagától lehet így, mert ennek a közeli hullámtere erre kényszeríti a
folyadékállapotban ráömlő fémet. De erről is beszélgettünk már akkor, amikor az öntvények voltak a terítéken.
Az eredményt a gyors lehűléssel hozták kapcsolatba, de szerintem nem erről van szó, hanem a komplexterek
hatásáról.
T: Igen, igen. Ez már valóban evidens. Engem még továbbra is foglalkoztatnak az információelméleti vonzatok.
Térjünk még erre vissza!
Ugye azt állítottad, hogy ez a világ originális és másolati forrásokból fakadó hullámokból, gravitációs
hullámokból áll. Anyag és energia egyaránt. Ebből van. Ezek csak szerkezetükben, szimmetriarobbanásaikban
térnek el egymástól, és az általad felvázolt módon valóban el lehet képzelni az összes megtapasztalt jelenség
magyarázatát. Az elméleted abból a szempontból is kellemes, hogy kiterjeszthető az antianyag Univerzum
jelenségeire, vagy az általad feltételezett hipertérre is.
G: Hiperterekre. Mert; ha minden lehetőséget hozzáveszünk, akkor összesen hat teret feltételezek. Ezek
mindegyike egymás számára hipertérnek mondható. Mindegyik az összes többinek hiper. Két hármas
gyémánt. Tér és antitér. 16-16 forráshely. 32 × 4 dimenzió. Már az üres fény és anyag nélküli tér is ilyen
összetett.
T: Egyszóval; ebben a megközelítésben minden lényeges dolog interpretálható? Jó.. Vannak kölcsönhatások is,
és logikusan beillesztetted az időben végtelen gyorsnak feltételezett kölcsönhatást is. Erről azt mondtad, hogy
ilyen már az elektron és proton duálok között is létrejön. Azt a négy vagy öt kölcsönhatást, amit a mai
fizikusok használnak, félretetted, és helyettük egy egységes hullámelméleti hatásrendszert állítottál, amelynek
„semmi köze” nincs, (vagy csak áttételes köze van) az eddig a fizika tudománya által elektromágnesesnek
mondott és egyéb kölcsönhatásokhoz. Ezt nem alapvetőnek, hanem folyományszerűnek mondtad. Te nonHertz
hullámokról beszélsz.
Azt állítottad, hogy a kölcsönhatások a téridőrétegeket generáló időmásolati halmazok következményei, és
ezeknek szerintem eléggé részletes belső tartalmát is értelmes módon felvázoltad. Nem handabandáztál légből
kapott virtuális részecskékkel, hanem minden jelenséget ezekkel az esszenciális téridőrétegekkel magyaráztál.
Einstein rakétákkal próbálta a relativitást megértetni, ameddig te ezt huszárosán kiterjesztetted a tachionokra,
amik ugye tömegtelenségük okán átléphetik a bűvös fénysebességi határt, és ezért jól elképzelhető, hogy azok
valóban egyeznek azokkal a tömegtelen dimenzióforrásokkal, amikből te indítottad el a kozmosz evolúcióját.
A tömegvonzás miértjeire is koherens választ tudtál adni, ami így érezhetően pontosabban és logikusabban
fejezi ki a valóságot. Gondolok itt a jól beillesztett forgásra. Elméleted úgy a makro-, mint a mikro-jelenségek
tartományában is logikusan közelített a megtapasztalt jelenségekhez. Vagyis; a vizsgált kérdések úgy voltak
megválasztva, hogy logikailag minél több alapkérdésre is ki lehessen terjeszteni a logikai értelmet, hiszen ezek
a továbbiakban egymás folyományai.
Ami engem nagyon lázba hozott, az az, hogy itt olyan információelméleti alapokat is felvázoltál, amelyek
szintén következményei világképednek, de ezek teljesen újszerű megvilágításban mutatják meg az
Univerzumunk lehetséges megismerésének útjait, mert ha ki tudjuk dolgozni az általad javasolt és már
próbálgatott elvek alapján azokat az eszközöket, amelyek szinte a ' végtelenből is képszerűén informálhatnak
majd minket, akkor az asztronómia és a kozmológia is új korszakába léphet.
Alapelveidben helyet kaptak a végtelenül gyors dimenziószálas jelenségek és annak információterjedési
lehetőségei és vonzatai, ami híradástechnikánkat változtathatja meg gyökeresen.
G: Majd ha műszeresen is meg tudjuk valósítani...
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T: A nukleáris fizikáról alkotott eddigi képemet mindenesetre úgy szétziláltad, hogy mára már szinte semmi sem
maradt belőle. A te megközelítésed egyszerűen logikusabb. Ennek rengeteg vonzata lesz az
anyagtechnológiában is. Erre már az a néhány mérés is jelzést adott, amit elvégeztünk.
Ami még foglalkoztat az, az információterjedés és átadás kavalkádja. Nálad ez majdnem kaotikus. Szerinted a
részecskéink határozatlansági eloszlása is ebből fakadhat.
G: Tényleg jól eltérítettelek! Haha. De igazán precízen foglaltad össze! Látom, hogy a kaotikus
megismerhetetlenség tana azért még ott munkál benned. Kaotikus, tehát megismerhetetlen? Node nem is
kaotikus, (csak egy kicsit bonyolult) és nem is megismerhetetlen!
Minden minden tereiben riszálja magát. Ennyi az egész. Ezzel még sok gondunk lesz, de úgy látom, nem is a
térbeli szétválogatás lesz az igazán bonyolult, hanem az időbeli.
T: Aha. Mert nemcsak elér ide, hanem attól kezdve minden kavicsban is ott őrződik, amit a detektorunkon kívül
szintén elért, majd ezeket perturbálva onnan is visszhangzik. Akkor a sár is a bölcsek köve? Mégis igaza volt a
sárral pancsoló Agrippának?
G: Ilyen szempontból igen. A hullámkeltők távolság és irány szerint máshonnan zengedeznek, ezért ezt az
optikához nagyon rokonítható módszerekkel szét kell majd válogatni. A bajt valóban a másodlagos,
harmadlagos és akárhányadlagos források jelentik, mert ezt a jelenséget mégsem kezelhetjük majd olyan
könnyedén, mint a fényt.
T: Hát persze. A gravitációs hullámok nem árnyékolhatóak. Mindenhonnan belevartyognák majd a
műszereinkbe.
G: Bele. De a képalkotási kísérleteknél majd meglátjuk, mit is tehetünk. A detektorok polarizáltsága, futásidő
szelekciója, azok lineáris széthúzása, parabolikus másodlagos forrás használata, azonos, de késedelmes
jelszelekció, vagyis szellem-képkioltási feldolgozás mind-mind javíthatja az esélyeinket.
A sokkal régebbi jelek szelekciója viszont nehezebb feladat. De itt bújik az igazi titok!
T: Kimegyünk a Waterlooi csatatérre, és lefilmezzük Napóleont? Hiszen ezek szerint ott van az egész csata a
kövekben. Különösen azokban, amelyek már akkor is a csatamezőn álltak.
G: Ez már az anyagmemória hihetetlenül izgalmas birodalma lesz. Ekkor eljön a tágabb megismerés korszaka.
A távolabbi források szinte síkrétegekkel érik el az érzékelőnket, a közelebbiek görbültebb térrétegekkel. Ez
az első segítségünk. További segítségünk a sugarasan egyre távolodó esszenciális csavarlapátok geometriai
eltérése lesz, amivel – a térrétegek görbületén kívül – korrigálhatjuk mérési eredményeinket, és pontosabban
határozhatjuk meg a „primer” forrás távolságát. Ez a téresszenciák pikkelyeinek egyre növekvő felszínein is
ugyanúgy megjelenik. Ezek a forrásuktól távolodva egyre dagadnak, mivel ezek az előbbi csavarodott belső
szerkezetű téridőrétegek felszínei.
A rétegtávolságok távolság-modulációjában a mozgások hordozódnak. Ez az elektronok szintjétől a tárgyi
objektumok, nagyobb halmazok mozgásparamétereit is – vagyis teljes létét hordozva. Az ezen belüli struktúra
változási információ és belsejében őrzött vagy generált információ is továbbítódik. Vagyis egy távoli bolygón
úgy utazhatunk így a műszereinkkel, hogy ki se mozdulunk a laboratóriumunkból.
Ez persze csak a távlat. Egyelőre az is jó lenne, ha a naprendszer bolygóit pontosabban meg tudnánk figyelni,
ideértve a belsejüket is. Mondanom sem kell, hogy ez milyen jól jönne a geodétáknak, geológusoknak,
planetológusoknak58, vagy a régészeknek. A legnehezebb az időben célzottan, az információkat pontosan
kézben tartva, utazgatni lehet ezzel a módszerrel, bár ez lenne a csúcs. Itt valami időbeli kályhát kellene
kitalálni, hogy tudjuk, hogy honnan is indul a gravitációs hullámok tánca.
T: Azért ez nem lesz olyan egyszerű!
G: Elkezdeni egyszerű, azután majd kiderül. Két piezot még rá tudunk szerelni egy csőre, és le tudjuk rendesen
árnyékolni. Csak összejön a dolog... Persze ennek jó magas lesz az impedanciája, de sebaj, valahogy
megoldjuk! Kezdetnek itt ez a detektor. Ez máris működik.
T: De hogyan készítesz ebből háromdimenziós képet?
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planetológus: a bolygók tulajdonságaival foglalkozó tudós
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G: Nem gond! Egyelőre kétdimenziós vagy ál-háromdimenziós képekkel is megleszünk! Ezzel is sok
információhoz hozzájuthatunk. Ha valaki ismeri a fény szerkezetét, akkor a valódi háromdimenziós képeket is
össze tudja hozni.
T: Milyen muris lenne, ha a monitorodnak azt mondanád, hogy; 3D!...és a kép kimozdulna a megszokott SVGA
képsíkról, és valóban megjelenne előtted egy három kiterjedésű ábrázolás a levegőben. Kár, hogy ezt nem
tudjuk megvalósítani..
G: Ne szomorkodj! Holnapra rosszabb lesz! Miért ne tudnánk ilyet csinálni!? Mondom. Ha valaki valóban ismeri
a fényt, akkor ez megvalósítható!
T: ...hogy kijön egy kocka a képből, és itt a levegőben előttem forog? Előjön a képernyődből a 3D kép?
G: Miért ne!? Hogy működik egy hologram?
Miért nem kontakt-másolható? Mert térbeli kép van benne!
Van egy 12 mikron vastagságú emulziós réteged a filmeden, amire a hologramodat ráfényképezted. Mivel is
világítottad meg? Egy koherens fényű lézerrel. Egy tárgyról visszaverődött és egy közvetlenül érkező
hullámfront.
Ezek a film 12 mikron vastag fényérzékeny rétegében találkoznak, és ennek teljes vastagságában
interferenciákat keltenek, ami a filmeden zavaros kavalkád formájában nyilvánul meg.
T: Igen ezt mindenki tudja, aki hologramokkal foglalkozik!
G: Akkor miért gond a 3D?
T: Mert a holografikus film nem SVGA képernyő!
G: Miért. Ki tiltja ennek a kivitelezését?
Mi van a filmedBEN? Térbeli pacnik, amik egy térbeli szűrőt képeznek a megjelenítő fény útjában. Az
emulzióban ezüstté feketedett ezüstbromid szemcsék. Mindig arra látsz ki a fényre, amerre a pacnik engedik.
Ez nem más, mint egy finom térbeli mátrix. Igaz?
T: Igaz.
G: No és mi van akkor, ha nem a fényérzékeny réteged szemcséit használod képalkotásra, hanem mondjuk sok,
nagyon vékony mátrixrétegekből kialakított LCD mátrix-nápolyit?
T: Na nee?
G: Miért ne?
T: Neee... 20 éve foglakozunk térbeli távméréssel, meg sztereo vackokkal, és most értettem meg, hogy hogyan is
működik valójában egy hologram! Ffű! Az anyját! De akkor ez tényleg megvalósítható!
G: Hát persze! Ha eléggé apró képpontjaid vannak, akkor azzal simán megjeleníthetsz egy háromdimenziós
képet! Nem mindegy, hogy; térben alkalmasan rendezett fotoszemcse, vagy térben alkalmasan rendezett
folyadékkristály pacni? Hihi!
T: De akkor ezzel akárhova címezhetek egy térbeli hologramot, ahová csak akarok? Lehet ez a képsík mögött, a
képsík előtt, vagy akár akárhol a képernyőm hatótávolságán belül! Azt csinálok vele, amit csak akarok!
Mozogva és állva! Ez tényleg zseniálisan működik!
G: Bizony! Úgy ahogy mondod! Ennek bizony illene működni!
T: De akkor miért nem csinálunk ilyet?!
G: Majd csinálunk!
T: Honnan veszed te ezeket az őrületes ötleteket??
G: Mondjuk, megálmodom...
T: Te! Ez tényleg működik!
G: Miért ne működne?! És azért még lefelé is kompatibilis ... Ha valaki a 2D képet szereti; azt is vidáman tudja.
Akárhány képsíkon.
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Először biztosan lesznek nehézségek a képek programozásával, de később majd ez is ugyanolyan
természetessé válik, mint a mai síkbeli számítógépes képalkotás. Majd megszületnek a konverziós programok,
amelyekkel a különböző jelenlegi ál-3D programok egyszerűen átfordíthatók lesznek erre az új holografikus
képernyőre. Jó lenne egy ilyen a csillagászoknak is...
T: Szerintem az építészek, vagy a gépészek és a kémikusok is eljátszadoznának vele! Mikor találtad ki?
G: Régen. Sok-sok évvel ezelőtt. Hosszú történet és hihetetlen.
Úgy üldögéltem magamban, és egy űrhajón fantáziáltam. No nem egy olyan kolosszális hordozórakétán, meg
kozmodromon59, 10.000 fős irányító apparátussal, csak egy olyan kis maszek űrhajón, amivel amatőr
butaságokat lehetne kutatni. Amatőr űrutazgatás a Föld körül, vagy a Holdra. Tudod, csak úgy játszogattam
ezzel a lehetetlen gondolattal.
T: Tudod mikor lesz ilyenünk?! Ha a verebek kardot rántanak a perzsaszőnyeg alatt! Nyomorult csóringerek
vagyunk!
G: Anyagilag. De a szellemi kalandjaim közben én mégis, úgy érzem; nem cserélnék egyetlen hülye gazdaggal
se!
T: Hát igen... A lelki boldogság, és a szellemi kielégülés teljessé teheti az ember életét. Jó itt nálatok. Mit is
mondjak... van kisugárzása a helynek.
G: Ha az információ a tárgyakban is őrződik, akkor valóban; a helynek is. De azt mi töltjük meg az élet
rezdüléseivel. Tudással és szeretettel.
T: Akik meg állandóan gyűlölködnek, azok gyűlölettel?
G: Evidens. Ilyenkor aztán minden kredencből, padlóból, és a legdrágább berendezési tárgyakból is a benne
meglapuló gyűlölet ereje árad. A hely elátkozott és tűrhetetlen lesz. Csak azt nem érted, hogy miért... Hát
ezért.
T: Szóval mi van azzal a maszek űrjárgánnyal?
G: Azon gondolkoztam, hogy milyen számítógépet is tennék bele, milyen képernyőt, hajtóművet, milyennek
kellene lenni a burkolatának, a kabinnak, mit is tennék, hogy egyszerű és kényelmes legyen, mekkora is
legyen, mi hajtsa, miféle műszerek lennének bele az ideálisak, mi legyen az erőforrása...?
T: Na sorjában! Mi hajtaná a te ketyerédet? Atomreaktor?
G: Nem, az túl veszélyes..
T: Csak azt ne mondd, hogy egy Zsiguli „akksi” lenne benne!?
G: Az is veszélyes, csak másért..
T: Mi emelné levegőbe, pardon a világűrbe a tákolmányodat?
G: Jó csak szidjad! Majd beleülnél még abba a tákolmányba!
T: Szóval mi a fenétől emelkedne egy féltonnás vagy egy tonnás ketyere a levegőbe?!
G: Beszéltünk már róla. Ma úgy csúfolják, hogy vákuumfluktuációs energia. És mi van ott, ahol semmi sincsen?
T: Vákuum.
G: És mi van még?
T: Tér. Tér az még ott is van.
G: Nos; ez éppen elég egy űrhajó hajtására.
T: ??
G: Na jó… Ma még nem tudjuk ekkora teljesítményre megcsapolni, de holnapra talán igen. Ez kimeríthetetlen, és
teljesen tiszta energia. Gondolj csak a svájci RQM generátorokra, vagy a Tesla autójára. Ez a
szabadenergiával, nullponti energiával ment. És ment. Ezt nem elhinni kell, hanem utána kell olvasni a
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korabeli amerikai újságokban. Ezt azután közvetlenül forgó mozgássá, hajtássá nemesíthetjük, vagy akár
közvetlenül villamos energiává is.
A hajtás elveiről beszéltünk már. A többi meg egy kutyaközönséges űrkabin a szükséges néhány atmoszféra
nyomásállóságával, és szigetelő rétegeivel bevonva. Hihetetlen de az nem is olyan lehetetlen dolog, hiszen itt
semmiféle különleges hővédő pajzs, leszállórakéta, óriási ejtőernyő, vagy ilyesmi nem kell, hiszen úgy lehetne
„fellebegni” vele a világűrbe, mint egy lufival, mivel a hajtás folyamatosan működhetne. Nincs semmiféle
romantikus környezeti hatás, még súlytalanság, vagy gyorsulási terhelés sem, hiszen nem lendületi pályán
keringenél a Föld felett, hanem lebegnél. Itt nincs centrifugális erő, gyorsulás, leszakadó pofa az indulásnál,
hiszen ugyanúgy megmaradna a súlyod, mint egy repülőgépen is.
T: Na de mi hajtaná? Tegyük fel, hogy van ez a „térenergiád”, vagy mi?! Ez hogyan, milyen elvek szerint hajtaná
a világűrben a járgányt?
G: Hát nem rakétával, vagy propellerrel; az biztos!
Úgy gondolom, hogy az inerciarendszerek csak mechanikusan lehetnek zártak, hullámelméleti szempontból
mindig nyitottak. Bármilyen furcsán is hangzik, de erről már érdemben beszéltünk. A tömegvonzás elveinél,
meg annál az „UFO-s” beszélgetésnél. Szóval egy zárt cirkularitású akció-reakció hajtóművel kellene
kísérleteznünk. Szerintem, meg lehetne valósítani. Ez a fajsúlytorzítás elvei szerint repülésre bírható. A
Coriolis erőben van a kulcs. A megoldás valahogy úgy nézhet ki, hogy a kettős forgatás következtében e
mechanikusan zárt inerciarendszer hullámtere oldalirányú deformációt szenved, és ezzel a horizontális
torzulással a vertikális fajsúlya csökkeni kezd. Annullálja60 a gravitációs erőt. A múltkor már fantáziáltunk
erről. Vízszintesen nagyobb lesz a fajsúlya, függőlegesen, pedig könnyebbé válik. A felhajtóerő
megközelítően a fordulatszám négyzetével növekszik. A szomorú hír természetesen az, hogy ezzel a
teljesítményigény is négyzetes, vagy még egy kicsit jobban is nő, mert ugye a folyadék és csapágysúrlódás is
ott van a dologban.
T: Majd lemérjük, hogy keletkezik-e egyáltalán ilyen felhajtóerő, vagy fajsúly torzítás.
G: Szerintem ez a kísérlet is megér néhány misét.. Ezek persze félig-meddig fikciók.
A fény és a tömegek közötti kölcsönhatás további bizonyítékai. De nézd csak! Van itt egy kedélyes kis
szerkezet. Várj, előveszem! Most csináltatta meg a rajzaim alapján egy kedves kis barátom.
T: Mi akar ez lenni?
G: Ez? Fényhegyező bamgejzli! Adja magát!
Nos. Ebbe a kis porózus korommal feketére festett kis csőben, ami olyan fekete, mint a Lucifer feneke,
átküldünk egy lézersugarat, és jó messzire leteszünk egy fehér vetítőernyőt. Úgy 30-40 méterre. Ezen a csövön
– itt – fellép egy elvárható diffrakciós jelenség. Ez kis sötétvilágos interferencia gyűrűket rajzol az ernyőnkre.
Eddig korrekt. Itt a mattfeketére festett előlapon bevilágítunk ebbe a kis tartóra szerelt nagyon fekete
csövecskébe, és a fény ezen áthaladva elindul a jó messzire állított ernyőre.
Nos, itt vannak ezek a kis tárcsák, amiket – KÍVÜLRŐL! – úgy lehet ráhúzni erre a kis csövecskére, hogy
ezen közben ahhoz még hozzá sem érnek. Ezen a V-alakú tartón álldogálnak, és nem is mozdul ez a vékony
cső. Ráhúzom, leveszem, és nem is ér hozzá. Itt körben, a csövecske körül, van egy félmilliméteres légrés.
Egyenlőre van itt négy ilyen műanyagból, és négy vasból, négy rézből, alumíniumból, és ólomból esztergált
tárcsám is. Ha ezeknek a tárcsáknak a ráhúzgálására észrevehető változás áll be a diffrakció képében, akkor
most már visszavonhatatlanul bizonyíthatjuk a gravitációs hullámok felfedezését.
T: Ez a drótos-műszálas kísérletnél sokkal egyértelműbb. Meséltem egy lézer-diffrakcióval dolgozó kollégámnak
és azt mondta, hogy ez csak a felületi érdesség következtében jött létre nekünk.
G: Itt viszont erről már nem beszélhetünk, mert ebben az esetben teljesen mindegy, milyen tárcsát is húzgálunk
erre a csőre, a fény ebben a zárt csőben haladva nem változhatna, mivel mindig ugyanazon a fekete kormozott
kis csövön át az ernyő felé halad.
T: Hűű, erre nagyon kíváncsi vagyok! Nagyon elmés riposzt a szkeptikusoknak. Nagyon izgat!
G: Nemkülönben. Lemérjük?
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T: Le bizony! Ez tényleg jó ötlet. Erre mondják, hogy a felületi érdesség miatt változott!
G: Ezzel a kísérlettel egy csapásra két legyet is üthetünk, mert amennyiben jól mérhető változások jelennek meg a
diffrakciós képben, akkor kétségtelenül bizonyítható az, hogy ezt a tömeggel bíró testek közelsége, és nem a
felületi visszaverődései miatt tapasztaljuk.
T: Holnap szerzek még ólmot. Holnap lesz a napja! Mekkorák ezek a tárcsák?
G: Na.. Mérjük le. Ez... Külső mérete 50, a tárcsa vastagsága 20, a lyuk, itt a közepén, az… 8,02. milliméter.
T: Mutasd! Milyen jó kis órás sublerecske.
G: Japán. Add ide még.. Kösz. Le akarom mérni a kis csövet is. Ez hetes. Hét egész nulla egy., hét egész nulla
kettő., kicsit tojgli. De sebaj! A célnak megfelel! Bár jobb lenne egy nagyon vékonyabb falú, nagyon kis
fajsúlyú csövecske, de az mechanikusan sokkal sérülékenyebb és kényesebb volna.
T: Ha meglesz az ólom, csinálok még fele danamid, fele ólom tárcsákat is. Az már eléggé észrevehető, az optikai
tengelytől eltérítő változást fog kiváltani. Ha egyáltalán...
G: Az nem lehet, hogy ennyi honfi vért hiába ontottunk-e honért! Az ólomba fúrt lyukban biztosan sűrűbb
komplexterek evickélnek, mint a műanyagban, vagy a vasban, így, ha igaz a gravitációs térdeformációs
optikáról való elképzelésem, akkor ez az effektus meg fog jelenni az ernyőn is. Meg kell jelennie!

