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A FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA contém informações básicas
sobre os princípios elementares da física das partículas fundamentais, regularidades da sua interação. Esta é
realmente uma ruptura evolutiva para
a ciência mundial que se encontra atualmente em fase de investigação das
descobertas históricas que foram feitas um século atrás. Este conhecimento afeta todo o espectro da pesquisa fundamental e interdisciplinar
em várias áreas da ciência: da microfísica à cosmologia, e revela informação única sobre princípios fundamentais da física de neutrinos, astrofísica
de partículas elementares.
Quais são as partículas fundamentais? Em que consistem as partículas elementares? Como controlálas? De onde surge a matéria visível
e para onde vai? Em que se baseiam
as leis da interação gravitacional?
Em que consiste a matéria escura?
Como criar um objeto vivo e nãovivo? Como garantir uma vida autossustentável em condições climáticas extremas na Terra e no espaço?
As respostas a todas estas e muitas
outras questões são dadas na FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA, que revela princípios fundamentais das partículas elementares e
da cosmologia em geral.
Graças à FÍSICA PRIMORDIAL
DA ALLATRA, podemos realizar
qualquer experimento com absoluta
precisão, sem adivinhar e prever,
enquanto lamentamos a ausência de
fatores. No mundo de hoje, vastos
recursos são gastos na manutenção
de diferentes laboratórios de pesquisa onde, com a ajuda de equipamentos e materiais dispendiosos, os
cientistas tentam criar certas condições para, de fato, verificar seus

chutes, fazer observações, suposições e determinar fórmulas… com
erros. Mas mude as condições, e
muitas coisas vão mudar. Um exemplo simples. Em condições normais,
a água destilada se comporta como
um dielétrico (substância que praticamente não conduz corrente elétrica). No entanto, durante um
eclipse solar, ela se comporta como
um eletrólito (substância que conduz
a corrente elétrica). As condições
mudaram - e obtivemos um novo resultado!
Depois de estudar as tabelas de cálculo indicando imprecisões (Nota:
ver mais adiante no relatório), podese entender quantos erros elementares
são cometidos na ciência durante tais
observações, quais são os erros dos
resultados de trabalhos de pesquisa
experimental dispendiosos, e como é
fácil eliminá-los quando se conhece
os fundamentos da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA. Por que
precisamos construir o Grande Colisor de Hádrons, se algum estudante
que conheça os fundamentos da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA pode fazer cálculos absolutamente precisos da interação entre partículas elementares sob quaisquer
condições em seu tablet? Seria muito
mais humano alocar estas enormes
quantidades de dinheiro, que são gastas em pesquisas caras, para a ajuda
real às pessoas necessitadas, considerando quantas pessoas hoje têm de viver abaixo do nível de pobreza.
Graças à FÍSICA PRIMORDIAL
DA ALLATRA, a humanidade
pode fazer uma mudança evolutiva
na ciência, pois a física é a base de
todas as ciências naturais. A FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA nos permite realizar qualitati-

Certamente, mudará qualitativamente a vida da civilização humana
em geral. As centrais nucleares desaparecerão, uma vez que serão desne-

Para a humanidade, abre a possibilidade de um modo de vida absolutamente novo, no qual coisas como a
necessidade, a fome desaparecerão e
as pessoas não precisarão trabalhar
arduamente para ganhar a vida. As
pessoas terão mais tempo livre. O
mercado de consumo desaparecerá
pois será desnecessário, porque cada
pessoa poderá fazer qualquer coisa
sozinha: comida, roupas, casa, carro de graça e em qualquer quantidade
necessária. Em tais condições, é possível para a civilização fazer uma
transição qualitativamente nova para
o autodesenvolvimento espiritual, o
estudo científico em larga escala do
mundo e de si mesma. Mas há também o perigo de que tais descobertas
possam ser usadas para propósitos
egoístas. Sabe-se que o dano ou benefício de qualquer descoberta histórica depende da dominação de uma
ou outra visão de mundo da maioria:
egoísta (consumidor) ou vetor espiritual e criativo do pensamento.
Tudo neste mundo é feito de partículas elementares. E quando sabemos de que partículas elementares
se trata e como controlá-la, podemos
criar qualquer objeto vivo e não
vivo, copiá-lo e cloná-lo (incluindo
organismos fenotípicos e geneticamente idênticos); em outras palavras, reproduzi-lo em qualidade e
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O conhecimento da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA dá
acesso a uma fonte inesgotável de
energia que está por todo o lado, incluindo o espaço sideral. Trata-se de
uma energia renovável, graças à
qual as partículas elementares são
criadas, movimentadas e interagem.
A capacidade de a obter e de transferi-la de um estado para outro nos
dá uma fonte de energia alternativa:
nova, segura e disponível para cada
pessoa. O potencial desta fonte de
energia sem fim é enorme; é muito
maior e muito mais estável e segura
do que o potencial do Sol ou da
energia geotérmica. Além disso, utilizando esta fonte, não precisamos
mais acumular energia em excesso e
transferi-la para o consumidor para
posterior utilização. Porque esta
energia está em todo lugar; pode ficar disponível para cada pessoa, sob
quaisquer condições, aqui e agora:
tanto na Terra como no espaço.

cessárias. O petróleo, o gás e outras
fontes de energia conhecidas perderão sua relevância devido à alta intensidade de trabalho na produção,
armazenamento, exaustão e risco
ambiental desses recursos. O uso da
inesgotável fonte de energia levará
não só à redução das emissões de gases nocivos na atmosfera, mas à utilização de todo o ciclo de produção,
graças a novas oportunidades qualitativas de receber produtos pré-fabricados de suporte de vida necessários.
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vamente novos trabalhos de pesquisa
e fazer descobertas em diferentes
áreas científicas, fazer cálculos exatos praticamente sem gastos. Certamente, este conhecimento evolutivo
torna possível o desenvolvimento de
qualquer disciplina científica qualitativamente e de uma nova maneira,
para fazer avanços na física quântica, biofísica, físico-química, geofísica, astrofísica e assim por diante.
Pesquisar trabalhos nestas áreas científicas com base no conhecimento
da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA já trouxeram resultados
imensos, inclusive no âmbito do estudo de novas tecnologias para a produção e obtenção de energia inesgotável.
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quantidade muitas vezes conforme
necessário. Desde já, graças ao conhecimento da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA, a busca científica está sendo realizada em
muitas direções, inclusive no
campo das últimas biotecnologias,
que permitem recriar vários organismos vivos, seja um pequeno mosquito ou um grande animal. A longo
prazo, é possível melhorar e até
mesmo criar organismos vivos absolutamente novos com características e propriedades predefinidas.

ALLATRA
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Este é, sem dúvida, um dos principais desafios do progresso científico
e técnico que ajudará a acelerar o
processo de resolução de muitas tarefas; por exemplo, no domínio da alimentação, da melhoria da ecologia,
da qualidade da medicina e dos cuidados de saúde. Sob a influência da
mais nova biotecnologia, baseada no
conhecimento da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA, a medicina
pode se tornar uma ciência exata.
Além disso, terá uma compreensão
clara dos processos que ocorrem nos
organismos vivos, não só ao nível
dos processos moleculares e genéticos, mas também ao nível da interrelação das partículas elementares.
Desde já, os desenvolvimentos dos
cientistas do Movimento Público Internacional ALLATRA indicam que
o prolongamento da vida humana
para além do limite da espécie é uma
realidade absoluta a partir de hoje.
Fig.1 (A) Mosca selvagem. (B,C) As moscas
[syn1, syn2] foram sintetizadas a partir da
mosca A.
1) Figura 1 (A) Drosophila selvagem que foi
utilizada como plataforma para a síntese de
novas moscas [syn1,
syn2] (B, C).

No futuro, a FÍSICA PRIMORDIAL
DA ALLATRA é capaz de resolver o
problema global de fornecer à humanidade não só oxigênio e outros elementos químicos necessários, mas
também alimentos, água limpa, independentemente das mudanças climáticas globais na Terra ou em outro
planeta; mineração, agricultura, produção industrial, disponibilidade de

fontes de água e assim por diante. Criar a
partir de partículas elementares de comida pronta de alta qualidade livre em
quantidade necessária, água limpa, ar e
assim por diante vai tornar a vida humana
qualitativamente melhor irá fornecer
completamente todo o necessário para a
função vital. Além disso, libertará as
pessoas do trabalho duro, de toda uma cadeia de ciclos de produção industrial e
questões relacionadas, dará uma oportunidade para preservar o ambiente, restaurar e aumentar a riqueza da flora e da
fauna.
Não precisaremos utilizar terrenos enormes, por exemplo, para cultivar trigo e
depois submetê-lo a um processo de processamento, passando por todo um ciclo
de vários processos tecnológicos para obter um produto pronto e comestível. Afinal de contas, é possível obter das partículas elementares o mesmo saboroso,
saudável, verdadeiro pão fresco, com
qualquer característica necessária e em
qualquer quantidade. Não é necessário
criar, e depois matar um animal para obter qualquer tipo de prato de carne. Porque tudo é feito de partículas elementares. Se conhecemos as suas combinações
e leis de interação, é possível não só fazer
este produto (com a qualidade necessária
e um conjunto de propriedades úteis),
mas também copiá-lo de acordo com o
mesmo programa em quantidade necessária. Usando este conhecimento, é possível eliminar todos os resíduos sem prejudicar a natureza.
A FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA em seu pleno e acelerado desenvolvimento, permitirá às pessoas resolver,
em pouco tempo, uma série de problemas
estratégicos de importância vital para a
humanidade, não só no campo do poder
inovador, suporte de vida, mas também
no campo da geoengenharia climática.
Hoje, a humanidade tem uma possibilidade real de sobreviver nas condições das
alterações climáticas globais do planeta,
o que, infelizmente, é inevitável nas próximas décadas. No domínio da geoengenharia climática, foram realizados vários

Hoje em dia, os principais países espaciais, que até há pouco tempo eram pioneiros do espaço, não podem sequer
alcançar um sucesso tão grande que fizeram há meio século. Hoje em dia, o
estudo do espaço, na maioria dos casos, limita-se aos voos não tripulados
no espaço próximo. E a maioria dos
voos pilotados ainda é feita dentro da
termosfera (a alturas não superiores a
400 km da superfície terrestre, ou seja,
no espaço da órbita baixa da Terra)
porque a ciência ainda não encontrou
os meios de defesa contra a radiação
espacial. Mesmo os problemas da astronáutica continuam por resolver, começando pela pesquisa fundamental,
questões técnicas e terminando com
perguntas aplicadas. Astronautas
ainda precisam de melhoria nas condições de higiene, uma solução de um
número de problemas domésticos elementares durante a sua estadia numa
estação espacial. Afinal, os engenheiros ainda são incapazes de criar uma
máquina de lavar roupa e um chuveiro
prático o suficiente para as naves espaciais. Nas condições de gravidade
zero, a água líquida também permanece um problema, considerando a
sensibilidade dos equipamentos e dispositivos eletrônicos a bordo de uma
estação espacial. As pessoas ainda não
conseguem viver de forma autossuficiente no espaço, uma vez que precisam constantemente de obter da Terra
alimentos frescos, água, ar, peças sobressalentes para a manutenção da sua
nave e assim por diante.
A FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA é capaz de resolver não apenas
estes problemas. É conhecimento que
leva a descobertas espaciais evolucionárias, é um enorme potencial para
criar novas direções científicas e de
pesquisa. O conhecimento da FÍSICA

Relatório “Sobre os Problemas e Consequências
das Alterações Climáticas
Globais na Terra. Formas
Eficazes de Resolver Esses
Problemas”.

É possível ler o relatório
por meio do link:
http://allatra.org/reports/o-problemahi-posledstvijah- globalnogo-izmenenija-klimatana-zemle
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É sabido que absolutamente todas as
tecnologias modernas se baseiam na
investigação científica fundamental e
que a física desempenha aqui um papel
de liderança. Os cientistas notam com
preocupação que nos últimos 50 anos
não houve grandes descobertas no
mundo no campo das ciências naturais. Há muitas razões para isso, mas a
principal delas é o desenvolvimento
intensivo de uma sociedade de consumo. E isso inclui muitas coisas, começando com a formação de uma cosmovisão egoísta na maioria das pessoas, mudanças na qualidade da educação das gerações modernas para pior
e terminando com o equilíbrio de muitos países à beira do colapso econômico e político. E muitas vezes, como
resultado deste último, alguns Estados
estão envolvidos em banais imitações
políticas de “prestígio” ou realização
de algum tipo de “progresso”, que não
correspondem à realidade. Sem

dúvida, esta situação afeta para a humanidade importantes campos da ciência, assim como a exploração espacial
também.
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trabalhos de investigação bem sucedidos. Novos rumos, baseados no conhecimento da FÍSICA PRIMORDIAL
DA ALLATRA, foram desdobrados.
Desde já é possível afirmar que os novos desenvolvimentos no domínio da
geoengenharia climática abrem grandes oportunidades e perspectivas para
uma maior atividade científica nesse
sentido. Permitem monitorar o clima;
determinar, tendo em conta uma análise multifatorial, o curso de novos desenvolvimentos relacionados com as
alterações climáticas; encontrar mecanismos compensatórios da natureza e
iniciar as necessárias ações adaptativas locais ou gerais, orientadas para as
condições climáticas. (Nota: para
mais detalhes ver o relatório “Sobre
os Problemas e Consequências das Alterações Climáticas Globais na Terra.
Formas Eficazes de Resolver Esses
Problemas”,
https://allatra.org/report/problems-and-consequences-global-climate-change-earth).
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“O que parecia ser
irrealizável
durante séculos, e ontem foi apenas um
sonho ousado, hoje
em dia torna-se um
verdadeiro desafio,
e amanhã… uma
realização.”

S.P. Korolev

“Não estamos satisfeitos com o presente. Nós achamos
o futuro muito lento
em chegar, como se
para apressar o seu
curso; ou recordamos o passado, para
parar o seu voo rápido. Tão imprudentes somos nós que
vagamos em tempos
que não são nossos
e não pensamos no
único que nos pertence.”
Blaise Pascal

“Quando você tem
chaves universais
(conhecimento dos
fundamentos das
partículas elementares) em suas mãos,
você pode abrir
qualquer porta (de
micro e macrocosmo)”.

PRIMORDIAL DA ALLATRA dá
uma nova compreensão das respostas
a questões como: “Em quê voar?”,
“Quão rápido é possível voar?”, “Em
quais condições voar e como criar a
gravitação artificial semelhante às
condições terrestres a bordo de uma
nave espacial?”, "Como viver autossuficientemente no espaço?”, “Como proteger a nave da radiação espacial?”.
Elas também dão uma compreensão da
essência do Universo, que é um “laboratório” natural de partículas elementares e que conduz “experimentos” em
condições que são impossíveis na Terra.
A FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA dá um entendimento mais
profundo da origem e evolução do
Universo. Abre novos marcos no
campo da cosmologia, física quântica
biologia espacial, biologia gravitacio-

nal e biotecnologia, ciência planetária,

física da heliosfera e do ambiente espacial próximo da Terra, física dos
raios espaciais, astrofísica extra-atmosférica. Este conhecimento permite à humanidade superar a radiação
ionizante, a radiação UV, os problemas relacionados com o vácuo e a superação do perigo meteórico, a mudança do campo magnético; abre
oportunidades para a existência da humanidade em outros planos, em outras
condições gravitacionais e assim por
diante. E não é uma perspectiva fantástica do futuro distante. Este é um
amanhã real, e de muitas formas é real
hoje. Quando você tem chaves universais (o conhecimento dos fundamentos das partículas elementares) em
suas mãos, você pode abrir qualquer
porta (no micro e no macrocosmo).

HISTÓRIA
O desenvolvimento intensivo da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA começou em 1996, quando os
fundamentos desse conhecimento foram apresentados a um grupo de cientistas. A primeira familiarização com
a FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA já deu uma compreensão da
importância primordial deste conhecimento para a humanidade, mas ao
mesmo tempo é extremamente perigoso nas condições de desenvolvimento de uma sociedade de consumo.
Não é segredo que qualquer desenvolvimento científico avançado e realizações significativas, tecnologias
inovadoras de civilização, são usadas,
em primeiro lugar, para criar um novo
tipo de arma, para melhorar os métodos de manipulação e controle da
consciência das massas. Era extremamente prematuro distribuir esta informação abertamente no sistema da sociedade de consumo, considerando a
situação no momento. Na verdade,
nas condições de crise espiritual e mo-

ral, a falta maciça de consciência destas questões na sociedade, a crescente
usurpação do poder pela elite mundial,
incluindo o campo de controle do desenvolvimento da ciência, este importante conhecimento para a humanidade
pode ser transformado no instrumento
de formação do poder. Portanto, por
muito tempo, essa informação não foi
tornada pública, mas o trabalho científico, vários trabalhos de pesquisa com
base na FÍSICA PRIMORDIAL DA
ALLATRA não parou. No entanto,
com o tempo, ficou claro, considerando os novos conhecimentos fundamentais e as possibilidades de abertura,
que é necessário criar condições que
não dependam das ambições políticas
e sacerdotais do mundo, o que facilitaria o livre estudo da ciência e atrairia
um maior número de cientistas mundiais progressistas para o desenvolvimento fundamental, especializados
não só no campo da física, mas também nas direções científicas adjacentes.

tual e moral. Além disso, como mostra
a experiência, esses livros começaram
a facilitar amplas mudanças no modo
de pensar da sociedade: de um formato
consumista para um vetor espiritual,
moral e criativo.
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Como resultado, o conhecimento que
tem sido dado nos livros, uniu um
grande número de pessoas decentes,
inteligentes, talentosas, conscientes,
de diferentes países do mundo em uma
base espiritual e moral. Tudo isso se
transformou em um movimento popular de massas em nível internacional Movimento Público Internacional ALLATRA (www.allatra.org). Isto aumentou grandemente as possibilidades
de alertar a comunidade internacional
sobre as ameaças e riscos iminentes e
permitiu atrair cientistas decentes e talentosos para o desenvolvimento de
novas direções de perspectiva na ciência com base na FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA. Estas são pessoas de Honra e Consciência, que vieram à ciência não por causa do dinheiro e da glória, mas por causa do
desenvolvimento da ciência para o benefício da sociedade, por causa dos
propósitos humanitários mais elevados. É o fundamento espiritual e intelectual da ciência mundial independente, que permite às condições atuais
resolver operativamente muitos problemas globais, desafios, ameaças e
riscos do presente, inclusive aqueles
que dizem respeito a todo o planeta.

ALLATRA

Graças à série de livros de Anastasia
Novykh que cobre os aspectos espirituais e morais do renascimento da sociedade criativa, modos independentes
do desenvolvimento espiritual humano do homem na base do conhecimento primordial, um largo círculo de
pessoas tiveram acesso a alguns conceitos básicos da física nova. A fundação do conhecimento da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA foi lançada por Anastasia Novykh nos livros
“AllatRa” e “Ezósmos” (todos os livros foram colocados pelo autor em
um acesso livre na Internet). Muitas
compreensões básicas de processos físicos difíceis nestes livros foram dadas
na forma alegórica conveniente para a
compreensão por uma grande quantidade de pessoas. De fato, este conhecimento fundamental que lida com diferentes áreas não apenas na física,
mas também em outras disciplinas científicas, tornou-se disponível para a
comunidade mundial progressista, que
mostra interesse em bases espirituais e
morais da humanidade, autoconhecimento, autodesenvolvimento, ampliação do panorama do conhecimento em
diferentes campos da ciência. O conhecimento dado nos livros de Anastasia Novykh atraiu a atenção da parte
ativa da comunidade intelectual. Eles
atraíram a atenção de muitas pessoas
inteligentes que estão vivendo por sua
Consciência e estão interessadas em
promover o desenvolvimento da sociedade exclusivamente de forma espiri-

Anastasia Novykh
“ALLATRA”
http://books.
allatra.org/en/
kniga-allatra

MOVIMENTO PÚBLICO INTERNACIONAL

ALLATRA
Movimento Público
Internacional
www.allatra.org

Anastasia Novykh
“EZÓSMOS”
http://books.
allatra.org/en/
kniga-ezósmos
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Os resultados da investigação científica em muitas direções, com base no
conhecimento da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA, permitiram
uma compreensão atual da natureza
da origem de fenômenos físicos
como: tempo, espaço, massa, gravitação, eletricidade, campo magnético,
luz e muitos outros. Hoje, considerando a ampla base de informação disponível, a experiência de aplicação da
FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA em diferentes áreas científicas,
inclusive no campo da geofísica (em
particular, no desenvolvimento de novos métodos de pesquisa em sismologia, vulcanologia e geoengenharia climática), havia uma necessidade urgente de declarar mais abertamente alguma informação baseada no conhecimento da FÍSICA PRIMORDIAL
DA ALLATRA. Este anúncio forçado
está relacionado com o grau de perigo
de uma situação de emergência, causada pela entrada do planeta Terra no
ciclo de alterações climáticas irreversíveis, e com os riscos e ameaças existentes para a humanidade nas próximas décadas. (Nota: para mais detalhes ver o relatório “Sobre os Problemas e Consequências das Alterações
Climáticas Globais na Terra. Formas

Eficazes de Resolver Esses Problemas” do Movimento Público Internacional ALLATRA). E, acima de tudo,
está relacionada com a situação que se
formou na sociedade mundial de hoje e
com uma avaliação sensata dos acontecimentos no futuro próximo, tendo em
conta as mudanças introduzidas pelas
próprias pessoas nas inter-relações sociais.
O relatório FÍSICA PRIMORDIAL
DA ALLATRA destina-se à familiarização primária dos participantes do
Movimento Público Internacional ALLATRA de diferentes países do mundo
com os fundamentos da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA. É apenas
um “alfabeto” dos fundamentos das
partículas elementares. Mas basta que
as pessoas inteligentes compreendam a
essência e a importância desta questão
e, ao comparar esta informação, tirem
conclusões independentes. Para uma
melhor compreensão dos fundamentos
da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA pelos participantes do curso de revisão de uma ou outra teoria ou fato científico padrão, a terminologia dos livros de Anastasia Novykh, sobre os
conceitos básicos fundamentais, foi deliberadamente utilizada neste relatório.

ÁTOMOS
A doutrina do Grande Vazio, estrutura
discreta (intermitente) da matéria, partículas indivisíveis, era conhecida por
pessoas de diferentes épocas e culturas. Na remota antiguidade, era integral e refletia princípios espirituais e
materiais do mundo e do homem.
Quanto mais esse conhecimento passava por um prisma de pensamento
egoísta consumista, fanatismo político
e religioso, mais se perdia a essência
inicial, e se introduziam distorções e
mal-entendidos nos princípios fundamentais.
Por exemplo, no Oriente, as pessoas
conhecem as partículas indivisíveis
desde os tempos mais remotos. As
pessoas tinham a visão de que o
mundo consiste em “Grande Vazio”,
“grãos Po” devido ao conhecimento
espiritual que existiu por milhares de
anos antes da época, quando, segundo as visões modernas, o “fundador” do atomismo, o antigo filósofo
grego Demócrito (aprox. 460 a.C.370 a.C.) popularizou na Grécia o en-

sino, que era conhecido no Oriente, sobre a existência das menores partículas
invisíveis das quais tudo ao redor consiste. Tais partículas indivisíveis fundamentais eram chamadas de átomos nos
tempos antigos. A antiga compreensão
do átomo como fundamento do Universo era qualitativamente diferente
da compreensão moderna na qual o
átomo é apenas chamado a menor
parte do elemento químico. Sabe-se
que a palavra grega antiga “atomos”
(grego άτόμος) significa literalmente
“indivisível”, isto é, uma partícula
que não pode ser dividida em partes
menores. Este conceito veio à Grécia
Antiga pelo Oriente.
Por exemplo, na Índia Antiga havia uma
palavra Atman (também Atma) para designar “um e indivisível”. Em sânscrito, há
também um conceito como “anu”. Em
Sânscrito, a palavra “anu” (“átomo”) é um
título do supremo criador - Brahma (a palavra “Brahma”, traduzida do sânscrito,
significa “poder sagrado, que dá efeito”),
que é dito ser o menor átomo, assim como
o Universo ilimitado e abrangente, significando que tudo é feito de átomos.

Se traduzirmos a palavra “Atman” (Atma) de uma das línguas mais antigas - o
sânscrito, ela foi inicialmente usada para denotar conceitos de caráter imaterial: “a
Alma, a essência divina, a natureza espiritual do mundo, a eternidade”. O conceito de
“Atma” foi geralmente usado na teoria explicando a estrutura de todo o mundo desde
macro - até micro objetos.
Referências: Философия: Энциклопедический словарь/ глав. ред. Ивин А.А. [Filosofia: Dicionário Enciclopédico/ Editor-chefe - A.A. Ivin] Moscou, Gardariki, 2004 [Em russo]; Новая философская энциклопедия: в 4 т./глав.ред. Степин В.С. [Nova Enciclopédia Filosófica: em 4 volumes/ Editor-chefe - V.S.
Stepin] Moscou: Mysl, 2000-2001[Em russo].

No hinduísmo, Brahma é o princípio irreconhecível do Universo, de cuja essência tudo
se origina e tudo volta a ele, eterno, sem começo nem fim. Nas formas arcaicas, Brahma foi
também o deus mais alto inicial, responsável pelos atos de criação (renascimento) - criação,
preservação e destruição do aspecto material de todas as coisas.
Referências: Философский энциклопедический словарь / глав. ред. Ильичёв Л. Ф., Федосеев П. Н,
Ковалёв С. М., Панов В Г. [Dicionário Enciclopédico Filosófico/Editores - L.F. Ilichev, P.N. Fedoseev,
S.M. Kovalev, V.G. Panov] Moscou: Enciclopédia Soviética, 1983 [Em russo]; Новая философская
энциклопедия: в 4 т./глав.ред. Степин В.С. [Nova Enciclopédia Filosófica: em 4 volumes/ Editor-chefe
- V.S. Stepin] Moscou: Mysl, 2000-2001 [Em russo].
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Os povos antigos da Mesopotâmia
(residentes da Suméria e da Babilônia) consideravam Anu o deus supremo mais alto honrado desde os
tempos mais remotos. Inicialmente
ele estava ligado à deusa Ki. No Oriente (Índia, China, Japão) há um
termo “qi” que ainda é usado para denotar energia.

imutáveis, inconcebíveis e indivisíveis
formaram objetos porosos e perceptíveis. A base das partículas indivisíveis
e sua conexão entre si é realizada pela
força do caráter imaterial. Em um
ponto do espaço pode haver um grande
número de paramanu. (Nota: veja mais
adiante no relatório a informação sobre partículas Po reais e fantasmas, a
força de Allat).

Na Índia, as menores partes do Universo foram chamadas de paramanu
(em Sânscrito, paramanu significa
“mais fino”, “menor”) e foram usadas
como uma compreensão do que é o
menor “bloco de construção do Universo”. Em várias escolas de pensamento indiano, pode-se ainda encontrar menções de que cada paramanu
contém qualidades características de
todos os elementos em uma forma
não manifestada que emergem no
processo de criação de compostos
materiais - skandhi. Traduzido de
Sânscrito “skandha” (na língua Pali “khandha”)
significa
“pilha”,
“monte”, “grupo”, “unidade” ou,
usando a linguagem moderna, “aglomerado”. Foi especificado nas antigas
doutrinas indianas que as propriedades únicas destas partículas são a sua
impenetrabilidade e o estado superfino, graças ao qual eles são capazes
de se espalhar Universo. Partículas

Os ecos deste antigo ensinamento que
existia no Oriente podem ser encontrados em diferentes livros literários indianos, incluindo o “Vaysheshika-sutra”,
onde há uma menção sobre uma partícula extremamente pequena que tem
uma forma esférica (parimandalya) e
que é uma constante e imutável primeira causa das coisas, portadora de
“distinções finais”, o substrato de qualidades constantes, o tamanho mínimo
da substância dos elementos. De
acordo com o ensinamento antigo, todas as coisas consistem em “nada”, e o
limite da divisão das coisas materiais, a
parte elementar do Universo é um
átomo. A combinação dessas partículas
menores é matéria. Após a devida familiarização com o relatório “FÍSICA
PRIMORDIAL DA ALLATRA”, todo
este conhecimento antigo se tornará
bastante claro, comprovado a nível da
física moderna. Além disso, você terá
uma compreensão integral de sua essência; e de todas as contradições, que

Antigo Egito. Um dos deuses mais antigos da primeira criação na mitologia
egípcia tem o nome de Atum (Ra-Atum). É interessante que esta palavra soe dessa forma de acordo com as interpretações dos tradutores. De fato, sabemos apenas que na antiga língua egípcia as vogais não eram refletidas na forma escrita,
a palavra Atum era representada apenas pelos sinais de consoantes. Sabemos pela mitologia
que Atum simbolizava a unidade inicial e eterna de todas as coisas, que ele se originava de si
mesmo, do caos primário na forma de uma cobra. A imagem de uma cobra em movimento,
como regra, em tempos antigos denotou uma estrutura de onda ou uma espiral. No livro sagrado dos antigos egípcios, que os cientistas hoje convencionalmente chamam de "Livro dos
Mortos", no capítulo 175, menciona-se que Atum fala ao deus Osíris sobre o fim do mundo,
que tudo o que ele havia criado, novamente destruiria, e ele mesmo voltaria a se transformar
em uma cobra. A mão criadora de Atum é Iusaaset ("o maior entre aqueles que vêm"). É uma
das primeiras deusas antigas mencionadas na mitologia egípcia antiga, a antepassada de todos os deuses. Ela se identificava com a árvore sagrada da Vida e da Morte. Na arte egípcia
antiga era representada como uma mulher com o sinal AllatRa (um círculo e uma meia-lua).
Referências: Гладкий В.Д. Древний мир. Энциклопедический словарь. В 2-х томах. [Gladky, V. D.
Mundo Antigo. Dicionário Enciclopédico em 2 volumes]. Moscou: Centropoligraf, 1998 [Em russo];
Hart, George. Um Dicionário de Deuses e Deusas Egípcias. Londres: Routledge, 2006.
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eram típicas de escolas antigas diferen- Egito. Ele falou com os sacerdotes egíptes do Oriente que estudaram este conhe- cios - os guardiões dos segredos dos macimento primordial, desaparecerão.
nuscritos antigos. Não é de surpreender
que a cosmovisão desta pessoa refletisse
a sua própria compreensão dos ecos do
Sabe-se que a antiga doutrina sobre átoconhecimento antigo obtido durante a
mos foi popularizada no Ocidente por sua viagem pelo Oriente. E se levarmos
Demócrito e seus adeptos. Por muitos em conta os erros de tradução, em formaanos ele viajou pelo Oriente e estudou a
ção que foi passada através do prisma do
cosmovisão e o conhecimento sagrado
pensamento tradicional e das particularide diferentes nações. Ele viveu na Índia, dades da cultura ocidental, é possível enna Babilônia, na Pérsia que tinha a ri- tender por que com o tempo esse conhequeza milenar de experiência de herança
cimento antigo foi ainda mais distorcido.
espiritual da civilização humana, incluE, no entanto…
indo os conceitos sobre a estrutura mundial e o homem, sobre a Terra, sobre as
estrelas distantes, o Grande vazio e o Nesta doutrina, os átomos eram consideUniverso. Demócrito estivera no leste da rados como o princípio, “a menor parte
África - na Etiópia, vivia no Egito, nesse indivisível, impenetrável, eterna, de tatesouro de conhecimento científico e es- manho único, invariável, não compreenpiritual antigo da civilização do Antigo dida de vazio”.

Demócrito
(ȍημόκριńος;
c. 460 – c. 370 a.C.)

Leucippus (Λłύκιππος;
500–440 a.C.)

De acordo com as opiniões dos antigos filósofos gregos Leucipo e Demócrito, existem apenas átomos e vazio:
“Por todo o mundo, a substância divina dos átomos peculiares das propriedades mais finas se espalha”; “…partículas
desta substância, que se espalham pelo ar”; “somente os átomos indivisíveis (átomos) e o espaço vazio se aplicam à
verdade”.
Referências: Reallexikon des klassischen Altertums [Enciclopédia da Antiguidade Clássica] editores - Friedrich Lübker, J. Geffken, E. Ziebart - Leipzig:
Teubner, 1914.

“Os atomistas pensavam que as colisões de átomos no vazio geravam um turbilhão que era o início da formação do
mundo. O pensamento era interpretado como resultado de certos movimentos de átomos”.
Referências: Словарь античности/ глав. ред. Ирмшер Й., Йоне Р. Пер. с нем. [Dicionário da Antiguidade/ Editor-chefe - J. Irmscher, R.
Jone, traduzido do alemão] Мoscou: Progress, 1989 [Em russo]

O conhecimento emprestado a Demócrito dos antigos ensinamentos espirituais do Oriente (sobre o Grande vazio e a partícula indivisível que possui a verdadeira vida, sem destruir nem criar), foi processado por ele no ensinamento <materialismo atomístico>:
•
O começo do Universo foram os átomos e o vazio, todo o resto só existe na opinião.
•
Só na opinião geral existe o doce, o amargo por convenção, o quente por convenção, o frio por convenção, a cor por convenção, enquanto que na realidade só há átomos e o vazio.
•
Há causas iniciais, infinitas em número, mas indivisíveis devido ao seu tamanho muito pequeno. Estes corpos iniciais mínimos são átomos…
•
Podem diferentes corpos ser constituídos pelos mesmos átomos? Sim, podem. Como diferentes livros são escritos com
as mesmas letras.
•
Os átomos são as substâncias que não interagem com os outros e que são resistentes à influência. Disseminados no
vazio quando se aproximam uns dos outros ou se chocam uns com os outros, ou se envolvem uns com os outros, então
destes conglomerados de átomos um parece ser água, outro - fogo, o terceiro - uma planta, o quarto - um homem.
•
No caos inicial dos movimentos atômicos no Grande Vazio... forma-se um redemoinho.
•
Há um número incontável de mundos, são de tamanhos variados, surgem do vazio infinito, surgem e morrem... Em
alguns mundos não há Sol, não há Lua, em outros - Sol e Lua são maiores, que os nossos, e alguns têm mais. As distâncias
entre os mundos não são as mesmas; além disso, em um lugar há mais mundos e em outro menos. Alguns mundos estão
crescendo, outros estão florescendo, outros já estão declinando. Em um lugar os mundos surgem, em outro, desaparecem...
Alguns mundos não têm animais nem plantas e estão completamente desprovidos de umidade.
•
Há dois tipos de aquisição de conhecimento: um verdadeiro, o outro - escuro. Ao escuro pertencem todos os seguintes
tipos: visão,
Referências: Таранов П.С. "120 философов: Жизнь. Судьба. Учение. Мысли": Универсальный аналитический справочник по истории
философии в 2 т. [Taranov, P.S. “120 filósofos: Vida. Destino. Aprendizado. Pensamentos”: Livro de referência analítico universal sobre a história
da filosofia em 2 volumes] Simferopol: Renome, 2005 [Em russo].
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Francis Bacon
(1561‒1626)

Epicuro (Ȏπίκουρος;
342/341 a.C. Samos
271/270 a.C.; Atenas)

Anaxágoras
(Ἀναξαγόρας;
Clazomenae;
c. 510 – 428 a.C.)

Tito Lucrécio Caro
( c. 99 a.C. – c. 55 a.C.)

Hoje, para a nova geração, Demócrito é
descrito como o fundador do atomismo (a
doutrina da estruturação discreta da matéria) e da filosofia materialista, como eles dizem, cobrindo as coisas com este nome e
não entrando em detalhes sobre o empréstimo do conhecimento antigo do Oriente
pelo Ocidente. Como geralmente acontece
em tais casos, eles afirmam publicamente o
“fato” de que nenhum trabalho deste antigo
cientista permaneceu até agora, que existem apenas citações e revisões de suas
ideias e trabalhos mencionados em trabalhos de autores posteriores.
De qualquer forma, a doutrina sobre partículas indivisíveis, sobre a natureza discreta
da matéria continua a existir nas diferentes
escolas filosóficas, tanto no Oriente como
no Ocidente, onde todos a interpretaram à
sua maneira. Por exemplo, no Oriente dos
séculos VII-IX, a doutrina das partículas indivisíveis, a estrutura da matéria, do espaço
e do tempo era conhecida no mundo árabe
e muçulmano por mutakallimūn. No Ocidente, o atomismo pode ser encontrado nas
obras do antigo filósofo grego Epicuro, do
filósofo romano Tito Lucrécio Caro, na
doutrina sobre homeomeria (da palavra
grega “ὅμοιος” – “similar”, “μέρος” –
“parte”) do antigo filósofo grego, matemático, astrônomo Anaxágoras, do antigo representante grego da filosofia naturalista
Arquelau, na doutrina do filósofo grego
Diodoro Sículo, ou, para ser mais exato,
versão matemática do atomismo, na doutrina sobre triângulos do antigo filósofo
grego Platão e assim por diante. Todos que
lidam com esta questão consideraram necessário chamar do seu ensinamento, para
trazer seu entendimento da mente, muitas
vezes errado. Consequentemente, essa
herança distorcida levou as gerações
futuras ao mundo das ilusões e decepções, formando assim a ciência da observação de manifestações externas
sem a compreensão da essência interna dos processos que ocorrem.