113. ábra: A diffrakciós mérések vázlata
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MÁSKÉPPEN IS MÉRHETŐ-E
AZ ANYAG ÉS A FÉNY KÖLCSÖNHATÁSA ?
A mindent eldöntő bizonyító kísérletek
George: Nos, itt van ez a furcsa kis szerkezet! Ez talán eldönti azt, hogy igazam van-e a gravitációs hullámokról
elgondolt világképemben, vagy pedig tévedtem.
A gravitációs hullámokat eddig igen hosszú hullámoknak gondolták, valahol a sok kilométeres
hullámhosszúságú rezgések tartományában.
Ezt kutatta Weber is a hatalmas piezo detektorokkal felszerelt rezonátoraival, és ezt kutatja ma egy hatalmas
lézeres detektorral egy amerikai team, akik a sivatagban derékszögben négy-négy kilométeres vákuumcsöves
alagutakat építenek, amelyben tonnás tükrökkel megfordított lézersugarakkal kutatják a megoldást. Néhány
százezer (vagy millió?) dolláros kutatás ez.

114. ábra: A gravitációs hullámok „detektálására” épülő monstrum

Én azt állítottam, hogy az anyag, a tér, és a fény – az energia – egyaránt gravitációs, hullámokból épül fel,
amelyet végső soron a dimenzióforrások hátrahagyott ideje, a múltja vált ki. Ez az, amit tachionként
megnyilvánulva már régóta ismerünk. Ha ezek az állításaim igazak, akkor a gravitációs hullámok méréséhez
ez a néhány kis egyszerű mérőeszköz is elégséges kell, hogy legyen, és akkor ebben is mutatkoznia kell a
jelenségnek!
Tiberius: Szóval; itt van ez a kis bekormozott csövecske, amit erre a kis állványzatra rögzítettél. Ezen átvezetjük a
lézerünk fényét. Ez itt – ez a kis előlap – a szóródó fényt eltakarja, tehát ez csökkenti a tévedés lehetőségét.
Ezt a továbbiakban akár teljesen el is lehet szeparálni, vagyis az egészet betehetjük egy zárt dobozba, ahonnan
a lézerünk fénye sehol sem tud távozni, csak ezen a kis csövön át. Ez kívül hét, belül ötmilliméteres
alumíniumcső, belül koromfekete, és 130 milliméter hosszúságú. Ezen megy át a fény. Erre lehet ráhúzni a kis
tárcsáinkat, amelyeken a furat nyolcmilliméteres, vagyis egy fél milliméteres légrés van a tárcsák furatfala és a
kis alumíniumcső között is. Ezek az ötven milliméter átmérőjű, húsz milliméter vastagságú korongocskák
különböző anyagokból – ólomból, vasból, sárgarézből, alumíniumból és danamidból – készen állnak.
Feltételezésed szerint a kívülre ráhúzott különböző anyagú tárcsák különböző módon fogják befolyásolni a
lézersugarat, annak ellenére, hogy a kormozott fényvezető csőben vezetett fénysugárnak a mai fizika
elgondolása szerint semmi köze nem lehet a. cső falán túli dolgokhoz, hiszen egy „vastag” csőfal elválasztja,
„leárnyékolja” a koncentrált fényű lézersugártól, így gondolod?
George:

Szó szerint! Pontosan ez a helyzet!

Ha belegondolsz, akkor a zárt, kormozott csőben vezetett fénysugárnak semmiféle változást nem szabadna
mutatnia, hiszen – mint mondtad – az optikusok, vagy a hagyományos fizika követői szerint semmi köze nem
lehet a csövön kívüli dolgoknak a csövön belüliekhez. Hiszen – egy dolog legyen csak azonos önmagával – a
tárgyak a felszínüknél véget érnek!
Ha azonban az anyag gravitációs hullámokat kelt, akkor a furatban a közegnek intenzíven eltérő
térjelenségeket illene keltenie, hiszen az atomokat környező komplextereknek itt téranomáliákat illene
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kiváltani. Ilyenek persze mindenhol vannak a tárcsa környezetében, csak egyre gyengülők. A kibocsátó
forrástól távolodva kb. négyzetesen.
Amennyiben egynemű dolgokról van szó, értem itt azt, hogy a fényt (az energiát) és az anyagot egynemű
valamik okozzák, akkor ezek értelemszerűen kölcsönhatásba is fognak lépni egymással. Kölcsönhatásba kell
hogy lépjenek!
Ezek a hullámok NonHertz hullámok, vagyis NEM „elektromágneses” hullámok, hanem térhullámok,
amelyek számára az anyag, a csövecske, teljes mértékben átjárható, és így ennek a tárcsák lyukában fellépő
térsűrűsödésben vagy téranomáliában is meg kell nyilvánulnia! Másmilyen optikai jellemzőinek kell lennie a
csövecske Délvilágának akkor, amikor ráhúzgáljuk a vas, vagy az ólomtárcsákat, és másmilyennek akkor,
amikor levesszük róla. Ennek optikai változásokat is illene kiváltania! Ha van benne egy kis becsület, és nem
akar engem elszomorítani. A dróttal már sikerült, úgyhogy bizakodhatunk.
Tiberius: Meglátjuk!

AZ ELSŐ MÉRÉS
Az első „kudarc” … és a második bizonyíték helye:
a dolgozószoba és a pincefolyosó
Leslie:

Jó. Kapcsold be.. Simán átmegy a csövön, ..várj, még egy kicsit, még... Így jó lesz!

Tiberius: Mennyi lehet a falig?
George:

Úgy három méter.

Leslie:

Milyen vörös a füled!

George:

Várj! Beledugom a fénybe, így még jobb!

Leslie:

Mérd le a fényfoltot!

George: Úgy...10-12 milliméter. Nehéz eldönteni, mert olyan határozatlan a határa. Eléggé elkenődik. Várjatok.
Ez így nem olyan jó. Ragasszunk rá ide a falra egy papírt. Van papír?
Iréné:

Várj! Hozok én papírt!

George:

Hozzál színes filctollakat is! ,

Iréné:

Van. Hozok azt is..

George:

Imádlak! Te vagy a legrendesebb lány az üres halpiacon! '

Iréné:

A telin is! Na, itt a papír, filctoll, és hoztam celluxot is.

George: Nagyszerű! Ragaszd oda! Akkor ide rárajzolom az egyik színnel a folt méretét. Jó. Most húzgáld rá a
tárcsákat! De nehogy elmozduljon a szerkezet.
Tiberius: Várj! Én leszorítom, te meg húzgáld! Óvatosan., simán rámegy, sokkal nagyobb a lyuk a csőnél. Azon a
V alakú sínen csúsztasd! De ne érjen hozzá a csövecskéhez!
Leslie:

Na., még ezt az utolsót! Kész.

George: Mintha egy kicsit másképpen molyolna a közepén a lézer, de lényegileg semmi. Oltsátok le a villanyt!
Be lehet azt az ajtót csukni? Húzd már be, akkor talán látszik valami a sötétben...
Tiberius: Az nem lehet, hogy semmi változás ne legyen!
George: Lehet, hogy változott valami, de látványos diffrakciós jelenség az nem tapasztalható, annyi szent. Lehet,
hogy már a cső elején fellép, és a cső kormos falában el is nyelődik.
Cornelius: (az ernyőhöz megy) Ez nem látszik valami nagyon fényes eredménynek...
George: Fényesnek fényes, csak nem valami látványos. Semmiféle változást nem látok. Akárhogy nézem, ez
nem változik észrevehetően!.. Sajnos semmi.
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Leslie:
...és mi van, ha a csövecske végére ráhúzunk egy kis wolframszálat. Elhoztam. Ott van abban a fehér
borítékban az asztalon.
George:

Zseni! Mondtam, hogy zseni! Egy szívószállal beletuszkoljuk.

Iréné:

Milyen vastag kellene?

George:

Úgy hat milliméteres.

Iréné:

Ott vannak a konyhakredencben a szívószálak. Hozom. ...ez jó lesz?

Tiberius: Jó bele?
Cornelius: Snapperos. Pontosan szorul benne. Hol a szál? Leslie: Itt van. George: Pont a közepén legyen! Figyelj
apa! Be kellene vágni egy kisollóval, mert félrecsúszik.
George:

Egy olyan V alakot, akarom mondani két V alakot vágjál bele.

Cornelius: Na kész! (átkukucskál a csövecskén). Benne a szál a közepén.
Tiberius: Nagyon jó! Vigyázz, bele ne nézz a lézerbe, mert nincs protekcióm a Vakok Intézetébe!
Leslie:

Nnna, tedd ide!

George:

Szupör! Ott a falon a diffrakció. Gyönyörű! Szupör. Most húzgáld rá a korongokat!

Leslie:

l,2,3,...4. Rajta vannak.

Tiberius: Szerintem változott! George: Szerintem is. Szemmel láthatóan eltér.
Leslie:

El. De ez nem összébb húzza, vagy szétviszi, mint ahogyan gondoltuk...

George:

Tényleg. Mintha a fekete sávok tolódnának el. Azok változnak. Le kellene mérni egy hosszú folyosón.

Iréné:
Várjatok! Átszólok a szomszédasszonynak. Már említette, hogy van náluk valami csuda jó
pincefolyosó. Van konnektor is, meg minden, ami csak kell. Kellemes meleg is van lenn. Felhívom. Jó?
George: Hívd fel, és kérdezd meg levonulhatunk-e méricskélni a lézerünkkel!? (Akarom mondani, a
kölcsönlézerünkkel...)

A pincefolyosó
Zsu:

Na jó lesz itt fiúk?

George:

Húú, nagyon jó kis nyugodt hely ez. Hol a konnektor?

Zsu:

Van itt minden. Itt a konnektor, és itt van a kapcsoló, amivel a folyosóvillany kapcsolódik.

George:

Te vagy a legrendesebb lány!

Zsu:

A férjem is szokta mondogatni!

George:

Na mennyit változott?

Tiberius: Így, amikor tizenöt méterre tettük az ernyőnket, akkor sokkal nagyobbat változik a dolog, de sajnos a
megvilágítás is erőteljesen csökken.
George: Ez a fénypacni itt egyre gyérebb, hozzuk vissza az ernyőt, úgy hat-hét méterre, és ragasszunk ide is
papírokat, amire egy filctollal rárajzoljuk a fénypacák határát. Utána majd rárajzoljuk a megváltozottat is!
Cornelius: Elmozog az a nyavalyás vetítőernyő, így pontatlan lesz a mérés. Volt itt egy nagy deszkalap, inkább
arra kellene felragasztgatni a felfogó ernyőt.
Tiberius: Azt a nehéz talpat is hozd ide, amelyik ott áll mellette!
George: Na csináljuk! Jó nehéz ez a vacak... Ide ráállítjuk a deszkalapot,., így,... és erre ragasztgathatunk. Ezt a
cellux is jobban fogja, mint a brillvásznat...
Cornelius: Figyelj fater! Irányítsd ide oldalra a sugarat, akkor több ilyen fénypacnit is megnézhetünk. Jó. Így jó
lesz.
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Tiberius: Várjál! Papír. Ragaszd! Így. Filctoll. Itt van a nyugalmi állapot. Oltsd le a villanyt, mert alig látszanak a
szélsők! Jó, így jobb lesz. Most pedig húzgáld rá óvatosan a tárcsákat. De vigyázz, nehogy elmozduljon!
Leslie:

Na. Rajta a négy tárcsa! Nem mozdult el?

Tiberius: Nem. Ugyanoda esik a centrális fénypacni. Nosza! Rajzoljuk hát körül a pacnikat.
George: (lámpagyújtás után) Akárki akármit is mond, ez egyértelműen változik! És tényleg nem az eltérítést
szög változásának tűnik, hanem a fénytelen részek változnak. A fénypacnik lettek nagyobbak és
hosszúkásabbak a csövecskére ráhúzgált tömeg hatására. Csökkentek a fekete sávok szélességei.
Tiberius: Valahogy megváltozik a hipertéri szelekció?
George: Olyasmi lehet. Növekszenek a világos felületek. Jó ez! Most sorban mindenki megrajzolgatja, ugyanígy,
és utána pontosabbat tudunk. Egy mérés nem mérés!

******
Tiberius: Akárhogy is nézegetem ezeket a mérési eredményeket, az mindenképpen látszik, hogy VAN
VÁLTOZÁS ! Jó volt a mérőkéd és az elgondolásod!
Egyértelmű, hogy az anyag közelsége megváltoztatta a lézersugár viselkedését, vagyis a GRAVITÁCIÓS
HULLÁMOK ilyen egyszerű módszerrel is kimutathatók!! Háromszoros hurrá!
George:

(láthatóan zavartan csillogó szemekkel) Köszönöm!.. Hurrá., (elgondolkozva bólogat..)

Korai még a hurrá optimizmus, mert a szkeptikusok úgyis azt fogják mondogatni, hogy megcsalt minket a
szemünk... Most azt kell csinálni, hogy barkácsolunk egy lineáris mozgású fénymérőt, és végigküldjük ezen a
diffrakciós fénypacni-soron, és közben számítógéppel könyveljük a fényerősség változásait. Egy A/D
átalakítón keresztül. Ez könnyen összejön. Egy kis kocsira rászereljük a fotodiódánkat, és szépen egyenletesen
végigmozgatjuk ezen a horizontális vonalon. A fénymérővel mért sorozat már senki számára nem lehet
hiszem-nemhiszem dolog. Ezt akárki utánunk tudja csinálni. A bárhol, bármikor megismételhető kísérlet,
pedig empirikus bizonyítéka lesz a fény és az anyag gravitációs kölcsönhatásának.