No século XVI, o filósofo inglês (“o pai
do materialismo inglês”), influente político, Lord Chancellor Francis Bacon
(1561-1626), seguindo as ideias de Demócrito, trouxe ainda mais distorções
na essência desse conhecimento. Ele
apresentou a matéria como ativa e indestrutível, acreditando que não existem matérias “tijolos”, que sua divisibilidade, em sua opinião, tem que ser infinita. De fato, mesmo na determinação
dos objetivos da ciência, esse homem
refletiu suas ambições egoístas. Ele
considerou que o propósito da ciência é
aumentar o poder do homem sobre a
natureza, como um material sem alma
que deve ser usado pelo homem. Tais
expressões - não notícias para quem conhece a história da política mundial e
sabe como, nos bastidores, na cozinha
política do mundo, estão preparando
verdadeiros eventos políticos e “pratos” políticos de enganação para as pessoas. Não é de surpreender que alguns
políticos ainda acreditem que o seu
eleitorado, isto é, as pessoas, é uma biomassa sem alma.
Houve também outras pessoas que difundiram esse conhecimento, com base na
sua compreensão e percepção do mundo.
Por exemplo, no século XVII foi Pierre
Gassendi (1592-1655), filósofo francês,
sacerdote da igreja romana, professor
que trabalhou no campo da história (pesquisa de textos antigos), matemática, astronomia e mecânica. Seus trabalhos sobre teoria atômica são, de fato, apenas
uma recontagem do atomismo de Epicuro misturado com seu entendimento,
típico de visões teológicas padrão geralmente aceitas naquela região e época.
Gassendi introduziu para o Ocidente o
conceito de molécula (a palavra latina
“moles” significa “massa”, com um sufixo diminutivo de “cula” – “a pequena
massa, uma partícula”) como pequena
massa, cominação primária de átomos
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Nessa época, havia todo um grupo de cientistas que estudavam informações antigas sobre as menores partículas indivisíveis e discrição da matéria, contando
com elas em suas explicações sobre o
quadro mundial. Admiraram-nas, criticaram-nas. Mas esses argumentos sobre
sua própria compreensão desse conhecimento antigo, de uma forma ou de outra,
encontraram reflexo em seus trabalhos.
Por exemplo, cientistas como: o físico,
astrônomo, filósofo e matemático italiano Galileu Galilei (1564-1642); o
monge, filósofo italiano Giordano
Bruno (1548-1600); o filósofo, físico,
matemático francês René Descartes
(1596-1650); o astrônomo, físico, matemático holandês Christiaan Huygens
(1629-1695), cujo estudante foi o filósofo, físico, matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716); o
físico inglês Isaac Newton (1643-1727);
químico irlandês, teólogo Robert Boyle

(1627-1691) e muitos outros. É natural
que as novas gerações, que vieram depois deles, estudando seus trabalhos, novamente continuaram a pesquisar as informações sobre partículas indivisíveis,
mas já de acordo com as visões geralmente aceitas e visão de mundo da
época dessa geração. As obras de Leibniz influenciaram muitos cientistas alemães, entre os quais havia também o estudioso e lexicógrafo alemão, o matemático Christian Wolf (Christian Freiherr von Wolff; 1679-1754). Em sua juventude, o futuro cientista-lexicógrafo
russo de importância mundial, físico,
químico e mineralogista Mikhail Lomonosov
(Михаил
Васильевич
Ломоносов; 1711-1765) frequentou
um curso deste estudioso enquanto adquiria educação adicional na Europa.

ALLATRA

que adquiriu novas propriedades. Notese que na Idade Média a linguagem da ciência no Ocidente (linguagem dos teólogos, advogados, médicos) era considerada
latina, portanto toda a terminologia científica, de fato, era latinizada. Tendo em
conta que a palavra “átomo” era considerada de origem grega, foi retirada do uso e
substituída pelo latim “corpúsculo”, que
significa “parte”, “pequeno corpo” (“corpusculum”, diminutivo da palavra latina
“corpus” – “um pequeno corpo, uma partícula”). Este termo denotou a menor partícula de matéria ou éter. Assim, nos séculos XVII-XVIII em sistemas de ciências
naturais, teorias atomísticas (corpusculares) aparecem. De acordo com a filosofia
corpuscular de Gassendi, os átomos representam partículas infinitamente pequenas,
sutis, indestrutíveis que compõem todos os
corpos. Entre eles existe um espaço vazio,
os átomos influenciam-se mutuamente,
movem-se continuamente, combinam-se
em estruturas - moléculas. Ele acreditava
que os átomos - a base de todas as coisas são criados por Deus, e até mesmo a luz e
o calor consistem em átomos.

Pierre Gassendi
(1592‒1655)

Sob a influência de trabalhos de diferentes cientistas, incluindo Robert Boyle,
Mikhail Lomonosov criou a teoria moMikhail Vasilyevich
Lomonosov (1711‒
lecular-cinética do calor, a concepção
1765)
atômico-cinética sobre a estrutura discreta da matéria e as menores partículas
“Se você fizer algo bom
indivisíveis que ele chamou em seus tracom trabalho árduo, as
balhos “elementos”. Em sua tese “Eledificuldades passarão e
mentos da Química Matemática”, ele eso bem permanecerá, e se
creve: “Um elemento é uma parte de um
você fizer o mal com
prazer, o prazer passará
corpo que não consiste em qualquer oue o mal permanecerá.”
tros corpos menores e diferentes… corpúsculo é uma coleção de elementos forM.V.Lomonosov
mando uma pequena massa”. Ele descreveu em seus trabalhos o mesmo conhecimento antigo, mas era sua interpretação, baseada em entendimento. Por
exemplo, havia uma menção sobre o
princípio da conservação da força (energia) de que todas as substâncias consistem em corpúsculos - moléculas, que por
sua vez são “conjuntos” de elementos,
ou seja, átomos. Os átomos são partículas esféricas rotativas. Em seus trabalhos podemos encontrar o mesmo co“Elementos da Química Manhecimento antigo de que um dos printemática”
cípios fundamentais do Universo é o
dissertação de
movimento rotativo (Nota: para inforM. Lomonosov.
mações sobre o movimento espiral, consulte o livro “AllatRa”). Cientistas mo-
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dernos escrevem sobre ele, “ele estava
no início da lei geral da natureza e lançou as bases do quadro das ciências naturais no século XIX”, “suas obras de
muitas maneiras anteciparam as leis
fundamentais descobertas muito mais
tarde e visão moderna da estrutura discreta da matéria”.
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John Dalton
(1766‒1844)

John Dalton
“Um novo sistema de Filosofia Química”
(1808)

Dmitri Ivanovich
Mendeleiev
(1834‒1907)
“A ciência só é benéfica
quando a aceitamos não
só com a mente, mas também com o coração.”
A verdade é revelada em
silêncio a quem a procura”.
D.I. Mendeleiev

Então, por que a humanidade de hoje
conhece o átomo não como uma partícula fundamental indivisível (sem estrutura) da matéria, mas como a menor
partícula de um elemento químico, preservando as propriedades de tal elemento? Hoje, na história da ciência moderna, considera-se que foi John Dalton
(1766-1844), químico britânico, físico,
cientista, um dos famosos cientistas do
início do século XIX, que ressuscitou o
atomismo e introduziu fundamentalmente na ciência o conceito de átomo.
De fato, essa pessoa, ao conhecer o antigo conceito de partes indivisíveis - os
átomos – distorceu os restos do antigo
ensinamento e o conceito de átomo
como tal para as gerações futuras. No
sentido moderno, essa distorção é a
mesma como se tomássemos termos de
física de alta energia (os conceitos de
bósons invisíveis, suas rotações inteiras) e utilizássemos esses conceitos
para explicar a estrutura dos compostos
químicos comuns visíveis por causa da
falta de compreensão de sua essência e
funções. Por exemplo, pegue um composto químico de água (H2O) uma substância bastante tangível e dê tal definição que o oxigênio agora e para sempre
terá esse nome como “bóson”, e deixe o
hidrogênio ser chamado de “spin”. Ou
seja, a óbvia incompreensão do conhecimento antigo e a tentativa de aplicar o
conhecimento dos processos fundamentais visíveis aos fenômenos bastante tangíveis.
Foi o que fez John Dalton. Ele tentou
explicar a química com a ajuda de visões atomísticas antigas. Não é de se

surpreender que em sua concepção houvesse muitas contradições. Por exemplo, em sua obra “Um Novo Sistema de
Filosofia Química” (1808), ele deu tal
definição: “Os átomos são elementos
químicos que não podem ser recriados
ou divididos em partículas menores ou
destruídos por qualquer transformação
química. Qualquer reação química apenas muda a ordem do arranjo de átomos”. Ele começou a considerar reações químicas como processos de conexão e separação de átomos para explicar
mudanças abruptas de estrutura quando
um composto se transforma em outro.
Ele introduziu o conceito de “peso atômico”, usando como unidade o peso
atômico de hidrogênio, ofereceu o sistema de símbolos químicos para “átomos simples e complexos” e assim por
diante.
Por um lado, graças aos seus trabalhos,
Dalton empurrou a ciência para o desenvolvimento da química teórica e a
criação da indústria química. Por outro
lado, as suas definições de átomo, que
mais tarde foram geralmente aceitas
pela sociedade, distorceram a compreensão da essência da partícula indivisível fundamental da matéria. No século
XIX ficou claro que “átomos químicos”
podiam ser divididos em partículas elementares menores, isso levou ao fato de
que as gerações futuras negligenciaram
esse “conhecimento primitivo” da antiguidade e começaram a tratá-lo como
uma filosofia que nada tem a ver com
as ciências exatas. Mas o caso nem sequer está neste cientista. Quando compreendemos como e por que, no final
do século XIX e no início do século
XX, os antigos conceitos de “átomo”,
“éter” (como o conceito ligado à energia livre) foram distorcidos e desacreditados, cortando imediatamente os desejos das gerações futuras de entrar
profundamente nesta questão, torna-se
bastante óbvio, por que foi feito e por
que agora a ciência chegou ao impasse

SOBRE O ÉTER
Nos tempos antigos, juntamente com a
concepção do conhecimento das partículas fundamentais indivisíveis da matéria - os átomos -, havia também menções sobre uma fonte inesgotável de
energia livre que se caracterizava como
onipresente e penetrante (“não há lugar
no mundo material, onde ela não estaria”), um dos princípios fundamentais
do mundo material. Nos antigos textos
indianos existentes que se preservaram
até hoje, ela é chamada de “akasha”.
Ākasa - uma palavra sânscrita formada
a partir de ā + kāś, literalmente “brilhando para frente”", “brilho eterno”,
“espaço iluminado”.
Referências: The Pali Text Society’s, Dicionário Pali-Inglês. Editado por Davids,
Rhys; Stede, William. Londres, 1921-1925.

A decodificação deste termo aponta
para o fato de que os antigos conheciam as propriedades da inesgotável
fonte de energia que muitos séculos
mais tarde foi encontrada pelo físico e
inventor sérvio Nikola Tesla (18561943). Mas sobre isso – daqui a pouco.
Na interpretação do texto antigo para as

línguas europeias, os tradutores explicaram o sentido de um conceito como Akasha, como “aquilo que está na raiz…”
Assim, no contexto da língua grega, já
soava como “essência” (ousia, ou seja, o
primário). E em latim, a palavra grega
“essência” foi designada pelo conceito de
“substância” (substantia) e considerada
como “princípio fundamental do fenômeno”, em matéria dos termos da unidade de todas as formas de seu movimento, todas as diferenças e oposições
que surgem nesse movimento. Os dicionários modernos contêm tal definição da
palavra “akasha” como substância espacial da qual vem “o início da manifestação”, “um impulso inicial”.

Menções antigas estabeleceram que
akasha tem apenas um sinal característico - Som (Nota: consulte o livro “AllatRa”, p. 53). E o Som como vibrações inauditas, muito sutis, do som não
manifestado (que também é mencionado em textos antigos como o Som
Primordial), que é a razão de todas as
manifestações consecutivas de elementos invisíveis e visíveis, finos e
grosseiros do Universo.
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No final do século XIX - início do século XX, toda uma série de grandes
descobertas foram feitas por cientistas,
que durante sua carreira científica
ainda estudavam trabalhos do passado
e conheciam a concepção atomística
dos tempos antigos. Entre eles estão a
descoberta da lei periódica de elementos químicos que foi feita em 1869
pelo excepcional russo cientista enciclopedista, químico, físico Dmitry Ivanovich
Mendeleiev
(Дмитрий
Иванович Менделеев; 1834 – 1907)

e as provas do físico teórico alemão famoso, fundador da física quântica Max
Planck (1858-1947) que a radiação e
absorção de energia têm caráter discreto (1900) e assim por diante. As
pessoas usam estas descobertas até
hoje. No entanto, hoje a humanidade já
chegou a tal nível de ciência ao estudar
o microcosmo que essas descobertas
baseadas na observação externa não
dão a compreensão dos processos que
ocorrem dentro do sistema que estudam. As novas descobertas fundamentais agora são extremamente carentes
do conhecimento primordial da antiguidade que é parcialmente dado, analisado a partir da perspectiva dos conceitos físicos modernos neste relatório.

ALLATRA

nas questões mais importantes da física das altas energias, sobre o estudo
crítico das últimas físicas do macro e
do microcosmo.

Max Planck
(1858‒1947)
“A ciência representa um
único todo interno. Sua
divisão em áreas separadas é causada não tanto
pela natureza das coisas,
mas pela limitada percepção humana”.
Max Planck

Ākāsa – uma palavra
em Sânscrito derivado
de Ā + kāś, literalmente significando “luzes acesas”, "radiação
contínua", espaço iluminado.
“Há muito tempo ele (nota do
Editor - o homem) reconheceu
que toda a matéria perceptível
vem de uma substância primária, de uma tenuidade além da
concepção e preenchendo todo
o espaço - o Akasa ou éter luminífero - que é acionado pelo
Prana gerador de vida ou
força criativa, chamando à
existência, em ciclos intermináveis, todas as coisas e fenômenos.”
Do artigo de Nikola Tesla “As
maiores realizações do homem” publicado em “New
York American” em 6 de julho
de 1930.
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espaço iluminado. Nos tempos antigos,
Aristóteles usava este termo para designar a matéria que constitui tudo, incluindo “em que consiste o céu e o que está
no céu”. É preciso entender o que exatamente naqueles dias os gregos antigos
queriam dizer com o conceito de “céu”.
Na mitologia grega havia um conceito
de “camada superior, pura, clara, radiante de ar, habitat dos deuses”, em oposição a “camada inferior de ar, onde
tudo é temporal e tem um fim”. Portanto, o conceito de éter como ar acima
das nuvens (as camadas superiores do
ar) tem um significado um pouco diferente. Assim, o seu éter, assim como a
akasha, denotou o ambiente penetrante,
um dos elementos cósmicos que compõem a substância imponderável do céu
e das estrelas, a matéria primária mais
fina, que não estava disponível para observação com os sentidos. Quase todos
os famosos cientistas e filósofos antigos
Referências: Зорин В. И., Евразийская мудрость от gregos descreveram este conhecimento
А до Я: философский толковый словарь [Zorin, antigo, compreendendo-o à sua maV.I. Sabedoria Eurasiana de A a Z: dicionário explicativo filosófico] Almaty: Sozdik-Slovar’, 2002 [Em neira, enviando previamente informarusso].
ções antigas conhecidas no Oriente,
como a pérola da “sua doutrina” sobre
As menções existentes de akasha podem o mundo invisível.
ser encontradas na literatura sobre os ensinamentos das antigas escolas filosófi- As menções do éter como a matéria pricas indianas, tais como Vaisheshika, mária mais fina podem ser encontradas
Nyaya, Sankhya e outras, cujos filósofos nos ensinamentos dos antigos filósofos
tentaram discutir sobre um conheci- gregos: Anaxágoras - matemático, asmento ainda mais antigo que permane- trônomo, fundador da escola ateniense;
ceu no seu tempo. Por exemplo, em Empédocles, sacerdote, político, filóSankhya, a akasha é tratado como akasha sofo; os antigos filósofos gregos Platão
“causadora” e akasha “causada”, e são e Aristóteles (estudante de Platão, tutor
dadas explicações sobre tal transforma- de Alexandre o Grande) que chamavam
ção. Este conhecimento torna-se muito o éter de “o quinto elemento” (quintesinteressante quando se conhece os prin- sência), substância imaterial do céu e
cípios fundamentais dos processos que corpos celestes, preenchendo o espaço
celestial. Para Aristóteles “o quinto eleacontecem na grade Ezósmica.
mento” (quintessência) - éter era uma
Os antigos gregos, adotando o conheci- pedra angular de sua cosmologia, toda a
mento do Oriente, em particular da Índia substância do “mundo superlunar” (amAntiga, chamavam a inesgotável fonte de bos os corpos celestes, e “esferas” que
energia livre de “éter” (do grego “αινηρ” os suportam). Além disso, foi mencio– “radiante”), tentando transmitir o sen- nado que o éter tinha apenas um tipo de
tido enquanto traduzem o termo indiano movimento - movimento espacial num
akasha para grego como “brilho eterno”, círculo (Nota: para mais informações
Akasha - portador da qualidade de tal
Som e é descrito como infinita e onipresente substância do Universo que penetra tudo, não tem forma material,
mas dá uma base para uma variedade
de coisas. É mencionado que todos os
objetos no mundo têm as vantagens da
separação espacial uns dos outros devido ao fato de que eles são circundados por akasha e interagem com ela. A
manifestação da akasha é tudo o que
representa uma combinação de elementos, que é tangível, audível, visível. Ao mesmo tempo, é tão fina que
não é percebida pelos sentidos humanos. Em traduções de antigos ensinamentos indianos, diz-se que na emergência do mundo havia apenas esta
substância e quando o ciclo mundial
for completado, tudo se reverterá para
akasha novamente, e o próximo ciclo
começará com esta substância novamente.

Referências: Аристотель. О небе. Книга I [Aristóteles. Sobre o Céu. Livro I] Traduzido por A.V.
Lebedev [Em russo]
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“Aparentemente, o nome [do primeiro objeto] que desceram dos antepassados para o tempo presente diz que eles tinham [a respeito deste assunto] as mesmas visões que nós temos, porque devemos supor que as mesmas ideias vêm a nós novamente não uma ou duas vezes, mas um número infinito de
vezes. Por esta razão, acreditando que o primeiro objeto é diferente da terra, do
fogo, do ar e da água, chamaram o espaço mais elevado de “éter” (aithsr), dando
esse nome significado de que “sempre corre” (aei thein) através do tempo eterno”.

ALLATRA

“respiração”, ou seja, um impulso inicial (Nota: veja mais adiante no relatório a seção sobre um impulso inicial
- o processo de ezósmos). O impulso
inicial como um processo na cosmologia da antiguidade engendra substância móvel, ou seja, define o primeiro
movimento. Neste sentido, a palavra
Referências: Философский энциклопедический “pneuma”
foi traduzida como
словарь / глав. ред. Ильичёв Л. Ф., Федосеев П. Н.,
Ковалёв С. М., Панов В. Г. [Enciclopédia Filosófica “queima de éter”, ou seja, a energia do
/ Editores - L.F. Ilichev,Fedoseev, S.M. Kovalev, V.G. éter. Mais tarde, o conceito de pneuma
Panov] Moscou: Enciclopédia Soviética, 1983 [Em russo];
foi traduzido como “respiração”, deLeisegang H., Pneuma Hagion. Pneuma Hagion. Der es
Geistbegriffs der sinoptischen Evangelien aus dergriechischen pois “espírito”, derivado de “sopro”,
Mystik, Lpz., 1922; Verbeke G., Involution de la doctrine du “respiração”. Agora, o conceito de
pneuma du stolcisme a St. Augustin, Louvain - P., 1945; Saake
pneuma, por exemplo, na religião está
H., Pneuma, в кн: RE, Suppl., Bdl4, 1974).
conectado com a esfera do espírito. Na
Uma das escolas filosóficas mais in- teologia cristã pode-se encontrar confluentes da antiguidade era o estoi- ceitos como “pneuma hagion”, ou
cismo que se tornou mais tarde popu- seja, o Espírito Santo, e também a
lar em Roma. As diretrizes principais doutrina sobre o Espírito Santo desta escola eram física (filosofia da Pneumatologia.
natureza), lógica e ética (filosofia do
espírito). Sua física era baseada em
obras filosóficas dos séculos passados, No Gnosticismo e no Hermetismo,
na física de Aristóteles e na cosmolo- pneuma era caracterizado como “megia de Heráclito. Os estoicos chama- diador”: no espaço - entre a luz e a
vam a matéria inicial mais sutil de escuridão, entre a área mais alta e a
pneuma que compõe tudo e que age mais baixa do mundo, e no homem em tudo. De acordo com a sua dou- entre o corpo e a alma (cobertura de
trina, tudo se transforma nesta pri- ar da alma). Os gnósticos chamavam
meira matéria depois do “fogo do as pessoas que estão sob o poder da
mundo”. Pneuma era considerado a
pneuma divina, - pneumáticos, em
substância mais fina, a força vital, que
oposição às pessoas que estavam sob
penetra no espaço com o “sopro de
o poder da matéria. Papiros mágicos
vida” e o une em um organismo completo. O sistema pneumático, segundo e al- químicos caracterizados pneuma
sua doutrina, tem seu centro de con- como força escondida, misteriosa,
trole, “a parte administrativa” que está que poderia ser adquirida para atingir
no éter (Nota: veja mais adiante no re- determinados fins (por exemplo, para
latório a seção sobre partículas Po re- transformar qualquer metal em ouro).
Neoplatonistas cogitaram pneuma
ais (estacionárias)).
para ser o intermediário dos mundos
É interessante que pneuma, original- material e imaterial, uma cobertura
mente traduzido do grego, significa
da alma protegendo-a do toque profasobre o movimento em espiral, consulte o
livro “AllatRa”) em oposição aos quatro
elementos (terra, fogo, ar, água) do
“mundo sublunar” exposto à “emergência e destruição” (interconversão cíclica) e dotado com a propriedade do
movimento retilíneo.
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no do corpo e do contato direto com
o mundo material durante a percepção sensorial (“a alma percebe impressões de corpos na cobertura
pneumática”). (Nota: para mais informações, consulte o livro “AllatRa”, o conceito de subpersonalidades).
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René Descartes
«La Dioptrique»,
1637

Christian Huygens
«Trait de la lumiere»,
Leiden,
1690

Isaac Newton
(1642‒1727),
«Philosophiæ
Naturalis Principia
Mathematica»,
1687

(Referências: Dicionário Enciclopédico Filosófico / Editor-chefe L. F Ilyichyov, P. N. Fedoseyev, S. M. Kovalyov, V. G. Panov - M.:
Enciclopédia Soviética, 1983; Leisegang H.,
Pneuma Hagion. Der es Geistbegriffs der sinoptischen Evangelien aus dergriechischen
Mystik, Lpz., 1922; Verbeke G., Involution de
la doctrine du pneuma du stolcisme a St.Augustin, Louvain - P., 1945; Saake H., Pneuma,
em livro: RE, Suppl., Bdl4, 1974).

Menções de éteres também se mantiveram em lendas sobre deuses. De
acordo com a mitologia grega antiga,
Aether era o filho da escuridão eterna
primordial de Erebus (do grego –
“escuridão”) e da deusa Nyx (do
grego – “Νύξ” – “noite”). Nyx foi
considerada como uma das primeiras
forças criadoras e sua casa está localizada no abismo de Tártaro. O éter é
mencionado como o ar flamejante,
onde as estrelas giram e os deuses vivem (Nota: ver mais adiante no relatório a seção sobre a membrana ezósmica). Nos tempos antigos, sob o éter,
as pessoas entendiam aquilo que separa o mundo infinito de Deus do
mundo temporário e material. Acreditava-se que através do éter a força se
infiltra, criava e corria todo o visível e
invisível neste mundo material e também aquilo que as pessoas chamam de
“vida”. Considerando os fundamentos
da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA, essa formação existente não
parece mais uma lenda. O conhecimento dos fundamentos dá uma clara
e razoável compreensão de que são os
processos naturais que estão no centro
do Universo.
O conhecimento sobre o éter como o
ambiente onipresente do mundo, que
tem o papel do portador de todas as interações no mundo material, era pre-

servado também nos períodos seguintes. Praticamente todos os que estavam
interessados no conhecimento antigo
sobre as partículas elementares indivisíveis - átomos, encontraram o conhecimento da inesgotável fonte de energia éter; no entanto, eles perceberam esta
informação de acordo com a visão de
mundo dominante de sua era. Estes são
Giordano Bruno, René Descartes,
Christiaan Huygens, Isaac Newton, Leonard Euler, Mikhail Lomonosov,
Dmitry Mendeleiev e muitos outros.
Por exemplo, René Descartes, físico, matemático, em sua conhecida
obra “Dióptrica” (“La Dioptrique”,
1637) sugere que o éter é o portador
da luz. Christiaan Huygens em seu
principal trabalho “Tratado sobre a
Luz” (“Trait de la lumiere”, 1690)
descreve a teoria da onda de luz
onde ele afirma sua ideia chave: as
vibrações da luz são impulsos elásticos no éter. Isaac Newton em seu
principal trabalho “Princípios Matemáticos da Filosofia Natural” (“Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica”, 1687) onde ele tentou resumir seus resultados e pesquisas de
seus antecessores, também mencionou este conhecimento conhecido
em tempos antigos. Em particular,
sobre a transferência instantânea de
ação de um corpo para outro, à distância, através do espaço vazio, sem
a ajuda da matéria. Newton apresentou esta informação como sua
própria ideia de ação de longo alcance ou ação à distância. Ele também mencionou em sua interpretação o conhecimento antigo do “primeiro impulso” no contexto da ideia
sobre a origem divina do mundo. O
maior matemático, engenheiro, o físico do século XVIII que deu uma
contribuição fundamental para o desenvolvimento dessas ciências - o
acadêmico Leonhard Euler (17071783) escreveu em seus trabalhos

O conceito de éter foi estudado pelos seguintes cientistas. O físico e
químico inglês Michael Faraday
(1791-1867) - o fundador do conceito moderno de “campo de força”
em eletrodinâmica, o autor de uma
série de descobertas fundamentais,
incluindo a lei de indução eletromagnética, leis de eletrólise, etc. O
físico alemão Heinrich Hertz (18571894) - um dos fundadores da eletrodinâmica que experimentalmente
provou a existência de ondas eletromagnéticas (graças aos seus trabalhos e trabalhos de outros cientistas
mais tarde o rádio foi criado). O físico holandês Hendrik Lorentz
(1853-1928), seus trabalhos são dedicados à eletrodinâmica, física estatística, óptica, teoria da radiação,
física nuclear. Ele combinou o conceito de um campo eletromagnético
contínuo com a noção de cargas elétricas discretas que fazem parte da
substância. O bem conhecido matemático francês, físico, astrônomo,
filósofo Jules Henri Poincaré (18541912), que usou o conceito de éter
do mundo em seus trabalhos e especificou que ele (éter) nunca será encontrado experimentalmente, como
foi mencionado em tempos antigos.
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James Maxwell
(1831‒1879)

Michael Faraday
(1791‒1867)

Heinrich Hertz
(1857‒1894)

Hendrik Lorentz
(1853‒1928)

Jules Henri Poincarе
(1854‒1912)
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Em geral, nos séculos XVIII, XIX e
mesmo no início do século XX, durante o rápido desenvolvimento da
ciência experimental (a ciência moderna usa até hoje os resultados de
seu conhecimento), o éter foi um dos
temas centrais de discussão de físicos, matemáticos, químicos e pesquisadores de outras disciplinas. Muitos
cientistas notáveis falaram e escreveram sobre o éter mundial. Por exemplo, o físico inglês, o matemático James Maxwell (1831-1879) - um dos
fundadores da física estatística e fundador da eletrodinâmica clássica. É
graças às ideias de modelo de éter e
existência do conhecimento antigo
sobre este ambiente mundial especial, que ele poderia chegar à teoria
do campo eletromagnético. Maxwell
acreditava que a intensidade do
campo elétrico está ligada à tensão
elástica no éter, e a indução magnética está ligada ao seu movimento giratório. Em seu “Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo” (1873) ele
escreveu o seguinte: “Agora somos
incapazes de conceber a propagação
(Nota: interações) no tempo, exceto
como o voo de uma substância material através do espaço, ou como a propagação de uma condição de movimento ou stress num meio já existente no espaço.... De fato, sempre
que a energia é transmitida de um
corpo a outro no tempo, deve haver
um meio ou substância em que a

energia exista depois que ela deixa
um corpo e antes que ela chegue ao
outro… Daí que todas estas teorias
(Nota: teorias de interação de ondas
e eletromagnetismo) levem à concepção de um meio em que a propagação
ocorre, e se admitirmos este meio
como uma hipótese, eu acho que ele
deve ocupar um lugar proeminente
em nossas investigações, e que nós
devemos nos esforçar para construir
uma representação mental de todos
os detalhes de sua ação, e este tem
sido meu objetivo constante neste
tratado.”

ALLATRA

que todos os fenômenos óticos, elétricos, magnéticos e outros são explicados pela interação da matéria
“grosseira” e uma substância “mais
sutil” (menos densa, mas mais elástica) - éter. Ele tentou explicar o fenômeno, conhecido em seu tempo,
como vibrações do éter.
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Nikola Tesla
(1856‒1943)

“Nosso mundo está
imerso em um vasto
oceano de energia, nós
voamos no espaço infinito com velocidade incrível. Tudo gira, se
move - tudo é energia.
Temos uma tarefa assustadora - encontrar
formas de extrair esta
energia. Então, obtendo-a desta fonte
inesgotável, a humanidade progredirá a uma
grande velocidade”.
Dos diários de
Nikola Tesla, 1891

“Os maiores mistérios do nosso ser
ainda devem ser sondadas, a própria
morte pode não ser o
fim.”
Nikola Tesla

“Mesmo a ação das
minúsculas criaturas
leva a mudanças no
Universo.”
Nikola Tesla

No entanto, nos tempos antigos, também se notou que esta substância é
inacessível às pessoas, mas conhecendo a sua natureza, é possível obter
uma fonte inesgotável de poder
(energia). Esta informação, de fato,
tornou-se um objeto de atenção dos
governantes políticos e religiosos,
pessoas ricas de diferentes épocas,
que de alguma forma atraiu as melhores mentes de seus tempos para esta
pesquisa, financiou seus desenvolvimentos, incentivou cientistas bem
conhecidos para explorar (ou não os
impedir de explorar) questões relacionadas ao éter.
No século das novas descobertas,
este ambiente omnipresente era considerado na física como o princípio
fundamental, assim como nos tempos
antigos. Mas à luz de novas compreensões daquele tempo, o éter era considerado como sendo também o portador de luz e de interações eletromagnéticas. Acreditava-se que é o
éter que permite a transmissão de radiação eletromagnética graças ao fato
de que havia uma expressão popular
sobre radiodifusão – “ir ao ar” (Nota
do tradutor: em russo a palavra
"эфир" (éter) é utilizada em vez da
palavra ar neste contexto). Foi a era
das grandes descobertas da física.
Como os contemporâneos daquela
época escreveram: “ideias literalmente voaram no ar”. Todas estas
descobertas fundamentais reuniram
um ritmo sério de provas experimentais até um determinado momento…
Inesperadamente no início do século
XX todos os trabalhos de pesquisa sobre éter foram interrompidos. Muitos
cientistas, que defendiam a teoria do
éter, ficaram sem financiamento de
seus trabalhos, vários obstáculos artificiais foram criados, como o fechamento de laboratórios, a redução de
vagas científicas, a criação de dificuldades no emprego subsequente, etc.

Ao mesmo tempo, os meios de comunicação mundiais começaram uma
campanha em grande escala para desacreditar o éter como um dos conceitos básicos da física teórica. Por que
todos que falavam sobre éter, que foi
a base sobre a qual cientistas bem conhecidos do século 19 construíram
suas teorias fundamentais e obtiveram dados experimentais realmente
interessantes sobre a natureza única
do eletromagnetismo, subitamente ficaram em silêncio? E mais tarde esses
físicos, que até mesmo simplesmente
mencionaram éter em suas conversas
com colegas, foram incondicionalmente rotulados – “pseudocientistas”,
apesar de suas conquistas e mesmo
que mil vezes estivessem certos em
suas conclusões? O que realmente
aconteceu naquela época?

A “culpa” foi de um famoso físico
sérvio, pesquisador de eletricidade de
alta voltagem, engenheiro talentoso e
inventor Nikola Tesla, que encontrou
experimentalmente uma maneira de
produzir energia inesgotável a partir
do éter. A engenharia elétrica era sua
área de especialização, enquanto o
principal campo de seu interesse científico era a pesquisa de geração e
transmissão remota de energia sem
fio. Não é por acaso que as suas
ideias se encaixavam, à primeira
vista, em realidades fantásticas para a
humanidade. Por exemplo, ideias
como a iluminação sem fio de rotas
marítimas para navios à noite, como
durante o dia, navegando no mar ou
no oceano, com a ajuda de energia livre retirada da atmosfera (ou, para ser
mais exato, do éter). Tais descobertas,
se fossem implementadas, dariam
uma compreensão de muitos eventos
e enigmas da antiguidade, bem como
fatos revelados durante descobertas
arqueológicas e descobertas que não
se encaixam na explicação tradicional

Não é por acaso que o período de 18951904 é chamado de tempo de mudanças
revolucionárias na física. De 1892 a
1905 houve um pico das descobertas
mais significativas de Tesla. No entanto,
sua “culpa” e “erro estratégico” foi que
as primeiras pessoas a quem ele mostrou

Desde 1905, uma destruição intencional
da teoria sobre éter começou na ciência.
Não é por acaso que 1905 é conhecido na
história da física como “Ano dos Milagres” (em latim - Annus mirabilis; o fato
interessante para aqueles que sabem: na
literatura inglesa o nome “Annus mirabilis” é geralmente usado em relação a
1666). Como resultado da conspiração
dos industriais e magnatas do mundo, sobre um olimpo científico autoritário de
valor mundial, eles trazem urgentemente
um número de “figuras”, que começam a
popularizar em todo o mundo, e eles, por
sua vez, começam a substituir o conceito
de éter e levam a física a uma direção diferente de pesquisa. Por exemplo, em
1905 um desconhecido Albert Einstein
de 26 anos (1879-1955; naquela época
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Tesla alcançou resultados tremendos
em sua pesquisa e sonhou que suas invenções e energia livre estavam disponíveis para todas as pessoas, o que, naturalmente, iria facilitar e simplificar
consideravelmente a vida de toda a humanidade, iria trazer a civilização para
uma nova rodada de desenvolvimento
técnico. No entanto, o problema era que
o financiamento de suas ideias, pesquisa e manutenção de laboratório foram realizados à custa de industriais
americanos que tinham outras visões
sobre o mundo e outros propósitos. Para
eles, o principal não era a distribuição
gratuita de energia a todos os necessitados e a criação de uma sociedade mundial espiritual e moral, mas o benefício
comercial pessoal, a criação de uma sociedade de consumo na qual eles e seus
descendentes teriam um poder absoluto
sobre as pessoas.

suas descobertas mais importantes, foram
aqueles que serviram para a criação da sociedade de consumo. Estas descobertas (e
conectado elas possíveis consequências e
perspectivas) chocou tanto financiadores
e industriais americanos que eles, por
medo de perder sua renda e poder sobre
as pessoas, não só pararam de repente o
financiamento dos projetos de Tesla, mas
também organizaram tudo para que um
conceito como éter, desparecesse “de
uma vez por todas” da ciência fundamental - a física. A história de Nikola Tesla é, naturalmente, um caso especial. Alguém poderia ter feito tais descobertas
também, pois a ciência naquela época realmente se aproximou do importante
ponto de virada que poderia abrir perspectivas fantásticas para a civilização humana. Mas esta história privada, infelizmente, influenciou toda a ciência em geral e a mais importante - o seu futuro. Assim, Nikola Tesla, involuntariamente, parou o estudo da questão da obtenção de
energia livre do éter durante séculos, porque se apressou a mostrar sua tecnologia
revolucionária para aqueles que, por
causa desse avanço histórico, poderiam
perder muito dinheiro, o poder sobre as
pessoas e a “dominação do mundo”.
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da história, vida e realizações técnicas
dos povos antigos. Por exemplo, como
é que os antigos egípcios conseguiram
realizar a construção e o design decorativo dentro das pirâmides, sem recorrer aos métodos de iluminação conhecidos dos povos modernos? Graças
a que poder poderiam os povos da antiguidade influenciar a gravidade e mover megálitos e construir com eles cidades inteiras? Para quê tais "aeroportos
espaciais", como por exemplo, o antigo
terraço Baalbek no Líbano foram construídos? Onde é que os antepassados da
tribo africana de Dogon obtiveram os
dados exatos sobre a estrela Sirius e o
seu sistema e que tipo de fonte de energia é necessária para alcançar (com segurança) esta e outras estrelas numa
nave espacial?

Albert Einstein
(1879‒1955)

Albert Einstein
“Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos
em Movimento”
(«Zur Elektrodynamik bewegter Körper», 1905)

A revista “Anais da Física” (“Annalen der
Physik”), na qual os
trabalhos de A. Einstein foram publicados
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Hendrik Lorentz
disse: “A matéria
ponderável é absolutamente permeável,
ou seja, na localização de um átomo, o
éter também existe
ao mesmo tempo, o
que seria compreensível se nos fosse
permitido ver os átomos como modificações locais do éter”.

Do livro “A História da
Física”
de P.S. Kudryavtsev,
Volume 3, 1971.
“Quaisquer que sejam
as dificuldades que
possamos ter para formar uma ideia consistente da constituição
do éter, não pode haver dúvida de que os
espaços interplanetários e interestelares
não são vazios, mas
estão ocupados por
uma substância ou
corpo material, que é
certamente o maior, e
provavelmente o corpo
mais uniforme do qual
temos algum conhecimento”.

Do artigo de
James Maxwell, “Éter”.
Enciclopédia Britannica,
9ª edição, 1878.

“Uma das descobertas mais espantosas anunciadas pelos físicos
nos últimos anos é
que a matéria não
existe.”

Do livro de
Henri Poincaré
“Ciência e Hipótese”.

ele já era um cidadão da Suíça, funcionário do Departamento de Patentes)
publicou quatro artigos sobre as diretrizes mais atuais que, naqueles anos,
eram o foco da atenção dos físicos de
diferentes países. Entre eles - a obra
“Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos
que se Movem” (“Zur Elektrodynamik bewegter Körper”, 1905) onde
Einstein escreveu sobre a teoria especial da relatividade. Além disso, seus
trabalhos foram publicados na prestigiosa revista científica da Alemanha
– “Anais da Física” (“Annalen der
Physik”). Naquela época, a eletrodinâmica era um tema muito popular e
chamou a atenção de muitas pessoas,
graças às descobertas teóricas e experimentais de Nikola Tesla e de vários
cientistas de destaque da época que
trabalhavam nos campos da eletricidade e do magnetismo.
A teoria especial da relatividade de
Einstein continha a revisão dos conceitos do tempo e do espaço na física.
Seus pontos de vista foram apresentados como substancialmente “independentes” das teorias da época, que
foram baseados na teoria do éter. Por
exemplo, se Hendrik Lorentz, físico
teórico holandês bem conhecido,
Prêmio Nobel da Física, e Henri
Poincare, francês autoridade em matemática, físico, considerou todos os
novos efeitos como sendo propriedades dinâmicas do éter, na “teoria da
relatividade” de Einstein tudo isso foi
transferido da dinâmica para a cinemática e excluiu o conceito de éter. O
jovem cientista começou a afirmar
que o que era considerado como propriedades do éter é “de fato” uma manifestação das propriedades objetivas
do espaço e do tempo, e em geral não
é razoável incluir o conceito de éter
apenas para provar a impossibilidade
da sua observação. Isso significa que
Einstein aboliu, nas suas obras, o
conceito de éter, bem como os conceitos de movimento absoluto e do

tempo absoluto baseados nele (Nota:
para mais informações sobre tempo e
movimento absolutos por favor consulte o livro “Ezósmos”). Assim, a teoria da relatividade não era algo novo
na ciência. Muito antes desta publicação de Einstein, Henri Poincare na sua
obra “Medida do Tempo” (“La mesure
du temps”, 1898) formulou um princípio geral e universal da relatividade
para os fenômenos eletromagnéticos.
Mas o problema era que tanto Lorentz
como Poincare eram defensores da teoria do éter, o que não satisfazia aqueles que estavam envolvidos na eliminação deste conceito na ciência por ordem dos grandes financiadores.

Este enredo foi propositada e sistematicamente colocado em prática de
várias maneiras, e pode ser provado
por muitos fatos. Inicialmente, os
grandes cientistas da época evitaram
por um relativo silêncio a questão da
“nova teoria” ou apenas fizeram alguns comentários profissionais de
que esses assuntos já tinham sido
considerados por outros cientistas, e
os resultados de suas pesquisas eram
justos apenas para certas condições.
Mas então os físicos ficaram cada vez
mais divididos entre aqueles que
apoiavam a nova teoria e aqueles que
se posicionavam sobre as posições do
conceito de éter. O resultado de jogar
os cientistas uns contra os outros e da
divisão artificial entre eles foi a declaração oficial feita em Setembro de
1920. No 86º Congresso da União
dos Cientistas e Médicos Alemães na
cidade alemã de Bad Nauheim (Alemanha) foi solenemente declarado
como um fato que tal conceito como
éter é finalmente abolido. O local e a
hora para este fim não foram escolhidos acidentalmente (a estância turística europeia Bad Nauheim situa-se
no Estado de Hesse, a 38 km de
Frankfurt am Main). (Nota: para
mais informações, consulte o livro

Todas estas perturbações na física são
tristes, mas não surpreendentes. Eles
são apenas um reflexo parcial do que
aconteceu globalmente na consciência pública da época em conexão com
uma alta atividade do grupo de financiadores que sonhavam com a supremacia mundial. Foi na época em que
a espiritualidade, a moralidade foi
massivamente destruída no mundo e
a sociedade de consumo foi construída artificialmente. Empresas mundiais, corporações multinacionais, monopólios privados, o mercado mundial, focado na formação e consolidação da sociedade de consumo, foram
criados a um ritmo crescente. Na comunidade mundial foi popularizado
um homem-consumidor, cuja consciência desde a infância se ajustou à
percepção materialista e egoísta do
mundo, à atitude do consumidor em
relação à vida e à obtenção de benefícios pessoais. E o sentido da vida foi
reduzido a um falso caminho (um desejo de aumento contínuo de um nível
de renda e bem-estar, crescimento de
carreira, sustentação de ambições
egoístas) que, como resultado, não
deu à pessoa a necessária liberdade
interior e felicidade. Então, depois de
tal processamento em massa da consciência, o pensamento egoísta do homem-consumidor já não percebia seriamente o conhecimento do passado,
incluindo o que era considerado sagrado e transmitido por gerações através dos milênios como conhecimento
importante para a humanidade. Era
difícil para ele imaginar o que é um
vazio absoluto, se não for preenchido
com qualquer coisa material. Era difí-

“Não só descobrimos
novos fenômenos,
mas naqueles que
pensávamos conhecer, aspectos imprevistos se revelam. No
éter livre, as leis
conservam sua majestosa simplicidade;
mas a matéria, propriamente dita, parece mais e mais
complexa; tudo o que
se diz dela nunca é
mais do que aproximativo, e a cada instante nossas fórmulas exigem novos termos”.
"Ciência e
Hipótese",
por Henri Poincaré

“Não devemos adiar o
cuidado com o grande
e eterno para o tempo
em que alcançarmos a
possibilidade de satisfação de necessidades
elementares para todos. Caso contrário,
será tarde demais daremos riqueza às
pessoas cujo ideal é
“pão e circo”.
V.I. Vernadsky

“A vitória de qualquer
visão científica e a sua
inclusão na visão do
mundo não prova
ainda a sua validade."
V.I. Vernadsky

4
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Ao mesmo tempo, com a ajuda dos
meios de comunicação social, a atenção do mundo centrou-se na afirmação da “validade da teoria da relatividade”, e foi imposta a ideia de que o
éter não existia de todo. Com pressa,
popularizaram livros e discursos de
conferencistas que falaram unilateralmente sobre a nova teoria da relatividade, como sobre um fato óbvio e indiscutível. Isso também desempenhou um papel na destruição e negligência do conhecimento do éter. Na
linguagem moderna, os empresários
mundiais aplicaram seu velho método
de influência sobre as pessoas através
dos meios de comunicação de massa
e o resultado foi uma destruição de
certas visões públicas, sua substituição por opiniões públicas falsas, diretamente opostas, favoráveis aos círculos dos poderosos deste mundo.
Muito mais tarde, este método tornou-se conhecido publicamente e foi
nomeado a “Janela de Overton”. Sua
essência consiste no processamento
especial de informações da consciência pública desde o estágio de percepção de uma ideia como totalmente
“inaceitável” (por exemplo, quebrando qualquer fundação pública,
conhecimento antigo, postulados, visões tradicionais, normas morais e
éticas universais) até o estágio de não
apenas “ideia aceitável” publicamente, mas também criando uma
nova regra imutável para a sociedade

sobre esta falsa base (Fases do processamento da informação da consciência pública de acordo com a “Janela de Overton”: Ideia falsa impensável - visão radical sobre a ideia –
ideia minimamente aceitável - a ideia
mais sensata - a ideia mais popular –
introdução o à política da vida).

ALLATRA

“Sensey-IV”). Os cientistas da época
entenderam que essa afirmação, de
fato, riscava explicações de muitas teorias da física já válidas, sem fornecer
em troca novas evidências e explicações adequadas. Praticamente desde
então surgiram modelos na comunidade científica, impostos por construtores da sociedade de consumo e dividindo a ciência em dois campos:
“cegos”, que não podem contemplar
fatos óbvios, e “mudos”, que sabem,
mas têm medo de falar sobre isso.
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Com a ajuda do dinheiro você pode segurar as línguas dos ci25 entistas, mas é impossível segurar a raiva
crescente da natureza!

“Se a sociedade não
mudar, a humanidade
não sobreviverá... Só
é possível sobreviver
aos cataclismos vindouros, se toda a humanidade se unir e a
transformação qualitativa da sociedade
no sentido espiritual
ocorrer.”
Do livro
“AllatRa”

“A contribuição de
cada pessoa para a
causa comum da
transformação espiritual e moral da sociedade é muito importante. Podemos dizer
que toda ação, mesmo
a aparentemente mais
simples e “insignificante”, feita com o
propósito de difundir
a Verdade, no final,
de uma forma ou de
outra, afeta a situação
global na sociedade e
forma seu futuro”.
Do livro
“AllatRa”

cil para ele ir além da cosmovisão
material, que era como uma fronteira
em sua consciência definida para não
permitir que ele aprendesse mais e se
tornasse o próximo Tesla, Planck ou
Maxwell.
Como resultado, o desenvolvimento
de físicas nesta direção de perspectiva
conectada com os estudos das propriedades de éteres desacelerou por um
século, e nas direções prioritárias da
ciência somente aquilo que deu vantagem militar a governantes e renda a
oligarcas permaneceu. Hoje em dia,
os resquícios do velho conhecimento
do éter existem dentro da interpretação da ciência tradicional ou ao nível
das ideias filosóficas como “conhecimento primitivo do passado”, além
disso com distorção e má compreensão da essência, ou espremidos num
quadro restritivo de um rótulo de “interpretações ocultas antigas”.
O que podemos ver no mundo moderno
como resultado da perda do conhecimento antigo da fonte inesgotável de
energia (éter, akasha, energia livre)?
Concorrência feroz por fontes de energia não renováveis do planeta, até os
conflitos militares, expansão de empresas transnacionais, divisão irreconciliável de pessoas em “nós e eles”, luta sem
regras para o mercado consumidor. As
fontes de hidrocarbonetos tornaram-se
uma moeda de troca nas questões políticas e econômicas da sociedade de consumo. Hoje a civilização, na qual o dinheiro governa massivamente a mente
das pessoas, enfrenta um impasse natural de desenvolvimento, problemas
mundiais globais por causa da perda de
fundamentos espirituais e morais. E
tudo isso ocorre agora mesmo, no momento em que os cataclismos naturais
globais aceleraram seu ritmo ganhando
força e quando o conhecimento do éter
é necessário para a sobrevivência da humanidade como o ar. Com a ajuda do
dinheiro é possível segurar as línguas
dos cientistas, mas é impossível segu-

rar a raiva crescente da natureza!
Na sociedade moderna, graças aos
meios de comunicação social, a expressão “crise energética” está firmemente
enraizada nas mentes das pessoas, o que
é usado para justificar a escalada da tensão político-militar internacional, a
guerra, qualquer tentativa de destruir a
população “excessiva”. Mas muito poucas pessoas pensam, o que está realmente escondido sob a frase “crise
energética” e por que esse conceito entrou na opinião pública popular como
uma desculpa modelo? Afinal, várias
formas de receber energia elétrica sem
o uso de materiais de hidrocarbonetos
estão disponíveis hoje. Por que as fontes oficiais não dizem nada sobre elas?
As respostas a estas perguntas levarão
novamente ao desejo humano banal de
possuir poder mundial ou, pelo menos,
à aspiração de não perder vantagens em
diferentes tipos de situações no mercado consumidor mundial. Assim, a sociedade de consumo, onde tudo funciona para os negócios “com um rosto humano mutável”, é incompatível com os
conceitos de sociedade espiritual e criativa - energia livre geralmente disponível e o conhecimento primordial.
Mas agora, graças também ao conhecimento da FÍSICA PRIMORDIAL DA
ALLATRA, todas as pessoas sensatas
do mundo têm uma oportunidade única
de mudar radicalmente o rumo do desenvolvimento de nossa civilização
para o curso espiritual e moral (Nota:
consulte o livro “AllatRa”) e resolver o
mais importante problema da sociedade mundial - o problema da obtenção
de energia livre gratuita. Oportunidades e perspectivas que são oferecidas
pela FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA livram as pessoas da dependência material, ou seja, promovem a
sustentabilidade de qualquer sistema
consumidor. Trazem a humanidade
para uma atitude, visão de mundo, estudo científico e pesquisa prática do espaço e do homem totalmente novas.

Desde 1930 e quase até o início da década de 1950, a pesquisa de partículas
elementares estava intimamente ligada à pesquisa de raios espaciais.
Desde 1950 e até hoje, os aceleradores têm sido a principal ferramenta na
física para a pesquisa de partículas
elementares, enquanto novas partículas elementares que emergem durante
a colisão de prótons acelerados e elétrons com uma substância tornaramse o objeto de estudos. Desde aquele
tempo muitas partículas diferentes foram descobertas, incluindo partículas
elementares instáveis, e também as
extremamente instáveis, que receberam o nome de “ressonâncias” (por
exemplo, em 1953 a primeira delas
foi descoberta - D1 (1232)), anti-partículas pesadas (anti-próton (1955),
anti-neutrino (1956), anti-Sigma-híA suposição de que dentro do perons (1960)) e assim por diante.
campo eletromagnético existe um
FÓTON foi descrita em 1900 em A variedade de propriedades das partrabalhos do físico teórico alemão, tículas descobertas foi inesperada
fundador da física quântica Max para os cientistas. No estudo desta
Planck. Em 1905 Albert Einstein, questão, juntamente com característidesenvolvendo a ideia de Planck, cas como a carga elétrica, o momento
postulou que a radiação eletromag- (momento angular) e assim por dinética (luz) não é nada mais que um ante, eles tiveram que adicionar tamfluxo de quantons separados (fó- bém características como “estratons). E a evidência experimental nheza”, “encanto”, etc. Ficou claro
direta da existência de fótons já foi que o mundo das partículas elementaobtida por físicos americanos em res em suas leis, propriedades, com1912-1915 Robert Millikan (1868- portamento é muito diferente das vi1953) e em 1922 Arthur Compton sões tradicionais sobre ele, com base
(1892-1962). Em 1930 o físico suí- nas ideias da física clássica.
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A partir do século XIX, a ciência da
nossa civilização moderna passou a
utilizar o conceito alterado de átomo
como a menor parte de um elemento
químico. Em 1897, graças ao físico
inglês Joseph John Thomson (18561940), que estabeleceu que os raios
catódicos são formados por um fluxo
de partículas menores, o ELÉTRON
foi descoberto - um portador de carga
elétrica elementar negativa em átomos. Em 1919 com o físico inglês Ernest Rutherford (1871-1937) como
resultado da pesquisa de desintegração nuclear, o PRÓTON foi descoberto - uma partícula elementar com
uma carga positiva. Em 1932 o físico
inglês James Chadwick (1891-1974)
durante sua pesquisa de interação de
partículas alfa com berílio descobriu
o NÊUTRON - uma partícula elementar parte de um núcleo atômico,
tendo o peso próximo ao do próton,
mas nenhuma carga elétrica. Entretanto, na ciência moderna ainda há
perguntas não resolvidas relativas à
descrição da estrutura interna do núcleo atômico.

ço Wolfgang Pauli (Wolfgang
Pauli; 1900-1958) postulou a existência de uma partícula elementar
que quase não interage com substância, e então em meados dos anos
1950 os físicos americanos Frederick Reines (1918-1998) e Clyde
Cowen (1919-1974) confirmaram
experimentalmente a existência de
uma partícula estável neutra – o
NEUTRINO.
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PARTÍCULAS
ELEMENTARES

Joseph John
Thomson (1856‒
1940)

Ernest Rutherford
(1871‒1937)

James Chadwick
(1891‒1974)

Peter Higgs
(1929)
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Jagadish Chandra
Bose (1858 -1937),
Físico, biofísico, arqueólogo bengali,
um dos fundadores
da pesquisa de rádio e óptica de micro-ondas, em seu
discurso na abertura do Instituto
Bose em 1917 disse:
“esquece-se que
Ele, que nos cercou
com este mistério
sempre em evolução
da criação, a inefável maravilha que se
esconde no microcosmo da ‘partícula
Poeira’, enclausurando nas complexidades de sua forma
atômica todo o mistério do cosmos,
também implantou
em nós o desejo de
questionar e entender...”

“Então, voltando a si
mesmo, deixe o homem considerar o seu
próprio ser comparado com tudo o que
é; que ele se considere
como errante nesta remota província do
Universo; e desde a
pequena masmorra em
que se encontra alojado, quero dizer todo
o mundo visível, que
ele aprenda a colocar
um verdadeiro valor
na terra, nos seus reinos, nas suas cidades
e em si mesmo. O homem no infinito quem é ele?”
Do livro de
Blaise Pascal
“Os Pensamentos”,
1657-1658

Hoje, uma importante descoberta no
campo da física de partículas e da física de alta energia é considerada
um dos resultados recebidos no Centro Europeu de Investigação Nuclear
(CERN) com a ajuda de uma instalação especial - um acelerador de
partículas carregadas em feixes de
colo-cobertura (Grande Colisor de
Hédrons). Os cientistas descobriram
uma partícula presumivelmente semelhante ao bóson de Higgs (o
bóson foi previsto pelo físico inglês
Peter Higgs (1929); de acordo com a
teoria, deveria ter massa final e não
ter rotação). Na verdade, o que os cientistas encontraram não é o bóson
de Higgs. Mas essas pessoas, sem
perceberem isso ainda, fizeram uma
descoberta realmente importante e
encontraram muito mais. Eles descobriram experimentalmente o fenômeno que é descrito em detalhes no
livro “AllatRa”. (Nota: consulte o
livro “AllatRa”, p. 36 último parágrafo).
Hoje em dia os físicos só complicam
as condições de observação externa,
mas até agora não têm oportunidade
de observar processos sutis e entender regularidades, ocorrendo dentro
do sistema do microcosmo. Para uma
sociedade de consumo tal enrolação
- é um processo natural. Afinal de
contas, os cientistas são obrigados a
sobreviver em sentido literal em tal
comunidade egoísta, aplicando seu
talento não para vantagem da humanidade, mas para satisfação das ambições de alguém, estudando física
apenas em um quadro limitado de
concepções permitidas. Portanto, a
“física de alta energia” moderna na
sociedade de consumo pode ser figurativamente comparada a uma instalação impressionante para o espectador ignorante (é financeiro), que, na
verdade, divide grandes pedras em

pedaços (que são chamados de partículas elementares). Mas, dividindo tal
conglomerado, é impossível entender
a essência da criação de grãos de areia.

Hoje muitos físicos, que não permaneceram indiferentes aos problemas da
sociedade, tentam voltar ao momento
inicial
experimentalmente,
para
aquele modo direto que os seus antecessores deixaram. Eles entendem que
por causa da situação climática na
Terra, ligada às mudanças naturais
globais, para a sobrevivência da civilização humana precisamos de uma
ruptura fundamental qualitativamente
nova na física, métodos de produção
de energia livre, independentemente
das condições externas e existência de
recursos naturais.

Resumindo o resultado acima, podemos dizer que, com a era das novas
descobertas modernas, a fechadura
do microcosmos, que constitui a base
do macrocosmo de todo o Universo,
foi apenas ligeiramente aberta. Mas
tudo isso acabou se limitando a uma
pequena quantidade de fenômenos
observados no microcosmo. Tendo
as chaves universais da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA é possível não só abrir amplamente a porta
para o mundo visível, mas também
entrar nele, entrar em contato com
sua fonte. Para entender as leis de interação do microcosmo, precisamos
de uma revisão radical de muitos
conceitos e visões tradicionais, uma
visão qualitativamente nova da física. A FÍSICA PRIMORDIAL DA
ALLATRA não só abre uma perspectiva de uma visão absolutamente
diferente dos fenômenos físicos no
microcosmo, como também dá suas
bases e leis fundamentais das interações.
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substituídas por visões filosóficas
materialistas na sociedade moderna?
E por que a cosmovisão científica até
agora é explicada no formato de visões filosóficas modernas (ideias materialistas sobre os princípios gerais e
as leis da estrutura mundial)? Isto
significa que processos como o nascimento e a evolução do Universo, a
origem do tempo e do espaço, as partículas elementares, o microcosmo, a
origem e a evolução da vida são estudados teoricamente, ao nível do conhecimento científico e das hipóteses
existentes. As mesmas questões foram levantadas também em antigos
textos espirituais de nações do
mundo, mas como um suplemento ao
conhecimento sobre o homem, o sigHoje, assim como na antiguidade, a fí- nificado de sua existência e o signifisica está indissociavelmente ligada à cado de sua transformação espiritual.
filosofia e, nos tempos mais antigos,
estava ligada ao conhecimento espiri- Aqui deixamos de lado a questão de
tual; mais precisamente, a física existia como e quem deu esse conhecimento
único do micro e macrocosmo invisícomo um suplemento a ele, dando resvel a pessoas de alta antiguidade. É
postas às questões relativas à vida do
interessante que o homem como criamacro e do microcosmo, invisíveis ao tura biológica, como residente do
ser humano. Isso foi conhecimento so- mundo tridimensional, esteja subsbre o nascimento, estrutura e evolução tancialmente limitado em sua percepdo Universo, os ciclos de sua morte e ção (e, consequentemente, conhecirenascimento, sobre a estrutura dos mento) da realidade circundante. Em
mundos visível e invisível, sobre o ho- outras palavras, se alguém não lhe
mem, sua estrutura multidimensional fala de alguns fenômenos que exisno mundo invisível, sobre suas reais tem fora do mundo visível e não lhe
habilidades e sua principal força e a ensina a usá-los, então será impossíparte mais importante - a natureza es- vel que ele mesmo faça isso. Um
piritual. Os fundamentos da física pri- exemplo são as chamadas pessoas
mordial serviram como um suple- selvagens (que cresceram isoladas da
mento à compreensão do homem sobre sociedade humana, entre animais selo verdadeiro significado espiritual da vagens), crianças que por alguma rasua existência transitória neste mundo zão foram socialmente isoladas desde
a sua infância, sem contato com as
ilusório.
pessoas e sem oportunidade de adquirir conhecimento - vantagem e expeJá pensou por que motivo as visões riência social. Psicólogos, médicos e
espirituais do mundo e da natureza sociólogos já sabiam de tais exemhumana genuína foram removidas e plos há muito tempo.
Na natureza há um processo contínuo
de movimento e transformação da
matéria em diferentes níveis de sua
organização, em diferentes velocidades, com diferentes estados de fase,
condições físicas e outras, etc. A ciência provou que se o olho humano
não pode ver essas transformações,
isso não significa que esses processos
não existam. No entanto, cada mudança na natureza deve ter uma base
suficiente... A tarefa fundamental da
física moderna é encontrar a primeira
causa que opera de acordo com a lei
imutável e determina toda a diversidade de causas consequentes que alteram os fenômenos e o curso dos
acontecimentos.
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Frequência, Hz
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1023

Raios Gana

1022
1021
1020

Ultravioleta

Raios-x

1019
1018

1017
1016

Luz
visível

1014

Infra-vermelho

1015

1013
1012
1011

Ondas de rádio

1010
109
108
107
106
105

O que compõe a visão que o homem tem
do mundo, de si mesmo, da sua vida?
Como se formam as suas percepções?
Qual informação ele toma como base da
sua visão do mundo (em quê acredita)?
O que ele chama de “realidade” e o que
é o mundo real? Se considerarmos estas
questões do ponto de vista da física, é
óbvio que o homem possui uma percepção muito limitada do mundo circundante, deste vasto oceano de campos físicos, do espectro de ondas eletromagnéticas de diferentes frequências, de
toda esta diversidade e variedade de formas de vida e de fenômenos naturais
que existem no mundo material. Como
observador, ele está trancado no sistema
do mundo tridimensional e pode perceber apenas a sua pequena parte com a
ajuda do seu corpo, ou seja, os seus órgãos sensoriais. Mas qual é o limite
deste último? Um simples exemplo olhos. O homem recebe a informação
básica sobre o mundo que o rodeia com
a ajuda da visão. O olho humano pode
ver as ondas eletromagnéticas de 400 a
760 nanômetros de comprimento. O homem não vê nada que esteja fora deste
espectro, portanto, em seu cérebro não
há nenhuma realidade que esteja fora
desta faixa de comprimento de onda. O
mesmo com o som que é percebido pelo
homem apenas dentro da faixa de 16 a
20 kHz (para comparação, as faixas de
audição de alguns animais são de até
200 kHz, insetos - até 500 kHz). Os nossos órgãos sensoriais fornecem informação bastante pobre sobre o mundo
externo e, como resultado, obtemos
uma falsa imagem não só da amplitude
espacial da realidade externa, mas também da natureza estática de muitos objetos visíveis, isto é, existe algum tipo
de ilusão na percepção do homem. No
entanto, na realidade não há nenhum
objeto material que possa estar em estado de repouso absoluto, pois tudo está
em movimento, tanto no micro como no
macrocosmo.

pode existir sob um conjunto de determinadas condições, por exemplo, determinado campo gravitacional, atmosfera, água, elementos nutritivos necessários para a sobrevivência do organismo, etc. Este é um objeto biofísico
complicado capaz de transformar a informação de entrada de natureza diversa em sinais elétricos (impulsos nervosos) que são lidos e processados pelo
sistema nervoso central. Os processos
bioquímicos no organismo de um
adulto médio envolvem triliões (!) de
minúsculos micro-objetos vivos, mais
precisamente, sistemas vivos - células
que sustentam a vida deste sistema
complexo e que interagem e se adaptam
constantemente às condições de mudança. E todas estas células consistem
em partículas elementares que existem
ao nível da física quântica de acordo
com leis bastante diferentes (ao contrário das leis da física clássica), onde no
centro de tudo - energia e informação.
Em outras palavras, a química do
mundo visível é baseada na física do
mundo invisível.

Em geral, a percepção que o homem
tem da realidade é subjetiva. O cérebro humano, embora seja muito complexo, tem capacidades consideravelmente limitadas e só pode operar sob
certas condições específicas. A informação sobre a realidade circundante
é percebida por um indivíduo atrasado e distorcido espacialmente. Por
exemplo, uma distorção espacial da
percepção pode ser causada por uma
velocidade diferente na qual ondas
sonoras (mecânicas) e de luz (eletromagnéticas) passam por diferentes
meios e materiais, bem como pela
dispersão, reflexão e interferência
das ondas. Significa que o homem
não obtém a informação fragmentária
inteira, mas desarticulada. Os modelos de percepção da realidade envolvente são bastante subjetivos. O homem percebe a realidade circundante
O corpo humano é toda uma planta quí- com a ajuda da consciência, das assomica que gera e consome energia e só ciações adquiridas relacionadas com

que é qualitativamente diferente da
falsa percepção ilusória da realidade
imposta pelo sistema material.

Muito do conhecimento antigo foi
transmitido de geração em geração, na
forma de associações que podiam ser
compreendidas pela maioria das
pessoas de certo tempo, vivendo em
certas regiões do mundo. E não é uma
surpresa. Hoje em dia, na física
quântica, os cientistas utilizam com
sucesso o método da analogia, graças
ao qual criam teorias abstratas e vários
modelos destinados a explicar os
processos do mundo invisível que não
podem ser percebidos pelo olho
humano, com a ajuda de comparações
associativas e de forma compreensível
para as pessoas. Além disso, quanto
mais amplo é o conjunto de associações que os próprios cientistas têm,
mais compreensíveis são as teorias
que estão sendo explicadas para as
pessoas da civilização moderna.

Se olharmos para esta questão a partir
da perspectiva da física quântica, o
homem vive no sistema de ilusões. E
se olharmos para esta questão a partir
da perspectiva do conhecimento espiritual, então tudo o que impede o homem de compreender e perceber a
natureza ilusória deste mundo é apenas uma qualidade negativa da sua
consciência como o orgulho, que é
uma armadilha do sistema da mente
material que faz do homem não apenas um escravo de seus desejos, mas
o transforma em “uma vaca leiteira”
para o sistema, um morto-vivo. Não
é por acaso que os antigos sábios, ao
transferir o conhecimento das gerações anteriores, prestaram atenção ao
fato de que tudo o que o homem percebe no mundo visível é de fato ir- Nos tempos antigos, o conhecimento
real, e que ele tem a oportunidade de era transmitido com a ajuda de analodesenvolver outro tipo de percepção gias que eram compreensíveis e claras
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Como consequência de todas estas e outras razões semelhantes, é impossível
falar com precisão sobre processos
complexos de funcionamento do
mundo material do Universo, que estão
além da percepção limitada do homem
como residente do mundo tridimensional. No entanto, o conhecimento deles
adaptado para a percepção humana
existe desde os tempos antigos. De
acordo com o tratado antigo, este conhecimento era tido como sagrado,
sendo cuidadosamente transmitido de
geração em geração. É óbvio que ele se
destinava a ajudar as pessoas a compreenderem muito mais sobre si próprias,
sobre a sua verdadeira natureza, sobre o
seu significado espiritual da vida, enquanto aprendem o mundo, e a poderem
usar este conhecimento adicional dos
processos invisíveis do mundo material
apenas para a transformação espiritual.

ALLATRA

o mundo tridimensional. Em outras
palavras, ele “mede” todos os processos e fenômenos por tridimensionalidade e procura por semelhanças. Portanto, a consciência sintonizada com
a percepção estereotipada do mundo
na vida quotidiana perde de vista muitas coisas devido à falta de compreensão de processos e fenômenos desconhecidos. A percepção estereotipada
do homem da sociedade de consumo
com pensamento materialista pode
ser expressa nas palavras de caráter
bíblico – o duvidoso Tomé: “Não
acreditarei até ver com meus próprios
olhos”. No entanto, o representante
da comunidade espiritual (Jesus) deu
uma proeminente resposta: “Bemaventurados os que não viram e ainda
acreditaram!” Do ponto de vista da
FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA a última expressão é mais do
que justa; diz respeito não só à vida
espiritual das pessoas, mas também
aos processos globais que acontecem
no microcosmos ao nível da grade
ezósmica. (Nota: para mais informações, consulte a seção “Grade Ezósmica”)
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para as pessoas daquela época. Por
exemplo, pode-se explicar o conhecimento do Universo e do mundo invisível para as pessoas que vivem no litoral com a ajuda de analogias de
processos que eram bem conhecidos
da população local, tais como os
fenômenos acontecendo no oceano,
exemplos figurativos ligados à água e
hábitos dos habitantes subaquá-ticos..
Aqueles que viviam em pradarias e regiões florestais entenderam melhor as
associações ligadas à agricultura, desenvolvimento e crescimento de plantas, árvores, características e hábitos
dos animais. No entanto, para a maioria
das pessoas, as associações mais compreensíveis foram exemplos da vida cotidiana, ligadas à vida da comunidade,
às relações das pessoas. Quando se possui o conhecimento moral primitivo, todos estes paralelos são fáceis de traçar
enquanto se analisam as culturas das diferentes nações.
A julgar pelos dados existentes, podemos destacar duas razões principais pelas quais o conhecimento do macro e do
microcosmo foi dado como suplementar
ao conhecimento espiritual nos tempos
antigos. A primeira razão: para que o homem perceba o sentido principal de sua
vida de curto prazo, que é a transformação espiritual. A segunda razão: para que
o homem faça sua escolha consciente e
madura entre o domínio dos valores materiais ou espirituais em sua vida (no sentido da cosmovisão pessoal dominante e
do objetivo principal da vida). E para
que o homem possa fazer sua escolha
adequadamente, deve estar consciente
dos riscos, especificidades e ações estereotipadas do mundo invisível do “sistema inteligente” material, no qual ele
como Personalidade e seu corpo existem
temporariamente. (Nota: para mais informações em formação, consulte o livro “AllatRa”).
Mais tarde, infelizmente, devido à falta
de compreensão do conhecimento antigo e à perda das principais chaves para

a decodificação desse conhecimento com
o tempo, o conhecimento dos processos
do macro e do microcosmo foi interpretado de outra forma, no sentido literal
dos exemplos descritos, ou seja, usando
o pensamento primitivo. Hoje, graças
aos cientistas modernos que estudam
esta questão com imparcialidade, um
rico material cultural de todo o mundo
foi coletado. Ele testemunha o fato de
que o conhecimento sagrado, o mesmo
em sua essência, era conhecido por pessoas em diferentes continentes em diferentes épocas. Portanto, hoje, levando
em conta a riqueza cultural, espiritual e
patrimonial da civilização humana e
tendo suas chaves - os fundamentos da
FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA - a humanidade pode não só compreender o seu passado primordial,
como também mudar o seu futuro.
Vale mencionar que, se uma pessoa com
uma mente curiosa e um pensamento livre, que não seja cego por estereótipos de
“autoridades responsáveis” amplamente
reconhecidos pela sociedade de consumo, começar a explorar a si mesma e a
examinar tudo cuidadosamente a partir
da perspectiva do conhecimento físico
primordial e da herança espiritual e cultural comum da civilização humana, ela
começará a compreender e a aprender
melhor espiritualmente. Além disso, ele
começará a ver as verdadeiras razões da
crise espiritual-moral global de hoje, as
razões da criação de condições artificiais
que levam à desestabilização do estado
do homem e da sociedade moderna. Mas
o principal é que no processo de um
aprendizado tão profundo, o homem será
capaz de perceber não só como mudar radicalmente a situação, mas também
como alcançar um estágio evolutivo totalmente novo de desenvolvimento, tanto
da Personalidade e da sociedade como
um todo. E isso se aplica tanto ao desenvolvimento da civilização de um modo
primordialmente espiritual quanto aos
avanços na ciência e aos incríveis resultados do progresso técnico. Como eles
dizem, todo o novo é o velho esquecido.

Como consequência, hoje em dia, a
humanidade tem muitos problemas,
incluindo problemas científicos que
poderiam ter sido evitados. Por exemplo, na física é a questão da chamada
“crise da física elementar de partículas”. Significa que hoje em dia graças
a altas energias físicas a humanidade
enfrentou fatos incomuns no microcosmo, a variedade de partículas aparecendo e desaparecendo no microcosmo, interconversão de massa para
energia, mas, tendo perdido o conhecimento primordial de natureza imaterial está agora no limiar da incompreensão destes processos globais e
apreendendo-os da perspectiva de um
Observador fora do sistema.

DEFINIÇÕES DA FÍSICA
PRIMORDIAL DA ALLATRA
Então, o que constitui a base da unidade
material do mundo e determina a diversidade de suas mudanças? As chaves
que se perderam desde os tempos antigos e que revelam os segredos da verdadeira física do microcosmo são os
conceitos de EZÓSMOS e GRADE
EZÓSMICA. Eles dão a imagem completa dos processos que ocorrem no
Universo, da discrepância da estrutura
da matéria, das funções da indivisibilidade e da criação de partículas divisíveis, da compreensão dos princípios básicos da sua interação e das oportunidades de obter energia livre de uma fonte
inesgotável. Este é o conhecimento se
perdeu no tempo e se tornou a base de
vários mitos cosmológicos, dogmas religiosos, escolas filosóficas, entre outros. Nosso milênio ouviu apenas o eco
desse conhecimento anterior dos processos invisíveis (por exemplo, em textos indianos antigos - o conceito de
“akasha”) (“espaço eliminado”, “brilho
infinito (emissão)”), na literatura grega
antiga – “éter” (“transparente, puro estrato de ar, casa dos deuses”), que mui-

tas vezes se tornou mais complexo devido à simples falta de compreensão
da verdadeira essência desses processos.

O que é o ezósmos e a grade ezósmica? O físico francês Henri Poincaré
fez uma afirmação verdadeira (baseada em fontes mais antigas) sobre éter
imóvel, que nunca poderia ser encontrado experimentalmente. Mas isso
não significa que o éter não existe.
Significa apenas que é inacessível à
percepção do homem como observador do mundo tridimensional. Nos
tempos antigos, foi de fato mencionado que esta base do mundo material
era estacionária e inacessível para as
pessoas, que esta substância não pode
ser sentida pelo toque, não pode ser
vista pela visão e ninguém pode ouvir
o seu som inaudível. Mas também ali
foi mencionado que, quando se conhece a sua estrutura, é possível obter
um grande benefício, o poder ilimitado
e administrar o som inaudível.
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Nos ensinamentos antigos do Oriente,
bem como na forma histórica mais antiga do atomismo grego, havia um conceito de natureza imaterial que existia
fora do espaço e do tempo. Em grande
medida explicava o comportamento e
as características do mundo material,
permitia compreender as leis da interação da matéria e os princípios do seu
controle. Desde o século XIX, muitas
referências antigas sobre a natureza
imaterial foram deliberadamente removidas e totalmente expurgadas do conhecimento publicamente disponível.
Como resultado, as gerações seguintes
foram criadas com uma visão materialista do mundo - determinada pelo pensamento egoísta do consumidor, percepção limitada da realidade.