******
A mérés a könyv fényszedése alatt lett elvégezve, és így már csak a mérési jelleggörbék álltak a
rendelkezésünkre. Erről nem készült hangfelvétel sem. Úgy éreztük, azért ennek az eredménynek még bele
kell kerülni a könyv záró részébe, hiszen ez az egyértelmű bizonyíték arra, hogy a szerzők fáradozása nem volt
hiábavaló. Az előbbiekben leírt végtelenül egyszerű kis eszköz bizonyította a – kezdetben tisztán filozófiai
síkú – feltételezések helyes irányvonalát, és ezzel egyúttal azt is, hogy az anyagok hullámszerű tere
akadálytalanul áthatol mindenen, és még az eddig makacsul viselkedő fénysugárra is mérhető hatással van. A
csövecskén átható gravitációs hullámok valóban mérhetően megváltoztatták az azon áthaladó lézersugár
diffrakciós viselkedését. Ezt a lineárisan mozgó fényérzékelő is egyértelműen bizonyította, bár a fénymérő
kicsit másképpen látta a jelenséget. Viszont itt már szóba se jöhetett a szubjektivitás. A diffrakciós szál 50
mikron vastag wolframszál volt, az ernyőtávolság 3 méter 20 cm. Az utolsó mérési jegyzőkönyv eltérő. Itt egy
teljesen új módszert próbáltak ki, ahol két vékony, de nagyon kemény és rövid műanyagcső között létrejött
diffrakciós képet láthatunk. A csövecskék kívül belül matt feketék. Mereven műgyantába ágyazva. A rés
hossza 10 mm. A rés 0,06 mm-es. Az ernyőtávolság 3 méter 20 cm. Két egymásra rajzolt görbén azt a
változást láthatjuk, amikor szerzők higanyt öntöttek a csőbe. Itt is megfigyelhető a jelentős eltérés!
Ezek a mérések egyszerű játszadozásnak tűnnek, de nagyon is fontos dolog bizonyítását adják. Gyümölcsöző
volt a tízéves elméleti és gyakorlati kutatás.
..és még valamit!
Mi is szívből örülünk a sikernek!
/a szerk./
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115. ábra: Diffrakció üres és higannyal töltött csövek között

Lapszám: 180. (198)

Rés: 0,05 mm

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

116. ábra: Ólom féltárcsák és 4 mm vastag vörösréztárcsák hatása a diffrakcióra. Szál: 0,05 mm W
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Utószó
Terveink szerint egy lépésről lépésre építkező – tananyagszerű – könyvet akartunk írni (összefecsegni) az
anyagról és az energiáról, de ebből – amint a Kedves Olvasó a könyv elolvasása után már világosan láthatja; semmi
sem lett. A témakörök egybeolvadtak, és minduntalan visszafordultak az energia, a fény és az anyag
energiatermészetű hullámvilágához.
Ide-oda barangoltunk a megnyilvánult energia birodalmában, és ezalatt mindenféle dolgot érintettünk,
tudományosat és misztikusát is, sőt az ezen már messze túllévő területekre is elkeveredtünk.
Miért?
Talán csak azért, mert az egészet tettük vizsgálatunk tárgyává. Az egész világ viszont száz könyvben sem
írható le, de bárhová nyúlsz, minden probléma mélyén az egész megismerésének az ígérete és igénye lapul.
Ismerd meg önmagádat, és megismered a világot!
Ez a tanács egy felszínes embernek esetleg csak annyit mond, hogy elmélyülten nézegetni kezdi magát a
tükörben. A figyelmesebb már a belső szerveire is kíváncsi lesz, a még kíváncsibb azok működési elveire, vagy
molekulárbiológiai alapelveire is magyarázatot próbál találni.
Van, aki a szomszédjáig (szomszédasszonyáig) jut el a megismerés útján, van aki az atomi szerkezetek
működéséig. Az út így is, úgy is jó érzésekkel és izgalmakkal kikövezett, de a tényleges megoldások igazi gyökere
a mélységek mélységeiben lapul. A megoldások legbelül vannak.
Van, aki felér idáig, van, aki csak a bejáratig jut, és ott megtorpan. Mi a kapuk bátor átlépésére buzdítottunk a
könyv elején is. Gyáva nemzetnek nincs hazája!
Ide – a titkok legmélyére – igyekeztünk gondolatkísérleteink során, oda; ahol már a madár se jár. A
gyökerekhez. Az idő gyökereihez.
Ha hullámokról beszélünk, akkor forrásról is beszélnünk kell, amiből ezek a hullámok fakadnak! Ezt felejtette
ki sok helyen logikai rendszereiből a mai tudomány. Pedig erre már aquinói Szt. Tamás is figyelmeztetett.
Ezeknek a forrásoknak hordoznia kell azokat az alapvető tulajdonságokat, amelyek a későbbi fejlődési szinten
elhagyhatatlanok és persze megtapasztalásaink is erre adnak jelzéseket. Ez nem más, mint a forgási és haladási
dinamika, és a létezési expanzió.
Konklúzióink részleteiben előfordulhatnak tévedések, de ezzel együtt úgy érezzük rátaláltunk a lehetséges
útra. Reméljük, hogy esetleges pontatlanságaink ellenére jól szórakoztak azok, akik erre a tudománytalan kalandra
elindultak velünk, és itt sok mindenről kiderült (csak úgy menet közben), hogy világunk a nagy rohanás miatt
elment olyan lényeges dolgok mellett, amelyek rohanás és megkötött elme esetén bizony nem is érzékelhetők.
Az a vissza-visszatérő tautológia61 – ami lépten-nyomon tapasztalható a beszélgetések során, teljesen
szándékos volt, mert a mindig az egy kicsit máshonnan szemlélés módszere mögé olyan lényeges elemeket
bújtattunk el, amelyek nem a szájbarágás hagyományos módszerével, hanem a megközelítés irányának,
nézőpontjának változtatgatásával olyan megértésre igyekszik eljuttatni a gyakorlatlan olvasót is, amely módon nem
megtanult dogmákra épül a megértése, hanem a vitázó felismerésekre.
Maga a gondolatmenet egy kicsit tükrözi a mi utunkat is, amelyen eljutottunk ezekhez a felismerésekhez, és
egyúttal iránymutatás is kíván lenni, amelynek segítségével mindezt tovább is lehet gondolni.
A mérések világosan rámutattak arra, hogy ez az út járható, és ez kiútnak is látszik a részecske centrikus
világkép, és a görcsös materializmus zsákutcájából.
Ezt a könyvet a szabadenergiát, nullponti energiát, vákuumfluktuációs energiát, hipertéri energiát kutatók
figyelmébe különösképpen ajánljuk, hiszen ez mind egy és ugyanaz a dolog.
Régen egyszerűen csak úgy nevezték, hogy scsi, vagy ki.
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tautológia: szószaporítás, ismétlés
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De ennek eddig 140-féle elnevezését gyűjtöttük össze a különböző korok és etnikumok világából! A nálunk
leginkább közismert elnevezése: a Szentlélek.
A mai tudomány ezt; téridőnek nevezte el, de szerkezete a tudósok előtt (általánosan) nem ismert. Általánosan,
mert azért sokan vannak, akik helyes irányban indultak el a téridő dinamikájának a kutatásában.
Mi ezt a dinamikus téridő-szerkezeti utat követtük, hiszen ez hihetetlenül megkönnyíti a kutatást.
A könyvben reprezentált mérések valódiak, és eredményeik bármikor reprodukálhatók.
Elgondolásainkat egymásra épített logikai lépések szerint vezettük végig, és igyekeztünk elkerülni minden
felesleges axiómát. Úgy gondoltuk; érteni kellene végre, nem pedig: kijelentgetni.
Alapaxiómánkat már Einstein is használta, és ott úgy hívták, hogy: eseményhorizont. Ennek mi
tulajdonságokat is adtunk, amely a létezők kiindulási tulajdonságaiból fakadtak. Hiszen ami létezik, az
tulajdonságokkal bír és annak értelmezhető geometriája van. A létezést nélkülöző dologról beszélni nem is lehet,
(és nem is nagyon érdemes), hiszen a nemlétezés nem lehet tulajdonság. Olyan nincs. A nemlétezés nem a létezés
ellentettje. Ez az antitér. Ez szintén létező, csak forgásában és antianyagában is ellentett. Itt a paritás másik fele!
A létezés forrásától az Univerzum határaiig igyekeztük bejárni a mikro és makrokozmoszt, melynek roppant
bonyolult összefüggési rendszereit átjáró alapelveire is magyarázatokat kerestünk.
Munkánk során kénytelen-kelletlen át kellett értelmeznünk a kölcsönhatásokat, és miközben egészen máshová
helyeztük a hangsúlyt az egymásra-ható dolgok magyarázatánál, bevezettünk egy hatodik – általunk alapvetőnek
ítélt – kölcsönhatást is, amelyet ismer ugyan a fizika a végtelen gyors jelenségek megfigyelése óta, de ennek
alapvető szerepét nem hangoztatják a nukleáris fizika területén. Ez a HATODIK KÖLCSÖNHATÁS a
dimenziószálakon keresztül ható jelenség, amelyet már a Lentz által felismert hatás óta ismerünk, de ráfogtuk a
mágneses térre, amelyet úgyszintén csak fenomenológiai szinten magyarázunk.
Ebben a hatodik kölcsönhatásban egy végtelenül gyors hírközlési lehetőség is megbújik, amely ráadásul
bárhonnan működik, hiszen a dimenziószálak nem vezetnek át az anyagi Univerzumon.
„Neutron az anyag emlékező része, nem az atom!”
„Nyúláskor, csavaráskor, deformáláskor nem az atom változik, hanem a neutronok elhelyezkedése!”
„A nem hasadó 232 Tórium amely, ha neutronokkal bombázzák, hasadó 233 Uránná alakul át, + vízgőz
keletkezik”
„Neutron általános része: A neutronok töltés nélküli részek, -, + még fel nem fedezett, un. visszaalakító
közeg.”(Éli)
Ezek a kritikai megjegyzések, segítő kiegészítések a kézirat elkészülte idején érkeztek az Égi Csatornán.
(Nagyon köszönjük!!) Akik ezt a nevet ismerik, tudják, ki is szólt hozzá!
Néhány itt bemutatott kísérletünk általános bizonyítékokkal szolgál a gravitációs hullámok milyenségére, és
igazolni látszanak azokat a hihetetlen téziseket, amelyeket logikai építkezésünk során bemutattunk.
Ezek a mérések egyszerűek, és mindenkinek ajánljuk ezek elvégzését, akik nem hisznek a mérési
jegyzőkönyveinkben!
A kísérletek bármelyik egyetemen megismételhetek, és ezzel a továbblépés lehetőségei is megnyílnak a
gondolkodó elméknek, hiszen átlépték a PORTA SACRA küszöbét. Ez a SZENT KAPU – a kapuja sincs átjáró –
minden erre tévedő előtt nyitva áll, és a küszöbön túl már ott várjuk az érdeklődőket, hogy további keresését
szerény eszközeinkkel megsegítsük.
Munkánk rávilágított az anyag hullámszerűségére és forrásszerű voltára, amely tulajdonságot mi primer
jelenségképpen kezeltünk, amitől minden eddig nagy áldozatokkal magyarázható, de megfigyelt fenomena korrekt
módon közelíthető meg, és így hihetetlenül egyszerű magyarázatot lehetett adni a TÖMEGVONZÁS jelenségére is.
Ez világképi magyarázatunkban ugyanúgy következményszerű, mint a többi kölcsönhatás, amiket mi „egy kalap
alá” vettünk. Elhagytuk a gluonokat és a gravitonokat, vagy még az elektromágneses kölcsönhatást is. A
szimmetria struktúrákat övező dinamikus komplexterekkel magyaráztuk meg valamennyit.
Atomi szinten az elektronokat egy folyadékhoz hasonlítottuk. Ez a folyadék persze párologhat is, mint a víz,
és talán ezek a „túlfűtött” elektronok kóborolnak a Föld légkörében, de ezek igyekeznek vissza az elsodró erő
csökkenésével, mint cikázó villámok.
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A folyadékszerű viselkedést az összepréselt – de leszigetelt – fémdarab vizsgálata a gyakorlatban is
bizonyította. A semleges, de összenyomott fémdarab elektromosan erőteljes, karakteres változásokat mutatott.
Elektrosztatikusán feltöltődött. Kisülésre – a szilárdságvizsgáló géppel való elektromos összekötésére – viszont
leromlott a minta mechanikai szilárdsága. Sokféle anyaggal kipróbáltuk.
Az érdekes az, hogy a jelenséget már régebben ismerték, csak, mint „lényegtelent”, nem vették túlzottan
fontosnak.
Köszönetet mondunk azoknak az egyetemeknek és intézeteknek, akik tudtukkal, vagy tudtukon kívül
segítették kutatómunkánkat, amelyet semmiféle módon nem tartunk befejezettnek.
Elméletünket közel négyszáz nyilvános vitán vetettük egybe a tudományos álláspontokkal, és a rádióadások és
TV műsorok is fórumul szolgáltak az ellenvélemények meghallgatására, amelyek váratlanul nagy népszerűségükkel
szintén rámutattak arra, hogy a társadalom széles rétegeiben él az igény a világ tágabb értelmű megismerésére.
A valóban forradalmi gondolatok viharos indulatokat is kavartak, és a primitív leszólástól a felmagasztalásig
mindenféle véleménnyel találkoztunk.
Sokan megkérdezték, mire is jó mindez? Sokan azonnal megértették azt, hogy nagyon is sok vonzata van a
munkánknak a gyakorlati életben
Néhányan egyszerűen prompt62 lehülyéztek minket, vagy még csalónak is mondtak. Ezek a legegyszerűbb
megoldást választották: Nem kell gondolkodni. Nem kell vitázni. Nem kell körülnézni. Nem kell utána olvasni.
Nem kell fáradságos módon utánaszámolni, vagy utánamérni. Érveik nem voltak, csak gyűlöletük volt. Gyakran
már az első mondatnál támadtak, és ebből jól látszott a prekoncepciójuk. Amint sokszor kiderült, nem is hallottak,
nem is értettek semmit mindabból, amit eléjük tártunk, hiszen minden gondolatuk a támadás megfogalmazása körül
forgott.
Ilyen tudósok voltak azok is, akik nem néztek bele Galileo Gallilei távcsövébe.
Ilyen módon találkoztunk vallási fanatikusokkal is, akik egy-egy szó értelmezésén lovagoltak, és mindenáron