ALLATRA

SOBRE A NATUREZA IMATERIAL
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A fim de compreender relativamente
melhor a essência do processo no
cerne dos fenômenos subjacentes,
nós forneceremos várias explicações
da FÍSICA PRIMORDIAL DA
ALLATRA. Deve-se levar em conta
que estas explicações são simplificadas e adaptadas para uma
melhor compreensão do conhecimento por uma ampla gama de
pessoas progressistas interessadas.
A este respeito, para uma melhor percepção deste conhecimento, foram
omitidos neste relatório muitos detalhes físico-matemáticos e técnicos,
os resultados de experiências realizadas e definições científicas entendidas apenas para um grupo próximo
de especialistas em física. O mesmo
se aplica à descrição dos resultados alcançados nos domínios da melhoria da
metodologia e dos instrumentos de

pesquisa, do estudo da estrutura e da
previsão das características dos objetos
do microcosmos, das explicações científicas relacionadas com a reavaliação de
alguns ramos da física, principalmente
da mecânica quântica, da estatística
quântica e da teoria dos campos quânticos. No entanto, juntamente com as explicações dos princípios e conceitos básicos da FÍSICA PRIMORDIAL DA
ALLATRA há muitos exemplos de analogias grosseiras destes conceitos e processos usados em textos antigos de diferentes culturas e nações do mundo.
Além disso, aqui você pode encontrar
cálculos reais, diagramas explicativos,
infográficos, tabelas e fórmulas, feitos
de forma acessível destinados a cálculos
matemáticos e físicos, autoverificação
de dados por uma ampla gama de pessoas interessadas.

GRADE EZÓSMICA
No núcleo do Universo material
existe uma estrutura específica de um
“quadro espacial” e imaterial – a
GRADE EZÓSMICA. Qualquer residente do mundo tridimensional
perceberia essa “estrutura” de energia como um objeto muito achatado,
em aparência semelhante a um tijolo
plano, com uma altura lateral de 1/72
do tamanho de sua base. Em outras
palavras, a grade ezósmica tem uma
geometria plana. A capacidade do
Universo material de se expandir é limitada pelo tamanho da grade ezósmica.
Dentro da grade ezósmica existem 72
dimensões (Nota: para mais informações, consulte o livro “AllatRa”). Tudo
que é chamado pela ciência moderna de
“Universo material” existe apenas dentro das primeiras 6 dimensões e as últimas 66, de fato, estão controlando superestruturas que restringem “o mundo

material” dentro de uma certa estrutura
restritiva - seis dimensões. De acordo
com o conhecimento antigo, 66 dimensões (da 7ª à 72ª inclusive) também pertencem ao mundo material, mas não são
materiais em sua essência.
Fora da grade ezósmica, como se dizia nas antigas lendas sagradas de várias nações do mundo, há o mundo
espiritual - um mundo qualitativamente diferente que nada tem em comum com o mundo material, suas
leis e problemas.
O GRADE EZÓSMICA é estável e
imóvel. Consiste num certo número
de CÉLULAS EZÓSMICAS idênticas que têm a forma de um cubo no
espaço tridimensional (embora para
dimensões superiores à terceira a estrutura se torne mais complexa).
Cada célula ezósmica consiste, relativamente falando, em 6 “paredes” na

É interessante que a velha palavra eslava “Вселенная” (Universo) é apenas uma tradução da palavra grega “oikoumenh”, que significa “habitada”,
“parte povoada”.

ALLATRA

forma de MEMBRANAS EZÓSMICAS. Dentro, na célula, há um centro
ESTACIONÁRIO de Po do cubo de cada PARTÍCULA ezósmica.
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Membrana
Ezósmica
(lado do cubo)

Taça Tripiliana
5000-4000 a.C.

Partícula Po
real (estacionária)

Figura 1. Fragmento de grade ezósmica na terceira dimensão.

Hoje você pode encontrar muitas referências à grade ezósmica, que foram
preservadas desde tempos antigos por diferentes nações do mundo vivendo
em continentes diferentes. Elas podem ser encontradas em mitos etimológicos e
cosmogônicos, desenhos sagrados, retratando a estrutura do mundo, em textos de
vários ensinamentos filosóficos, religiosos, em lendas contando alegoricamente sobre a criação do Universo e do mundo. Infelizmente, quanto mais nos aproximamos
do nosso tempo, mais vemos a perda do conhecimento e a incompreensão de sua
essência, a substituição dos significados metafóricos sagrados pelo sentido terrestre. Forneceremos apenas alguns exemplos de informação que encontramos sobre
artefatos relevantes.
A Era Paleolítica. As imagens de sinais (matrizes, grades, quadrados, losangos com um ponto no interior, ornamentos em forma de xadrez) existem
desde os velhos tempos, alguns deles - mesmo na Idade Paleolítica. É errado
pensar que eles denotam um “campo semeado” porque esses signos surgiram
muito antes da origem da agricultura. Sabe-se que no passado as pessoas deixaram o conhecimento sagrado, importante para as gerações seguintes, em certos lugares, como regra, em esculturas rupestres, inclusive sob a forma de certos
signos. Os sinais e símbolos das cavernas encontrados em diferentes continentes
são basicamente idênticos por causa de alguns sinais específicos (Nota: para
mais informações, consulte o livro “AllatRa”), que aponta para a fonte comum
desse conhecimento. Hoje em dia há muitos artefatos de diferentes épocas que
indicam que todas estas matrizes, grades, losangos com pontos, círculos, quadrados, espirais eram elementos de padrões e ornamentos largamente difundidos em louças, vestuário, objetos sagrados, na decoração de textos sagrados de
várias nações. Muitas vezes junto com tais sinais, as pessoas desenhavam os
símbolos da deusa do Céu e do deus da Terra.
África. A caverna Blombos é um dos mais famosos sítios arqueológicos do
Paleolítico Médio, localizado na costa sul da República da África do Sul. As
camadas superiores de seus depósitos, que têm cerca de 68 mil anos de idade,
continham colares de casca, ferramentas de osso, e peças ocres com gravuras
geométricas.
China. Jarro de cerâmica da cultura neolítica de Yangshao, que existiu
de cerca de 5000 a.C. a 2000 a.C. no território da atual China.

Ânfora Tripiliana do o fim
do 4º milênio a.C.

China. Frasco de
cerâmica da cultura
Yangshao, 50002000 a.C.

China. Frasco de
cerâmica da cultura
Yangshao, 50002000 a.C.

África.
Caverna Blombos
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Jarro de cerâmica da cultura Yangshao (5000-2000 a.C.) encontrado na província de
Shanxi, China
Tailândia. Jarra de cerâmica do Sítio Arqueológico de Ban Chiang (o assentamento da Idade do Bronze (4420-3400 a.C.) localizado no nordeste da atual Tailândia).
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Europa Antiga. Jarra de cerâmica da cultura Tripiliana (a cultura Cucuteni-Tripiliana)
que foi amplamente difundida em 6000-3000 a.C. na área do Danúbio e interflúvio Dnepr
(o território da atual Ucrânia, Moldávia, Romênia).
Referências: Мойсеєнко В.С. Хрест із півмісяцем - вічнії символи. Ілюстрована історія символів
України.[Moeyseenko, V.S., Cruz e meia-lua - símbolos eternos. História ilustrada dos símbolos ucranianos]. Kiev:
Oranta, 2006 [Em russo].

“Enciclopédia
da cultura Tripiliana”
(Енциклопедія Трипільскої
культури; 2004)

Antigo Egito

Europa Antiga. Frasco de
cerâmica
(cultura Tripiliana,
6000-3000 a.C.)

A imagem da deusa Nut na tampa interna de
um sarcófago egípcio encontrada em 1857 em
Tebas pelo egiptólogo Heinrich Karl Brugsch.

Tailândia. Frasco
de cerâmica
(4420-3400 a.C.)

Referências: Brugsch, Heinrich. Geographische Inschriften
altägyptischer Denkmäler. Leipzig: Hinrichs, 1857-1860.

Os antigos egípcios acreditavam que a
deusa chamada Nut era a “Mãe das
Estrelas”, “Aquela que dá à luz os
Deuses”. Seus filhos eram as estrelas
que ela controlava. Ela foi identificada
com o espaço cósmico. No início ela
foi retratada como a Vaca Celestial,
depois como uma mulher Nut, como
um oceano e até mesmo como uma cúpula/teto, como o símbolo de algo escondido sob a imagem visível, algo incompreensível para o homem. Ela vedou a parte invisível e incompreensível
do mundo a partir da parte visível,
breve e temporal, o mundo eterno a
partir do mundo temporal e terrestre..
Às vezes, ela era pintada na tampa interna do sarcófago, olhando para uma
múmia. Nut pode ser encontrada nos
desenhos que foram usados para decorar o interior das pirâmides ou textos
sagrados. Estes eram as imagens de
uma mulher - a deusa do espaço, dobrada em forma de quadrado, retângulo ou cúpula, estendendo-se por
todo o horizonte.
Seu corpo ou roupas, como regra geral, tinham um ornamento em grade ou
uma imagem semelhante a um losango
(às vezes com pontos em cada quadrado).
Referências: Гладкий В.Д. Древний мир.
Энциклопедический словарь. В 2-х томах.
Gladky, V. D. Antigo Mundo. Dicionário Enciclopédico em 2 volumes] - Moscou, 1998
[Em russo].

O livro “Período Pré-Qin
na História da China”
(

, 2002)

Referências: Гладкий В.Д. Древний мир. Энциклопедический словарь в 2-х томах. Том 2. ‒ М., 1998.

Hathor e Ra-Harahuti.
As pinturas dentro do túmulo da rainha Nefertiti em Tebas. 19ª Dinastia. Aprox. 1250 a.C.

A deusa do céu Nut, que dá à luz o Sol. O teto
da capela “purgatória” no templo da deusa
Hathor (Dendera, Egito), 1000 a.C. – 1000
d.C.

Pinturas murais no Túmulo de Tigrane
Pasha (1000 d.C.) - Catacumbas de
Kom el Shoqafa localizadas em Alexandria (Egito).

(Nota: para mais informações sobre o
significado das cores azul e verde na
mitologia das diferentes nações do
mundo, por favor, consulte o livro “AllatRa”).

Fragmento de um sarcófago egípcio
com um padrão imitando a rede de
cobertura tradicional (600 a.C.).
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A julgar pelos túmulos do antigo Egito,
os itens de grade feitos de miçangas
eram joias de enterro tradicionais. Tal
grade de entrançamento e padrões
foram pintados em sarcófagos e
estátuas
de
sepultamento
e
demonstraram crenças dos antigos
egípcios sobre o mundo invisível e
aonde as pessoas vão. É interessante
que quase todas as tampas de grade
para sarcófagos foram feitas em cores
azul e verde e decoradas com contas
turquesa. Isso tem seu significado
indicando certo conhecimento sagrado.
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No teto do templo da deusa Hathor em Dendera (Egito) há o chamado “zodíaco Dendera de quadro cantos (retangular)”. O baixo-relevo consiste em
duas partes, com figuras semelhantes da deusa Nut(na parte superior) e o
deus Geb (na parte inferior). A deusa Nut é pintada acima do Universo na
forma de um retângulo, formando assim uma figura fechada semelhante a
um tijolo. No centro do seu corpo há um ornamento de losango repetido.
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Z Fragmento da decoração de grades no
sarcófago da múmia
egípcia Nespakashuti
(760-656 d.C.) exposto
no Museu Luxor.

1) O sarcófago de Hekaemsaef, achado num sepulcro
em Sakkara (664-525 a.C.).
Exibido no museu egípcio no
Cairo.

2) O melhor “vestido” de
rede guardado para a múmia
encontrado em um túmulo em
Gizé, não muito longe do atual
Cairo.

3) Múmias Fayum, também
conhecidas como retratos de
múmias Faiyum - múmias enterradas com retratos em vez
de máscaras de enterro, encontradas na necrópole de Faiyum. (Egito Romano 1-3 séculos
d.C.). As múmias eram feitas a partir de galhos de salgueiro na forma de uma malha.
Referências: Калашников В.В., Носовский Г.В, Фоменко А.Т. Астрономический анализ хронологии.
Альмагест. Зодиаки. Kalashnikov, V.V., Nosovsky, G.V., Fomenko, A.T. Análise Astronômica da Cronologia. Almagest. Zodíacos]. Moscou: Delovoy ekspress, 2000 [Em russo]; Presentes do Nilo: faiança egípcia antiga / editado
por Florence Dunn Friedman. Londres: Thames e Hudson em associação com o Museu de Arte, Rhode Island School
of Design, 1998.

China Antiga
Na filosofia chinesa há um conceito tão antigo como Yi Zhou, que expressa a ideia
de substancialidade e ordem estrutural, a unidade de espaço e tempo como atributos
do Universo. Significa “espaço e tempo”, “Universo”, e no mundo moderno a palavra “yidzou” é usada no significado de “cosmos”. É interessante que etimologicamente esta palavra deriva da palavra que denota duas barras perpendiculares na
base de um telhado. Esta informação torna-se ainda mais interessante considerando
que nos tempos antigos (embora, o mesmo hoje em dia) o conhecimento dos processos
no mundo invisível era explicado por meio de exemplos associativos conhecidos das
pessoas da sua vida quotidiana no mundo visível.

Quanto ao termo “yizhou”, a partir do antigo texto chinês “Zhuangzi”, composto por cientistas em 200 d.C, foi usado no contexto filosófico, onde “yi” era
definido como “quatro lados do mundo, para cima e para baixo” (Nota: como
regra, tal definição em textos antigos do Oriente era usada para indicar um
cubo, espaço cúbico), e “zhou” como “antiguidade passada e uma vinda hoje”
(XI,12). No mesmo texto, o conceito de “yizhou” é usado em conexão com a
ideia de um Universo de um só corpo: “O Céu (Tan) e a Terra (Di) e “yizhou”
são comparados com o corpo de um homem” (VII,155).
Como foi mencionado anteriormente, as noções de “yi” e “zhou” estão relacionadas com a compreensão de “dao”(tao) - um dos conceitos centrais da filosofia
chinesa. É usado em diferentes escolas filosóficas e caracterizado como vazio divino; unidade que abrange de tudo; a primeira causa de origem; a fonte de tudo e
o princípio da sua existência. É eterno e não tem nome, é vazio e inesgotável; dá
origem a muitas coisas. Pode ser passado, mas pode não ser tomado, mas pode
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No tratado “Zhuangzi” há menções interessantes de que “o homem após a morte
pode tornar-se um tarso ou um fígado de rato”, e tais coisas são explicadas
usando o conceito “metafísico” como "realidade não segmentada" (i.e. indivisa), em que “tudo em tudo e tudo em tudo” (Nota: consulte mais adiante a
informação sobre as partículas estacionárias e fantasmas Po). Se considerarmos
esta questão a partir da perspectiva da desintegração de uma forma de vida e
da criação de outra que consiste nas mesmas partículas elementares (transformando-se de um estado para outro), torna-se claro que este exemplo alegórico
tem algo mais além da origem filosófica.
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No texto do taoísmo filosófico chinês ”ZhuƩngzǐ” (400-300 a.C) os conceitos
“yi” e “zhou” estavam ligados ao conceito de “tao”. Ou seja, a palavra “yi”
denota ilimitação espacial “[que] tem realidade/ substantialidade, mas não
está em um lugar [específico]”, enquanto o conceito “zhou” significa tempo
infinito (“que tem extensão, mas não tem base e topo”, ou seja (o fim e o
começo). Note que o sinônimo de yizhou é tan di que significa literalmente “céu
e terra”. Do tratado de Yan Zhu “Zhuangzi”:
“Entra, mas não tem raiz; sai, mas não tem abertura. Tem uma realidade, mas não
tem nada a ver com lugar [para ele]; tem duração, mas não tem nada a ver com
começo ou fim. Aquilo que entra por nenhuma abertura tem uma existência real; tem
uma essência real, mas não tem lugar [para ele] - é espaço. Que tem continuidade,
mas não tem começo ou fim - tempo. Tem vida [e] tem morte; entra, sai. O que não
tem forma quando entra e sai é chamado a porta da natureza. Os portões da natureza
são a Não-Existência. [Todas as] coisas vêm da não-existência. A existência não
pode se trazer à existência por meio da existência, [ela] deve vir da não-existência.
E a não-existência tem apenas não-existência. Aqui está o segredo dos sábios. Entre
os antigos havia aqueles cujo conhecimento chegou ao ponto extremo. A nãoexistência era considerada como a cabeça, a vida como o corpo e a morte como a
cauda. Eu me tornarei um amigo para aqueles que perceberam a preservação da
unidade na existência e na não-existência, na morte e na vida. Este antigo texto sobre
a autopercepção humana, que contém informações sobre a estrutura do mundo, é
ainda hoje atual:
“Aquele que faz um acordo interno fica sem nome. Aquele que faz um acordo
externo luta pelas posses. Aquele que age sem nome, emite luz mesmo no comum.
Aquele que luta por bens é apenas um comerciante. Observando como ele se
estende na ponta dos pés, as pessoas o consideram como uma [pessoa] extraordinária. A vida [do homem] é como a fuligem [debaixo de uma caldeira]. Para
revelar [o significado], podemos dizer: o movimento da essência”.
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não ser recebido. Pode ser percebido, mas não pode ser visto. Tem a sua raiz
e o seu solo em si mesmo. Não tem princípio nem fim. Está em toda parte e
em tudo e assim por diante. Por exemplo, de acordo com a filosofia de Lao Tzu
dao significa unidade abrangente de tudo. Não tem nome nem forma; não pode
ser ouvido, visto, mudado, transmitido, percebido, definido, mas é absoluto. É
calmo, mas ao mesmo tempo move-se em tudo. Não muda a si mesmo, mas é a
causa de todas as mudanças. É eternamente um. É a raiz e a mãe de todas as
coisas. “O homem depende da terra, a terra do céu (espaço), o céu do dao e o
dao de si mesmo”. Tao é definido também como regularidade de alternância de
“yin-yang”.
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O livro “Zhuangzi
na literatura popular chinesa”
(

, 2003)

Símbolo Yin Yang

“Tao Te Ching”
(

, 2008)

“Huainanzi”
(
, 2004)

De “Tao TeChing”, conhecido texto filosófico chinês dos séculos VI-V a.C.: “O
Tao é vazio, Quando utilizado, é inesgotável. As transformações do invisível são
infinitas. [Tao] - os portões mais profundos do nascimento. [Ele] existe [eternamente] como um fio infinito e nunca se esgota. O Tao não tem forma. O Tao parece
indistinto e pouco claro. Mas na sua incerteza e ambiguidade há imagens. É indistinto e pouco claro. Mas na sua incerteza e ambiguidade há coisas. É escuro e profundo. Dentro de sua escuridão e profundidade há as menores partículas. Essas
partículas menores têm a mais alta realidade e verdade. A grande está em movimento infinito. O que está em movimento infinito não tem limite. Como não chega
a nenhum limite, volta [à sua origem]. Graças a ele, tudo nasce e continua [seu
crescimento]. O Tao está escondido [de nós]…. O Tao dá à luz um, um dá à luz
dois, dois dão à luz três e três dão à luz todas as criaturas. Todas as criaturas têm
em si yin e yang, estão cheias de Qi e estão todas em harmonia... Para seguir o
brilho [Tao], para perceber o seu sentido mais profundo…” (Nota: O signo Yin
Yang simboliza a unidade criativa das forças opostas no Universo). Ele foi retratado como um círculo dividido por uma linha em forma de S em um segmento
escuro e um segmento claro, cada um contendo um ponto que é simétrico entre si
(o um claro - no lado escuro, e o escuro - no lado claro). De acordo com as antigas
crenças chinesas yin significa “variabilidade”, e yang significa “inalterabilidade,
permeabilidade, inviolabilidade’. Explica-se na FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA que a variabilidade é uma característica das partículas Po fantasmas, e a
permeabilidade e inviolabilidade - das partículas reais (estacionárias) Po.
De “Zhuangzi”: “Tao....está ligado a algo que não tem forma. Ele corre como
uma fonte, está em pleno andamento...... Está entre o céu e a terra e preenche todo
o espaço... Estica quatro cordas, tem Yin-Yang na boca”. (Nota: para “tem YinYang na boca” refere-se ao livro “AllatRa”, a informação sobre o ponto de
cruzamento da 72ª e 1ª dimensões, sobre o antigo símbolo do Universo - a cobra
mordendo sua própria cauda, sobre a mitologia Daomé, onde Deus criou o
mundo a partir da boca de uma cobra).
Referências: Новая философская энциклопедия. В В четырех томах. / Ин-т философии РАН.
Научно-ред. совет: Степин В.С., Гусейнов А.А, Семигин Г. Ю. [Nova Enciclopédia Filosófica em
4 volumes / Instituto de Filosofia, Academia Russa de Ciências. Pesquisa e conselho editorial: V.S.
Stepin, A.A. Guseinov, G.U. Semigin]. Moscou: Mysl, 2010, vol. IV [Em russo]; Философский
энциклопедический словарь / ред.-сост. Губский Е.Ф. [и др]. [Dicionário Enciclopédico Filosófico
/ editores - E.F. Gubsky e colegas] Moscou: Infra-M, 2006 [Em russo]; Китайская философия.
Энциклопедический словарь/глав. ред. Титаренко М.Л. [Filosofia Chinesa. Dicionário Enciclopédico Editor-chefe - M.L. Titarenko] Moscou: Mysl, 1994 [Em russo]; Ян Чжу. Лецзы, Чжуанцзы.
Перевод Позднеевой Л.Д., Гл. ред. восточной лит. [Yang Zhu. Liezi, Zhuangzi. Traduzido por L.D.
Pozdneva, editor-chefe de literatura oriental]. Moscou: Nauka, 1967 [Em russo]; Ян Хин-шун. Дао
дэ цзин (пер. Ян Хиншуна). Древнекитайская философия в 2-х т.[Yan Hin Shun. Tao Te Ching
(traduzido por Yan Hin Shun). Antiga Filosofia Chinesa in 2 volumes]. Moscou: Mysl, 1972 [Em
Russo]; Um Dicionário da Filosofia da Religião. Editado por Charles C. Taliaferro e Elsa J. Marty.
Londres: O Grupo de Publicações Internacionais Continuum, 2010; O Manual Oxford de Religião e
Ciência, editado por Philip Clayton e Zachary Simpson. Imprensa da Universidade de Oxford, 2006;
Sherrill W.A. Herança da Mudança: A Um Contexto para a Cultura Chinesa. Taipei. 1972; Wilhelm
R. Geschichte der chinesischen Kultur. München. 1928.

A fiação era uma característica da Grande Mãe e das deusas da “lua” (como
regra, sua característica em comum era o signo de Allat - meia lua com seus
chifres para cima) e os tecelões do destino na mitologia cósmica de muitas nações
do mundo. Por exemplo, na mitologia oriental-eslava, a padroeira do princípio
feminino, destino, fertilidade, água, fiação e tecelagem (também chamada de
Grande Tecelã invisível do mundo) era a deusa Makosh (Mokosh); um de seus
símbolos era a cornucópia, meia lua com seus chifres para cima. Em geral, vale
a pena mencionar que os eslavos orientais tinham o conhecimento único e antigo
do universo e do homem, de sinais e símbolos dos tempos pré-cristãos. Tudo isso
pode ser encontrado em sua cultura e crenças, e em estruturas arquitetônicas de
templos e capelas eslavas (Nota: para mais informações, consulte o livro “AllatRa”). Eles sabiam da criação do mundo como um processo semelhante ao processo de criação de um fio ou pano: o mundo “é fiado” como um fio, “é envolto”
como uma trama, e “é tecido” como um pano. Como este conhecimento antigo
foi destruído e a nova visão de mundo dos sacerdotes foi imposta e politizada,
pode-se julgar pelo fato de que quase todas as conferências contra o paganismo
nos séculos XII e XIV continham o nome do antigo Makosh.
Makosh era uma deusa importante do panteão protoeslavo, que estava entre
sete deuses principais. O significado do seu nome “Makosh”, mais precisamente, “Ma-kosh” é muito interessante. A etimologia desta palavra é dita estar
conectada com a raiz que denota “fiação, fio”. Em Sânscrito há uma palavra
“moksha” (moksa) que significa “libertação” e ainda é usada na filosofia e
religião indianas como o conceito de libertação espiritual. No nome Makosh,
levando em consideração a idade antiga indo-europeia da palavra Ma, a primeira palavra significa “Mãe” (a Grande Mãe, que deu à luz o mundo, a Deusa
do Destino). E a palavra “kosh” na antiga língua eslava significa “cesta trançada”, carro trançado para feixes (conhecido desde os tempos do Eneolítico 4000-3000 a.C.), um armazém para grãos. Além disso, a frase “meu lote” (que
significa “meu destino”) significava “meu carrinho de feixes”, “minha cesta
de grãos”. Levando em consideração o antigo simbolismo associativo desses
objetos e plantas ligados à explicação do processo de criação, fica claro que
ele tem significado imaterial, por exemplo, a frase “minha cesta de grãos” significava “meu bem espiritual”, “meu valor espiritual”. Na mitologia das nações do mundo os grãos representam um antigo símbolo de nascimento, ressur-
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Os símbolos de tecelagem e fiação tinham significado sagrado para muitas nações. Podemos encontrar um conhecimento antigo bastante interessante que tem
sido preservado até aos dias de hoje. Por exemplo, há uma palavra moderna, que
soa em árabe como (nul) e significa “um antigo tear de tricô manual” (uma estrutura retangular simples com dois fios esticados formando uma malha). Conhecendo o significado sagrado do símbolo da tecelagem para pessoas antigas (e
fiação), pode-se entender a conexão associativa deste símbolo com suas concepções cosmológicas. Ou seja, um tear de tricô manual foi usado como exemplo
para explicar a ferramenta de criação do Universo, que foi operado pelo deus
criativo que tricotou fios, entrelaçou um padrão (sinais) deles no tecido do
mundo, determinando assim a vida e o destino de tudo, incluindo cada homem. E
os processos de fiação (o processo de dobra linear e torção em espiral de diferentes fibras com a ajuda de um eixo para criar um fio sólido) foram usados para
explicar o processo de criação de todas as coisas e vida no Universo. A rotação
espiral do eixo simbolizava o movimento do Universo, uma cortina, através da
qual o mundo é visto como uma ilusão (Nota: o nível da grade Ezósmica). A palavra “eixo” está relacionada com a antiga palavra indiana “vártanam” – “girar, rolar, andar para trás e para a frente”.
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Símbolo cósmico da fiação e da tecelagem
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reição e renovação do mundo; e da perspectiva do desenvolvimento espiritual
do homem, o símbolo do grão é a formação e o estabelecimento da vida espiritual num homem, onde os valores mais elevados são a conquista dos bens não materiais, o amadurecimento espiritual e o aperfeiçoamento durante a sua vida; isto é, a
concepção da vida espiritual eterna na existência a curto prazo de uma cobertura - o
corpo. É por isso que a imagem inicial da deusa, padroeira dos cestos cheios, como
Mãe da verdadeira Felicidade (libertação), tinha significados completamente diferentes ligados aos valores não materiais de um homem.
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B.A. Rybakov
“Antigo Paganismo
Eslavo”, 1981

Esquema para padrão de bordado eslavo representando a deusa Makosh

Referências:
Аничков,
Е.В.
Язычество и Древняя Русь. [Anichkov,E.V. Paganismo e Rus Antiga] São Petersburgo.: Impressão.-h. de
М.М.Stasulevich, 1914 [Em russo];
Бегунов Ю.К. История Руси в пяти
томах: С древнейших времен до
Олега Вещего (Том 1) [Begunov, U.K.
História de Rus em cinco volumes: de
tempos antigos a Oleg, o Profeta
(Vol.1)]. Moscou: Politechnika, 2006
[Em russo]; Рыбаков Б.А. Язычество
Древней Руси [Rybakov, B.A. Paganismo e Rus Antiga] Moscou: Sophia,
Gelios, 2001 [Em russo]; Рыбаков
Б.А. Язычество древних славян.
Rybakov, B.A. Paganismo dos Antigos
Eslavos]- Мoscou: Nauka, 1981 [Em
russo]; Фоминцин А.С. Божества
древних славян.[Fomintsin, A.S. Deuses dos Antigos Eslavos] São Petersburgo, 1995[Em russo]; Enciclopédia
Britânica das Religiões Mundiais. Encyclopedia Britannica, Inc., 2008; Niederle, Lubor. Slovanské starožitnosti.

Praha: Bursík & Kohout, 1916; Gieysztor A. Mitologia Słowian. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, 2006.

“Enciclopédia
das Deusas e Heroínas”;
2014

Em muitos mitos cosmológicos antigos de nações do mundo nota-se que foram as deusas (Nota: a força de Allat) que fizeram a tecelagem como um ato de criação cósmica,
processo contínuo, onde todos os eventos vindouros - fios - foram entrelaçados num
padrão em constante mudança numa urdidura imutável. Além disso, a urdidura (os
fios longitudinais numa moldura) era o símbolo do permanente e constante que liga
todos os níveis do Universo. (Nota: referem-se à grade ezósmica, as partículas Po
reais (estacionárias)). E a trama (os fios transversais colocados perpendicularmente
aos fios de urdidura e entrelaçados com eles) simbolizava a inconstante e mutável,
quantitativa, a própria natureza no tempo e no espaço (Nota: consulte as partículas
Po fantasmas). A urdidura e a trama formam uma cruz.
1
2

M Marija Gimbutas.
“A Civilização da
Deusa: O Mundo da
Velha Europa”, 1991

Figura 2. Antigo tear manual (uma estrutura retangular
lisa com dois fios esticados formando uma malha)

Figura 3. Urdidura (1) e trama (2)
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Figura 4. Mulher trabalhando em um tear antigo

Quase todas as deusas do Destino e do Tempo na mitologia das
nações do mundo são fiandeiras
e tecelãs. Mesmo hoje em dia pode-se
encontrar várias menções, rituais,
tradições e lendas relacionadas com
isso, por exemplo, como as irmãs Dia
e Noite fazem a teia do tempo, tecido
espaço-tempo da criação cosmológica. No entanto, existem menções
que são ainda mais antigas. Por
exemplo, no Antigo Egito a deusa
Niet era adorada como a deusa inicial do céu, sabedoria e tecelagem, de
quem o deus sol saiu e brilhou. De
acordo com mitos, no início dos tempos ela esticou o céu em seu tear de
tecelagem e teceu o mundo a partir
das águas primordiais, teceu todas as
criaturas vivas, incluindo homens e
mulheres. Geralmente Neit (Rede,
Nit) foi retratado com a ajuda dos hieróglifos seguintes:

Cultura Vinča.
6000-5000 a.C.,
Figurino feminino em terracota

)

O primeiro hieróglifo significa seu nome (a raiz “nt”), o segundo hieróglifo indica
seu símbolo, colocado na cabeça, e o terceiro hieróglifo significa “deusa”. É interessante que julgando pela raiz o nome Neit está ligado com a raiz da palavra que significa “tecer” (ntt)
. . É também a raiz da palavra “existência”. Os egípcios
acreditavam que Neit está conectada com a deusa do vazio primordial (águas primordiais) - Nun. O nome Neit também é conectado na raiz com a palavra “água” (nt)
- assim indicando a conexão de Neit com a deusa das águas primordiais.
Em um dos mitos diz-se que Neit é aquela que “iluminou o primeiro rosto”" ou “iluminou a primeira superfície do rosto”. Plutarco e Platão citaram o seguinte texto
sobre a deusa Neit: “Eu sou todas as coisas que são, que serão e que foram, e nenhum
mortal jamais removeu meu véu”. Segundo as fontes históricas do Antigo Egito, havia
uma oração a Neit: “Oh, grande Mãe, cujo nascimento é imperceptível. Oh a deusa
jovem e grande, cujo véu não pode ser removido! Oh, abre a tua capa, a preciosa,
porque eu não tenho caminho para ti. Venha e pegue minha alma e proteja-a com
suas mãos”.

Sacerdotisa da deusa
Templo Neit. Dendera
(Egito), 1000 a.C. - 1000 d.C.

Referências: Budge, Wallis E.A. Os Deuses dos Egípcios: Volume 1. Nova York: Dover Publications,
Inc., 1969; Hart, G. O Dicionário Routledge de Deuses e Deusas Egípcias. Londres: Routledge & Kegan, 2012; Byrnes, A. A deusa Neith no período Dinástico Primitivo. Egyptological, 2013; Mallet D.
Le culte de Neit à Sais. Paris, 1888.

América do Norte e Mesoamérica

Podemos ver imagens semelhantes nos outros continentes a milhares de quilômetros de
distância destes lugares. Por exemplo, na América do Norte os povos indígenas do
Alasca (índios do grupo etnolinguístico Athabaskan do Norte) têm um mito sobre a
deusa Atsentma (Atsintma). Conta que Atsentma abriu os olhos num mundo vazio. Então

Grécia. Estátua de mulher de
barro 700 A.C.
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ela teceu um pano das flores de Chamerion (epilóbio) (nas nações eslavas, uma
planta da família dos salgueiros - иван-чай) e esticou-o, fixando-o nos cantos
das montanhas sagradas. Então ela começou a cantar. Isso causou o início do
universo. É interessante que o epilóbio é bastante difundido, no Alasca como Bem, as
suas flores estão dispostas de acordo com o esquema fourhold. O seu ovário inferior
é de quatro lados; com o tempo, transforma-se numa caixa comprida de quatro lados
que rebenta em 4 folhas e liberta muitos grãos que, graças à penugem comprida, têm
a capacidade de voar a longas distâncias. Quando conhecemos esses detalhes, fica
claro por que essa planta foi usada para explicar as concepções cosmológicas. (Nota:
outras nações do mundo associaram o Universo com um tijolo plano de quatro lados,
e voz, A primeira palavra, o som expressado foi associado com o Som Primordial).
Na mitologia cósmica dos índios da América Central a mais antiga por sua origem é
a deusa-mãe que criou o mundo, a deusa da fertilidade e da pureza espiritual. (A
propósito, na maioria das tribos, digamos, na América do Sul, os parentes matrilineares dominavam antes da invasão europeia). Com a disseminação das tecnologias
sociais e seu desenvolvimento, essa deusa tornou-se a progenitora do panteão. Então
aparecem as deusas da lua, da chuva, do milho e assim por diante. É interessante que
algumas delas ainda têm elementos e atributos antigos da deusa que criou o mundo:
roupas com padrão em grade, roda de fiar e alguns sinais incluindo círculo, cruz de
lados iguais, os sinais AllatRa e Allat. (Nota: para mais informações, consulte o livro
“AllatRa”)

1

2

3

Deusas Astecas:

(1) - Chalchiuhtlicue, deusa da água, lagos, rios,
mares, riachos, a mãe da Centzonmimixcoa (estrelas da parte norte do céu). (2) - Tonantzin (“Nossa
Mãe”) - deusa-mãe, personificação da terra e
deusas da lua. (3) Toci - (“Nossa avó”), seus atributos eram ligados à tecelagem e à fiação. (4, 5) Tlazolteotl, deusa da fertilidade - uma das deusas
antigas da Mesoamérica, ascende à “deusa com
4
5
tranças”. Os Astecas provavelmente se inspiraram em seu culto pelos Huaztecas. As características distintivas da deusa - uma inserção no
nariz em forma de meia lua, cocar feito de penas de codorna com um pedaço de algodão e dois
eixos.
Os artefatos arqueológicos encontrados mostram como deusas antigas foram substituídas por deuses masculinos. Eles também mostram a ascensão do sacerdócio, a profanação de deuses antigos
e remoção de suas funções criativas, substituição de sinais. Com o desenvolvimento do poder político surgiram vários deuses do poder, governantes e dinastias, o sacrifício humano aos deuses foi
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introduzido, a antiga base espiritual e o conhecimento foram eliminados.
Referências: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. [Dicionário Enciclopédico de F.A.
Brokgauz e I.A. Efron] São Petersburgo.: Brokgauz-Efron, 1890-1907 [Em russo]; Фасмер М.Р. Этимологический словарь русского языка.[Fasmer, M.R. Dicionário Etimológico da Língua Russa] Moscou:
Progress, 1964-1973 [Em russo]; Всемирная история. Энциклопедия/ ред. Белявский А., Лазаревич Л.,
Монгайт А., Лурье И... Полтавский М. [História Mundial. Enciclopédia/editores - A.Belyavsky, L.Lazarevich,
A.Montgait, I.Lurie, M.Poltavsky]. Moscou,1956-1965[Em russo]; Человек и общество: Культурология.
Словарь-справочник/ ред. Штомпель О. М. [Homem e Sociedade: Estudos culturais. Dicionário e livro/editor
de referência - O.M. Shtompel] Rostov-on-Don: Fenix, 1996 [Em russo]; Мифы народов мира. 2-х т. Гл.
редактор С.А. Токарев. Mitos das Nações do Mundo em Dois Volumes. Editor-chefe - S.A.Tokarev] Мoscou,
1988 [Em russo]; Tresidder, Jack. O Dicionário Completo de Símbolos. São Francisco: Chronicle Books, 2005;
Teit, James A. Tahltan Tales. Journal of American Folklore. Londres: Forgotten Books, 1919; Monaghan Patricia. Enciclopédia das Deusas e Heroínas. Nova Biblioteca Mundial, 2014; Cano, Jesús Arango. Mitología en
América precolombina: México-aztecas, Bogotá: Colombia-chibchas, Perú-incas, Plaza y Janes Editores Colombia,1989; Coulter C. R., Turner P. Enciclopédia das Deidades Antigas. Londres: Routledge, 2013;

- um elemento mínimo básico na estrutura da grade ezósmica. Na terceira dimensão tem a forma de um
cubo com lados que representam as
membranas ezósmicas. No centro da
célula há uma partícula Po real, imutável e estacionária. As partículas Po
fantasmas, que compõem todas as
partículas elementares do mundo material, em movimento espiral, podem
atravessar a célula ezósmica. Na célula ezósmica há um importante processo de redistribuição parcial de
energia e informação (subtração de alguma parte da energia pela partícula
Po real e leitura da informação da partícula Po fantasma que se movem) e
também várias colisões de duas partículas Po fantasmas sob a influência da
partícula Po real (estacionária) neste
processo. Tudo isso determina o futuro desenvolvimento, transformação
ou eliminação da matéria que consiste
das partículas Po fantasmas.