rosszhiszeműnek próbálták beállítani a kutatásunkat. Ezek félelmetesen hasonlítottak az előbbi tudósokra, vagy az
inkvizítorokra. Még sátáni tudásról is beszéltek. Elvakultságukban nem is vették észre, hogy a szakrális tudás
kulcsait tártuk elébük. Öncélúan idézgették a Szentkönyveiket, amelyekből láthatóan semmit se értettek, csak
betanultak belőle néhány szutrát63. Mint a sznob, aki csak hallomásból ismer egy remekművet – mert olvasni lusta
– de minduntalan idézget belőle.
A tudás szentsége azért ennél egy kicsit több..., és a szeretet nevében; nem illik gyűlölni...
Mi nem támadtuk hitük alapját, hanem még szentebbé tettük, hiszen rávilágítottunk ezeknek az ősi írásoknak a
tudományos értékű, szédítő mélységeire. Az előbb idézett entitás segített ebben.
A néhány százaléknyi tudományos és vallási fanatikus, vagy értetlen megnyilvánulásán kívül számtalan olyan
– már kereső – barátra leltünk, akik végiggondolták és végigszámolták levezetéseinket, és hála Istennek; ezek
voltak a többen. Ők a mindent megismerni akaró értelem útján indultak velünk vitázni, és ezek a nyilvános viták
megerősítettek minket abban a hitünkben; hogy tényleg érdemes volt fáradoznunk.
Ebben a könyvben (a szélesebb közönségnek is) szemléletes módon azt kívántuk bemutatni, hogy a világ
jelenségeihez máshonnan is lehet közelíteni, és egy földön-kívüli gondolatmenet objektív szemszögéből is
vizsgálni igyekeztünk a Föld tudományát.
Kerestünk és találtatott!
A tudás minden lényeges eleme fellelhető a Földön. Viszont; minden dolog csak annyit ér, amennyit az egyén
ebből magáénak tudhat. A könyvben kerültük a képleteket és a levezetéseket, hiszen minden leírt képlet megfelezte
volna az olvasók számát. De felhívjuk a figyelmet arra, hogy ábráinkat térbeli függvények alapján nyertük, vagyis
minden lépés matematikailag is lehetséges! Az átlagember viszont nehezen érti a matematikát, ezért inkább az
alakzatok, a geometria irányából igyekeztünk rávilágítani a lényeges elemek formai, topográfiai világára. Ez az
emberhez sokkal közelebb álló dolog, hiszen a körülötte nyüzsgő világ: formákkal és dinamikával nyilvánul meg
előtte.
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prompt: gyors, haladéktalan, azonnali
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szutra: szanszkrit nyelvű, tanító jellegű vallásfilozófiai könyv, vagy elbeszélés
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A Szent Kapukon szinte észrevétlenül igyekeztünk átvezetni a Tisztelt Olvasót, mert azt akartuk elérni, hogy a
megértés és a ráismerés gyönyörűsége szórakoztassa a könyv olvasása közben.
Arra is törekednünk kellett, hogy az egészen egyszerű lelkű emberek is megértsenek valamit a teremtés
logikájából, amely alapjaiban nem is olyan bonyolult. Gondoljon itt mindenki arra, hogy sokaknak – a hallgatag
többségnek – nem adatott meg a tanulás lehetősége, de gondoljon arra is, hogy mit is használt fel a gyakorlatban –
mondjuk egy mérnök – a húszéves tanulmányaiból.
A tévedhetetlenség nem adatott meg az embereknek, (így nekünk sem). Ezért alakul, és fejlődik a
tudományunk. De a mindentudás ugyanígy nem létezik. Mindent tudni nem is lehet. (Csak sokat tudni lehet). A
mindentudás annullálná az Univerzum legfontosabb értelmét, a megismerés lehetőségét.
Munkánk elsősorban a fiataloknak szól, hiszen őket még nem kötik még olyan mereven a megtanult dogmák,
és ha valaki odafigyelt a tudománytörténet alakulására, akkor világosan láthatja, hogy:
„… az utóbbi ötven évben minden addigi tudományos tézisünkről
kiderült, hogy téves, vagy pontatlan. Mindegyikről!”.
Itt Teller Edétől, a világhírű magyar atomtudóstól idéztünk. Ezt egy amerikai egyetemen megtartott előadásán
mondta. Ő már ki meri mondani az előtte feltárult igazságot. Manapság már a lélek konkrétságáról és annak
bonyolult belső cellarendszeréről is beszél.
Így, hát nincs más választásunk, mint az, hogy továbbra is keressük a lehetséges megoldásokat, és sokféle
szemszögből vegyük vizsgálat alá a megfigyelt dolgokat. Lényeges, hogy hibáinkat ne egymással takargassuk,
hanem kimondjuk végre: tévedtem.
A fényről nem elég az E = hv, és az anyagról a Ψ függvény. NEM OLYAN!
A tér nem görbül sehová, hanem görbültre (kanyarodás közben) keletkezik! A HULLÁMNAK – mint írtuk –
FORRÁSA VAN! Akár fényről, akár anyagról, akár téridőről beszélünk; legyünk konzekvensek!
A mai atomfizika virtuális kölcsönhatási részecskéi csak elégtelenségeink bizonyítékai. Nemlétező dolgokra
alapozzuk a végtelenben is megnyilvánuló jelenségeinket. Ragacskákkal; gluonokkal igyekszünk egyberagasztani a
világunkat, és gravitonokkal dobálódzunk a súlyos tömegek között. Ezeknek azután „igény szerint” mindenféle
tulajdonságokat is adunk. Honnan van!? Miért van? Miért és hogyan alakult ez ki?! Mert rámondtuk??
Mindenki higgye el, hogy ez semmivel sem jobb, mint az elme nélküli vakhit!
Erre a diffrakciós eltérítő műszerünkben 160 dekagramm ólom, vagy 111 dekagramm vastárcsa is világosan
rámutatott. De talán elég erre: egy rézdrótocska és egy azonos keresztmetszetű műszál is...
Az ember hitetlenkedve áll a világ csodái előtt, és minduntalan felteszi a kérdést; honnan mindez a szépség,
honnan ez a nyüzsgő és csodálatos élet.
Legközelebb erről vitázunk.
De mi is lehet maga az élet?
(Senki sem érti..)
Hogy tükröződik mindez az emberekben?
A kiábrándultabbja, a kiégett lelkű egyszerűen elfogadja. Van és kész! Minek mindezen rágódni!
A gonoszra sikerült, az válogatás és gátlások nélkül úgy veszi birtokba; hogy egyszerűen elpusztítja mindazt,
amit nem ért, vagy nem is akar megérteni!
A tudálékos sznob, azt mondja: érti. Már minden megértett. Ezenközben egyetlen lényegi kérdésre sem tudja a
valódi és kimerítő választ. Erre azt állítja, hogy ezt nem is lehet megfogalmazni.
A hitetlen szidja a hívőket.
A hívők szidják a hitetleneket és egymás hitét is. Kisajátított Istent akarnak. Ők a szeretet nevében ölnek.
Elvből, de nagyon is földi okokért és Isten nevében! (Az előbbiek a szeretet hiánya miatt ölnek; és szintén elvből.)
A gyűjtögetők gyűjtögetnek, és csattogó ollójukkal 100-ból százegyediket csinálnak a saját nevük alatt. Ezt
találjuk a tudományos publikációk jelentős hányadánál.
Az értetlenek előtt ez úgyszintén tudomány. Ezek gyakran törtetők, és lopnak is. Ezt sokszor úgy teszik, hogy
maguk sem veszik észre...
A véleményt alkotók csak véleményt alkotnak. A sajátjukat. Ez többnyire tárgyi és kulturális hiányosságaik
tárháza.
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Az elvnélküli kétkedők csakis kétkedni és leszólni tudnak. Ezzel mérhetetlen lusta észjárásukat palástolják.
Mindennemű vitára alkalmatlanok, hiszen néhány balga dogmán kívül semmi sincs a fejükben.
Az Isten óvjon meg a segítő szindrómásoktól! Ezek mindenkin segítenek. Segítségükben azonban semmi
köszönet, hiszen nem szakadhatnak annyi felé, ahány fele elígérkeznek. Ezek csak késleltetik a munkádat!
Ígérgetnek, de megtartani képtelenek. Ezekre mondhatták azt, hogy; a pokolhoz vezető út jóindulattal van
kikövezve. Manapság szaporodnak. Azokból a körökből kerülnek elő, akik magukon se nagyon tudtak segíteni.
A gondolkodók: szerencsére sokan vannak ezek is, csak az előbb felsoroltak ritkán engedik primer módon
megnyilvánulni őket, hiszen ezzel napfényre kerülne alkalmatlanságuk és butaságuk.
„Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak,
az okosak meg tele vannak kételyekkel”.
Mondta Bertrand Russel angol filozófus.
Ezért azután a magabiztosak haladnak az élen, hiszen ki bízna valamit egy bizonytalankodó figurára...
Nézzék el nekünk olvasóink, hogyha a beszélgetések során időnként szerénytelen arroganciával értekezünk,
vagy nyilvánítottunk véleményt. Senkit sem kívántunk megsérteni. (Ha ez mégiscsak sikerült, az már célzatos
jelzés volt azoknak, akik ki szeretnék sajátítani a gondolkodás mindenkit megillető jogait). Privilégiumok itt nem is
létezhetnek, hiszen ez – a gondolkodás – minden ember alapvető joga. Szerteágazó kételkedésünk ebben a furcsa
párbeszédben öltött alakot, és reméljük, hogy sokakat elindít ezen a mindent revideáló64 úton, amelyen a kozmosz
csodálatos mélységei várják.
A szép mindig hordozza valahol az Univerzum törvényeit, és ez mindenen áthat, és mindent áthat, még a
csúnyát is. Valamilyen fokon az élet, vagy a Naprendszer ugyanúgy zene és vers, amint az atomok is, és ezek az itt
leírt gondolatok tágasabb Univerzumra igyekeztek kitekintést adni azoknak (is), akik minden bizonnyal vitázva,
kételkedve, harcolva, hitetlenkedve olvasták végig ezeket a sorokat.
Ábráink egy-egy kimerevített pillanatát igyekeztek érzékeltetni a soha meg nem nyugvó és rettenetesen nagy
dinamizmussal nyüzsgő térgeometriának, így nem is interpretálhatták annak mozgalmas, valóban elbűvölő képét.
Ez nagyon megnehezíthette a megértés kialakulását. Ezeknek az ábráknak valódi harmóniája éppen a mozgás
dinamizmusában rejlik. Mindenesetre igyekeztünk úgy bemutatni kimerevített pillanataikat, hogy a legjobban
szemléltessék olvasóinknak a lényeget. Kutatásaink során sok kényes témát is érintettünk, de másképpen nem
mutathattunk rá arra a roppant fontos felismerésre: MIND EGY.
Senkit sem kívántunk megsérteni vallási vagy tudományos érzelmeiben, és reméljük, hogy megértik
szándékunk mélységét, tisztaságát és fontosságát.
Reményeink szerint azért sikerült rávilágítanunk – a Föld ősi kultúráinak tudására – azokra a lényegi dolgokra,
amelynek alapján minden érdeklődő és kutató elme elindulhat egy másmilyen megismerés ösvényén, hiszen ezt a
valamikori széles utat már alig-alig lehetett járni, mert benőtte a feledés és félreismerés gyomtengere. Szerencsére
olyan erős alapozást nyert valamikori ősapáink és ősanyáink mindenre kiterjedő figyelme által, hogy leginkább a
régi rómaiak által megalapozott, világot átszelő utakhoz tudnánk hasonlítani.
Magyarázataink lehetséges megoldások, bár szerintünk fő irányvonalunkat tekintve már azon az úton járunk,
amelyet réges-régen keres az emberiség.
Ez a NAGY EGYESÍTÉS.
Szeretnénk azt hinni, hogy nem ültettünk a fejekbe tévedéseket, és reméljük azt is, hogy kiforratlan nézeteink
idővel sem válnak merev dogmákká, hiszen ez minden továbblépésnek a gátja is lenne. Mindenkit csak arra
szeretnénk bíztatni, hogy gondolja tovább ezeket a párbeszédeket, és a maga érdeklődési vagy tevékenységi
területén keressen analógiákat, vagy új magyarázatokat a megfakult és régi mellébeszélések helyére.
Ha a Világegyetem ilyen öreg, és még mindig működik, akkor annak nagyon precíz és egységes
törvényszerűségek adnak alapot, vagyis: nagyon jól lett megtervezve.
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revideál: felülvizsgál, ellenőriz, felülbírál
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117. ábra: Befejezésül egy szép Mandelbrot-fraktál
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IDŐFIZIKAI (DIMENZIÓ-GEOMETRIAI) SZÓTÁR
A könyvben használt kifejezések értelmezése
agy:
Asszociatív – intuitív – halmazperturbációs szuperhalmaz, komplex G-holografikus rendszer; a
részhologramok közötti elektromos és kémiai jeltovábbítása révén elzárkózik a nyitott memóriáktól.
antiproton:
A proton antipárja; térszerkezete ellenkező – jobbos – csavarodású. Ikozaéder alakú. Lásd még: proton
antineutron:
A neutron ellenkező (tükrözött) felépítésű antipárja; egy antiproton, és a belsejében lévő pozitron alkotja.
Jobbos csavarodású. Kb. ikozaéder alakú. Felszínét 20 időtükör pikkely borítja.
asszociatív:
Jelen értelmében egybevágóság az információban, egymást idéző részlet, hullámcsomag maszkegyezés.
autonóm katalízis:
Az anyagszerveződésnek az a folyamata, melynek során a kiindulási atomcsoport holisztikus kényszertere
meghatározza a rendszerbe beépülő atomokat és azok helyét; majd ha a kijelölt atomok beépülésével
megváltozik a rendszer kényszertere, meghatározza a szerveződés következő fázisát. A környezeti
katalízissel együtt az anyagszerveződés meghatározója.
AV („absolut velocity”):
l E; fénysebesség. A fotínó sebessége, egyúttal sebességének határértéke.
Big-Bang:
Kozmogóniai elmélet, mely szerint az Univerzum összes anyaga egyetlen végtelen sűrűségű és hőmérsékletű
pontba koncentrálódott; az elmélet szerint ennek a felrobbanása eredményezte a Világegyetem keletkezését,
tágulását, a háttérsugárzást stb. Alapja elsősorban az a – hibás – következtetés, hogy táguló folyamat
szükségszerűen csak intenzív hatásra, egy pontból indul el. Ebből kiindulva feltételezi – ugyancsak tévesen –
a Világegyetem ritkulását, anyaga szétszóródását a térben. Azért írtuk, hogy tévesen, mert ez az elmélet nem
számol az anyag és az energia strukturált voltával.
Bindu:
Az óind terminológiában a megnyilvánulatlan létező. Alakja paradicsomra vagy almára hasonlító
topográfiailag egydimenziós Möbius felszín, amely a forráspontban 180 fokot fordul. Latinul: Omnipotens.
Lásd még; „Brahma”.
Brahma:
A hindu mitológiában a világ megteremtője; mitologikus jellemzői megegyeznek az időfizika által
meghatározott első térrendszer logikai jegyeivel.
burjánzó térszimmetria robbanás:
Szimmetrikus sokszorozódási folyamat, melynek során a jelenpontok trigonális szerkezetben időben
elcsúszva keletkeznek újra, és a újraszülető rendszer elemei véglegesen elhagyják az alapszférát. A jobbra és
balra csavarodó forrásidők robbanásszerűen, fénysebességgel szaporodnak egymás kettős törési faktorú
negatív dimenzióterében; a folyamat addig ismétlődik, amíg a jelenpontok szaporodása egy olyan helyre ér a
sajátidőben, ahol a jobbos és balos csavarodású terek sajátideje a központi forrásidők ideje elé nem kerül.
Részletes és pontos flow-chart-ját lásd: a Bibliában. Itt a neutron születése Ádám, Éva, Kígyó szövegkörnyezetben indul. Noénál a fraktál egy kis szigetre húzódik vissza, majd négy ágon terebélyesedik ki.
Mózes öt könyve erről szól. Ld. még: Tóra, Zohár – avagy a Csillogás Könyve, Upanisadok, Védák, és a
Szentkönyvek. Ezek rejtvények, tehát azzal, hogy pld. magyarra fordítjuk, elveszti eredeti információs
értékét. (Mint ahogy egy keresztrejtvény is értelmét veszíti az idegen nyelvre való fordítás közben.)
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causalitás:
Ok-okozati összefüggés.
causalitás sértés:
Okságsértés. Valami előbb van valahol, mint ahogyan a manapság legnagyobb sebességként emlegetett
fénysebességgel azt megtehetné. Ismerünk ilyet a nukleáris kísérletek gyakorlatából. Az időfizika
kiterjesztett logikájában a tachionok is okságsértőek. Kettős okságsértés alatt itt a jövőben rohanó
dimenzióforrás előtt a még távolabbi jövőjében keletkező virtuális forrás-léteztetést is értjük, amely ráadásul
a sajátmúltjának eseményterének hatására és így a sajátmúltjában létrejött esemény. A világ alapja. (Jacob
Böhme: rémület)
dimenziószál:
A részecskefraktálok nemtér-nemidőn át vezető rugalmas kapcsolata. (Fluidszálnak is hívják). Ez A hatodik
erő. A végtelenül gyors fizikai jelenségeknél fedezték fel a XX. század közepén. A végtelen sebességű,
korlátlan távolságú információátvitel lehetőségét hordja magában. A hiperterekben és a nemtér-nemidőben is
működik.
E (expand):
A sajátidőterek tágulási tendenciái; a kozmosz dimenzionálatlan alapmértéke [l]. Eseményhorizont.
ekvitemporiális:
Egyidejű, azonos sajátidejű.
eledel:
A kettős causalitás-sértő dimenzió-forrás virtuális létének fenntartója. A sajátmúlt. Ezt „eszi”. Ameddig az
elsődleges forrás az eledelben tartózkodik, addig létezik minden virtuálisan léteztetett forrása is.
elektromos töltés:
Az elemi részecskék időinterferencia-nyúlványainak forgásából, és virtuális forgásirányából adódó jelenség.
elektron:
Elemi részecske. Hozzávetőleg 403, hármas jelenpont-konfigurációból álló, általában gömbszerű időtérszerkezet; felületén tizenkilenc konvex-konkáv interferencia kering. Folyamatosan keletkező és
folyamatosan elmúló, fényes, tükröző felszínű időtükör határolja. Hét domináns csavarodó időinterferencia –
nyúlvány forog még körülötte, a múltlapátokkal ellentétes irányban. Nyolc állandósult dimenzióforrása egy
protont is generál.
első tér:
Az Univerzum legelső együttmaradó képződménye. Félspinű, spirálgömb alakú, öt jelenpont hat helyről
generálja. Téri része 24 dimenziós. Az ógörög mitológiában a MONÁSZ, DIÁSZ, TRIÁSZ fejlődési
állapotokon ment keresztül. Ezek egy, kettő, vagy három oktaéderes szimmetriában írhatók le. Gyémánt,
kettős gyémánt, hármas gyémánt. Tér, tér + 1 hipertér, tér + 2 hipertér. Keletkezése és fennmaradása az
ismétlődő causalitás-sértése következtében jön létre. A Triász l6 × 4 dimenziós, mert a három oktaéder egy
pontban összeér. Centrumának mérete 2 × 10-29 centiméter körüli. Az első hely. Terének határa –
folyamatosan táguló múltja – magának az Univerzumnak is a határa. Innen tartama az elsődleges és másolati
létezőinek jelenébe, forrásaiba tér vissza. Forrásidői egy oktaéder csúcspontjaival jellemezhető
térszimmetriában keletkeznek.
energia:
Kezdetben két jellemző formája van. Az első az első tér, a második a térben keletkező térek. Ezek
szimmetria-robbanása során egy kocka szimmetriájával jellemezhető alakzatban stabilizálódott változat. Ez a
fény. Mi eddig főképpen ezt figyeltük meg, a tér rejtve volt előttünk. , Nyolc ''forráshelyről a téri része 32
dimenziós teret generál. Elemei spirálgömb alakú reciklizált képződmények; tere E-vel tágul, mint az első
térré, és egymásba csavarodott is. Maga is hullámszerű tér.
energia oktett (novett):
Lásd „energia”, „fotínó”.
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energia sextett (heptett):
Lásd: „első tér”
eseményhorizont:
Valamely dimenzióforrás, forrástér-halmaz, térrendszer (pl. anyagi részecske) terjedő időhulláma, a
múltjának expandáló határa. Eseményhorizontnak nevezzük ennek félspinű, kettős, elcsúszott felszínű
nagyon manipulatív változatait is.
eseménytér:
Az egy dimenziós idő már megtörtént eseménye, azaz a múltja, ami a múlt végtelenjétől a jelenpontig tart.
Ez a forráshoz hasonlóan univerzálisan nagy, de zárt időfelületű.
esszencia:
A félspinű (kettősfalú) eseményhorizontok közé zárt dimenzióréteg. A tér elidegeníthetetlen része. Ettől
ugyanúgy nem fosztható meg, mint a fél spinjétől. A terünk téri része hat egymásba ágyazott
négydimenziósán viselkedő esszenciából épül fel, de ezek tartalmazzák a hipertéri esszenciákat is, csak
időchopperük eltérő. Az esszenciák forrásai magukat, és egymást tartják a virtuális létezésben.
extra gyors rezgés:
Gravitációs kényszertér olyan gyors rezgése, amilyet az anyag már nem képes követni.
édes:
Jacob Böhme kulcsszava az eggyel terjedő eseményhorizontra.
éter:
Az Univerzum összes szubjektív téridőkeltőinek komplex térideje.
fantom rezgéskép:
Lásd „gravitációs fantom hologram”.
fanyar(ság):
Jacob Böhme kulcsszava. Negatív időt, tachiont jelent.
fény:
Lásd „fotínó”, „energia”, „foton”, „első tér”.
fénysebesség:
Határsebesség, ahol a fotínó lehagyná a saját emanált dimenziórendszerét, okságsértő létének alapközegét, az
eledelt. Természetesen az anyag térbeli sebességét is limitálja, hiszen az is causalitás-sértésekből létezteti
szimmetriarobbanási rendszerét. A saját eledelét az sem hagyhatja le. Ebben az esetben megszűnne ezen az
elven fennmaradó időkapszulája.
forrástér:
Lásd „marutkinun”.
forrásoszcilláció:
A megnyilvánult forrás nyugalmi (löketmentes) oszcillációs ideje. Oksági rezgés, az Univerzum legrövidebb
rezgésidejű rezgése. Oszcillációját a két megnyilvánulatlan váltakozó megnyilvánulásából fakad. Rezgése a
téridőnél nagyságrendekkel szaporább.
fotínó:
1 AV-jű, kocka (nyolcágú csillag) szimmetriájában generálódó tér. Hét (a virtuális szimmetria-robbanásában
keletkező) forrása van. Ez a téri részben egy 8 × 4 dimenziós teret generál. Téri dimenziószáma gradiálisan
(lépcsőzetesen) változó. Hipertéri részeivel együtt három csúcsával érintkező kocka geometriában
jellemezhető 66 dimenziós világa.. Térszerű és ezáltal a végtelenbe táguló dimenziótere van. Maga is tér. Az
energia második válfaja.
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foton:
Nem részecske, nem önálló szubsztancia; hanem szinkrodinamikus fotínóegyüttes, ami a kibocsátó atomról
szerterepülő fotínókból a szemünkbe (műszerünkbe) érkezik.
Föld:
Az ókori filozófia anyagi részecskéket (neutronsorozati barionfraktált), így a lelket is jellemző kulcsszava. Itt
a glóbus sugarát mindig években találjuk, és ezért leírásaikban a részecske mikro-struktúrájában lezajló
szubnukleáris eseményeket nagyon finom bontásban mutatják. (lásd: Biblia, Kabala, Jacob Böhme filozófiai
munkái). A szó részecskét jelent. Ursua, Krisna néven is beszéltek róla.
G-hologram:
Gravitációs hologram; a részecskéket és részecske-halmazokat körülvevő hatásaiban komplex, eredő
időinterferencia-kép. Az élő szervezel állal generált G-hologram a magát a szervezetet ábrázoló, és minden
részecskéjének helyét, működését, stb., meghatározó dinamikus, térbeli időinterferencia-kép. Hologram
abban az értelemben is, hogy a szervezet minden egyes sejtje generálja. Az élő hologramokat a növények és
állatok szintjétől egy különleges (individuális) részecskének is nevezhető központi forrás – mint karmester –
kormányozza. Ez a kb. egy mikron nagyságú lélek.
gravitáció:
A görbült terek forrásainak eseménytereikkel
Elengedhetetlen eleme a perdület.