O processo de colisão de duas
partículas Po fantasmas na célula
ezósmica
também
é
muito
interessante. Por exemplo, no mundo
visível podemos ver um processo de
colisão de duas partículas elementares. Mas como é que este processo
começa ao nível da grade ezósmica?
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1

2

Figura 5. Estrutura da célula ezósmica
(1 - membrana ezósmica (lados do cubo);
2 - partícula Po real).

Ocorre um processo de colisão da
primeira partícula Po fantasma (cabeça) a partir de cada uma destas
duas partículas elementares. A colisão de duas partículas Po fantasmas
da cabeça sempre ocorre sob a influência e controle da partícula Po
real (estacionária). Este processo é
acompanhado pela emissão de quantidades significativas de energia e
parte dela é tomada pela partícula Po
real e redistribuída no sistema das
partículas Po reais (o campo séptico).
Note que todas as partículas Po fantasmas sucessivas que compõem a
partícula elementar dada invariavelmente passam através das mesmas
membranas e células ezósmicas que
sua primeira partícula Po fantasma da
cabeça passou.
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Sabendo o que acontece no mundo in- externas idênticas) nunca são, de fato,
visível quando duas partículas ele- absolutamente idênticas e há sempre
mentares colidem, fica claro por que flutuações menores nelas.
as mesmas reações (com condições

MEMBRANA EZÓSMICA
- uma estrutura imaterial única. Representa os “lados” do cubo espacial da
célula ezósmica. A ação principal que
dá vida a todo o sistema material - o
processo de EZÓSMOS - acontece
através da membrana ezósmica (o seu
centro). Caracteriza-se pelo chamado
“paradoxo do dimensões”: no mundo

tridimensional a membrana ezósmica
não tem praticamente nenhuma espessura, mas ao mesmo tempo ela realmente existe e seu espaço interior é
infinito. Entre as membranas ezósmicas próximas que estão em uma linha
reta há sempre uma distância absoluta (por tamanho).

Em textos e lendas antigas havia diferentes informações sobre o inexplicável (da perspectiva de um homem com visão materialista do mundo) espaço
interior da membrana ezósmica que, por um lado, não tem espessura no mundo
tridimensional, mas ao mesmo tempo seu espaço real é infinito. Esse espaço ilimitado
e eterno, do qual a força criativa (energia: no livro “AllatRa” é usado o antigo termo
“a força de Allat”) e o plano inicial (informação: no livro “AllatRa” é usado o antigo
termo “O Plano Inicial de Lótus”) foi chamado de “o mundo espiritual”, “o mundo
onde os deuses nascem”, “primordial”, “eterno”, “o que sempre foi antes da criação
do mundo”. Além disso, o nome do mundo espiritual era inicialmente plural (por
exemplo, o mundo dos deuses), como algo que une muitos (“um em muitos”) e o sistema material era usado como único, alegoricamente comparado com “corpo cósmico”, “eu mortal” (Ego, da palavra latina “ego” – “eu”).
Mais tarde, com o desenvolvimento das instituições religiosas e políticas na sociedade e a ascensão do patriarcado, o nome espiritual do mundo tornou-se único (o
mundo de Deus), enquanto o nome material do mundo se tornou plural, a natureza
feminina divina criativa foi designada como má, e a natureza masculina agressiva
foi chamada de boa. Isso significa que os sinais foram deliberadamente mudados
pelos sacerdotes e os que estavam no poder de “+” para “-“ e tudo foi mudado
completamente para o contrário, para o benefício do sistema mental material. Vamos tomar um exemplo claro.
Menções sobre deuses chamados “Po” (ou com o prefixo inicial Po em seus nomes)
que participaram da criação do mundo eram comuns entre os povos do Havaí, Haiti,
Ilha de Páscoa, Nova Zelândia, embora estivessem a uma distância significativa um do
outro. Por exemplo, segundo as antigas visões cosmológicas dos povos indígenas de
várias ilhas da Polinésia (sub-região da Oceania, constituída por muitas pequenas
ilhas no centro e sudoeste do Pacífico), no resultado do processo cosmológico havia
“Kore” (vazio) e “Po” (que se traduz como “noite”, “escuridão”, ou seja, o invisível).
Menciona-se que deuses como Che (Som), Ao (Luz), Kune (Progresso) e outros participaram na criação do mundo, incluindo os deuses-raiz. Em outra teo-cosmogonia polinésia o papel dos antepassados que estavam conectados com o início do processo
cósmico foi tomado por Atea (espaço) ou Te-tumu (fonte).
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Variante mais antiga do mito sobre a origem do mundo Maori - os povos indígenas
da Nova Zelândia - conta sobre o casal Rangi(Céu) e Papa(Terra). De acordo com
a lenda Rangi e Papa tiveram filhos (setenta filhos e filhas) - futuros deuses Maori.
Por muito tempo eles permaneceram na escuridão em espaço apertado entre os corpos
dos seus pais que estavam num abraço apertado. No final, cinco deles tentaram afastar
Rangi e Papa, embora seus esforços tenham sido em vão. Então a sexta criança (Tane)
endireitou suas poderosas costas e bateu suas mãos em Rangi (Céu) e empurrou Papa
(Terra). O céu foi lançado para cima e fixado em quatro postes (toko). Na Nova Zelândia
foi descrito como o motim dos deuses-irmãos contra seus pais Rangi e Papa e a seguinte
briga entre irmãos. (Nota: na concepção cosmológica descrita foram dadas imagens associativas: do vazio, da partícula Po invisível, a criação de 72 dimensões também foi
mencionada (70 crianças e 2 pais), a separação de 6 dimensões, que formam o mundo
material, de 66 dimensões; a sexta dimensão - a parte dominante do sistema mundial
material, onde cada evento no mundo visível se forma).
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Na cosmologia polinésia, a Terra opõe-se tanto ao Céu constituído por muitas camadas
como ao mundo subterrâneo associado à escuridão de Po. Além disso, as funções dos
mundos superior e inferior são frequentemente misturadas. É a divisão mais típica em
muitas concepções cosmológicas de diferentes nações do mundo, onde a Terra denotou
o mundo material no seu todo, o Céu - o macrocosmo invisível, dividido em dimensões
(camadas) e o mundo subterrâneo - o mundo dos processos invisíveis indo ao nível do
microcosmo (o que poderia ser dividido em partes menores, o estado dos “espíritos”).
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Elsdon Best,
“Os Maori como eles
eram: Um Breve Relato da
Vida Maori como ela era
em Dias Pré-Europeus”;
1924

Mas o conhecimento passado, salvo em mitos, foi significativamente alterado de acordo
com a moda da “nova era”. Isso pode ser provado pelos seguintes fatos: “A crença em um
Deus que criou o mundo apareceu entre os habitantes das ilhas da Oceania muito mais
tarde: como resultado da criação de classes e da introdução do cristianismo, antigos mitos
e lendas da Polinésia foram transformados e alterados de acordo com novas visões”.
Referências: Мифы, предания и легенды острова Пасхи. Перевод с рапануйского и
западноевро- пейских языков. И.К.Федорова. Mitos e lendas da Ilha de Páscoa. Traduzido
de Rapa Nui e idiomas da Europa Ocidental. I.K. Fedorova]. Moscou, Nauka, 1978. - p.12 [Em
russo]; Мифы народов мира. 2-х т. Гл. редактор С.А. Токарев. Mitos das Nações do Mundo
em Dois Volumes. Editor-chefe- S.A.Tokarev] Vol. II, p 319, 320, Мoscou, 1988 [Em russo];
Те Ранги Хироа (П. Бак), Морепла- ватели солнечного восхода [Te Rangi Hiroa (P.Buck),
Os Vikings do Amanhecer] Moscou, 1959 [Em russo]; Best, Elsdon. Os Maori como eles eram:
um breve relato da vida Maori como era nos dias pré-europeus. Museu Wellington Dominion,
1924; Monberg, Torben. Ta’aroa nos Mitos da Criação. Journal of the Polynesian Society,
1956.

“Mitos e lendas
da Ilha de Páscoa”,
1978

Se você estuda literatura grega antiga (que é mais popular e disponível ao público)
sobre a criação do mundo, então você pode encontrar o seguinte. A personificação do
estado inicial do mundo, antes do Universo (cosmos) estruturado aparecer, era
“caos”. Embora o mundo inicial “caos” tivesse um outro significado, diferente do
moderno. A palavra “caos” deriva da palavra grega antiga “χάος” (de “χŀίνω”)“abrir, escancarar, abrir a boca; ejetar” (grego “chainein” – “escancarar”) e tinha
o significado de bocejar de um espaço aberto, o vazio primordial.
Pelo nome de caos, os gregos antigos queriam dizer espaço infinito incomensurável do
mundo, a fonte inicial do Universo, a fonte inicial de toda a vida no mundo de onde
tudo se originou, “sem o que nada existe e o que existe sem o nada”. Esse é o “estado
pré-cósmico” inicial a partir do qual Deus criou o mundo como um cosmos ordenado,
harmonizado. Além disso, há algumas menções que dizem que entrar nesse “espaço
aberto” do qual tudo se origina estava alegoricamente ligado à passagem pelo nevo-

“Enciclopédia.
Mitos das nações
do mundo”, 1987
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eiro e pela escuridão. (nota: a analogia da membrana ezósmica). Além disso, os estoicos mencionaram que, ao contrário do Caos-bocejo, o caos-substância não era vazio.
O caos-substância, de acordo com os estoicos, é uma substância muito difusa que se
espalha sob a influência do vórtice e cria o Universo (Nota: para mais informações
por favor consulte as partículas Po fantasmas e seu movimento em espiral).
A informação inicial sobre todos estes fenômenos e processos, a que os antigos gregos se
referem, pode ser encontrada no conhecimento sagrado do antigo Oriente, que foi emprestado pelos antigos gregos e transformado de acordo com a sua própria compreensão destes
processos. Pode-se encontrar menções sobre o Grande Vazio (traduzido pelos tradutores
modernos, infelizmente, como “caos desordenado”), por exemplo, em antigas mitologias
egípcias, japonesas, chinesas, polinésias sobre a criação do mundo. Essa informação também pode ser encontrada em mitologias escandinavas, americanas (pré-colombianas) e
outras mitologias de nações do mundo.

Em muitos manuscritos antigos há menções sobre o conceito de Zero (Nulo). Este
conceito existe em muitas línguas das nações do mundo desde os tempos antigos. Por
exemplo em Sânscrito (śūnya), Grego - μηδεν ([miːðɛn]), que significa “nada,
zero”, Latim - nullis, que significa “nem um”. Na língua iorubá, muito difundida na
parte ocidental da África, zero soa como òdo ou òfo e significa “vazio, nada” e assim
por diante. A palavra inglesa “zero” assim como a palavra francesa “zéro”,
espanhola “cero” e nomes semelhantes de zero em outras línguas deriva da raiz árabe
“sifr” (
), que significa “vazio, nada, ausência de nada”. Em árabe a palavra
“zero” ainda tem a mesma raiz.
Em Sânscrito havia duas palavras para “zero” - shunia ( ) e bindu ( ). A palavra
shunia ainda é usada em hindi e denota “zero”. É interessante que o próprio conceito
de shunia é uma importante categoria filosófica do pensamento indiano que tem um
significado profundo de vazio, vácuo. No Budismo Mahayana, nomeadamente no
“Prajñāpāramitā Sutras”, (Sutras na sabedoria mais elevada) a palavra “shunia”
significa estado psicológico de sentimento de vazio, que é a principal característica do
início do estado de “libertação” ou nirvana. Também shunia pode denotar vazio e
liberdade.
Zero foi interpretado como a causa, o que leva a uma mudança: o que forma substância e o que pode ser feito em transformação contínua (Nota: no processo de ezósmos).
Foi associado com o vazio primordial, que tem nele o princípio de criar todas as coisas. Nulo foi explicado como um mistério absoluto, Absoluto inapreensível, “impulso
inicial”, a soma de todas as possibilidades, “nada”, “o estado de ausência de todo o
material: tamanho, efeito, massa, volume etc”. Por exemplo, no hinduísmo zero significa algo não manifestado, sem fim, eterno, não-existência. Nos tempos antigos, no
Oriente, a compreensão da “existência” estava associada à temporalidade do ser e à
curta permanência do corpo humano nele, e a compreensão da “vida real” estava
ligada ao mundo espiritual, à fusão da Personalidade com a Alma e à passagem para
o mundo espiritual. Não é acidentalmente que o zero foi retratado como um círculo
vazio, indicando assim que não há morte, mas vida absoluta dentro do círculo. Embora
esta não seja a única representação de zero.
Por exemplo, na Mesoamérica, as pessoas da civilização maia desenhavam com mais
frequência zero como uma casca vazia (embora haja também mais 25 hieróglifos que
denotam o conceito de zero, um dos quais - duas espirais semelhantes à letra russa З
(ou o número 3)). Os maias chamavam zero de “tulakal”, e os astecas de “sintli”
(todos). Na Ásia, a imagem mais popular de zero (além do círculo) era um ponto. Por

CAMPO SÉPTICO
Ao nível da grade ezósmica todas as
partículas Po reais, embora cada uma
delas exista na sua célula ezósmica,
estão ligadas entre si através do
campo séptico comum. (Nota: para
mais informações sobre este campo
consulte o livro “AllatRa” onde é
mencionado sob o termo “Mente animal”) O campo séptico une todas as
partículas estacionárias Po num sistema sólido, “parte gestora” do
mundo material, que funciona como
um “centro de controle” apenas em
6(!) dimensões (Nota: consulte o livro
“AllatRa” – “o poder da mente Animal é limitado a 6 dimensões”). No
campo séptico há um contato informativo imediato entre as partículas
reais (estacionárias) Po. Isto significa
que neste campo a informação é transmitida imediatamente de uma partícula Po real para outra, não importa
quão distantes elas estejam umas das
outras na grade ezósmica. Não há
tempo neste campo.

microcosmo têm seu próprio campo
séptico. Este é um campo comum
que os une em sua essência, já que a
partícula Po real e a partícula Po fantasma consistem nos elementos
deste campo - séptico. Este campo
universal determina o comportamento de sistemas complexos. O conhecimento do campo séptico é a
chave para a compreensão do mundo
material em todos os níveis de sua
existência. Ele pode dar respostas a
perguntas como: o que é tempo, espaço, gravidade, eletromagnetismo,
a natureza da corrente elétrica, o que
faz com que as partículas e objetos
se movam e se esforcem para sobreviver, interagir uns com os outros.
Se você sabe como o campo séptico
funciona, você pode entender como
o processo de transmissão de informações, sua codificação e decodificação por diferentes sistemas, etc.
ocorre. Além disso, sabendo como o
campo SÉPTICO de vários objetos,
incluindo seres humanos, funções,
O campo séptico é um campo univer- pode-se entender como o processo
sal comum graças ao qual todas as in- de formação de pensamentos ocorre.
terações fundamentais no mundo material ocorrem. Ele está no centro de A estrutura única do campo séptico,
qualquer fenômeno, processo, objeto seu componente mínimo é um septon
e seus componentes. Tanto os objetos (termo moderno que é usado na FÍSIdo macrocosmo como os objetos do CA PRIMORDIAL DA ALLATRA).
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Referências: Этимологический словарь русского языка/ред. Крылов Г. А. Dicionário Etimológico de
Língua Russa/editor - G.A. Krylov] St.Petersburg: Viktoria plus, 2004 [Em russo]; Философский
энциклопедический словарь / глав. ред. Ильичёв Л. Ф., Федосеев П. Н., Ковалёв С. М., Панов В. Г.
[Dicionário Enciclopédico Filosófico/Editores - L.F. Ilichev, P.N. Fedoseev, S.M. Kovalev, V.G. Panov]
Moscou: Enciclopédia Soviética, 1983 [Em russo]; Философия: Энциклопедический словарь/ глав. ред.
Ивин А.А. [Filosofia: Dicionário Enciclopédico/ editor-chefe – A.A. Ivin] Moscou, Gardariki, 2004 [Em
russo]; Новая философская энциклопедия: в 4 т./глав.ред. Степин В.С.[A Nova Enciclopédia Filosófica em 4 volumes/editor chefe – V.S. Stepin] Moscou:Mysl, 2000-2001 [Em russo]; Dicionário gramatotológico [Fonte Eletrônica]: www.rbardalzo.narod.ru/text_gram_slovar1.html; Παναγιώτης Ε.
Γιαννακόπουλος. Λεξικό Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Athens: Pelekanos Books, 2014;
1980,
Maḥmūd ʻAbbās Ḥammūdah.
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exemplo, na proto-escrita árabe pode-se encontrar a marca diacrítica sukūn (
“silêncio”,
“calma”), que parece um pequeno zero. No ensino religioso e filosófico da Índia Antiga - Tantrismo (do sânscrito “tantra” - sistema, trança, fio, roda de fiar, pano, texto, etc.) há o sinal
bindu (literalmente “ponto”, este conceito é interpretado como “local”, “grão”, “fonte”,
“base”). Em Sufismo ponto (em árabe
“nusk”) tem um importante papel na transmissão do
ensinamento, como “o conhecimento interior”.
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A palavra septon deriva da palavra latina “septem” que significa “sete”. Tal
nome foi dado devido ao número de
elementos nesta estrutura. Além disso,
levando em conta o contexto filosófico, o conceito de septon (como parte
da mente Animal) relaciona-se em seu
significado tanto com a palavra latina
“septum” quanto com a palavra grega
“σήψιζ” (sept). A palavra latina “septum” significa “cerca”, ou seja, uma
parede macia que divide algum espaço,
ambiente em partes, estrutura de enclausuramento interna, estrutura principal. Como foi escrito em tempos antigos, uma das principais ações da
mente Animal é a divisão e separação
de uma em partes (dividir e governar).
A palavra grega “σήψιζ”. (sept) significa “decadência”, “podre”, ou seja perecibilidade, destruição, decomposição

dos mortos, transformação dos mortos
sob a influência de algumas condições
(que desempenham um papel significativo no ciclo de elementos). Septon
não pode ser atribuído nem mesmo à
menor partícula Po indivisível, pois é o
que cria a própria partícula Po (tanto a
real quanto a fantasma), mas não é a
partícula Po em sua essência básica. A
estrutura do septon consiste numa inclusão da força de Allat e de seis “reflexões-antípodas” circundantes - antiallats, ou seja, no total - 7 elementos.
Como exemplo figurativo, tendo em
conta muitas associações do mundo tridimensional, podemos dizer que se
trata de uma espécie de mini máquina,
um mecanismo que transforma a força
de Allat em anti-allat, que permite que
o mundo material exista.

Do livro “AllatRa”: E aqui está outro aspecto muito importante da criação
do Universo, que dá uma compreensão do que o Universo representa agora. O
impulso da força de Allat para a forma unificada ordenada colocou o movimento
do Universo “de dentro para fora” e começou a girá-lo na espiral direita, ou seja,
para a expansão. Assim, a função de criar foi definida. (Pessoas dos tempos paleolíticos superiores simbolicamente representavam este movimento “de dentro para
fora” como a suástica direita (a suástica “reta”, “direita”), em outras palavras,
como uma cruz com bordas dobradas para a esquerda. Essa suástica simboliza o movimento no sentido horário - na direção certa. A propósito, traduzido do Sânscrito, a
velha palavra indiana “suástica” da palavra “su” significa “associada ao bem”, ou
seja, “suasti” significa “o belo existe”, “boa existência”.
Simultaneamente, enquanto girava o Universo na espiral direita, a força de Allat deu
origem à força oposta, que começou a girar numa espiral inversa dentro do Universo,
na direção oposta à direção principal de Allat – “de fora para dentro”, reunindo a
matéria numa Mente material unificada (a mente Animal). Assim, foi estabelecida a
função destruidora, uma oposição às forças de Allat. (Os povos simbolicamente retratavam este movimento “de fora para dentro” como a suástica errada, agressiva, inversa, ou seja, como uma cruz com bordas curvadas para a direita. Tal suástica simboliza o movimento no sentido anti-horário - na direção esquerda. Na mitologia, o
surgimento da força compensatória se reflete na imagem do surgimento do fogo a partir da água).
Assim, surgiram duas forças diretamente opostas no Universo: a força maior que gira
para fora do Universo e a força menor que se opõe a ela dentro do próprio Universo.
Depois que essas duas forças se manifestaram, o Universo perdeu sua forma esférica
e se achatou sob sua influência, ou seja, comprimido, tornou-se mais plano. Este ponto
é registrado nas lendas cósmicas das nações do mundo como a rachadura do ovo do
mundo, dividindo-o em duas metades, a partir das quais o céu e a terra foram criados, e
divisões (espaços) e águas foram colocadas entre eles. Outras lendas dizem que os componentes que ficaram depois que o ovo rachou, se expandiram e se transformaram no
Universo. Outros episódios ainda mencionam a divisão do mundo em dois elementos ou
duas divindades com funções diretamente opostas, a criação de um par invisível.

Nos tempos antigos, esta estrutura, que
é a principal unidade do campo séptico,
era também associativamente comparada a 6 “espelhos fumegantes” (origens nefastas), que rodeiam a fonte luminosa (a vela da luz viva; a verdadeira
origem). Esses espelhos, ao girarem,
apenas distorcem a luz refletida e não
são luz por sua natureza. Em lendas antigas a verdadeira natureza (a inclusão
da força de Allat) era comparada a uma
vela ardente. Foi mencionado que uma
vez que a vela ardente desapareça, todo
o visível desaparecerá e se transformará
em nada. A vela é uma queima constante, os espelhos são uma reflexão
constante. Dessa forma, os povos antigos explicavam a essência do movimento e da ação constante dessa estrutura – o septon. Há muito mais reflexos,
eles atraem o olho do homem, concentrando sua atenção sobre os mortos. A
verdadeira fonte de vida de um ser humano é apenas uma, e ela está escondida não no mundo externo ou no corpo

humano, mas na Alma. No geral, foi
dito que este é o reflexo plural do um,
como a ponte entre os mundos visível
e invisível, realidade e ilusão, que só
se disfarça de realidade. Por isso foi
escrito nos textos espirituais que só
aquele que não está vinculado ao visível, cuida da Alma.
Usando modernas comparações associativas, 6 “reflexões-antípodas”
anti-allats - podem ser chamadas de
alguma forma de objetos micro-holográficos que só existem graças à presença neste mundo da força de Allat
e compõem a essência do mundo ilusório - o mundo de muitas pseudocópias. Os textos antigos contêm menções de que este mundo temporal é
apenas uma ilusão de cruzamentos
espelhados, que captam a atenção do
homem pelo falso realismo das sombras, seu jogo de contemplações mú-
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Estrutura do septon: 6 anti-allats (“reflexões-antípodas”, “espelhos fumegantes”) e inclusão da força de Allat.

ALLATRA

As espirais em si são representadas nos mitos como, por exemplo, o primeiro casal de
deuses com funções opostas (um com a essência divina, enquanto o outro, o demoníaco), de quem surgiram mais tarde os outros deuses. Em outra versão das lendas, elas
foram retratadas como meio-humanas e meio-serpentes (assim, sendo as criativas as
divindades da água, tinham corpos de uma cor verde distinta). Numa terceira versão,
havia personagens que encarnavam a ordem, as águas da vida, a fertilidade e a luz; os
opostos personificavam a desordem, a morte, a escuridão, uma criatura sem par (por
exemplo, segundo os mitos africanos, o chacal que queria ser o mestre do Universo).
Foi assim que a criação do Universo se refletiu nos mitos. É que as pessoas modernas
perderam a compreensão do lado espiritual do assunto, e tudo foi reduzido ao nível da
percepção material das histórias antigas. (Nota: para mais informações sobre a força da
Allat consulte o livro “AllatRa”)
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tuas. Tudo é apenas um reflexo de
algo, uma causa e uma consequência.
O que atrai mais a atenção humana: o
jogo de espelho de muitas reflexões
do mundo material ou a verdadeira
fonte espiritual - a parte daquilo que
ele se torna no final.
Cada partícula Po (tanto a real quanto
a fantasma) - é em sua essência um
aglomerado concentrado de septons
em torno do qual há seu próprio campo
de septons difusos e moderados. Isso

partícula Po pode ser comparada com
o torrão de neve que consiste em
muitos flocos de neve (septons).
Neste torrão concentrado (partícula
Po) há até 80% de septon, em seu
próprio campo séptico que cerca este
torrão - até 20% de septon. Em geral,
a partícula Po fantasma (na qual consistem todas as partículas elementares) pode ser comparada associativamente a um mecanismo conveniente
destinado principalmente ao armazenamento e transporte de um poten-

Figura 6. Representação esquemática da partícula Po constituída por um conjunto concentrado de septons: 1- partícula Po real (estacionária); 2 - partícula Po fantasma.

significa que a partícula Po representa uma alta concentração de septon em um pequeno espaço - a célula
ezósmica. Figurativamente, para
compreender o processo, a partícula
Po pode ser comparada com o vórtice
atmosférico (tornado) onde os septons são as moléculas do ar. Também,

cial interno (energia e informação).
E a partícula Po real (um dos principais elementos da célula ezósmica)
que tem uma maior concentração de
septons pode ser comparada a um
mecanismo conveniente destinado à
redistribuição parcial do potencial
interno da partícula Po fantasma.

Na mitologia védica antiga havia um conceito de “maya” (em sânscrito
literalmente – “ilusão”), que mais tarde foi introduzido ao hinduísmo e
outras religiões da Índia. Este conceito denotou a imagem de algo que existe por
si só, além de Deus. Pensava-se que se Deus não é visível, nada podia ser visto em
sua verdadeira forma, porque, neste caso, o homem está sob a influência de maya. O
mundo material - maya, que consiste na coleção de muitas ilusões - faz com que o
homem perceba e veja tudo de uma maneira errada, de forma falsa que não é assim
na Realidade (mundo espiritual). Maya esconde a realidade. Uma ilusão aparece
porque o homem é tentado por desejos neste mundo e não quer entrar na realidade
genuína. Em Veda, o termo maya denota a força que se origina no mundo material.
Referências: Религия: Энциклопедия / сост. и общ. ред. Грицанов А А, Синило Г. В. [Religião: Enciclopédia/editores - A.A. Gritsanov, G.V. Sinilo] Minsk: Knizhny Dom, 2007 [Em russo].

52

SCIENCE

Hoje, o principal tema de discussão entre os físicos (assim como os filósofos
da antiguidade) é a “hipótese” da existência de um campo unificado, que é a
base de todos os fenômenos e interações fundamentais do mundo material.
Mas ao contrário dos cientistas de antigamente que utilizavam conhecimentos mais antigos desse campo unificado, muitos dos cientistas de hoje, estando sob controle do sistema, vagam
nas sombras do “materialismo”. Talvez

os cientistas progressistas do mundo deveriam colocar-se na posição de Observadores sobre o problema existente e
ponderar a questão, por que tanta energia, atenção, nervos e recursos humanos
estão focados neste quadro restritivo.
De onde surgiu originalmente tal programa de pensamento, tal zelosa aspiração de atribuir por todos os meios à matéria o papel central em qualquer
“Grande Teoria da Unificação” da matéria e assim fortalecer o novo “reconhecimento” do materialismo na consciência das gerações presentes e futuras?
Quem se beneficia de guiar a humanidade nessa direção de pensar e focar
tanta atenção na prioridade da natureza
material, antes de tudo fortalecendo
esse programa na consciência humana?
Por que, em tempos muito antigos, o conhecimento sobre o campo Unificado
como uma Mente material coletiva unificada, Mente Mundial, Campo de
Consciência unificado, “Base do Pensamento Cósmico”, “Príncipe deste
mundo” e assim por diante foi apresentado como uma antípoda para o mundo
espiritual? Por que, de qualquer forma,
foi mencionado que a consciência humana (seu próprio campo séptico onde
os pensamentos surgem) pertence à natureza animal e é uma parte da Mente
Animal unificada do Universo? Por que
os sentimentos mais profundos foram
considerados como sendo a única percepção humana (processo sem a participação do campo de consciência séptico!), que conectava a Personalidade
com a alma (a natureza espiritual), com
o mundo espiritual de uma força criadora exclusiva, oferecendo à Personalidade uma liberdade absoluta do poder
da natureza Animal?
Hoje em dia muitos físicos passam o
seu tempo de vida, fazendo tremendos
esforços para criar novas teorias materialistas, lutam contra insolúvel dilema
da criação da “Teoria de tudo”, com a
busca de uma equação de campo Unificada que uniria apenas quatro intera-

ALLATRA

Um campo séptico é a base do Universo material. Este campo está em
toda parte. Ele forma a base de todos
os campos e interações conhecidos e
desconhecidos (para a ciência oficial),
objetos materiais, combinações orgânicas e não-orgânicas e assim por diante. O campo séptico pode ser encontrado em todos os objetos e fenômenos vivos e não vivos. Por exemplo, a
Terra também tem o seu campo séptico. E como em casos com outros objetos, ele se ativa antes que certos fenômenos aconteçam. Foi notado que
quase 7-8 horas antes de um tornado
há um aumento drástico da intensidade do campo séptico nos lugares
onde ele se origina e no seu caminho.
De acordo com as últimas pesquisas
na área de sismologia e vulcanologia,
conduzidas pelos cientistas do Movimento Público Internacional ALLATRA, em áreas “focais” do nosso planeta há um aumento da intensidade do
campo séptico e suas alterações antes
de terremotos e erupções vulcânicas.
Nossa experiência tem provado que
podemos estudar esses processos,
controlá-los e fazer previsões precisas
de eventos naturais. (Nota: para mais
detalhes ver o relatório “Sobre os
Problemas e Consequências das Alterações Climáticas Globais na Terra.
Formas Eficazes de Resolver Esses
Problemas”, https://allatra.org/report/problems-and-consequencesglobal-climate-change-earth).
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ções fundamentais conhecidas hoje em
dia: gravitacionais, eletromagnéticas,
fracas e fortes. Mas o que está na base
desses campos, e por que a antiga regra
“mude as condições e tudo mudará”
também se aplica a eles? Os campos de
força mencionados, conhecidos hoje
em dia, não são um limite das interações existentes na natureza. Basta olhar
para a lista de problemas não resolvidos
da ciência moderna em cada uma de
suas direções fundamentais para entender como as pessoas sabem pouco sobre
si mesmas, sobre o mundo e sua estrutura. Não há sequer necessidade de se
aprofundar na complexidade dos processos cósmicos, mas apenas tentar responder a perguntas simples, o que é o
pensamento humano? Como é formado
e em que consiste? O que está na base
dos fenômenos relacionados a ele? De
que são compostos os campos conscientes e subconscientes? Que poder está
escondido na atenção humana, e por
que é um gatilho de ação? Como o processo de transmissão de informação no

mundo invisível ao olho humano acontece? Afinal, a base de todos esses processos é a física pura. A FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA não só responde a estas perguntas, mas também
dá uma compreensão absoluta de quem
é o ser humano e em que consiste o sentido primordial da existência humana.
O campo séptico (a Mente Animal) é o
mais alto da organização da estrutura
inteligente e autoconsciente da matéria,
que percebe a si mesma como “vivendo
no mundo real”. Ele foi mencionado
desde os tempos mais antigos como a
força onipresente que se origina no
mundo material, como sua inteligência
Superior, como uma espécie de Princípio penetrante, que domina mundo material (a mente animal) que é oposta em
funções ao mundo espiritual. E a consciência humana foi concebida como
uma parte material dessa estrutura inteligente, que se opõe à parte não material
da pessoa, à natureza espiritual (a
alma).

Desde os tempos antigos na sociedade humana havia um conhecimento da
existência do poder (essência demoníaca) que era inteligente e, em grande medida, excedeu as capacidades humanas no mundo material, mas era insignificante em comparação com as forças do mundo espiritual. Na antiguidade as pessoas sabiam que a natureza não é um objeto morto. Junto com os conceitos do
principal sentido da existência humana a vida espiritual, a alma, sua independência do corpo, o renascimento da alma, as pessoas sabiam também da vida e da
ordem mundial material, sabiam que todo fenômeno natural é produzido pela
força, que é inerente a toda a matéria. (Nota: pelo campo séptico). Eles chamavam
algumas de suas manifestações de “espíritos” (as forças invisíveis do mundo) e
tinham um entendimento de que todos os objetos da natureza ao redor têm pares
sobrenaturais (Nota: qualquer objeto em um mundo material tem seu próprio
campo séptico).
Por exemplo, as pessoas da Melanésia e Polinésia sabiam sobre o espírito onipresente “mana” - uma força sobrenatural (latente ou potencial) que não é percebida
sensorialmente, traz principalmente o mal para uma pessoa e só à primeira vista
parece ser boa. Mana, como uma força, pode ser individualmente inerente a alguns
espíritos, mortos, e também pessoas (geralmente a feiticeiros, sacerdotes, líderes),
animais, objetos. Para os melanésios, o mana é uma força misteriosa e ativa, qualitativamente diferente das forças físicas e que age aleatoriamente. Por exemplo,
eles acreditavam que: a cabeça do clã tem mana; os rituais mágicos dos brancos
(missionários) que vieram para suas terras possuem mana mais forte do que mana
dos rituais locais; os britânicos conquistaram o povo Maori porque sua mana era

Diferentes nações antigas tinham um entendimento de que todas as coisas no mundo
eram dotadas de uma força que não pertence a essas coisas. Fenômenos naturais
como, por exemplo, vento, chuva ou objetos - rios, árvores, pedras e assim por diante
eram ditos ter “seu próprio espírito”. Considerou-se que a força onipresente está
presente em todo o Cosmos, mas aparece apenas em fenômenos extraordinários, por
exemplo, na atividade do Sol e da Lua, em tempos de fortes terremotos, furacões,
trovões, etc., em criaturas, e também em pessoas obcecadas por essa força (feiticeiros,
etc.). Este último manipulou a manna para obter benefícios materiais (nota, diferente
de espirituais!), desejos momentâneos, por exemplo, como a recuperação de doenças,
bom tempo, sucesso na batalha, conquista de riqueza e poder. Essa força formou a
base das ações mágicas. Pensava-se que tal homem (feiticeiro) pode se comunicar
com os espíritos da natureza e pessoas mortas (fantasmas) no processo de adivinhação, magia, feitiçaria. No entanto, havia também uma compreensão de que ninguém
possui esse poder por si mesmo: tudo o que ele fez, usando essa força, ele fez por meio
de espíritos pertencentes a essa força que, eventualmente, passou a controlá-lo como
escravo. Essa pessoa, sucumbindo a essas tentações passageiras e ilusórias da mente
animal, pagou por suas ilusões e jogos com sua força desproporcionalmente maior sua verdadeira força vital e sua verdadeira liberdade. Era considerado o caminho de
um condenado à morte. (Nota: veja mais no livro “AllatRa”).
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Até agora, no mundo moderno, o componente das palavras compostas “-man”, é usado
para apontar a obsessão por qualquer ação, fenômeno, etc. Em grego, há uma palavra
“mania” - “loucura, exaltação, paixão.” Nas línguas eslavas a palavra “manna” significa “tentação, engano, atração, algo enganador, feitiçaria”. Está relacionado com as
palavras em russo “маять”, “маю”, “намаять” (com a palavra em russo para “padecer") (que têm significados tais como: “tortura; avisar por um sinal; enganar; miragem, forma indireta”), bem como a antiga palavra hindu “māуā́ ” – “transformação,
poder mágico, engano, ilusão” (“dur-māyú ṣ” – “aplicar feitiços malignos”). Os eslavos desde os tempos antigos também têm preservado um personagem mitológico
Mara - um espírito malicioso que causa danos às pessoas. Em sânscrito “mâra” significa literalmente – “matar”, “destruir”. Na mitologia budista, Mara - é um espírito
que personifica o mal e tudo o que leva à morte de seres vivos. O enorme número de
espíritos malignos representando emoções negativas de uma pessoa (desejo, ódio, dúvida e assim por diante) é subordinado a ela. Sua principal função é considerada a
criação de obstáculos para as pessoas que seguem o caminho espiritual, buscando a
iluminação, sua distração da vida espiritual interior pela atração exterior ilusória,
usando a mentira como verdade, negativo como positivo. Sua missão - levar sua vida
espiritual até a morte. Na mitologia do budismo Mara - é uma sedutora de demônios,
que tentou seduzir Gautama Buda por diferentes visões terrestres e desejos. Na mitologia chinesa, há um personagem Man - uma serpente monstruosa (dragão), que foi
considerado a maior cobra, o rei das cobras.

ALLATRA
ALLATRA

mais forte; mesmo as latrinas têm mana sendo “receptores de força” que os corpos
humanos e suas excreções possuem. Além disso, esta força estava associada à “sombra” da alma (Nota: subpersonalidade), fadada a desaparecer com a morte do seu
portador, quer passe para outra pessoa, quer se transforme num totem. É interessante
que em outras partes do mundo os ecos desse conhecimento também tenham permanecido. Havia outras nações que sabiam desde tempos antigos da existência de tal
força. Pois Por exemplo, em algumas tribos de índios americanos, essa força é conhecida como Wakan (Wakanda, nas tribos Sioux de Dakota), Orenda (para iroqueses; acreditavam, por exemplo, que há Orenda na tempestade, Orenda toma posse do
homem quando ele está com raiva), pokunt (nas tribos Shoshone), mannitou (nas tribos Algonquianas), eki (em Pongwe na África), megbe (nos pigmeus africanos - Bambuti) etc.. Todos estes conceitos expressam o mesmo, como a mana dos melanésios.
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Contudo, todo esse conhecimento sobre o mundo material, hostil para a pessoa e a
força da qual este mundo temporário foi dotado, era secundário no fundo do conceito
básico do mundo espiritual e da conexão de uma pessoa com este mundo mais elevado.
Ele existiu como um suplemento à explicação do que é o sentido da vida humana, e
quais são as razões da existência temporária e sofrimento humano neste mundo material. Isso significa que esse conhecimento foi dado em adição ao conhecimento espiritual genérico, revelando amplamente o significado e a importância da natureza espiritual em um humano - a alma. Desde a antiguidade extrema as pessoas sabiam que a
alma existe fora do corpo (durante a vida e após a morte do corpo), tem a capacidade
de se mover para novos corpos e não é propriedade exclusiva de uma pessoa, e é apenas uma força que é capaz de levar uma pessoa além dos limites do mundo material
para se reunir com o mundo espiritual eterno e inicial. As pessoas tinham uma compreensão, que a Personalidade (não o corpo, mas como quem uma pessoa se sente
internamente) pode durante a vida, graças à fusão com a alma ir para o mundo espiritual, adquirindo assim uma liberdade absoluta do poder da natureza animal do
mundo material. Este é o principal sentido da vida humana. O resto, como foi apontado
pelos antigos, tudo o que a pessoa alcança no mundo material durante a vida, é temporário, ilusório, mortal, e por todas as ações, a Personalidade terá a responsabilidade após a morte do corpo.

De fato, os antigos gregos chamavam sacerdotes dos medos e persas (“magush, mugh”)
pela palavra “mágico” (em latim – “magi” em grego – “magos”). Assume-se que esta
palavra volta para a raiz protoindo-europeia “mugh” – “ter o poder de ser capaz de”,
muitas palavras europeias que denotam o conceito de “eu posso”, “eu tenho oportunidade” são formadas a partir desta raiz. Nos tempos antigos, as pessoas dotadas que
possuíam uma força eram referidas como “aqueles que têm uma oportunidade” (Nota:
consulte o livro “AllatRa”). Alguns a possuíram desde o nascimento, e outros a adquiriram no curso do desenvolvimento de técnicas especiais. Em essência, é a força
de Allat. Mas quanto mais força houvesse numa pessoa, mais ativo se tornava o seu
campo séptico. Força é força, aqui tudo dependia do que a pessoa escolhesse, onde
ela investia sua atenção, como diziam em tempos antigos - ou sua chama viva (a
Alma, seus sentimentos mais profundos) ou a fumaça do mundo ilusório (pensamentos, emoções da natureza animal).
Se o homem concentrasse a maior parte da sua atenção no campo séptico, ou seja, nos
desejos (pensamentos) da vida material, então, como resultado, teria consequências
mágicas e catastróficas para a sua Personalidade. Se o homem direcionasse essa força
para o autodesenvolvimento espiritual, ele alcançaria o objetivo principal de sua vida
- sua transformação espiritual e liberdade interior do mundo material, da influência
dominante do campo séptico.

No coração destas mudanças e transformações de uma pessoa há física pura. De
acordo com o antigo conhecimento primordial, a força da atenção - é uma enorme
força vital na qual se concentra a força criadora de Allat. É graças ao poder da atenção que a Personalidade exerce a liberdade de escolha e forma seu destino de vida
após a morte em cada momento de sua vida. Onde a pessoa chama a sua atenção
(potencial interior), isso torna-se a sua realidade. Qualquer tentativa de chamar a
atenção para o mundo material, seus desejos e delírios, posteriormente, formam sempre a realidade do sofrimento prolongado no tempo. Por isso, na árvore espiritual foi
dito que é importante que o homem concentre permanentemente a sua atenção no seu
mundo espiritual interior. Somente neste caso, a pessoa investirá seu precioso potencial interior na formação da vida após a morte, e não o gastará na formação da morte
durante a vida (subpersonalidades). Na linguagem da FÍSICA PRIMORDIAL DA AL-

A vida espiritual implica em um único pedido - a salvação espiritual da Personalidade,
a salvação graças à sua alma. Esse pedido é feito pela pessoa, no seu mundo interior,
sem intermediários externos. Na história das religiões de tempos diferentes, havia pessoas suficientes que despertavam espiritualmente e compreendiam toda a falsidade e
o enganação do sistema, toda aquela distorção espelhada da Verdade inicial. Tais
pessoas, geralmente, qualquer que fosse a posição na religião que detinham, depois
de perceberem isso, afastaram-se do sistema de poder e dedicaram mais tempo ao
verdadeiro aperfeiçoamento espiritual.

Na Índia antiga, era considerado que a base da magia são as forças sobrenaturais que
estavam ligadas à força da ilusão mundial (maya). Desde os tempos antigos, os hindus
tinham o conceito de “maya” como uma designação de ilusão mundial, a “virada”,
princípio transformador, determinando a existência do mundo material. Havia toda a
doutrina sobre “maya” que estava ligada à palavra “magia” (a palavra sânscrita
“maya” - feitiçaria, engano, mistificação, ilusão). Foi baseado na Lei de Semelhança
(o semelhante gera semelhante), na possibilidade do impacto consciente da pessoa
sobre os elementos do mundo ao redor. Acreditava-se que ao usar o deus maya traria
para a vida imaginária e ilusória (que é percebida apenas pela consciência) todo o
mundo de objetos aos quais uma pessoa que não possui um conhecimento genuíno,
está inclinada a atribuir o status de “realidade”.
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Todo esse conhecimento espiritual, em uma ou outra forma, existia inicialmente na
sociedade humana e é confirmado por pesquisas etnográficas de diferentes nações do
mundo. É interessante que entre essas nações, que hoje alguns cientistas da sociedade
de consumo chamam de “comunidades primitivas”, as práticas mágicas, em contraste
com a vida espiritual, são menos desenvolvidas (recebem menos atenção) do que entre
as nações que já estabeleceram o Instituto de Religião e Política. Este último tem a
magia no protagonismo como conhecimento secreto dos sacerdotes e dos poderosos
(líderes). Assim, apesar do fato de que a magia é encontrada em todos os lugares, ela
tem a influência predominante nas “sociedades desenvolvidas”. O fato óbvio: até
agora a magia e o ocultismo são o núcleo da maioria dos sistemas sacerdotais e políticos mais desenvolvidos do mundo moderno e estão no centro de qualquer reorganização global do mundo concebida na cozinha da política mundial. Basta perguntar
por que os sacerdotes pertencentes a diferentes sistemas religiosos, usando todos os
tipos de ferramentas, forçam milhões de crentes a gastar seu potencial interior em
“espelhos fumegantes”, para pedir “às forças supremas” por coisas que são temporárias e ilusórias para um ser humano, por exemplo, solução de quaisquer problemas
materiais, saúde, boas colheitas, vitórias em guerras, etc. O que está por trás disso?
Quem controla a consciência dos sacerdotes quando eles motivam multidões a perguntar sobre as preocupações terrenas? Afinal, idealmente, eles deveriam pregar às
pessoas sobre a alma e a vigília espiritual neste mundo temporário. Qual é o sentido
da maioria dos vários ritos religiosos e como é que isso difere dos ritos mágicos dos
aborígenes que usam a força da mana?

ALLATRA

LATRA, se uma pessoa usa não mais que 10% do poder de sua atenção à vida material e 90% de sua atenção se concentra no estado de dominação da vida espiritual
em seu mundo interior, então isto leva à seguinte transformação espiritual dessa
pessoa. Caso contrário, quando 90% da atenção é dada à vida material, desejos e
pensamentos da natureza Animal e 10% - para cuidar da condição espiritual, então
durante a vida uma pessoa forma para si uma subpersonalidade. Não é filosofia
ou religião, mas as leis fundamentais da física.
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No coração da magia está sempre o desejo de poder. O famoso filósofo da antiguidade
Proclo escreveu sobre o uso das forças sobrenaturais que são a base da magia pelos
sacerdotes da antiguidade: “Os sacerdotes antigos, tendo em conta que as coisas naturais têm alguma afinidade e simpatia de uma coisa para outra, e entre as coisas manifestadas e as forças ocultas, e tendo descoberto que todas as coisas estão contidas em
tudo, criaram uma ciência sagrada com base nesta simpatia mútua e semelhança… e
usaram tanto as essências celestiais quanto as terrestres em propósitos ocultos, por meio
dos quais, através de uma certa semelhança, relegaram as forças divinas nesta morada
mais baixa”.
O princípio da mente Animal “dividir e governar” repetido fractalmente na sociedade
humana de consumo. Na história é possível rastrear claramente os períodos de impacto
ativo do campo séptico unificado na sociedade humana em diferentes períodos através
da consciência humana controlada por ele. Exatamente durante esses períodos podemos observar um esguicho de atividade das pessoas (seus condutores), conectado com
o poder (magia, ocultismo) na sociedade humana, que distorceu o conhecimento espiritual das gerações anteriores e introduziu as atitudes favoráveis ao sistema de mente
Animal baseado no medo, ódio, servidão às jovens gerações da humanidade.

As antigas lendas espirituais diziam que o conhecimento espiritual primordial torna as
pessoas verdadeiramente livres, independentes das ilusões do mundo material, revelando a força espiritual interior. Entretanto, quando na sociedade humana as religiões
como institutos do poder sacerdotal começaram a ser formadas, elas começaram a reconstruir o conhecimento espiritual primordial em uma forma conveniente para manipular as pessoas. Se traçarmos a história das diferentes religiões existentes em vários
momentos na sociedade humana, veremos que cada religião que ganhou popularidade
em massa com base nos grãos do conhecimento espiritual foi subsequentemente dividida
em diferentes movimentos devido ao problema de domínio e poder na comunidade religiosa. Houve uma quebra de poder dentro da família de descendentes de sacerdotes que
gerou divergências dogmáticas de diferentes tipos dentro do movimento religioso. As
diferenças na interpretação da natureza do poder tomaram a forma de várias doutrinas
do poder supremo, na “própria” compreensão de alguém do conhecimento espiritual
que se dizia ser verdade. É um indicador de como o pensamento material estereotipado
controlado pelo campo séptico age.
Se compararmos as instituições religiosas e políticas de diferentes épocas e nações, é
possível identificar os mesmos estereótipos de luta pelo poder e influência inerentes a
qualquer sistema complexo de organização da matéria. Hoje é possível observar em sua
totalidade o resultado do trabalho do campo séptico unificado das partículas Po estacionárias e seus efeitos sobre a consciência das pessoas como parte deste campo. Tratase de uma ruptura múltipla de uma sociedade humana em pequenos pedaços com base
em quaisquer sinais: começando pela nacionalidade, religião, estatuto social de uma
pessoa, a presença de fronteiras territoriais e terminando com todo o tipo de instituições
de poder, hierarquias e assim por diante. “Dividir e governar” - este é um reflexo do
que está a acontecer na mente das pessoas e de quem as manipula e para que fins.
Conhecendo os fundamentos da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA, é possível compreender que a consciência com seus múltiplos pensamentos é apenas o campo séptico
da natureza animal que facilmente manipula o homem, tomando seu potencial para sua
vida. No entanto, devido ao desenvolvimento espiritual de uma pessoa, abre-se uma percepção completamente diferente, independente do campo séptico, que permite que a pessoa se liberte do domínio do campo séptico e alcance sua fonte genuína de forças - a
alma. Como diziam os antigos, tendo perdido o conhecimento primordial ao longo do
tempo, tendo perdido as chaves do acesso à sua inesgotável fonte espiritual, as pessoas
passaram a servir espelhos, seduzidas pelo jogo de suas ilusões.

é uma “partícula indivisível” fundamental (ou melhor, uma estrutura de
campo imaterial) localizada no centro
do cubo dimensional da célula ezósmica. A partícula Po real representa
uma alta concentração de septons na
menor área do espaço - no centro da
célula ezósmica. É chamada “real” ou
“estacionária” devido à singularidade
da sua posição, funções e características, ao contrário das PARTÍCULAS
PO FANTASMAS que compõem todas as partículas elementares do Universo). A partícula Po Real é a única
“partícula” básica fundamental do
mundo material, que está constantemente e permanentemente em um estado estacionário (relativamente imóvel) em sua célula ezósmica. Em cada
célula ezósmica há uma partícula Po
real. Não há nenhuma célula ezósmica
que não tenha esta partícula. Cada
partícula Po real dentro de sua célula
ezósmica executa o papel “principal”
na “correção” do movimento e redistribuição parcial do potencial das partículas Po fantasmas que passam através desta célula. Ela lê a informação

e retira normalmente 10% do potencial interno da partícula Po fantasma
passageira. Mais adiante, a partícula
Po real recebe toda a informação sobre a partícula elementar e seu movimento, lendo-a a partir da primeira
partícula Po fantasma (cabeça) que
passa por esta célula e é parte dessa
partícula elementar.
Esta partícula Po é chamada de “real”
porque exatamente esta “partícula”
estacionária (no significado de uma
estrutura de campo não material)
existe estavelmente no mundo material, ao contrário de todos os seus objetos e fenômenos temporários que
consistem em partículas Po fantasmas. É “a redistribuidora de informação” e a “absorvedora” de energia (a
força de Allat devido à qual todo o
mundo material existe). É importante notar que nunca, sob quaisquer condições e circunstâncias, a
partícula Po real pode colidir com a
partícula Po fantasma. Mesmo que
haja uma colisão de duas partículas Po
fantasmas em uma célula ezósmica,
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PARTÍCULA PO REAL (ESTACIONÁRIA)
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então a partícula Po real só absorve a
emissão de energia desta colisão de
duas partículas e redistribui sua informação, mas permanece imóvel - isto
é, relativamente imóvel no centro da
célula ezósmica. Nada neste mundo,
nenhuma de suas forças destrutivas pode abalar e quebrar o sistema de partículas Po reais (estacionárias) que estão em uma posição estritamente predeterminada
na grade ezósmica.

em particular em cada célula ezósmica correspondente, podemos observar apenas o processo de colisão
de duas partículas Po fantasmas, a
redistribuição mais ativa de seu potencial interno, ou seja, a transmissão de mais energia e informação a
partículas Po reais e uma maior redistribuição da energia e informação remanescentes para o sistema
de partículas Po reais na grade
ezósmica.

Um exemplo simples. A força destrutiva da exploração termonuclear é baseada no uso da energia da reação da
fusão nuclear (por exemplo, síntese de
um núcleo atômico de hélio e dois núcleos atômicos de deutério) onde uma
tremenda quantidade de energia é liberada. Mas se no mundo visível tridimensional como resultado desta síntese é possível observar a explosão de
um enorme poder, na física quântica
avançada a nível de processos primários ocorrendo na grade ezósmica,

Associativamente, tal processo
pode ser comparado a como o observador vê uma explosão muito
realista com consequências devastadoras na tela do computador. Mas
ao nível dos pixels da matriz do
monitor haverá ao mesmo tempo
apenas uma transmissão sistemática e programada da informação
sobre a imagem e a redistribuição
da energia graças à qual esta imagem será visível no monitor para o
observador. (Nota: um exemplo
mais detalhado dos pixels veja no

Assim, ao nível do microcosmo – partículas Po reais e partículas Po fantasmas na grade ezósmica, apenas
ocorre uma transmissão de energia e
informação, e ao nível dos objetos do
macrocosmo que consistem em partículas Po fantasmas, - tanto alterações
visíveis como invisíveis. Conhecendo
as funções das partículas Po fantasmas
e estacionárias e seu funcionamento, é
possível compreender de onde a energia aparece e desaparece e como ela é

• A partícula Po Real é estável, nunca
desaparece para nenhum lugar até que
o mundo material exista.

Há certas regularidades em relação à
partícula Po real (estacionária):

• A quantidade de partículas Po reais
no Universo é sempre constante porque as partículas Po reais são parte integrante da grade ezósmica.
• A partícula Po real não pode ser dividida ou destruída por qualquer força
vinda do sistema material do mundo.

Um exemplo simples com uma bola de bilhar. O que uma pessoa observa enquanto joga bilhar? Sua atenção está focada na bola, seu movimento, sua desaceleração no pano da mesa e sua parada. Mas onde a energia que força a bola a
mover-se e a participar nas ações subsequentes aparece e para onde então desaparece,
forçando a bola a parar? Tudo o que o jogador pode logicamente “rastrear”, são os
seguintes fases: emergência do pensamento - transmissão do impulso para o músculo da
mão - transmissão de energia para o taco - transmissão de energia do taco para a bola
- o movimento da bola - a sua desaceleração, parar, devido ao atrito com o pano e atenuação do impulso transmitido. E se o jogador é também um adepto da física clássica,
então ele vai considerar a lei da conservação da energia mecânica, a lei da conservação
do momento, interações moleculares, o impacto das forças gravitacionais e assim por
diante. Mas o que está realmente acontecendo em termos de física quântica? O que no
mundo invisível contribui para a emergência do próprio pensamento, e como após a
atenuação de um impulso do objeto do mundo visível (bola) ocorre a absorção e redistribuição de energia e informação no mundo quântico? Exatamente estas perguntas são
respondidas pela FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA que provê conhecimento detalhado sobre a grade ezósmica, o campo séptico, sobre o funcionamento das partículas
Po reais e fantasmas.

Em um dos maiores tratados filosóficos chineses antigos “Guanzi”, que compreende os textos de diferentes autores (séculos IV-III a.C.), o substantivo “plenitude” e
ordenação do universum é enfatizado com a definição de espaço e tempo pela combinação das palavras “Chzhou he” (“tempo e coerência [espacial]”). É interessante que
o hieróglifo “he” (conexão) significa “seis conexões” (“liuhe”) - uma fórmula de coordenação mútua das transformações (“hua”) das substâncias do mundo no espaço
(“quatro partes do mundo, em cima e embaixo”). O conceito de “chzhou he” é aqui
definido como uma certa “rede” de captura do Céu e da Terra, que por sua vez são
uma “rede” para a “escuridão das coisas”.
Referências: Лисевич И.С. Литературная мысль на рубеже древности и Китая средних веков. Lisevich I.S. Pensamento Literário Chinês na Fronteira entre os Tempos Antigos e a Idade Média]. Moscou:
Nauka, 1979 [Em russo]; Кобзев А.И. Учение Ван Янмина и классическая китайская философия.[Kobzev A.I., O ensino de Wang Yangming e filosofia clássica chinesa] Moscou: Nauka, 1983[Em russo];
Еремеев В.Е. О временной древнекитайской пространственно-временной модели мира // 20-я НК
ОГК. Ч. 1. Evremeev, V.E. Sobre o antigo modelo espacial e temporal chinês do mundo//// XX Conferência
científica “Sociedade e Estado na China” Parte 1] Moscou, 1989 [Em russo]; Китайская фило- софия.
Энциклопедический словарь. Глав. ред. Титаренко М.Л. [Filosofia Chinesa. Dicionário Enciclopédico/
Editor-chefe - M.L. Titarenko] Moscou, 2009 [Em russo].

60
SCIENCE

redistribuída dentro do mundo material.

ALLATRA

livro “AllatRa”, p.220). Este exemplo
associativo mostra claramente a diferença entre processos visíveis e invisíveis que fazem a essência de um
mesmo fenômeno.
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é um aglomerado de energia constituído por septons, em torno do qual
existe um modesto campo de séptico
rarefeito. A partícula Po fantasma tem
potencial interno (é sua portadora), renovado no processo de ezósmos. De
acordo com seu potencial interno, a
partícula Po fantasma tem sua proporcionalidade. A única partícula Po fantasma com potência - Allat - é a menor
partícula Po fantasma (Nota: para
mais detalhes, ver mais adiante no relatório).

As partículas Po fantasmas são formações imateriais. Mas em uma cadeia
(conexão em série) de umas com as outras, construída de acordo com o programa de informação em uma determinada quantidade e sequência, a uma
certa distância umas das outras, eles
formam a base da estrutura de qualquer
matéria, determinam sua variedade e
propriedades, graças ao seu potencial
interno (energia e informação). A partícula Po fantasma é o que todas as partículas elementares (fóton, elétron, neutrino, etc.), bem como partículas portaA partícula Po fantasma é uma estru- doras de interações consistem em sua
tura ordenada, que está em constante base. Esta é a manifestação primária da
movimento espiral. Ela só pode existir matéria neste mundo.
no estado ligado com outras partículas
Po fantasmas que em conglomeração Qual é a energia do estado interno de um
formam manifestações primárias da objeto microcósmico? É uma combinamatéria. Por causa de suas funções ção de potenciais internos (energia e
únicas é uma espécie de fantasma para informação) de partículas Po fantaso mundo material. Considerando que mas que constituem um objeto do mitoda a matéria consiste em partículas crocosmo. Isto significa que a energia
Po fantasmas, isto lhe dá uma caracte- do estado interno de uma partícula
rística de uma estrutura ilusória e elementar é igual à soma dos potenforma de existência dependente do ciais internos das partículas Po fanprocesso de ezósmos (preenchimento tasmas em que essa partícula elemende um potencial interno).
tar consiste.

Nesta fase de desenvolvimento do progresso científico e técnico, a ciência
moderna tem certas oportunidades de explorar micro-objetos e as suas interações
a nível subatómico. Mas estas possibilidades técnicas são limitadas (pois permitem observar apenas dentro do mundo tridimensional) e deixam muito a desejar. Figurativamente falando, é agora semelhante a como um observador tenta explorar um
ponto difuso de luz visível em uma névoa, enquanto está a uma distância de vários
quilômetros de sua fonte, avaliá-lo por fenômenos visíveis para seus olhos, sua integridade (indivisibilidade). No entanto, esta suposição não corresponderá à realidade,
uma vez que, ao aproximar-se deste objeto luminoso (e no microcosmo é necessário
ter em conta as enormes distâncias entre os componentes do micro-objeto), o observador verá vários objetos luminosos em vez do ponto difuso. E aproximando-se mais
do objeto, no melhor dos casos, distinguirá que se trata, por exemplo, de uma luz de
lâmpadas ligadas a postes de linhas elétricas que se encontram em linha a uma distância de vários metros um do outro. Se aplicarmos isso aos processos que ocorrem
no microcosmo - o máximo que o observador do mundo tridimensional pode ver está
no sistema tridimensional do mundo material, fazendo ele próprio parte deste sistema. A pergunta como do que consiste cada lâmpada e de onde vem a eletricidade
(se a compararmos figurativamente com as partículas Po fantasmas que formam um
micro-objeto) ficará em aberto para ele.
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http://medicinapreventiva.info/
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Figura 8. Arranjo espacial de 13 partículas Po fantasmas que compõem o elétron.
A linha mostra a trajetória do movimento da partícula Po fantasma no espaço.

A partícula Po fantasma (do grego
fantasma) ou “ilusória” é chamado assim por causa de sua principal propriedade e capacidade de desaparecer
instantaneamente “para nenhum lugar” e reaparecer no espaço da
grade ezósmica, de acordo com um
novo programa de informação. Nos
tratados antigos era figurativamente
comparado a um vapor aparecendo
por um tempo e desaparecendo instantaneamente. Isso porque dos tempos antigos há menções que toda a
vida do homem, da matéria, do universo - é ilusória.

um carácter discreto de movimento
(da palavra latina discretus separada,
intermitente).
A partícula Po fantasma só existe em
conjunção com outras partículas Po
fantasmas, formando juntos matéria
em diferentes níveis de sua organização. A partícula Po fantasma não
existe separadamente. Se removermos
uma única partícula Po fantasma da estrutura de uma partícula elementar,
isso resulta na destruição ou transformação dessa partícula elementar. Por
exemplo, se removermos uma partícu-

“A vida não pode ser temporária, temporária pode ser apenas existência”.
Rigden Jappo

Uma partícula Po fantasma estando
em junção com outras partículas Po
fantasmas se move permanentemente
ao longo de sua trajetória espiral comum desde o momento de sua aparição até seu desaparecimento em uma
membrana ezósmica. A partícula Po
fantasma possui uma propriedade
importante - penetrar através das
membranas ezósmicas e participar
no processo de ezósmos. Devido a
esta propriedade toda a matéria tem

la Po de um fóton que consiste em 3
partículas Po fantasmas (Nota: para
mais detalhes sobre o fóton, veja mais
adiante no relatório), então o seguinte
processo ocorrerá: a partícula Po fantasma dada desaparecerá instantaneamente na membrana ezósmica, e, em
seguida, as duas partículas Po fantasmas restantes desaparecerão também
na membrana ezósmica, e como resultado este fóton deixará de existir.

Mapa da rede da Internet

http://www.mpa-garching.mpg.de

Vista superior do elétron

Simulação da evolução conjunta de quasares, galáxias e
sua distribuição em larga escala

http://www.astronet.ru

Vista lateral do elétron

https://mountpeaks.wordpress.com

Células cerebrais

Cinturão de Órion
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Com a destruição do micro-objeto (ou
Há certas regularidades em relação
sua transformação) a partícula Po fanàs partículas Po fantasmas:
tasma, sendo parte dele, pode desapareA partícula Po fantasma tem potencial cer irrevogavelmente na membrana
interno (é sua portadora), renovada no ezósmica. E em sua criação - pode surgir a partir de uma membrana ezósmica
processo de ezósmos.
no processo de ezósmos.
De acordo com seu potencial inA partícula Po fantasma só existe
terno, uma partícula Po fantasma
em
conjunto com outras partículas Po
tem sua proporcionalidade. A menor
partícula Po fantasma é a única par- fantasmas.
tícula Po fantasma de potencial - AlTodas as partículas elementares conlat.
sistem em certa quantidade de partícuA partícula Po fantasma é instável, las Po fantasmas.
pode desaparecer do mundo material e
A quantidade de partículas Po fanvoltar a aparecer nele com um potencial interno renovado (programa de tasmas no Universo não é constante,
mas é muito menor que a das partícuenergia e informação).
las Po reais (estacionárias).

Em lendas sagradas, mitos e doutrinas religiosas de diferentes nações do
mundo, numerosas menções à natureza ilusória deste mundo foram preservadas. Daremos apenas alguns exemplos.
Os índios da América do Norte consideravam a fumaça como um símbolo da efêmera
vida, um meio de comunicação com os deuses. O pilar da fumaça que surge de uma
abertura de uma oca ou de um tenda simbolizava um eixo mundial, um caminho salvador do tempo e do espaço para a eternidade e o infinito.
Referências: Тресиддер Джек. Словарь символов. [Jack Tresidder, Dicionário de Símbolos]Moscou:
Fair-PRESS, 2001[Em russo].

“Vinde agora, vós que dizeis: “Hoje ou amanhã iremos a tal e tal cidade, e passaremos um ano lá e faremos negócios e lucro.” No entanto, vós que não sabeis o que
acontecerá amanhã: o que é de fato a vossa vida? Sua vida é apenas um vapor que
aparece por pouco tempo e depois desaparece. Em vez disso, você deveria dizer: “Se
o Senhor quiser, nós viveremos e também faremos isto ou aquilo”. Mas tal como está,
vanglorias-te da tua arrogância; toda essa arrogância é má. Portanto, para aquele
que sabe a coisa certa a fazer e não a faz, para aquele é pecado”.
Referências: Bíblia. Novo Testamento. Epístola de Tiago. Capítulo 4. Versículos 13-17.

“Sabei que do transitório não há resistência, e do eterno não há cessação. Isto tem
sido observado pelos videntes da verdade, depois de estudar a natureza de ambos.”
Referências: Bhagavadgita. Capítulo 2 Versículo 16.

Na tradição islâmica, todo o mundo material que rodeia uma pessoa até à sua morte
é definido pela palavra “Dunya”. A partir do momento da morte de cada pessoa, este
mundo chega ao fim e ele entra no mundo seguinte (akhira). Dunya é finita e akhira
é eterna. Portanto, cada pessoa, vivendo neste mundo, deve pensar sobre isso e tentar
merecer a misericórdia de Alá, tanto neste como no outro mundo. No Alcorão Alá diz
sobre as delícias imaginárias deste mundo, cuja posse é o objetivo dos infiéis.
Referências: Исламский энциклопедический словарь А. Али-заде [Dicionário Enciclopédico Islâmico.
A. Ali-zade] Moscou: Ansar, 2007 [Em russo].
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http://astro.uni-altai.ru
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Os ossetianos (um dos povos indígenas do Cáucaso) acreditavam que havia um
mundo de realidade, o verdadeiro e imutável “æцæг дуне” (traduzido da língua
osetiana como o “mundo real”) onde as almas dos falecidos iam, e o mundo terrestre
“мæнг дуне” (traduzido da língua osetiana como o “mundo ilusório”), o mundo do
imaginário, ilusório e falso. O futuro era percebido como uma transição para outra
existência, para o mundo da verdadeira realidade. A existência terrena possuía
menos valor do que a vida do outro lado da existência. O presente apareceu como um
mero momento ilusório que só poderia ser avaliado a partir da posição de eternidade
transcendente. Na cultura religiosa osetiana ainda hoje há uma compreensão das
diferenças entre o mundo ilusório (мæнг дуне) e o mundo verdadeiro e inalterado
(æцæг дуне). O conceito de alma está ligado com as idéias mais antigas da existência
do homem e historicamente é um dos primeiros conceitos. Na região da eurásia na
época das primeiras civilizações a ideia do imortalidade da alma do homem e da
relocação de seu espírito no outro mundo foi encaixada no esquema cosmológico da
estrutura do universo e teve um papel significativo em sua organização.

Fatia de tronco de árvore (64x)
sob um microscópio

Outra modificação da doutrina “anitya” é a doutrina ontológica budista sobre
elementos e momentaneidade da vida Ksanikavada (em sânscrito
,
“teoria da momentaneidade”). “Ksana” significa а momento (figurativamente
comparado ao tempo em que é possível estalar os dedos). Ksana compõe a duração do flash de um Dharma (considerado dentro do significado do elemento do
ser, que constitui tudo que existe). De acordo com esta doutrina, a realidade
última consiste em momentos únicos - Dharmas. Dharmas (“sinais de posse”;
da raiz sânscrita dhri que significa “segurar, manter”) são númenos, múltiplos,
dinâmicos, atômicos (indecomponíveis) portadores de substratos de elementos
nos quais a corrente de existência se desfaz. Cada Dharma carrega apenas um
sinal específico (característica).

http://www.mandalay.ru

sânscrito
anitya; chinês
wu-chan, japonês
mudzё) diz que
tudo no mundo está em constante movimento e nada é constante, incluindo estrelas,
planetas, etc. Anitya é o princípio básico da origem interdependente dos fenômenos.
Ela se manifesta na vida humana na forma de crescimento e envelhecimento, numa
série de renascimentos, na forma de sofrimento, etc. Como todos os fenômenos do
mundo são impermanentes, o apego a eles é inútil e leva ao sofrimento. A verdadeira
conclusão da anitya é nirvana - a única realidade que não experimenta mudanças,
decadência ou morte. A compreensão de que tudo na vida é impermanente, sujeito à
mudança, decai e desaparece, é o primeiro estágio da iluminação. A penetração profunda na impermanência, emergência e desaparecimento de qualquer objeto de contemplação e cultivo do desapego em si mesmo é um passo no Caminho da Libertação
(o primeiro passo que é um sotāpanna, “aquele que entrou na corrente”).

Olho humano

Estrutura de Richat, formação
geológica no oeste da Mauritânia (40 km de diâmetro)
http://astrointrebari.astroclubul.org

Na doutrina budista existem muitos conceitos interessantes que, infelizmente, hoje em
dia já são adaptações ideológicas religiosas de conhecimentos mais antigos conhecidos por várias nações do mundo. Por exemplo, a doutrina sobre impermanência e
variabilidade é comum aos Upanishads (antigos tratados religiosos e filosóficos hindus) e ao budismo antigo. A doutrina da impermanência universal “anitya” (a palavra pode ser traduzida como “impermanente, não eterna, frágil, transitória”; em

http://mirmix.com

Referências: Цораев З.У. Идея бессмертия осетинской души в осетинской религиозной
культуре.[Tsoraev Z.U. A ideia da imortalidade da alma na cultura religiosa ossetiana] //III Leituras
All-Russian Miller (Materiais da conferência científica, 4-5 de outubro, 2012): Coleção de artigos; Instituto de Humanidades e Estudos Sociais do norte da Ossétia após V.I.Abaev. Vladikavkaz, 2012[Em
russo].

Nebulosa da Hélice
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http://animalworld.com.ua/

O Sol

http://www.astrotime.ru

Gota de chuva numa asa de
borboleta

http://animalworld.com.ua/

Superfície de Júpiter

Osso de Dinossauro

Dharmas na filosofia oriental são as partículas que piscam e desaparecem instantaneamente,
manifestações instantâneas de uma fonte desconhecida, constituindo uma corrente em constante mudança (fluxo) e operando sob leis específicas de sua própria natureza. A cada momento Dharmas piscam e desaparecem, formando um novo “padrão” (signo), nova combinação determinada pela lei da penetração interdependente (uma pratityasamutpada - coordenação de [elementos-Dharmas]; a lei da causalidade, origem codependente de elementos,
quando um elemento vem sempre depois de um e antes de outro sem uma influência essencial
um sobre o outro) e um carma. Dharmas estão em constante movimento no fluxo de formação
e destruição. Para cada elemento existe um momento (ksana), e torna-se como um ponto no
tempo e no espaço. O mundo material é um fluxo interminável de Dharmas que são inerentemente simples, indivisíveis.
A percepção humana do mundo é semelhante à percepção de quadros numa tira de filme
em movimento que se recolocam tão rapidamente que uma pessoa tem uma ilusão completa de “realidade” estável e duradoura - imagens do mundo circundante e das pessoas
que nele vivem. Ela muda tão rapidamente que o processo de transição para os novos
conteúdos não é observável. Na verdade, não existe matéria, nem substância, há apenas
um fluxo de Dharmas sucessivos (elementos separados). E esse fluxo não é um processo
caótico, incondicional: cada elemento aparece de acordo com a lei da origem dependente.
Enfatiza-se que o que é percebido por um indivíduo como “eu” - é apenas uma ilusão,
“sugerida” à pessoa por skandhas (combinações de Dharmas por um princípio de atividade psicofísica). Como consequência, isto, por sua vez, implica sofrimento e miséria experimentados por tal “eu”.
Referências: Жуковская Н.Л., Корнев В.И. Буддизм как культурно-исторический феномен. Словарь. Zhukovskaya, N. L., Kornev, V.I.. Budismo como fenômenos culturais e históricos. Dicionário.] Moscou: Respublika,
1996[Em russo]; Канаева Н. А. Кшаникавада//Буддизм как культурно-исторический феномен. Словарь. Kanaeva, N.A. Kshani-kavada/ Budismo como fenômenos culturais e históricos. Dicionário.] Moscou: Respublika,
1996[Em russo]; Лысенко В. Г, Терентьев А. А, Шохин В. К. Ранняя буддийская философия. Философия
джайнизма. Ly-senko, V.G., Terentiev, A.A., Shohin, V. K., Filosofia budista dos primórdios. Filosofia do Jainismo]. Moscou: Literatura Vostochnaya, 1994 [Em russo]; Философия: Энциклопедический словарь/ глав. ред.
Ивин А.А. Filosofia: Dicionário Enciclopédico / Editor-chefe - A.A. Ivin] Moscou, Gardari-ki, 2004 [Em russo];
Фи- лософская Энциклопедия. В 5-х т.//глав. ред. Ф. В. Константинов. [Enciclopédia Filosófica em 5 volumes/
editor-chefe - F.V.Konstantinov] Moscou: Enciclopédia soviética, 1960-1970 [Em russo].

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE PARTÍCULAS
PO REAIS E FANTASMAS
Porque as partículas fantasmas e reais são chamadas igualmente de
“partículas Po”? O nome “partícula
Po” (a “partícula” que consiste em Po)
é retirado da Antiguidade como um
símbolo da menor unidade do mundo
material manifestado devido às forças
de Allat através do campo séptico. Partícula Po fantasma e partícula Po real são absolutamente diferentes em características e funções que são unidas
apenas pelo componente comum do
mundo material – o septon. Seu nome
comum “Po” não é apenas um indicador da menor unidade (“partícula”) do
mundo material, mas também uma homenagem ao conhecimento primordial

(na antiguidade extrema em uma das primeiras lendas se dizia que o mundo inteiro é criado de grãos Po).
As partículas Po fantasmas e as reais diferem cardinalmente umas das outras em
funções e missão. As partículas Po reais
(estacionárias) formam a base do mundo
invisível da matéria, o campo séptico unificado que tem um grande impacto no
mundo visível (incluindo o espaço tridimensional) e exerce o controle geral do
mundo da matéria. E as partículas Po fantasmas formam a base do mundo visível
da matéria e são, graças ao coágulo concentrado de septons, portadores de potencial interno, isto é, energia e informação.

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE PARTÍCULAS
PO REAIS E FANTASMAS
PARTÍCULAS PO REAIS
• Formam o mundo invisível da matéria

PARTÍCULAS PO FANTASMAS
Formam o mundo visível da matéria.

• Cada partícula reside separadamente na
A partícula Po fantasma não pode existir
sua célula ezósmica Está ligada a outras separadamente. Ela desaparece imediatapartículas apenas através do seu campo mente na membrana ezósmica. Ela existe
séptico comum.
apenas em conjunto com outras partículas Po
formando partículas elementares que consistem em três ou mais partículas Po fantasmas.
• Imóveis (estacionárias), residem
Móveis, em constante movimento ao
constantemente na sua célula ezósmica. longo de uma trajetória em espiral.
• Exercem uma retirada parcial de energia e leem a informação das partículas Po
fantasmas passando por uma célula e redistribuem o potencial recebido sobre o
sistema de partículas Po reais - campo
séptico.