és

eseményfelszíneikkel

történő

kölcsönhatása.

gravitációs fantomhologram:
Atomokat vagy atomcsoportokat meghatározó, de részecskékkel még nem (feltétlenül) kitöltött Gholografikus kényszertér. Olyankor jön létre, amikor tömegtehetetlensége miatt az anyag képtelen követni
egy extra gyors rezgést. A szimmetria oka is.
gravitációs hullámok:
Terek és térrendszerek folyamatosan generált és a végtelenbe terjedő, egymást követő térréteghullámai; a
gravitáció jelensége ugyan csupán az egyik következménye az időhullámok viselkedésének, de az
anyagszerveződésben játszott döntő szerepe miatt fogalmát az időfizika terminológiája sem mellőzheti.
gyorsulás:
Lineáris esetben tartós szinten tartott kölcsönhatás, elektronhéjak, és ezen át a források között, amely
valamely halmaz gyorsuló elmozdulását kelti. Mint minden kölcsönhatás (a 6. kivételével) a források és a
felszínek között lép fel, azok tartameltérése okán. Taszító és vonzó is lehet, attól függően, hogy
eseményfelszín, vagy téresszencia hat. A mai fizika főképpen csak a tárgyak kölcsönhatásait érti gyorsulás
alatt. Az időfizikában a gyorsulást szubatomi okokra vezetjük vissza. Függ a téridő sűrűségétől és
görbületétől, lásd: „gravitáció”.
halmazperturbáció:
A halmaz forráselemeinek folyamatos determináltsági háborgatottsága egymás térrétegeinek terjedése,
görbültsége és elcsúszott eseményhorizontjainak következtében. Oka: a Hang. Ezen az elven működnek a
nyitott memóriák és a fehérjeagyak központi egységei is, Már Dirac nézeteiben is találkozhatunk vele.
Hang:
A longitudinálisán modulált (FM, PM) időrétegek Ókori kulcsszava. (Ige, Beszéd, Zengés, Szó neveken is!).
Magas információhordozó képességű, spirálgömb hullámokban terjed. Hírvivő. Analízise sokkal \
részletesebb információkat hoz a létezőkről, mint a fotínók (a fény). Mindenen áthatol és minden
dimenzióforrást perturbál, azokkal kölcsönhatásba lép.
Heisenberg-féle határozatlansági reláció:
Szubatomi mérések szükségszerű pontatlanságának a meghatározására szolgáló összefüggés; a
határozatlanság valójában abból adódik, hogy minden részecske „n” helyen határozódik meg egyidejűleg;
mert „n” térforrás terében van.
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hipertér:
A tér előlünk „elzárt” része. Ugyanúgy téresszenciális rendszerű spirálgömbökből áll, és ugyanúgy
hullámszerű jelenség. A térrel közös a forrásrendszere. A tér – jelenlegi nézeteink szerint – evolúciója során
hat, 12, és 18 esszenciás rendszerben fejlődött, így már két hiperteret feltételezünk. Együtt 64 dimenziósak.
Nem azonos a JÖVŐTÉR-rel, ami a tereink túlfele, és nem azonos az ANTITÉR-rel, ami Univerzumunk
paritása, vagyis Anya típusú, fordított csavarodottságú. Az Atya múlttere tartja fenn, ugyanúgy ahogy a mi
terünket az Anya múltja. Itt jobbosak a részecskék, jobbosak a neutrínók és a fény is fordított szerkezetű. Az
antitér az antianyag Univerzuma.
idő:
Az Univerzum centrális téridőforrásának ciklusideje, mint alapidő. Egyúttal egy teljes ciklusú dimenzió
gradáció ciklusideje. Lásd: „első tér”.
időforrás:
Lásd: „jelenpont”.
időinterferencia:
Az a jelenség, amikor az időterek hullámai további kölcsönhatásokat hoznak létre együttható térrétegeikkel.
Nem a klasszikus fizikai értelemben vett hullám-interferencia, mivel sem egymás görbültségi fokát, sem
hullámhosszát nem képesek megváltoztatni; egymásra hatásuk eredménye a hullámforrásokon jelentkezik,
csak itt lépnek interakcióba.
időkapszula:
Anyagi részecskék térrendszerének a múlttükör által határolt tartálya.
idősűrűség:
Egységnyi (egy forrásciklusnyi) sugarú köbtartalomra eső eseményhorizontok száma. Fluktuáló érték, amely
az Univerzum minden e zónában aktuálisan áthaladó, térhullámai által hordozott mozgási információját is
tartalmazza. A mozgás, gyorsulás, gravitáció, deformáció, dilatáció, kontrakció eredő eseményeinek okozója.
A fotínó orrkupakján ez megközelíti a végtelen értéket.
időszámítás (tartam):
Adott saját múltnak a saját jelentől való (időbeli) távolsága.
időtér:
Az időnek a múlt végtelenéből a jövő végtelenébe nyúló egy dimenziós szférikus tere, amit a jelen – mint
féreglyuk – két „fél-dimenzióra” választ szét. Valójában megszámlálhatóan végtelen – Univerzálisan nagy –
zárt felület, hasonló, mint a Bindu. Schwartzhild-gömb szerűen zárt. Ott a kezdete ahol a vége.
interferencia gödör:
A mai fizika által potenciálvölgynek nevezett hely, nagyon is dinamikus „nyugalmi” helyzet térbeli
megfelelője, a térrétegek együttható jelenségének olyan zónája, ahol a legkisebb energiával húzódhat meg
egy részecske. Ez okozza az elektronok keringését, de ez a jelenség – ennek álló komponensei – a kristályok
kialakulását is. Ezt a zónát elhagyva visszatérítő erők lépnek fel, amelyek a részecskét, atomot (annak
főképpen a neutronjait) legnyugalmibb állapotuk felé igyekeznek visszatéríteni. Jelenlétüket a
színképvonalak jelzik.
interferencia-kép:
Több részecske – atom, sejt – múltterének együttesen keltett, eredő időinterferenciája (lásd még: „Gholografikus kép”).
intuitivitás:
Jelen értelmezésében az Univerzum rezgéseivel tanúsított asszociativitás.
jelenpont:
Egy végtelenül rövid „rész” az egy dimenziós időtérben, annak jelene. Fizikai megjelenése: a létezés.
(szavunk: időpont) (Jacob Böhme: szorongás, mint a homokóra szűkülete!)
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Káosz (Mező):
A létezés – tér, energia és anyagmentes – állapota, a kezdet lehetősége a Teremtés pillanata előtt, a
folyamatos keletkezés forrása; az időfizikában a relatív realizált időforrások végtelenbe táguló halmazának
felel meg. Gerjedése során a múltterjedési sebességet átlépő (negatív idejű) tachionok is létrejönnek benne.
Egy szinguláris őspont (megnyilvánult) felrobbanásából keletkezett. A téridő nemtér-nemidő rétegében most
is jelen van. (tisztítótűz). Itt kapcsolódnak az időtlen jelenségek.
katalizátor:
Anyagszerveződési folyamatokba nem beépülő atom vagy atomcsoport, mely gravitációs komplexterének
kényszerítő hatásával elősegíti a folyamat lezajlását. Az atom vagy atomcsoport geometriai jellemzői nagyon
befolyásolóak.
keserű(ség):
Jacob Böhme kulcsszava a spínre, forgásra, csavarodottságra.
környezeti katalízis:
Az anyagszerveződés folyamatának az a része, melyet a környezet gravitációs terei – a komplextér közeli
részeként – befolyásolnak. Az autonóm katalízissel együtt az anyagszerveződés meghatározója.
kvintesszencia:
Az ötforrású téridő ősi neve.
Lamb-féle vonaleltolódás:
A spektrális méréseknél tapasztalható jelenség: a később Nobel-díjas Lamb számítása szerint a hidrogénatom
a számított értéknél valamivel nagyobb energiára tesz szert, (feltételezések szerint a tachionoktól) és ez
színképvonal-felhasadásban mutatkozik meg.
Levegő:
Ókori filozófiai kulcsszó. A gravitációs hullámokat jelenti. Longitudinális modulációt hordozó változata a
Hang, Zengés, Ige, Szó, Beszéd. Ezek szintén szimbolikus kulcsszavak! Ez a mindenen átfújó szél. Minden
megnyilvánulás alapja és hordozója.
lemniszkáta:
Negyedrendű görbe; a végtelen jele; azon pontok mértani helye, melyek két adott ponttól való távolságának
szorzata állandó. Legismertebb alakja a fekvő nyolcast ábrázoló görbe.
lélek:
Individuális képességekkel rendelkező „részecske”. Kb. 1 mikron nagyságú, látható és „megfogható” határa
van. A testtől független, önálló individuális léttel bír. (Nem pusztul el a testünkkel!) Olyan tartós, mint a
nukleonok. Legömbölyített ikozaéder alakú felszínét sok apró pikkelyszerű képződmény és kitüremkedés
borítja. Ezek a külalaki jegyek összefüggésben vannak belső információs tartalmával. Ezt eredő zengése is
tudósítja. A részecskékhez hasonlóan időtükrök határolják. Az embernél az agyalapban honol. A fizikai
testünk holocentrikus karmestere. Minden érzékünk ide gyűjti az információt. Tizennyolc négyzet és nyolc
egyenlő oldalú háromszög határolta cellák töltik meg feltudati részét. Tárolási elve az elektronikában
használt (visszacsatolt) művonalhoz hasonlítható, csak nincs csillapítása, és az információt nagyon jó
hatásfokkal keringeti. Ezek a cellák nyolc külvilági csatlakozással és nyolc, a belső maggal (tudatalatti)
csatlakozó interfésszel kötődnek. A cellák száma hozzávetőlegesen 1,6 × 1023 darab. Van egy fejlettebb 4
mikron nagyságú Isteni lélekváltozat is. Ez a tér utáni elsődleges létező. Az élet alapja, (szavunk:
Nagylelkű).
Little-Bang:
A „Big-Bang”, a „Nagy Robbanás” materialista elképzelésének analógiájára a Kis Robbanás keletkeztető
elve. A táguló Univerzum oka: az első realizálódott (megnyilvánult) energiatérnek a végtelenbe táguló
határa. Sekhina. Ez nem korlátlanul tágul, zárt, önmagába visszaforduló, reciklizált. A kiterjesztett erő(sség)
a Káoszban: magának a Káoszfraktál születésének pillanatát is felfoghatjuk így.
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Májá:
Káprázat; az óind filozófiákban a világmindenség nem valóságos, káprázat mivolta. Időfizikai értelemben az
anyagi világ nem valóságos, csupán időrendszerekből álló létét jelenti. Az időben szétcsúszott időrendszerek
anyagként és energiaként megnyilvánuló virtuális halmazának a megfoghatóságot megnyilvánító
látszatuniverzuma. Tükör által homályosan láttok. (Lásd még: Heisenberg)
marutkinun:
A megnyilvánult létezés hordozói. Megszámlálhatóan végtelen számban létező 1+1 dimenziós,
transzcendens sajátidő jelen, amely szférikus ekvitemporiális és gradált felszínű 1+1 dimenziós szubjektív
múltteret generál. Negatív dimenzióidejű változatánál megszűnik az eseményhorizontjának egyidejűsége,
mivel az kúpossá válik. Tachion. A Káosz princípiuma.
Minkowski-tér:
A téridő négydimenziós modellálását megkísértő x, y, z, ct koordinátarendszer. A három térkiterjedést
mellőző változata az időfizikában kiindulópontot jelent a szubjektív idő meghatározásához.
morfogenetikai tér:
Az anyag és élő szervezetek jellegzetes alaki és szerkezeti sajátosságait meghatározó és hordozó, az anyagi
és energiaszerveződések által keltett tömeg-, és szerveződésfüggő gravitációs kényszertér. Éter. A
morfogenetikai tér sajátossága, hogy előnyben részesíti a célszerű (szikronikus, szimmetrikus) megoldásokat.
(szavunk: köztudat)
mozgás:
Az elmozdulás, a fizikai mozgás, az „n” számú térkeltő „n” terében elszenvedett elmozdulások eredője.
Tárgyi halmazokra is kiterjeszthető, csak itt már a deformációra, harmonikus rezgéskeltődésre és a
kontrakcióra, dilatációra is gondolnunk kell.
múltlapát:
Lásd: az „elektron”-nál és a „proton”-nál
múltszféra (múlthártya):
Lásd: „szubjektív idő”-nél.
múlttartály:
Lásd: „időkapszula”-nál.
múlttükör:
Az elemi részecske felszíne, az időkapszula megfogható határa, ahol a részecskét alkotó forrásterek jelenei a
folyamatos keletkezés és elmúlás állapotában vannak. Más időkapszulák számára áthatolhatatlan – „tükröző”
– mert a felszín két oldalán eltérő az idő irányultsága. A részecskékben és a lélekben, azok felszínén jön létre
a sajátidő eltérés okán. A részecskék felületén ellehetetlenül és eloszlik. A részecskék dinamizmusában belül
is létrejön (kvark) (tárcella).
negatív idő:
A tachionok belvilágában létrejött esemény, amely a causalitás-sértése következménye, ti: a saját jövőjébe
rohan.
nemtér-nemidő:
A Káosz ősállapota, amely a téridő tágulva terjedő spirálgömb szerkezetű esszenciális rétegei között is
ciklikusan megtalálható. Egy réteg a sok közül. Itt nincsen tér, csak Tűz és Víz, vagyis itt tachionok és
tardionok vannak. Megjelenése ciklikus és hullámszerű. Itt kötődnek a dimenziókapcsolatok. Az űrutazás
jövője ennek felismerésével kezdődik, hiszen ezen át lehetséges a nagytávolságú, Galaktikus űrhajózás. Itt
minél messzebbre ugrunk, annál bizonytalanabb helyen bukkanunk ki a térben és az időben is. (szavunk:
Ahun)
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neutrínók:
A neutronsorozat tagjai. A „megfogható” sorozat ismert tagjai: tau-, müon- és elektron-neutrinó. Tartósan
viselkednek, mint a neutronok. A szubsztilis anyag elemei. Időforrások keltik, mint a neutront. Félspinű
duálok. A szubtilis anyag kiindulási alapjai.
neutron:
Nem önálló elemi részecske; egy proton, és egy, a protont keltő elektron együttese. Az Univerzumban az
anyag a neutronsorozat (Föld, barionok) formájában születik. Félspinű duál. Az együtt keletkező párok a
nemtér-nemidőn át egymástól eltávolodva is időtlen gyorsan keltik egymást a dimenzió-szálaikon át. Csak
együtt értelmezhetőek. A duálok nem konvertálhatók egymásba, bár egymás létét keltik, (szavunk
kacsalábon forgó vár, ahol a hétfejű sárkány lakik.) (Krisna, Ursua is semleges részecskét jelölt valamikor)
nomogram:
Több változós függvények síkbeli ábrázolására szolgáló ábra.
nukleon (barion):
Az atommagot alkotó stabilis részecskék gyűjtőneve.. Mi a teljes sorozatot értjük alatta.
nyitott memória:
A közvetlenül a szervezet G-holografikus kényszerterét befolyásoló, illetve annak manipulálását és
visszahatását memóriaként és vezérlésként alkalmazó memória; részhalmazként nyitott más részhalmazok, és
a több részhalmazt magukba foglaló térhalmaz memóriák felé.
Önvaló:
A megnyilvánulatlan és megnyilvánult lét forrása, finomlétező. Ok és nem okozat. (Én-ok). Örökösen létező
ősforrás. Ebből jön létre az első tér; egyetlen időforrás múlt felé irányuló osztódásából válik 5 vagy 7-té, és
generálja saját szubjektív világterét, mint rejtett és megnyilvánult fény. Az anyagi részecskék (lelkek) is
ebből születnek. Alapvetően a jelenforrások neve. Az originális források másolatai is önvalók. Lásd még:
„Bindu”, „Brahma”.
perturbációs memória:
Olyan memória, melynek működése a folyamatos elemi változások informatikai értékháborgásán alapul.
pozitron:
Az elektron antipárja; térszerkezete ellenkező – jobbos – csavarodású.
prakruti:
Az óind mitológiában a teremtés második eleme. Az első megnyilvánult E-nél gyorsabb változata. A
tachionnal (Tűz, Kígyó) azonosíthatjuk.
precelluláris rendszer:
Sejthártyával nem rendelkező, de környezetétől már hermetizálódó, anyagcserét és önreprodukálást folytató
molekulacsoport. Kemoton.
prematéria:
Anyag előtti létező; (fotínó). Jelenpontokból álló centrumukat nem határolja múlttükör, de van gravitációs
terük. A nukleáris fizika részecskéinek jelentős része ide sorolható, bár ezek jobban takarják a posztmatéria
kifejezést.
previtális molekulák:
Anyagcserét és önreprodukálást folytató, környezetüktől azonban nem mereven hermetizálódó rendszerek.
proton:
Elemi részecske; mintegy 740.000 jelenforrásból keletkező ikozaédert közelítő forma. 20 időtükör-lapát
határolja (+1 „lyuk”), hét domináns interferencia kering körülötte, a múltlapátokkal azonos irányban. A vele
együtt született elektron kelti.
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Purusa:
Az óind mitológiában az ős-elem, akiből a kozmosz minden eleme, és az egyetemes lélek kialakul. Egyes
védikus szövegek az idővel azonosítják. Időfizikai értelmezése ugyanaz, mint az Őskáoszé, és a Vízé. (ez
persze nem H2O!!)
relatív időtér:
Egy szubjektív idő tere, egy másik szubjektív idő jelenpontjából szemlélve. Egymáshoz képest a szubjektív
időknek sebességük, irányultságuk, perdületük is lehet.
relatív radiális sodródás:
Amikor az egyik időtér jelenpontja relatív realizálódik egy másik időtérben, az időtér határával való
találkozás a jelenpont sodródásához vezet. Ilyenkor a jelen radiálisán (a megérintett időszféra sugara mentén)
az egyidejűség okán sodródni kezd a másik időtér őt realizáló hatására – annak E expandjától függően –
ugyanakkor továbbra is „áll” a sajátidejében. A sodródás mindannyiszor megtörténik, valahányszor egy
másik időszámítás megérinti a jelenpontot. Később, az anyag megjelenésével a tárgyi elmozdulás és
deformáció – a mozgás, gyorsulás – oka.
relatív realizáció:
Az az esemény, amikor egy szubjektív forrásidő időtere eléri egy másik szubjektív forrásidő jelenpontját; ez
az a pillanat, amikor létezni kezdenek, realizálódnak egymás számára.
rémület:
Jacob Böhme kulcsszava a múltjába visszafordult dimenzióforrás látomására, melynek során magát látja
maga előtt menni, ameddig a múltjában (eledel) tartózkodik. Ez valósan viselkedő virtuális forrás. Az
esemény causalitás-sértése az Univerzum létének alapja.
részhalmaz memória:
Együttesen memóriát alkotó részecskék, melyek a közösen keltett, folyamatosan termelődő és terjedő
időinterferencia-képpel vesznek részt a mindenség komplex térhalmazának tudásában; együttesen
továbbítják, tárolják, értelmezik a közeli és a távoli környezet információit.
RR („relatív rotation”):
Viszonyszám, ami megmutatja a relatív időterek egy RV haladásra eső relatív forgásának (csavarodásának) a
számát.
RV („relatív velocity”):
Viszonyszám, amely megmutatja, hogy az egyik időtér hány E-vel (milyen E „sebességgel”) mozog a
másikhoz viszonyítva.
sajátidő:
A szubjektív, saját jelen; a szubjektumok számára csak a többiek múltja hozzáférhető.
sajátidőtér:
A szubjektív idő felszíne, eseményhorizontja által határolt tartomány. Minthogy a jelenek elérhetetlenek
egymás számára, az „események” is más és más időszámítás szerint történnek egymás időterében, máshol és
máskor vannak.
sebesség:
Komplex halmazok elmozdulása a térrétegek rendszerében. Idősűrűség függő esemény, a halmaz időegység
alatt megtett útja az abszolút időhöz (téridőhöz) viszonyítva. Így irányfüggő a téridő idősűrűséggel és
térgörbülettel jellemzett aktuális zónájában.
spin:
A részecske saját, minden mozgástól független perdülete, impulzusnyomatéka. Az időfizikában a
jelenpontok szimmetriarobbanása során kialakuló időtér-rendszerek sajátossága; annak a megnyilvánulása,
hogy az egymást követő eseményhorizont-rétegek (fél fordulattal) csúsznak, késnek egymáshoz képest (itt
ezért félspinűek). Eltérő spinértelmezés!!