Movem-se através das células ezósmicas,
penetram na membrana ezósmica, participam no processo de ezósmos. Podem aparecer instantaneamente e desaparecer instantaneamente em áreas diferentes da grade ezósmica.

• A quantidade de partículas Po reais é
A quantidade de partículas Po fantasconstante e invariável.
mas varia, porém é muito menor do que a
de partículas Po reais.
Como foi mencionado, nos tempos antigos, os processos do mundo invisível eram
explicados pelos fenômenos e objetos, visíveis e claros para uma pessoa. A formação
do mundo a partir de partículas invisíveis menores foi explicada pelo exemplo da semente (do espírito criativo nela), como um embrião da vida, e também pelo exemplo
dos grãos menores dessas culturas de cereais que eram conhecidos pela população
local na vida cotidiana. Brevemente daremos vários exemplos mostrando que tal conhecimento existia entre nações que viviam em continentes diferentes. Ásia: no hinduísmo, uma semente significa um espírito divino (Atman) que está no centro da vida, e
o grão da semente simboliza uma semente vital, muito em pouco. África: de acordo
com uma das versões do mito cosmogônico da tribo Dogon Africana, o mundo teve
origem na palavra “Amma” (o Som Primordial) que deu origem ao infinitamente pequeno - kize uzi (que está relacionado com o símbolo do grão Po ou grão fonio - a
mais antiga cultura de cereais da África). América: Os índios americanos acreditam
que uma espiga de milho com todas as suas sementes representa todas as pessoas,
todas as coisas no Universo, e assim por diante.
Referências: Мифы народов мира. Энциклопедия // гл. ред. Токарев С.А. Mitos das Nações do Mundo.
Enciclopédia/ Editor-chefe - S.A.Tokarev] Мoscou, 1987 Vol.1 [Em russo]; Тресиддер Джек. Словарь
символов. [Jack Tresidder, Dicionário de Símbolos] Moscou: Fair-PRESS, 2001[Em russo].
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O lago é limitado pelas bordas, portanto o peixe vive apenas dentro dos
seus limites (comparação com a célula
ezósmica). O elemento do pássaro é o
céu. Diferente como o peixe que não
sai do lago, o pássaro pode voar para
diferentes lagos (comparação figurativa com o movimento contínuo da
partícula Po fantasma).

ALLATRA

Em tempos antigos a diferença entre
partículas era explicada por exemplos
associativos com peixes (comparação
figurativa com partícula Po real) e pássaros (comparação figurativa com partícula Po fantasma). O elemento do
peixe é a água. O peixe não é visível
mesmo em um pequeno lago, mas ele
existe lá.
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EZÓSMOS
é um processo fundamental graças ao
qual o mundo material existe. EZÓSMOS - um ímpeto energético interior,
carregando nele o potencial, isto é, a
força e o programa de informação de
qualquer ação no mundo material.,
incluindo a emergência da vida. Tudo
no mundo material existe devido ao
potencial interior. Sua quantidade e
um processo rápido de reposição de
qualquer objeto, campo, partícula e assim por diante por ele define a qualidade e a quantidade de existência deste
objeto, fenômeno, etc no mundo material visível e invisível.

lores discretos? Qual é a base destes
processos? Na ciência moderna
afirma-se que a quantização da energia
do átomo é uma consequência das propriedades ondulatórias do elétron. Mas
em que consiste o próprio elétron e
como ocorre a sua transformação de
partícula em onda e vice-versa? O que
determina inicialmente o estado quântico dos átomos dos elementos químicos? Estas e muitas outras questões da
física tornam-se claras quando se conhecem os fundamentos da FÍSICA
PRIMORDIAL DA ALLATRA.

Entendendo o processo de ezósmos, é
possível encontrar respostas para muitas questões da física, incluindo a física quântica. Por exemplo, hoje em
dia sabe-se que a principal característica do átomo é a sua energia interior.
O átomo representa um sistema quântico (ou seja, está sujeito às leis da mecânica quântica). Sua energia interna
total é quantificada, ou seja, toma um
intervalo discreto (intermitente) de valores que correspondem aos estados
estacionários (estáveis, invariáveis no
tempo) do átomo. Mas por que a energia do átomo pode mudar apenas abruptamente por uma transição quântica de um átomo de um estado estacionário para outro? Por que, na mecânica quântica, o momento angular e as
energias do movimento de uma partícula em uma área limitada do espaço
podem tomar apenas uma série de va-

ETIMOLOGIA
EZÓSMOS

DA

PALAVRA

A palavra “ezósmos” é formada por
duas palavras: “ezo” e “osmos”. A palavra grega “EZO” (grego “ἔσω”) é
formada a partir da preposição “eis”
(grego “εἰς”). Tem vários significados. Na vida cotidiana, “ezo” é usado
com o significado de “dentro, dentro
dos limites de”. Mas é interessante
que nos tratados espirituais esta palavra seja usada na frase “pessoa interior” (ὁἔσωἄνθρωπος), ou seja, no
conceito de “alma", “eu interior”.
Referências: Ľłώργιος Μπŀμπινιώńης. Ȏńυμολογικό
λłξικό γλώŃŃŀς ńης νέŀς Ȏλληνικής γλώŃŃŀς. ȋθήνŀ:
Κένńρο Λłξικολογίŀς, 2009; Um Léxico Grego-Inglês
do Novo Testamento, Being Grimm's Wilke's Clavis
Novi Testamenti,, Tr. Por Joseph Henry Thayer, New
York American Book Co, 1889.

Extratos da Bíblia:
“...de acordo com as riquezas da Sua glória, Ele pode conceder-vos que sejais
fortalecidos com poder pelo Seu Espírito no vosso ser interior...”
Bíblia. A mensagem aos Efésios. Capítulo 3:16.

“Portanto, não perdemos a coragem. Embora exteriormente nós estejamos perdendo, mas interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Pois nossa luz
e nossos problemas momentâneos estão alcançando para nós uma glória eterna que
supera em muito a todos eles. Assim, fixamos nossos olhos não no que é visto, mas
no que não é visto, pois o que é visto é temporário, mas o que não é visto é eterno”.
Bíblia. Segunda mensagem aos Coríntios. Capítulo 4:16-18.

É interessante que “εἰς” está relacionado com a palavra grega antiga “εἷς”,
que significa o número “um” e é cognato (relacionado, tendo a mesma raiz)

Referências: Cognate class 623; Banco de Dados
Indo-europeu Lexical Cognacy (LexDB versão 0.9
http://ielex.mpi.nl/cognate/623/; Um Dicionário
Sânscrito-Inglês: Etimologicamente e Filologicamente Organizado com Referência Especial às Línguas Indo-Europeias Cognatas, Monier-Williams, revisado por E. Leumann, C. Cappeller, et al. 1899, Clarendon Press, Oxford.

A palavra grega “OSMOS” (osmos)
significa “um empurrão; impulso; pressão”. É formada a partir da raiz grega
antiga “othein” - “empurrar”. É ligada
à palavra sânscrita “vadhati” que significa “empurrem”, “golpeia”, ao avéstico
“vadhaya” – “afastar”.
Referências: Terceiro Novo Dicionário Internacional
da Língua Inglesa de Webster, Integral. Springfield,
MA: Merriam-Webster, 1993.

“A função principal da primeira dimensão é o impulso interno inicial da energia.”
O livro “AllatRa”, p. 222

PROCESSO DE EZÓSMOS
Vamos examinar um processo importante do microcosmo que ocorre na
célula ezósmica, mais precisamente,
na sua membrana ezósmica. Vamos
lembrar que no centro da célula ezósmica há uma partícula Po real (estacionária). E cada parte de uma célula
cúbica dimensional consiste de uma
estrutura não-material única - membrana ezósmica. No mundo tridimensional não tem espessura, não há
tempo. Mas seu espaço interno conectado com o mundo imaterial é infinito. (Nota: nos tempos antigos o
mundo imaterial era chamado de
mundo espiritual; era figurativamente especificado nas lendas gregas
antigas que os deuses vivem no éter).

A partícula Po fantasma pode passar
através de uma célula ezósmica. E
normalmente apenas uma (1) partícula Po fantasma passa através de
uma célula em um momento. Em outros casos o máximo de duas (2) partículas Po fantasmas podem passar simultaneamente por diferentes lados
do cubo espacial de uma célula ezósmica. Em tais casos, os processos de
colisão de partículas Po fantasmas entre si na célula ezósmica são suscetíveis de acontecerem. Tal processo de
colisão de partículas dentro da célula
ezósmica acontece com a influência
direta do campo séptico da partícula
Po real (estacionária) nele.

68
SCIENCE

Referências: Um Léxico Grego-Inglês do Novo Testamento, Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti, Tr., Rev. e Amp. Por Joseph Henry Thayer,
New York American Book Co, 1889; Um Dicionário
Grego-Inglês, Henry George Liddell, Robert Scott,
Henry Stuart Jones, e Roderick McKenzie, Reino
Unido, Oxford University Press, 1819.

à raiz protoindo-europeia sḗm e o sânscrito
(as-kṛt́ ) tendo significados
como “somente”, “outro”, “dividir em
partes”, “penetrar”.

ALLATRA

Não menos interessante é a preposição
“is” (grego "εἰς” – “para”; “em”) da
qual “ezo” é formado. Esta preposição
é usada para denotar entrada, direção
e limite: “em, sobre, para, entre”. É
usado para indicar realização, penetração, entrada em um determinado
período. Em expressões figurativas
esta preposição é usada quando dizemos que uma coisa se transforma em
outra ou se divide em partes; quando
algumas pessoas ou coisas se reúnem,
se unem em uma, e assim por diante.
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Figura 9 O esquema para a colisão de duas partículas Po fantasmas na célula ezósmica

A PARTÍCULA PO FANTASMA
TEM UMA PROPRIEDADE IMPORTANTE: É CAPAZ DE PENETRAR NA
MEMBRANA EZÓSMICA E PARTICIPAR NO PROCESSO DE EZÓSMOS. ISTO SIGNIFICA QUE É CAPAZ DE DESAPARECER INSTANTANEAMENTE NA MEMBRANA EZÓSMICA DO MUNDO MATERIAL E
APARECER INSTANTANEAMENTE
NELA E O QUE É MAIS EM QUALQUER LUGAR DA GRADE EZÓSMICA (EMERGINDO DA MEMBRANA EZÓSMICA DE OUTRA CÉLULA EZÓSMICA), MAS JÁ COM
UM POTENCIAL INTERNO RENOVADO (ENERGIA E INFORMAÇÃO
ESTRUTURADA).

O processo de ezósmos no mundo tridimensional é realizado apenas através do centro geométrico de uma das
seis membranas da célula ezósmica.

A estrutura espiral (de uma partícula
elementar) é como se estivesse parafusada por uma partícula Po fantasma
no centro geométrico da membrana
ezósmica. Graças ao processo de
ezósmos a partícula Po fantasma aparece em outra célula ezósmica, com
uma reserva de energia renovada, de
acordo com um programa antigo ou
renovado, ou completamente novo,
que foi programado nele quando estava no espaço interno da membrana.
As partículas Po fantasmas subsequentes que compõem a mesma partícula elementar seguem o mesmo caminho espiral que a partícula Po fantasma principal, passando através das
mesmas células ezósmicas e as mesmas membranas ezósmicas. Assim,
perturbações do vórtice são formadas
durante o movimento em espiral dessas estruturas através do espaço ezósmico.

É interessante traçar a etimologia da palavra informação dos tempos antigos. “Informatio” - a palavra latina que significa uma representação, uma explicação, uma afirmação, uma interpretação, um conceito, uma ideia, a concepção. É formada a partir de “informo” que significa “delinear, moldar”. A palavra
latina “informo” é formada do prefixo “in” que tem o significado de “dentro, interior
de dentro”, e também da raiz “form”. Acredita-se que a raiz indo-europeia moderna
da palavra “form” é presumida ser “mer-bh” ou “mer-gwh” – “brilho”. Esta raiz
indica uma manifestação de algo no campo de visão. Por esta raiz a palavra latina
“forma” está relacionada com a palavra grega “morphe” (μορŅ) que significa “uma
forma externa, aspecto externo, uma forma, um contorno, estrutura”.
Referências: Семенов, А.В. Этимологический словарь русского языка. [Semenov, A. V. Dicionário etimológico de língua russa] Moscou: Unives, 2003 [Em russo]; Um dicionário elementar de latim Lewis,
Charlton Thomas, Nova York, Harper & brothers 1891; https://archive.org/details/elementarylatind01lewi; O Momento Linguístico: De Wordsworth a Stevens, Joseph Hillis Miller, Princeton Legacy
Library, 1987; Bréal, Michel, e Bailly, Anatole. Dictionnaire étymologique latin. Paris: Hachette, 1918;
https://archive.org/details/dictionnairetym00bailgoog Miller, Joseph Hillis. O Momento Linguístico: De
Wordsworth a Stevens. Nova Jersey: Princeton Universietsys , Press, 1987.

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA E INFORMAÇÃO
Como ocorre a transmissão e dispersão
da energia e a leitura da informação na
célula ezósmica? Vamos explicar este
processo pelo exemplo de retirada de
uma parte do potencial interno de uma
partícula Po fantasma da cabeça.
Vamos lembrar que ela está localizada
na cabeça do acoplamento de partículas
Po fantasmas (falando figurativamente,
como uma locomotiva e vagões),
formando uma partícula elementar
(falando figurativamente, um trem). Por
que nos concentramos tanto nela? O
fato é que uma partícula Po real lê a
informação sobre um micro objeto
inteiro (sobre todo o composto das
partículas Po fantasmas que constituem
uma partícula elementar) da primeira
partícula Po fantasma (cabeça). E em
segundo lugar, se a partícula Po real,
influenciando o processo pela força de
seu próprio campo séptico, muda a
trajetória do movimento da partícula Po
fantasma da cabeça pela força de seu
próprio campo séptico, então, respecti-

vamente, a trajetória do movimento de
outras partículas Po fantasmas neste
composto muda. Passando pela
mesma célula ezósmica que sua partícula Po fantasma da cabeça, elas só
perdem uma parte da energia que lhes
é retirada por uma partícula Po real devido ao seu próprio campo séptico.
Como ocorre processo de retirada de
energia por uma partícula Po real?
Assim que uma partícula Po fantasma, tendo passado pela membrana
ezósmica, renovou seu potencial interno e entrou em uma nova célula
ezósmica, ocorre um processo de excitação do campo séptico da partícula
Po real (estacionária) causado nesta
célula. A partícula Po real começa a
desempenhar funções equivalentes,
figurativamente falando, a um papel
de oficial alfandegário, coletor de
impostos (energia) e supervisor (leitura da informação).
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De acordo com o antigo conhecimento
espiritual, é a força de Allat que ordena
tudo no mundo visível e invisível, faz
tudo mover-se e transformar-se de
acordo com um plano específico (informação) do mundo imaterial. (Nota:
nos tempos antigos era chamado de
Plano Primário de Lótus, o plano e a
vontade de Deus, a vontade do
mundo espiritual). A informação estruturada define características, parâmetros, propriedades, o programa de
ação (e assim por diante) para os objetos e fenômenos do mundo material. É
necessário distinguir o conceito geral da
palavra moderna “informação” e o conceito do significado, que está incorporado na palavra “informação” nos processos descritos da física do microcosmo.

ALLATRA

O que significa para o mundo material
um potencial interior renovado de uma
partícula Po fantasma, que cada vez é
reabastecida e “corrigida” no processo
de ezósmos? Pode ser chamado em geral: evolução (criação, transformação,
destruição, renovação) recursos, reservas e oportunidades. Essa reserva única
de energia que a partícula Po fantasma
fornece a partir do mundo imaterial nos
tempos antigos era chamada de forças de
Allat. (Nota: mais detalhes sobre a
força de Allat veja no livro “AllatRa”). É essa força pela qual todo o
mundo material existe. Exatamente para
a concentração desta força nos vários locais da grade ezósmica, o campo séptico
das verdadeiras partículas Po caça, alimentando com ela a existência do seu sistema (sistema da mente Animal).
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A natureza da força do próprio campo
séptico da partícula Po real é tal que
uma partícula Po fantasma em seu
movimento dentro do espaço da célula
ezósmica passa ao redor da partícula Po
real (e isso define um movimento
espiral para uma partícula Po fantasma,
e junto com ela para todos os objetos e
fenômenos do mundo material). (Nota:
ver mais adiante no relatório a seção
sobre o movimento em espiral). Assim,
quando o próprio campo séptico de uma
partícula Po fantasma entra no próprio
campo séptico de uma partícula Po real,
ocorre um processo de retirada de energia (normalmente 10%) e leitura da informação por uma partícula Po real. Por
sua vez, a partícula Po real transfere a
parte emprestada de um potencial de
uma partícula Po fantasma para o sistema - o campo séptico unificado das
partículas Po reais (a mente Animal).
Desta forma o sistema de partículas Po
reais (o campo séptico unificado) controla tudo o que ocorre no mundo material, redistribui, transforma e consome a energia necessária para a manutenção da sua existência. Além
disso, dependendo de certas condições, o sistema (o campo séptico unificado) através de cada partícula Po
real pode influenciar indiretamente ou
diretamente os processos que ocorrem
dentro das células ezósmicas, modificar, transformar a qualidade desses
processos, o curso, a direção e assim
por diante, para fortalecer ou enfraquecer o efeito das partículas Po fantasmas. Depende dessa “correção”
pela partícula Po real, onde exatamen-

te, em que direção posterior e para a
ativação de quais programas será aplicado o potencial interno de uma partícula Po fantasma. Assim, isso afetará
em geral a atividade vital do micro-objeto consistindo dessas partículas Po
fantasmas.
Assim, com a especial “atenção do
sistema” ao processo que envolve um
composto de partículas Po fantasmas
(constituindo esta ou aquela partícula
elementar) a direção do movimento
deste acoplamento de partículas Po
fantasmas e seu potencial interno
pode mudar variavelmente. Por
exemplo, de acordo com a informação inicial recebida durante o processo ezósmico, uma das opções de
movimento de uma partícula Po fantasma da cabeça pressupunha a direção de seu movimento para a membrana oposta em uma célula ezósmica. Mas, por causa da influência
proposital e correção da informação
por uma partícula Po real, a partícula
Po fantasma da cabeça mudou a direção de seu movimento e saiu, por
exemplo, na membrana próxima
desta célula ezósmica. Vamos lembrar que a informação inicial que é
colocada no potencial interno de uma
partícula Po fantasma durante o processo de ezósmos, inicialmente tem
uma “multivariabilidade limitada” de
ações possíveis no mundo material
que inclui também várias opções permitidas da influência do sistema (a
mente Animal) - o campo séptico que
é a base de todas as interações e processos do mundo material.

Contemplando a partir da posição do Observador desde a natureza
Animal ou Espiritual, já influenciamos a situação e seu possível desfecho,
sua pré-resolução no invisível para nosso mundo, pois fazemos uma escolha. Cada
situação - é uma espécie de resposta não só à sua presença no momento presente
aqui e agora, mas também à forma exata como você se observa neste momento”.
Do livro “AllatRa”

(estacionárias) na grade ezósmica. A
compreensão da essência desta energia não contradiz o conceito geral fundamental da energia na física moderna
que implica a capacidade dos sistemas
matemáticos de operar quando estão
mudando de estado; da energia como
uma medida comum unificada de formas qualitativamente diferentes do
movimento da matéria, preservadas
em suas interconversões. Pelo contrário, revela os seus princípios fundamentais. O Conhecimento desta força
universal fornece uma resposta fundamental a muitas questões urgentes da
física moderna, incluindo uma resposta à questão de como é possível
simplesmente e livremente obter a
mesma energia elétrica em quantidade
ilimitada, independentemente da disponibilidade de recursos naturais em
qualquer ponto dimensional da grade
ezósmica.

EXEMPLOS ASSOCIATIVOS DO PROCESSO DE
EZÓSMOS, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA E INFORMAÇÃO.
Todo este movimento no microcosmo, o processo de ezósmos e também as transformações que ocorrem
no nível da grade ezósmica (a influência de partículas Po reais em
partículas Po fantasmas), é possível
de ser explicado figurativamente
usando os exemplos associativos claros para a maioria das pessoas da civilização moderna. Imagine que você
é um observador que está em uma estação espacial e conduz uma vigilância de um certo centro de transporte
de comunicação ferroviária na Terra.
No início você vê simplesmente um
ponto. Ao se aproximar do objeto por
meio de equipamentos ópticos, o
ponto se transforma em um conjunto
de faixas. E com um aumento múltiplo você já vê o congestionamento de
diferentes trens, cada um dos quais se

encontra na sua via férrea, com o seu
número de vagões e assim por diante.
Se desenharmos um paralelo associativo com a estrutura da partícula elementar, então cada material circulante com vagões móveis representa
uma determinada partícula elementar. O número de vagões nele é o número de partículas Po fantasmas que
compõem esta partícula elementar.
Pela aparência, os trens são idênticos
para o observador - com vagões cobertos universais. No entanto, o enchimento dos vagões de cada trem
pode ser diferente: pessoas, animais,
cascalho, carvão, gasolina, ácido, bases e assim por diante. Associativamente, é como se diferentes cachos
de partículas Po fantasmas preenchidos com diferentes potenciais inter-
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Junto com todo o conhecimento antigo
acima mencionado dos processos que
estão ocorrendo a nível da grade ezósmica, na FÍSICA PRIMORDIAL DA
ALLATRA há também o conhecimento de como é possível obter energia
livre, tendo consciência do funcionamento e operação do mundo invisível.
O termo “energia livre” não se refere
aos termos “energia livre de
Helmholtz” ou “energia livre de Gibbs”
conhecidos atualmente na física e na físico-química. O termo “ENERGIA LIVRE” na FÍSICA PRIMORDIAL DA
ALLATRA deve ser entendido como
um derivado da força ativa universal
que se manifesta na excitação do próprio campo séptico de uma partícula Po
real localizada em uma célula ezósmica. De fato, esta é a geração de energia livre baseada na excitação do
campo séptico de partículas Po reais

ALLATRA

ENERGIA LIVRE
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nos fizessem parte da composição da
matéria “animada” e “inanimada” e
dos fenômenos naturais. Por exemplo,
representam um elétron ou outras partículas elementares que compõem os
objetos de um microcosmo constituindo, por sua vez, uma parte de uma
estrutura de um humano, um animal,
grama, água, o planeta Terra, estrelas
distantes, e assim por diante. Potencial
interno (energia e informação) de cada
partícula Po - é em nossa comparação
associativa um conteúdo interno de
cada vagão do trem, que é inacessível
ao olhar do observador. Não há vagões vazios aqui! A aparência dos vagões dos diferentes trens é idêntica, os
vagões dos diferentes trens são idênticos, mas cada trem a sua carga.

Linhas ferroviárias, locomotivas,
maquinistas - todas estas informações são figurativamente diferentes
que, no total, definem uma variedade de matéria, a direção do seu
movimento, a transformação, o
curso de outros acontecimentos e assim por diante. Uma partícula Po
real (estacionária) em uma célula
ezósmica é tanto um controlador de
tráfego em sua área quanto um oficial alfandegário no setor designado
(área de controle) onde o próprio
campo séptico da partícula Po real é
uma espécie de área alfandegária).
Esse gerente não só gerencia unicamente a movimentação dos trens e
mantém uma supervisão de sua área
(na célula ezósmica), mas também
retira uma espécie de “taxa” (um tributo como cobrador de impostos na
alfândega) de cada trem que passa
por seu local para o transporte de
qualquer carga. Essa é a partícula Po
real que retira 10% do potencial interno de cada partícula Po fantasma
que passa por essa célula ezósmica.

O controlador de tráfego “lê” a partir da
locomotiva (a primeira partícula Po
fantasma da cabeça) todas as informações sobre o trem que passa: comprimento do trem, conteúdo dos seus vagões, itinerário, etc. Todos os trens que
passam pela área (célula ezósmica) passam sem parar, contornando o ponto de
supervisão (estação), por assim dizer,
uma espécie de “centro da situação” (de
uma partícula Po real). Assim, aproximando-se o mais próximo possível, eles
pagam um tributo “à distância”, passando pela área alfandegária (o próprio
campo séptico da partícula Po real). Ao
mesmo tempo, o controlador de tráfego
pode reduzir ou aumentar a velocidade
do trem em uma determinada seção de
passagem, retirar uma parte menor ou
maior da carga (10% e mais de um potencial interno, dependendo da situação), e assim por diante. E, em casos especiais, quando o trem contiver um vagão diplomático” (partícula Po fantasma
de potencial Allat), o controlador de tráfego tem de permanecer indiferente à
passagem de um vagão tão específico
que tem um status de imunidade.
Cada controlador de tráfego (em coordenação com seu sistema de controladores
de tráfego) em sua seção pode controlar e
regular o tráfego ferroviário, realizando
também comutações ferroviárias, para
mudar a direção do movimento de um
trem inteiro. O controlador de tráfego
partilha quase instantaneamente os dados
recebidos e uma parte da “carga” retirada
com outros controladores de tráfego do
sistema. Se considerarmos que a informação e a energia entre partículas Po reais é
transmitida instantaneamente em seu
campo séptico comum, podemos entender
como o sistema de partículas Po reais (o
sistema da mente Animal) controla o
mundo material, pode influenciá-lo, mudar as características da matéria, redirecionar o vetor de força, e assim por diante.
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Figura 10 Exemplo figurativo de colisão de duas partículas Po fantasmas na célula ezósmica e
processo de transformação do seu potencial interno após a passagem pela membrana ezósmica .

O tráfego dos trens neste sistema ferroviário não é muito usual para um observador na estação espacial. Cada
trem nas fronteiras entre as áreas de
expedição passa por uma espécie de
túnel invisível de espessura zero, algo
como uma fina névoa (membrana
ezósmica). E para o observador da estação espacial, o tráfego do trem na
Terra (ao cruzar a borda das áreas de
expedição) parecerá contínuo. Na verdade, cada vagão do trem, passando
essa “linha de demarcação” entre
áreas, desaparecerá de uma área e então reaparecerá em outra (em outra
célula ezósmica). Às vezes, o trem
pode se mover de maneira bastante
imprevisível para o observador, semelhante ao efeito do “teletransporte instantâneo”: deixando uma área, ele
pode desaparecer em sua fronteira e
instantaneamente aparecer em outra
área localizada a milhares de quilômetros da inicial. E, a propósito, o controle do trem pode ser gerenciado por
outro motorista com uma rota diferente, e o trem, cheio de combustível
novo, pode se mover em novos trilhos,
em outra direção (nova informação),
transportando em vagões uma nova
carga e assim por diante.
Além disso, se na mesma área de expedição ao mesmo tempo dois trens se
chocaram (duas partículas Po fantasmas Po na célula ezósmica sob a in-

fluência do próprio campo séptico de
partícula Po real colidiram), então algumas partes componentes desses
trens podem desaparecer para sempre
na borda dessa área (na membrana
ezósmica), e outras - podem surgir em
outra área em uma qualidade absolutamente diferente (em conjunto com as
outras partículas Po fantasmas) e mover-se em novas direções, com a nova
carga (potencial interno modificado),
etc. (No mundo de um microcosmo,
tudo depende da informação e da energia, recebida num impulso ezósmico
(isto é, durante o processo de ezósmos). Por exemplo, em vez de dois
trens que transportavam no seu longo
material circulante, um - grãos, outro petróleo, após a sua colisão e passagem da fronteira (membrana ezósmica), nas outras áreas aparecerão, por
exemplo, cinco trens com um pequeno
número de vagões, cada um dos quais
irá seguir seus trilhos e levará uma
nova carga, por exemplo, um - pessoas, outro - carvão, o terceiro - ácido
e assim por diante. E este processo
ocorre instantaneamente para o observador. Assim, nesta rede ferroviária é
possível observar casos absolutamente
diferentes que à primeira vista para o
observador parecerão caóticos e pouco
claros, embora de fato tudo exista de
acordo com um programa rigorosamente definido onde ocorre uma
“multivariabilidade limitada”.
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Figura 11. Exemplo figurativo de alteração do potencial interno após a passagem pela membrana ezósmica.

Em um microcosmo ocorre um
fenômeno surpreendente: a mesma
partícula elementar constituída por
um grupo de partículas Po fantasmas
participa de diferentes processos, mas
seu potencial interno pode ser
alterado dependendo dos processos
em que está envolvido no momento
atual. Pergunta: Onde e como se
realiza essa ação ao nível da grade
ezósmica? Voltemos ao nosso
exemplo associativo com o trem e os
vagões.
No
momento
do
desaparecimento dos vagões do trem
na fronteira das áreas, eles
experimentam uma transformação
muito importante. Imagine agora que
você é um observador que está perto
de uma travessia ferroviária na
fronteira de duas áreas administrativas. Movendo-se a uma peque
na velocidade, o trem com os vagões
cobertos que contêm, por exemplo,
um grão, aproxima-se da passagem de
nível. Na travessia ferroviária, o trem

passa por algo como uma né voa fina, ou
um túnel curto, e já sai em uma velocidade absolutamente diferente, conduzida
por outro motorista e os vagões não estão
cheios de grãos, mas de pessoas. O que
aconteceu?
Se o observador tivesse a oportunidade
de olhar dentro deste túnel (membrana
ezósmica), ele veria o processo incomum
para o seu mundo habitual. Partindo do
nosso exemplo associativo, o vagão carroça se enrijeceria na atemporalidade e
tudo o que estava nele seria completado
ou completamente mudado para outro
conteúdo (mudança de potencial interno:
energia e informação), etc. Assim, o trem
permaneceu o mesmo (por exemplo, o
elétron é o mesmo), mas seu conteúdo
mudou (potencial interno das partículas
Po fantasmas). Em outras palavras, neste
exemplo terreno, associativo, o observador veria um mundo qualitativamente diferente (sem fim) em que o vagão enrijecido no tempo foi servido como se esti-

http://bkry.org

Microfotografia do pão

http://www.ecosystema.ru

Todo este tempo o elétron de nitrogênio permaneceu o elétron que consiste
nas mesmas 13 partículas Po fantasmas: tanto no solo, como no grão,
tanto como parte da farinha, como
parte da massa, tanto como parte do
pão, como em proteína, estando no
corpo humano, e então tendo chegado
ao solo. A única coisa que estava mudando no elétron é o potencial interno
de suas partículas Po fantasmas (energia e novo programa de informação).
Isto explica claramente porque a
mesma partícula elementar está presente na composição de vários objetos
materiais que realizam diferentes funções, que estão em diferentes condições de existência. Na nossa compreensão limitada da vida, todas estas
partículas elementares são idênticas.
Na verdade, o seu potencial interior é
absolutamente diferente. Os mesmos
elétrons que formam vários micro ob-
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A mudança do potencial interno das
partículas Po fantasmas é um fenômeno
único que adiciona uma nova qualidade
a um sistema quântico de uma partícula
elementar (que consiste em um composto de partículas Po fantasmas ),
muda seu estado interno, define um
programa de ação completamente novo,
o curso dos eventos, e assim por diante.
Por exemplo, vamos considerar o esquema simplificado de uma parte da
"vida" do elétron que consiste em 13
partículas Po fantasmas (Nota: para
mais detalhes, ver mais adiante no relatório). No início, o elétron estava, por
exemplo, no átomo de nitrogênio que,
por sua vez, fazia parte de um fertilizante do solo. Então o nitrogênio passou por um sistema de raízes, por
exemplo, um germe de trigo e tornou-se um componente desta planta incluído em uma proteína, mais especificamente no glúten. O gérmen de trigo
cresceu, tornou-se uma espiga.
Quando chegou a hora, as pessoas fizeram a colheita, processaram as espigas, moeram oi grãos de trigo em
farinha, amassaram a massa e assaram o pão. Isso é, inicialmente, o ni-

trogênio da proteína de glúten, entrou na composição química da farinha, em seguida, a massa, em seguida, tornou-se um componente do
pão. O homem comeu o pão para reabastecer suas reservas de energia,
para manter a atividade do organismo em desenvolvimento no âmbito do seu programa de informação.
Nitrogênio, estando na composição
da proteína de um glúten, sendo um
componente do pão, veio como um
nutriente no corpo humano, onde ele
voltou a um ambiente químico absolutamente diferente, onde sob a influência de várias forças de reações
bioquímicas, houve uma transformação de uma substância da qual era
parte. Vamos supor que uma proteína que incluía este átomo de nitrogênio em sua composição não foi
metabolizada pelo corpo. Foi removido deste sistema já como parte de
resíduos de produtos da atividade vital humana, voltou ao solo, onde foi
sujeito a outras reações químicas e
influência de outras forças.

ALLATRA

vesse numa estação de carga, num pátio
de triagem, onde seria feita a descarga
da carga antiga, o carregamento de uma
carga nova num vagão, a substituição
do motorista, o reabastecimento, o registro de documentos de transporte (a
informação nova ou corrigida) etc. Em
geral, ao atravessar a zona fronteiriça
(membrana ezósmica) no modo acelerado, haveria uma dissolução da antiga
carga do trem e a formação de um novo
material circulante com uma seleção de
vagões e do seu conteúdo, um equipamento ferroviário, o recolhimento de
uma informação complexa sobre a passagem de vagões, carga, mudança de informação em relação a novas condições, preparação de dados para o planejamento operacional, reencaminhamento, reabastecimento e assim por diante.

Nitrato de sódio (fertilizante)
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forum.gorod.dp.ua

Citrato de Cálcio

www.infuture.ru

Superfície de Vênus

www.astronet.ru

Nebulosa Laguna

Nebulosa da América do Norte

Mundo material é falso e ilusório, porque tudo é apenas uma redistribuição de
energia e informação. Os antigos tinham
razão ao dizer que o sentido da vida humana não consiste na sua existência corporal, que é sujeita à morte, mas na
transformação espiritual, onde a essênOs antigos tinham razão ao dizer que o cia de tudo é definida pela sua escolha.
jetos são idênticos em sua composição,
mas têm potenciais diferentes. Alguns
elétrons fazem parte das bases, outros
dos ácidos; alguns participam na criação de objetos materiais, outros na sua
destruição.

“Leva-nos do irreal para o real. Conduz-nos da escuridão à luz. Conduznos da morte à imortalidade”.
Brihadaranyaka Upanishad 1.3.28

Na mitologia hindu a peça cósmica de Deus através da qual ele cria o mundo, cria nele
uma ilusão como uma “realidade”, como uma performance ou uma dança é chamada
“Lila” (Sânscrito
, līlā - peça). Lila - é uma aparência ilusória, um semblante,
afetação. O mundo inteiro, todas as suas formas e fenômenos, todo o Universo “ilusório” - são ações deste jogo fugaz, de formas rapidamente alternadas. Essa performance
fluindo rapidamente capta a atenção humana, mas não é mais do que uma ilusão causada pela ignorância. A verdadeira realidade está escondida no próprio homem. Mas
a capacidade de vê-la só é dada àquele que é capaz de ver claramente e perceber a
verdadeira realidade (mundo espiritual) por trás das inflexões jogando de ilusão
(Maya), escondendo-se atrás de uma variedade visível do mundo temporário da matéria
sua verdadeira essência.
Nos mitos cosmológicos hindus, o deus da peça cósmica - o Shiva vigorosamente dançante - é mencionado (uma das três principais divindades hindus: Brahma, Vishnu,
Shiva) destruindo e revivendo todas as coisas. Em uma dança sagrada (Tandava) com
a ajuda do poder mágico (Maya), Shiva cria a aparência de todas as criaturas e coisas
no mundo, é a fonte do ciclo “criação-preservação-dissolução”. Traduzido do sânscrito
“Maya” (Sct.
māyā) - é ilusão. E a palavra “Tandava” (Sct.
tāndava) é
derivada do Tamil “Tandu” - pular, saltar intermitentemente, dançar. Saltar significa
mover-se em direções diferentes, movendo-se rapidamente no ar, empurrando para
fora da superfície (Nota: movimento discreto de partículas Po fantasmas). O símbolo
da dança na mitologia é considerado como um movimento de energia espacial, ritmos
do universo, transformação do espaço e do tempo, imitação do jogo divino da criação.
Uma das imagens iconográficas de Shiva popular na cultura indiana de hoje é uma
estátua de Shiva Nataraja dançando no anel ardente. Tendo levantado o pé esquerdo,
ele pisa com o outro pé num anão (Apasmara), simbolizando a ignorância, o “eu” humano inferior, no qual uma pessoa está tão envolvida que esquece a sua vocação e
destino espiritual superior.
“Todas as ações tomam seu lugar no tempo graças a um entrelaçamento mútuo de forças
da Natureza, porém a pessoa atolada em delírios de egoísmo pensa que ela mesma é uma
fazedora. No entanto, aquele que conhece a conexão das forças da Natureza com as ações,
vê como uma das forças da Natureza exerce um impacto sobre outras forças da Natureza
e evita o seu destino como escravo”.
Bhagavad-Gita (3: 27,28,29)
Referências: Большой толковый словарь русских глаголов/сост. Бабенко Л., Волчкова И. и др. O
Grande Dicionário Explicativo dos Verbos Russos/ compilado por L. Bobenko, I. Volkova e outros] Moscou: AST Press Kniga, 2009 [Em russo]; Новая философская энциклопедия. - 2-е изд, испр. и допол./
глав. ред. Стёпин В.С. Nova Enciclopédia Filosófica. II edição/editor-chefe - V.S. Stepin]Moscou: Mysl,
2010 [Em russo]; Упанишады в трех кн. Кн. 1. Брихадараньяка упанишада/пер. с санскрита,
коммент., прил. Сыркина А.Я. 2-е изд., доп.[Upanishads em três livros. Livro 1. Brihadaranyaka Upanishad/traduzido do sânscrito, comentários - A.Y.Syrkina. II edição] - Moscou: Vostochnaya literatura,
Academia Russa de Ciências, 2000 [Em russo]; Tresidder, Jack. O Dicionário Completo de Símbolos. São
Francisco: Chronicle Books.2005.