Lapszám: 196. (198)

G. R. Wave & T. Z. Marshal (Kisfaludy György): Az Energia titka

spirálgömb:
Négydimenziós szerkezet, melynek a „csúcsa” az egyik dimenzióban halad, ugyanakkor másik három
dimenzióban terjed, miközben a rendszer belsejéből folyamatosan termelődik és tágul.
starline:
„Csillagvonal” minden elem összeköttetése minden elemmel. Az egymásba ágyazott időterek alkotta
Világegyetem egyik információátadási elve, ahol a létezők hiperstringjét is értjük alatta.
Szférikus 1 dimenziós tér:
A szubjektív idő szerkezete, melynek középpontja az álló jelen, körülötte zártan áramló múlt-jövő szférával;
hozzáférhetetlen és örökösen homogén, koncentrikus szubjektum, (szavunk: Paradicsom, Alma).
szimmetria-robbanás:
Szimmetrikus sokszorozódási folyamat; amikor ciklizálódáshoz vezető relatív realizálódás során a jelenpont
kétszeresen realizálódik, majd többször is belépve saját múltterébe (mint kép) mindannyiszor fizikailag is
létrejön. A képe létezik, abból létezik.
szinkrodinamizmus:
A terek forráselemeinek egymást szinkronikus mozgásra vagy rezgésre késztető hatása, amely az együttes
rezgés irányába hat. Ilyet tapasztalhatunk a fotínók fotonná szinkronizálódása, és a kristályszerkezetek
kialakulása során. Az elektronikában is tapasztalható jelenség. A jelentősen eltérő komplexterek forrásai nem
képeznek tartós szinkronikus rendszereket. Ez az atomi és molekuláris összeférhetőség alapja. A
szinkronizmus az hasonló atomok esetén is lényeges követelmény, ezért a lényegesen eltérő gerjesztettségi
szinten levő atomok nehezen közelítenek egymáshoz. A fény mozgásánál és a kristályépülésnél jelentős
hatás. Lásd: oszcillátorok összehangolódása a közeli frekvenciájú rezgések esetén.
szorongás:
Jacob Böhme kulcsszava a jelenpontra. Ezt a geometriát őrzi a homokóra!! (Fent a jövő, lent a múlt, ahol
átfolyik, az a jelen). A tachionnak geometriai hasonlóságot is mutat. Az idő egy szakasza.
táplálék:
Lásd: „eledel”, „rémület”.
tachion:
Tömegtelen, a fénysebességnél gyorsabb dimenzióforrás; a forrásidők – marutkinunok – olyan speciális
esete, ahol RV > l.
térhalmaz mátrix:
Térben egymáshoz rendelt elemek összessége; az Univerzum valamennyi forrástere egyazon térhalmaz
mátrixelemeit képezik. (Képezték vagy fogják képezni.)
téridő:
A transzcendens természetű, táguló, belülről folyamatosan termelődő gömbspirál szerkezetű lépegető
forrású, ezek másolati forrásaiból egzisztáló időtér-rendszer; hasonlóan keletkezik a térben születő fotínóval
– az energia második alakjával – is. Lásd még; „első tér”
tértriplcttek:
Az elemi részecskék időkapszuláját generáló hármas jelenpont-szerkezetek. (Ádám, Éva, Kígyó.)
tömeg:
Az egymást követő eseményhorizontok egységnyi távolságon mért számától és/vagy azok görbültségi
fokától, és deformációjától függő eredőesemény.
tömegtehetetlenség:
Az anyagi részecskék, az anyag sodródása a gravitációs terek radiális és axiális konzervatív állapotú
komponenseinek a hatására, illetve – extra gyors rezgés esetén – azok követésére való képtelenség.
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tömegvonzás:
Az időhullámok hatásának egyik megnyilvánulási, kölcsönhatási formája (fátyla); az a jelenség, hogy a
részecskék (esszenciális zónái) gravitációs (idő) hullámai a tömegtelen hullámforrásokat, a jelenpontokat
egymás felé taszítják. Forgató hatásuk is van. Minden energia struktúra ezekből áll. Maga az elmozdulás és a
deformáció az időterekben való komplex hollét eredője.
Tűz:
őseiéin az ókori filozófiákban. A fénysebességet (múltterjedési eseményhorizontot) átlépő dimenzióforrás
neve. A tachionnal azonos. Kígyó, Időkígyó, Brahma, Rudra, Marut néven is emlegették. Lásd: „Káosz”,
„Nemtér-nemidő”
Upanisádok:
A hindu védikus irodalom titkos tanításai (Kr. e. 7-6. század); az időfizika alapfogalmainak viszonylag
pontos, gyakran mesés elemek mögé bújtatott leírását tartalmazza.
Víz:
Őselem az ókori filozófiákban; időfizikai hasonlatként az egymásba ágyazott szubjektív idők alkotta mezőt
(kreatív vákuum) jeleníti meg. Jelentéstartalma azonos az „Őskáosz”-szal és a „Purusa”-val.

2500 éves kerámiacsengő a teremtés fázisaival

Lapszám: 198. (198)