A natureza abunda na diversidade
das suas partículas constituintes. O
conhecimento da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA permite-nos
olhar para trás da cortina de segredos
da estrutura do mundo material, para
aprender sobre a origem das suas interações e processos primários. Há
um gráfico conhecido desde tempos
antigos que contém informações sobre a composição quantitativa de
partículas Po fantasmas em cada partícula que participa nos processos
mais comuns e significativos da natureza ligados à interação da matéria
e da sua estrutura. Ele contém descrições tanto das partículas que já
conhecemos (que eram mencionadas
sob outros nomes e notações nos
tempos antigos) quanto das partículas que a ciência ainda não conhece.
Por exemplo, uma partícula que é
chamada de “próton” no mundo moderno, consiste de 12 Po (doze partículas Po fantasmas), “elétron” consiste de 13 Po (treze partículas Po
fantasmas), “nêutrons consistem de
33 (trinta e três partículas Po fantasmas). O gráfico também inclui as
partículas únicas que possuem uma
estrutura interna complexa, até hoje
desconhecida para a ciência oficial,

que consiste, por exemplo, por 25Po,
39Po, 47Po, 60Po e também 72Po. O
conhecimento da estrutura quantitativa das partículas Po fantasmas, que
constituem uma ou outra partícula
elementar, abre grandes possibilidades para a civilização humana. Para
exemplo, elas permitem calcular
com absoluta precisão qualquer reação sob todas as condições de seu
processo, computar a fórmula da
composição de qualquer matéria, de
qualquer objeto vivo e não vivo, e
assim por diante.
Tendo em conta que o presente relatório se destina ao conhecimento inicial
dos participantes de diferentes países
do Movimento Público Internacional
“ALLATRA” com a FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA, apresentaremos exemplos que são os mais facilmente compreendidos. Em particular, vamos familiarizar o leitor com a
informação que hoje é desconhecida
para a ciência oficial
- a única partícula Po fantasma, que
constitui a base de qualquer partícula
de força que forma o núcleo da interação de força - partícula fantasma Allat.
E como exemplo, vamos dar uma
breve descrição da estrutura de várias
partículas elementares (fóton, neutrino, elétron), já descobertas e mais
misteriosas, que têm em sua composição a partícula fantasma allat. Vamos
dar exemplos simples de cálculo do
número de partículas Po fantasmas nos
núcleos de átomos e verificação de fórmulas de reações nucleares. Conhecendo o esquema de cálculos, ele pode
ser replicado com sucesso até mesmo
por um estudante. Sem dúvida, há outros cálculos mais complexos do rendimento energético de reações nucleares com a liberação ou absorção de
energia e assim por diante. Mas são de
interesse apenas para o estreito círculo
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Um dos físicos proeminentes de nosso
tempo, depois de ter se familiarizado
com a FÍSICA PRIMORDIAL DA
ALLATRA, disse: “Este conhecimento levará a física moderna para
fora do sopor. Esta é uma revisão radical dos conceitos e contemplações estabelecidos. Toda a complexidade da
física se transforma em uma brilhante
simplicidade, quando você percebe
que antes disso você estava vendo apenas uma combinação de sombras dobradas e não a verdadeira essência do
processo. “Como as pessoas dizem, a
verdade é sempre simples”.

MATÉRIA

ALLATRA

A ESTRUTURA
DAS PARTÍCULAS ELEMENTARES

MOLÉCULA

ÁТОМO

ESTRUTURA DO
ELÉTRON: 13
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de especialistas. Compreendendo os por si mesmo a essência deste processo e
fundamentos, não é difícil para qual- compreender muito mais do que é exquer especialista qualificado entender posto publicamente.
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Hoje prevalece uma percepção de que, nos tempos antigos, viviam “caçadores e coletores” que tinham, supostamente, considerações primitivas sobre o
mundo material e sua estrutura. Os fatos “inconvenientes” que não se encaixam
na “teoria dos escravos do sistema”, sobre a existência das civilizações anteriores
que estavam muito à frente da humanidade moderna no seu desenvolvimento, estão
escondidos. Essa hipótese está embutida nas mentes da maioria das pessoas como
uma visão de mundo tomada como certa para que elas não façam perguntas indesejadas, não pensem sobre o significado de sua existência, sobre sua própria transformação espiritual e sobre a mudança de toda uma civilização. Porque as respostas a
estas perguntas darão eventualmente uma compreensão de que tipo de sociedade do
“pensamento estereotipado primitivo” vivem as gerações atuais, ao nível das necessidades do sistema de natureza animal. Isso significa que criará uma ameaça ao sistema existente da sociedade de consumo. Mas levando em conta o fato de que a civilização atual está à beira do colapso de qualquer maneira, não é hora de as pessoas
ultrapassarem seus estereótipos e fazerem um esforço comum e se salvarem a si mesmas e à civilização?
Há um monte de artefatos que provam o fato de que em tempos antigos, antes de
nossa atual civilização havia civilizações humanas mais tecnologicamente avançadas, e a cada ano esta coleção de fatos que são “desfavoráveis” para o sistema
está sendo ampliado com novas descobertas e achados de diferentes cantos do
mundo. Por exemplo, hoje temos uma evidência tangível irrefutável provando
que 140 milhões de anos atrás havia uma civilização altamente avançada que
tinha ultrapassado a civilização atual em desenvolvimento tecnológico em muitas vezes. Mas estes fatos mudarão o destino do sistema de hoje da sociedade de
consumo? Não, porque tudo vai acabar com uma curiosidade banal do consumidor das classes “baixas” e um desejo das classes “altas” de criar um novo tipo
de instrumento de poder, intimidação e manipulação das classes “baixas”. Note
que as pessoas não se libertarão de seus próprios sofrimentos criados e multiplicados pelo sistema. Mas tudo mudará se as pessoas começarem a acordar espiritualmente e mudarem a si mesmas e ao mundo ao redor para a direção do desenvolvimento espiritual e moral da sociedade com a ajuda de suas ações dia a dia.
Temos todo o conhecimento e oportunidades para isso!
Os vestígios da herança científica anterior das primeiras civilizações avançadas podem ser rastreados até mesmo pelas mais famosas páginas do passado
recente - as civilizações do Egito antigo, Suméria, Índia, das quais, como acreditado pela história ortodoxa, “o desenvolvimento da civilização humana contemporânea começou”. Basta estudar a questão dos números e cálculos que
usaram, tabelas, equipamentos e tecnologias que possuíam. Tudo isto pressupõe o conhecimento de ciências como a álgebra, geometria, astronomia, física
e química. Os gregos, que são considerados uma autoridade pela ciência moderna, mencionaram diretamente em seus trabalhos que adquiriram muito do
conhecimento graças às suas viagens ao Oriente, ou seja, ao Egito. Neste país,
a antiga ciência dos cálculos era considerada um estudo perfeito e aprofundado
de todos os objetos, proporcionando uma compreensão da sua essência, contribuindo para a cognição dos seus segredos.

É uma partícula Po fantasma de potencial único. É a única partícula Po fantasma da qual a partícula Po real (estacionária) não pode retirar energia e
informação. Passando por uma célula
ezósmica, a partícula Po fantasma Allat, falando figurativamente, tem o
status de imunidade (exemplo figurativo de transporte diplomático). É a

presença da partícula Po fantasma Allat na sua estrutura que torna partículas como, por exemplo, o fóton (3 Po),
o neutrino (5 Po) e o elétron (13 Po)
únicas. Se uma partícula elementar
contém uma partícula Po fantasma
Allat, isso significa que essa partícula elementar participa de processos e interações de potencial, apresenta propriedades específicas e
certas peculiaridades. No entanto,
ao passo que este relatório não tem
por objetivo descrever plenamente as
características da partícula Po fantasma Allat e sua influência sobre as
partículas Po no processo de interações diversas de partículas, que elas
compõem, com outras partículas, nos
restringimos apenas à descrição do
entendimento geral desses processos.
Graças à sua força universal de Allat,
como se dizia nos tempos antigos, que
é inerente ao mundo espiritual, e graças à sua função única de ligar o improvável, a partícula Po fantasma Allat
foi denotada a partir da antiga letra eslava “ ” [а]; o nome desta letra na antiga Língua eslava – “Aз”[Az], é também o velho nome eslavo do número
um, que é conectado com o uso de le-

“A própria noção de “Allat” é bastante antiga. No passado, o sinal Allat
em forma de meia lua com seus chifres para cima era usado para indicar a
presença da força divina neste ou naquele fenômeno, objeto, etc. Também
denota uma unidade comum - o precursor do tempo”.
“Allat tem múltiplas manifestações. Na compreensão científica allat é uma única
unidade de tempo, que tem uma grande importância para toda a matéria. Se tomarmos a indicação moderna do tempo terreno, Allat compõe 12 minutos, mais
precisamente 11 minutos e 56,74 segundos. Quando os cientistas chegarem à noção dessa importante partícula de fundação, por assim dizer, o principal alicerce
do Universo, não haverá apenas uma grande revolução na ciência, haverá um
salto evolucionário. Então os cientistas compreenderão o que está escondido no
segredo do tempo e, perceberão que vão revelar o verdadeiro processo de formação da matéria no Universo. Se as pessoas conhecerem a essência de Allat, terão
enormes oportunidades”.
(Nota: para mais informações sobre a natureza única da força de Allat e suas
menções nos tempos antigos, consulte os livros de Anastasia Novykh)
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É a menor e mais única em suas funções
da partícula Po fantasma. Sendo parte da
partícula elementar, ela desempenha um
papel importante como uma partícula de
potencial e a ligação universal entre as
partículas Po fantasmas que têm potencial interno incompatível e não podem
ser localizados próximos uns dos outros
na estrutura da partícula elementar. Só
existe se estiver ligada a outras partículas
Po fantasma fantasmas. (Como foi mencionado antes, partículas Po fantasmas
não existem separadamente). Se no processo de decomposição de partículas elementares uma partícula Po fantasma se
separa, então ela desaparece irremediavelmente na membrana ezósmica. É graças ao seu caráter universal e exclusividade de sua natureza que esta partícula
Po foi chamada de partícula Po fantasma Allat ou em resumo - Allat.
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tras cirílicas para denotar números; há
uma antiga frase eslava “Аз есмь”.
(Eu sou). Isso foi feito por duas razões. Primeiro, para mostrar o caráter único e exclusivo da própria partícula Po fantasma Allat e suas muitas peculiaridades no histórico de
valores e noções já conhecidas na física (para denotar quais, usamos letras dos alfabetos latino e grego). E
segundo - por razões históricas, levando em conta que os fundamentos
da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA perdida no tempo pela humanidade como fundamentos da ciência foram revividos e restaurados

nos territórios eslavos do mundo atual.

Não há nenhuma partícula elementar
que consista em uma ou duas partículas Po fantasmas. O mundo das
partículas elementares, que compõem toda a matéria, começa com
uma ligação de 3 partículas Po fantasmas e mais. Este conhecimento
pode ser encontrado em muitas tradições culturais antigas de nações do
mundo. Por exemplo, os números 1 e
2 não foram considerados números,
e o primeiro número em muitas tradições é considerado como sendo 3.

O simbolismo do número um foi um reflexo do antigo conhecimento da
partícula Po fantasma Allat. Nos textos mais antigos, como regra geral, o
significado semântico do número “um” é encontrado muito raramente. O número um denotou não tanto o primeiro elemento em uma linha como tal, mas sim
a perfeita integridade do mundo espiritual (o deus supremo, graças a quem este
mundo emergiu). Foi interpretado como um princípio, causa inicial, impulso inicial, indivisível, fundamento da vida.
O significado simbólico do número “dois” foi conectado com os ecos antigos do
conhecimento das partículas Po fantasmas e reais que são a base das interações
na grade ezósmica. O número “dois” foi interpretado como a base de oposições
binárias com a ajuda das quais as pessoas descreveram o mundo, divisão da
unidade, reflexão distorcida da unidade (usando o exemplo de uma vela refletida
em dois espelhos opostos); e foi mencionado que nada tem uma existência real
fora da Unidade. O número dois foi interpretado como diferença, dependência,
apelo da ilusão, formação de pares de opostos. A tradição védica tem uma tal
correlação de 1 e 2 onde dois, por um lado, é um símbolo de oposição, divisão e
conexão e, por outro lado, um símbolo de conformidade ou homologia de membros opostos. O filósofo grego antigo Platão mencionou que o número dois é um
número sem significado, porque implica uma relação que traz o terceiro fator.
O primeiro número em um grande número de tradições de nações do mundo foi
considerado 3. Abriu uma série numérica e foi interpretado como um número
perfeito, unidade dinâmica, ação acumulada, caráter universal de poder, multiplicidade, criação, movimento adiante, agregação, expressão externa, a origem
de todas as coisas, etc. Foi a principal constante do macrocosmo mitopoético e
da organização social (três valores mais altos, três divindades que presidem, três
vezes as pessoas repetem alguma ação durante os rituais e assim por diante). A
ligação de três partículas Po fantasmas será o próximo tópico neste relatório.
Referências: Токарев С. А, Мифы народов мира. [Tokarev, S.A. Mitos das nações do mundo]. Мoscou, 1988 [Em russo]; Рошаль В.М. Энциклопедия
символов [Roshal', V.M. Enciclopédia dos Símbolos] М:AST; São Petersburgo:
Sova, 2005 [Em russo].

A noção de um fóton (da palavra grega
antiga “φωτός”) (fotos) “luz”) foi introduzido em 1926 por um químico americano Gilbert Newton Lewis. A propósito, ele considerava os fótons como
sendo “não gerados e não capazes de
destruição” (é semelhante a uma história de introdução da noção de átomo
pelo químico John Dalton, que baseou

físico-química (fotoquímica), mecânica quântica, etc. As pessoas começaram a entender até certo ponto e usar as
manifestações de fenômenos físicos
como eletricidade, fluxo de fótons, etc.
No entanto, o conhecimento sobre a
menor estrutura desses fenômenos é
aproximado, pois a ciência oficial
ainda não consegue explicar o que exatamente são um elétron ou fóton em si.

" No artigo científico de 1926, Gilbert Lewis escreve: “… estamos tratando
aqui de um novo tipo de átomo, uma entidade identificável, não criável e indestrutível, que atua como portador de energia radiante e, após absorção, persiste
como um constituinte essencial do átomo absorvente até que seja depois enviado novamente com uma nova quantidade de energia... Tomo então a liberdade de propor
para este novo átomo hipotético, que não é luz mas desempenha um papel essencial
em todo processo de radiação, o nome fóton…”. Um fato interessante é que Gilbert
Lewis considerou um fóton como sendo “um portador de energia de emissão/radiação”, mas não a própria energia (atualmente os físicos consideram o fóton como
sendo um portador de força eletromagnética).
Referências: Lewis, Gilbert N. A conservação dos fótons Nature 118, 1926. P. 874875; Lewis, Gilbert N. A natureza da luz. Anais da Academia Nacional de Ciências
12, 1926. P. 22-29; Roychoudhuri, Chandra, Kracklauer, A.F., Creath, Kathy. A Natureza da Luz: O que é um Fóton? CRC Perss, 2008.

82
SCIENCE

suas considerações, contando com o conhecimento antigo sobre as partículas
indivisíveis). Hoje o fóton é denotado
na física pelo símbolo da letra grega
gama γ. Essa denotação está ligada à
descoberta da radiação gama em
1900, que consiste em fótons de alta
energia. Foi descoberto por um físico
Na literatura científica atual, o quan- francês Paul Villard no curso de uma
tum de um campo eletromagnético é pesquisa de emissão de rádio num
chamado de fóton, supostamente uma forte campo magnético. Subsequentepartícula elementar, que, à luz das te- mente, o físico inglês Ernest Rutherorias contemporâneas, parece ser um ford que antes deu nomes a dois tipos
de radiação de urânio como raios alfa
portador de interação eletromagnée beta, estabeleceu que o novo tipo de
tica. No entanto, na verdade, o nome
radiação descoberto por Villard posmoderno “fóton” implica apenas o
suiu um grande poder penetrante. Ele
processo observado - as “partes”
nomeou este tipo de radiação como
mais baixas, “feixes” de luz, consti- “raios gama”.
tuintes das ondas de radiação eletromagnética, incluindo a luz visível, as A descoberta do fóton estimulou conondas de rádio, os raios X, os impul- sideravelmente o desenvolvimento da
sos laser, e outros.
física teórica e experimental, incluindo
Os fenômenos da reflexão e refração
da luz são conhecidos desde os tempos
antigos. Até agora, a essência desses
fenômenos e sua verdadeira natureza
não são óbvias para a ciência oficial,
tudo é baseado na teoria da probabilidade.
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(embora este conhecimento de uma
verdadeira natureza do microcosmo
estivesse disponível na alta antiguidade).

vimento de processos tecnológicos de
soldagem, corte de metais, impressoras
a laser domésticas e assim por diante.
Fótons também são usados na análise
espectral (a espectroscopia nuclear estuda o espectro da radiação eletromagnética dos átomos). Devido aos estudos
de fótons, os cientistas descobriram que
os átomos de cada elemento químico
têm frequências ressonantes rigorosamente definidas. Eles emitem e absorvem luz (fótons) dentro dos limites destas frequências. Assim como cada pessoa tem as impressões digitais individuais, cada elemento químico tem o seu espectro único de radiação e absorção. E
todos estes fatos constituem apenas o
começo do estudo de uma estrutura tão
única como o fóton, que está ativamente
envolvido em vários processos de poder
e interações na natureza.

A natureza do fóton permanece um
mistério para os cientistas. Mas
mesmo contando com os resultados
de pesquisas que se fixam no processo de observação, graças às experiências, foram feitas as descobertas
que encontraram uma ampla aplicação na vida da sociedade. Foram inventados vários dispositivos técnicos, cujo funcionamento principal
está ligado à utilização de fótons. Por
exemplo, tomografia computadorizada, gerador quântico (maser), laser
e assim por diante. O laser tem uma
ampla aplicação prática na indústria,
medicina, vida cotidiana, a partir da
criação de dispositivos físicos de alta
precisão como sismógrafos, gravime- Mas o que é de fato um fóton e um elétria, bisturis de laser empregados em tron, em que consistem estas estruturas?
microcirurgia, incluindo o desenvol- Por qual tipo de seus constituintes o fóton
Toda a física teórica das partículas elementares é baseada na teoria da probabilidade. No entanto, a análise dos fundamentos objetivos da teoria da probabilidade foi discutida ativamente apenas durante a criação da mecânica quântica.
Agora os físicos discutem a teoria da probabilidade de forma não tão vívida. Por um
lado, todos reconhecem que ela está na base dos microprocessos, mas, por outro lado,
- no decorrer das experiências pouco tem sido dito sobre a teoria da probabilidade,
como se ela desempenhasse um papel secundário. Em particular, diz respeito à física
das partículas elementares onde as ideias de probabilidade se escondem principalmente sob as características das condições internas e propriedades das partículas elementares. Como um dos fundadores da eletrodinâmica quântica, disse o cientista americano Richard Feynman: “Por mais que tentemos inventar uma teoria razoável que
pode explicar como um fóton “se decide” entre passar por um vidro ou bater e voltar,
é impossível prever qual o caminho por qual um determinado fóton irá. Os filósofos
vêm dizendo que se as mesmas circunstâncias não produzirem sempre os mesmos resultados, as previsões são impossíveis e a ciência entrará em colapso. Aqui está uma
circunstância - fótons idênticos estão sempre caindo na mesma direção para o mesmo
pedaço de vidro - que produz resultados diferentes. Não podemos prever se um determinado fóton chegará a A ou B. Tudo o que podemos prever é que dos 100 fótons que
caem, uma média de 4 será rejeitada pela superfície frontal. Isso quer dizer que a física,
uma ciência de grande exatidão, foi reduzida a calcular apenas a probabilidade de um
evento e não prever exatamente o que vai acontecer? Sim.” A propósito, o referido
problema dos fótons ainda é uma questão por resolver apenas para a ciência oficial.
Para os cientistas do grupo da ALLATRA SCIENCE esta questão já foi resolvida há
muito tempo.
Referências:Философские проблемы физики элементарных частиц (тридцать лет спустя). Отв. Ред. Ю.Б.
Молчанов. Problemas filosóficos da física elementar de partículas (30 anos depois). Editado por U.B. Molchanov]
Moscou, 1994 [Em russo]; Фейнман Р. КЭД ‒ странная теория света и вещества. [Feinman,R. QED – estranha
teoria da luz e matéria] Moscou, 1988[Em Russo].
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Fóton-3 e Fóton-4 geralmente se movem em uma corrente de energia, e
deve-se notar que a quantidade de fótons-3 é sempre muitas vezes maior
do que de fótons-4. Por exemplo, o
sol gera uma corrente de fótons, onde
a maioria deles são fótons de poder
(fótons-3) que são responsáveis por
interações de energia e poder, no entanto, há também fótons de ‘informação’ (fóton-4) entre eles, carregando
informações sobre o sol. As correntes
de fótons-3 não carregam calor, eles o
geram destruindo as partículas que
atingem no caminho. Quanto maior
for o fluxo de fótons-3, que são direcionados em um ângulo reto com um
objeto material, mais calor é gerado.
Devido aos fótons de informação (fótons 4) um ser humano, por exemplo,
é capaz de ver a luz do sol e o próprio
sol, e devido aos fótons de potencial
(fótons 3), ele sente o calor do sol e
assim por diante. Ou seja, a corrente

Nome

Símbolo

Quantidade de partículas Po fantasmas

fóton-3

γ3

3

fóton-4

γ4

4

mas (fóton-4), e o fóton-4 pode transformar-se em fóton-3. De acordo
com o seu estado, o fóton pode desempenhar as funções tanto de partículas de potencial (fóton-3) como de
partículas de “informação” (fóton-4),
ou seja, neste último caso agir como
portador da informação sobre a partícula elementar com a qual interage.
Note que o fóton, movendo-se na
grade ezósmica, tem uma rotação espiral mais acelerada das suas partículas Po fantasmas do que a das partículas Po fantasmas de muitas outras
partículas elementares. Devido a esses “redemoinhos” acelerados da es-

de energia e várias interações de potencial no mundo material são fornecidas pelos fótons-3, e devido aos fótons-4 a entrega da informação é efetuada nesta corrente de energia particular (que é a participação nos processos, permitindo por exemplo, um
ser humano ver o mundo ao redor).

FÓTON – 3
O Fóton-3 consiste em três partículas
Po fantasmas, ou seja, duas partículas
Po fantasmas, que estão ligadas entre
si por partículas Po fantasmas allat.
Exatamente a inclusão da partícula

SCIENCE

DE FATO O FÓTON se for considerada uma partícula elementar genuína consiste em partículas Po fantasmas. Um fóton pode existir em dois
estados: O FÓTON-3 (γ3) e O FÓTON-4 (γ4). A maioria dos fótons
consiste em 3 partículas Po fantasmas (fóton-3). No entanto, sob certas condições cada um desses fótons
pode transformar-se no fóton que
consiste em 4 partículas Po fantas-

trutura do fóton, a velocidade do seu
movimento é maior em comparação
com a velocidade de muitas outras partículas elementares.

ALLATRA

é estável e participa nas interações de
energia? Por que essa, uma tal “partícula elementar sem massa” na física
moderna, não tem carga elétrica? Por
que o fóton é uma das menores e mais
difundidas partículas elementares do
Universo? Hoje em dia, a ciência oficial
não pode responder a essas perguntas,
pois o fóton ainda, apesar do material
experimental acumulado, permanece
para ela uma misteriosa partícula elementar. Mas esta situação é fácil de corrigir. Possuindo o conhecimento sobre
os fundamentos da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA, até um estudante poderá encontrar respostas a estas
perguntas.
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Po fantasma allat na composição de
um fóton torna-o único, estável e participante ativo nas interações de potencial. A propósito, a partícula Po
fantasma allat nunca estará no lugar
da primeira partícula Po fantasma da
cabeça em nenhuma partícula elementar, que a tem em sua composição. A partícula Po fantasma Allat
está sempre localizada dentro da partícula elementar entre as partículas Po
fantasmas como a base de potencial de
uma determinada partícula.
O Fóton-3 pode transformar-se em fóton-4, e o fóton-4 pode transformar-se
no estado de fóton-3. Como funciona
o processo? O fóton (nomeadamente,
fóton-3 e fóton-4) tem uma estrutura
única que o distingue de qualquer outra partícula elementar. Em particular,
ele tem uma primeira partícula Po fantasma (cabeça) incomum. Se surgem
duas condições apropriadas na célula
ezósmica de que duas partículas Po
fantasmas da cabeça entram nela simultaneamente de duas direções
opostas, (uma das quais pertence ao
fóton, e outra a uma outra partícula
elementar) e elas convergem em uma
extensão máxima, o processo seguinte
acontece.

consistindo de quatro partículas Po
fantasmas. Dessa forma, aquela partícula elementar, da qual foi retirada a
partícula Po fantasma da cabeça, sofre
uma destruição, como resultado da
qual é liberada energia. Em geral, tal
processo de apreensão da informação
pelo fóton ocorre apenas no caso em
que exatamente uma partícula Po fantasma da cabeça da partícula elementar passa por essa célula ezósmica, e
não outras partículas Po fantasmas,
que compõem a partícula elementar.

Quando o fóton-3 acerta cabeça da partícula Po fantasma da partícula elementar, ela passa de “invasor” a
“transportador”, ou seja, um portador
de informação (fóton-4). Recordando o
exemplo associativo com um trem e
vagões, isto é como um trem de três vagões, movendo-se a toda a velocidade
e capturando uma locomotiva de um
trem que se aproxima. Assim, ele se
transforma em um trem com duas locomotivas, um vagão diplomático e
um vagão comum até que surjam condições em que ele será capaz de se livrar da locomotiva que foi capturada
em sua estrutura. Os vagões restantes
do trem que se aproxima, privados da
locomotiva, são desmantelados no deA partícula Po fantasma da cabeça do pósito (a membrana ezósmica).
fóton devido à sua alta velocidade
em relação à velocidade da partícula
Po fantasma do fóton de uma outra FÓTON – 4
partícula elementar, gira rapidamente. Assim, ela permite que a par- O fóton-4 consiste em quatro partículas
tícula de potencial de um fóton (par- Po fantasmas: uma única partícula Po
tícula Po fantasma allat), que vai fantasma da cabeça, uma partícula Po
atrás dela, capture a partir da partí- fantasma da cabeça “emprestada” (parcula elementar vindoura sua partí- tícula de informação), uma partícula Po
cula Po fantasma da cabeça que é a fantasma Allat e uma partícula Po fanportadora de toda a informação sobre tasmas de fechamento. Ou seja, a incluessa partícula elementar. O fóton-3, são dessa partícula Po fantasma da cacapturando a partícula Po fantasma beça “emprestada” na composição do
da cabeça de outra partícula elemen- fóton-4, torna seu conteúdo cheio de intar, anexa esta partícula de informa- formações, ou seja, carregando inforção à sua estrutura. Como resultado, mações sobre essa partícula (“empreso fóton-3 é convertido em fóton-4 tada”), elementar. Em geral, quando há

Em geral, resumindo a informação
acima, pode-se dizer que a principal
função do fóton-3 são as interações
energéticas que estão principalmente
relacionadas com o processo de destruição da matéria e a libertação de
energia, e a principal função do fóton-4 são as interações da informação
que estão relacionadas com a transferência de informação. Possuindo o
conhecimento sobre as funções e peculiaridades do fóton-4, os princípios
de sua interação com outras partículas elementares e especialmente com
o campo séptico, é possível compreender muitos dos processos do macro
e micro mundo em que está diretamente envolvido. Devido a este conhecimento, é possível encontrar respostas para muitas perguntas. Por
exemplo, como um ser humano percebe realmente a informação visual?
O que é realmente uma sombra, calor
ou frio, se olharmos estes processos
ao nível da grade ezósmica? Como
resultado de quais razões subjacentes
ocorre a destruição da matéria que
está sob uma influência de longo
prazo da luz solar? Quais são as peculiaridades da conexão do fóton
com o campo gravitacional e eletromagnético? E muito mais. O conhecimento sobre o fóton ajuda na compreensão da causa raiz desta ou daquela ação, que é realizada devido ao
envolvimento do fóton nela, e permite a realização de cálculos mais
precisos de interações de fótons sem
usar equipamentos e máquinas caras.
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Depois de reiniciar (transferir) a partícula Po fantasma da cabeça “empresas” que carrega a informação, o
fóton-4 se transforma novamente em
fóton-3, ou seja, entra em seu estado
original em que a multivariabilidade
de diferentes ações é inerente a ele.
Por exemplo, o fóton-3 pode participar de outras interações, compor as
partículas elementares, e assim por
diante. Ele pode desaparecer (devido
à membrana ezósmica) em um lugar
e aparecer em outro lugar, isto é, mover-se pela grade ezósmica em longas distâncias (“espaço”) quase instantaneamente. Certamente, esta é
apenas um informação concisa sobre
o fóton, destinado ao conhecimento

inicial. Além disso, muita informação
única obtida no curso da pesquisa sobre regularidades e paradoxos de padrões de comportamento do fóton em
diferentes ambientes, as particularidades das suas propriedades ondulatórias; interações com outras partículas
elementares, algoritmos de controle do
comportamento do fóton e muito mais.

ALLATRA

uma abundância de tais fótons, eles
carregam as informações sobre um determinado assunto, objeto, fenômeno
e assim por diante. O fóton existe
neste estado particular (fóton-4) até
que condições semelhantes surjam na
célula ezósmica novamente, quando
ele é liberado da partícula Po fantasma
da cabeça, ou seja, o processo de “reinicialização da informação” ocorre.
Assim, a partícula Po fantasma da cabeça gira novamente, e devido à participação da partícula Po Allat de potencial neste processo, ocorre a extrusão
da partícula Po fantasma da cabeça
“emprestada” dentro dos limites do
próprio campo séptico da partícula Po
fantasma da cabeça da partícula elementar que se aproxima. O próprio fóton, tendo sofrido a transformação em
um estado de fóton-3, deixa a célula
ezósmica. A partícula Po fantasma da
cabeça liberada descarta a informação
no próprio campo séptico da partícula
Po real e no campo séptico da partícula Po fantasma da partícula elementar (enriquecendo assim seu potencial
interno com a nova informação) e irremediavelmente entra na membrana
ezósmica.
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Um dos principais textos filosóficos do Taoísmo, chamado “Lieh Tzu” (séc.
I-III. d.C.), tem as seguintes linhas sobre o Absoluto, como o mundo que recebeu
seu nome vem de uma unidade absoluta sem nome.
No início havia a grande Simplicidade,
depois apareceu a Grande Origem,
então a Grande Base apareceu,
e depois, a grande Substancialidade apareceu.
Ainda não havia respiração na Grande Simplicidade.
A Grande Origem foi o início da respiração,
A Grande Base foi o começo de todas as formas materiais.
A Grande Substancialidade foi o começo de todas as coisas.
Respiração, Forma e Substância ainda não estavam separadas uma da outra, isto é
chamado de Caos. Olhem para dentro e não verão, escutarão e não ouvirão. Seu nome
é “Simplicidade”. O Simples não tem forma, não tem limites. Tendo sofrido uma transformação, torna-se Um, e de Um torna-se Sete, e Sete foi transformado em Nove. Aqui
todas as transformações terminam e voltam para Um. E este é o começo da transformação de todas as formas. Os puros e sutis subiram e formaram o Céu, os sujos e
pesados desceram e formaram a Terra, e a respiração, tendo penetrado a primeira e
a segunda, deu origem a um ser humano. Assim o Céu e a Terra abraçaram a semente
de todos os seres vivos e tudo veio à vida.
Há as seguintes linhas no antigo texto chinês “Tao Te Ching” (Capítulo 42): “O Tao
gerou Um. Um gerou Dois. Dois gerou Três. Três gerou todas as coisas. Toda substância
carrega o yin e abraça o yang”
Referências: Чжуан-цзы. Ле-цзы. Перевод Малявина В. В. Философское наследие. В 3-х
томах. [Zhuangzi. Liezi. Traduzido por V.V. Malyavin. Património filosófico em 3 volumes.]
Moscou: Mysl, 1995 [Em russo]; Дао-Дэ цзин: Книга о Пути жизни / сост. и перевод В. В.
Малявина. Tao Te Ching: Livro sobre o Caminho da Vida/ editado e traduzido por V.V. Malyavin] Moscou: Feoriya, 2010 [Em russo]; Werner, Edward T.C. Mitos e Lendas da China. George G. Harrap & Co. Ltd. London Bombay Sydney, 1922.

NEUTRINO
Na física moderna esta partícula elementar é chamada neutrino (palavra
italiana “neutrino”, que é o diminutivo
de “neutrone” – “nêutron”). Oficialmente, Wolfgang Pauli propôs a existência hipotética desta partícula em
1930. O cientista, tentando explicar a
aparente violação das leis de conservação da energia e dos movimentos de
quantidade no processo de desintegração beta dos núcleos atômicos, como
“último recurso”, apresentou a hipótese da existência de uma espécie de
partícula que interage fracamente para
explicar esse processo. Com base
nesta hipótese, um proeminente físico
italiano Enrico Fermi (Enrico Fermi;
1901 - 1954) desenvolveu uma teoria

de desintegração beta, cuja essência
era que a partícula elementar que
ainda é desconhecida pela ciência, é
emitida durante a desintegração beta,
além do elétron. Ele deu nome a esta
partícula - neutrino. Foi viável confirmar a existência do neutrino através dos experimentos apenas em
1956.
Neutrino era chamado de “partícula
ilusória”. Hoje a ciência oficial não
sabe tanto sobre essa partícula única,
e também não sabe que tipo de partícula ela é na verdade. Acredita-se
que o neutrino é extremamente difícil
de ser detectado e, para isso, a criação de condições adequadas e equipamentos específicos caros, etc. é

Uma característica distintiva do neutrino é o seu efeito penetrante devido à
sua fraca interação com a matéria. Sua
principal função é transferir “informações internas” sobre os objetos. No entanto, ao contrário do fóton, ele não
destrói as partículas elementares que o
objeto compreende. Passando através
do objeto, o neutrino só lê informações
das partículas Po fantasmas da cabeça
de partículas elementares que compõem algum objeto em particular (assim como uma partícula Po real faz).
Assim, a corrente de neutrinos tornase uma portadora de informações sobre a estrutura interna e o estado dos
objetos e fenômenos, ao contrário das
correntes de fótons, que carregam
principalmente a informação sobre o
estado externo dos objetos ou eventos.
O neutrino carrega informações sobre
DE FATO O NEUTRINO é, como o a estrutura interna e o estado da matéfóton, uma das menores e mais co- ria da qual é liberado (ele se retira da
Nome

Símbolo

Número de partículas Po fantasmas

neutrino

ν

5

muns partículas elementares do Universo. O neutrino consiste em 5 partículas Po fantasmas onde duas partículas Po fantasmas estão conectadas
através da partícula Po fantasmas Allat com duas outras partículas Po fantasmas.

composição de partículas elementares
complexas) e, em parte, carrega a informação sobre a matéria pela qual
passa. Neste último caso, o neutrino
troca informações com as partículas
Po fantasmas da cabeça das partículas
elementares, que constituem o objeto.

O seguinte fato, relacionado a uma
partícula de potencial - partícula Po
fantasma allat, é especialmente digno
de atenção. Como parte do fóton-3, a
partícula Po fantasma allat liga uma

O neutrino pode existir em vários estados, mas ao contrário dos fótons,
não altera a composição quantitativa
de partículas Po fantasmas (ele sem-
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partícula Po fantasma com outra partícula, e por causa dessa partícula elementar exibe uma interação de potencial mais bruta no mundo material.
Como parte do neutrino, a partícula Po
fantasma allat conecta duas partículas
Po fantasmas com outras duas e por
isso essa partícula elementar exibe
uma interação mais sutil no mundo
material.

ALLATRA

necessária. Sabe-se que os neutrinos
são formados e destruídos como resultado da desintegração de partículas
em que a fraca força nuclear está envolvida. Os neutrinos interagem
muito fracamente com a substância e
têm uma elevada capacidade de penetração. Acredita-se que esta partícula
é emitida durante a transformação dos
núcleos atômicos e a desintegração de
partículas elementares nas entranhas
da Terra e sua atmosfera, no interior
do Sol, em outras estrelas, e assim por
diante. Em condições de laboratório,
os reatores nucleares e aceleradores
das partículas carregadas são as fontes
do neutrino. De acordo com as suposições dos cientistas, um poderoso
fluxo de neutrinos permeia todo o
cosmo. Cerca de uma centena de trilhões dessas partículas permeia cada
ser humano a cada segundo. Hoje, o
neutrino é considerado como uma ferramenta de perspectiva para o estudo
de objetos cósmicos (incluindo a
Terra, o Sol) e como uma oportunidade de obter informações precisas e
oportunas, e tem sido confirmado com
sucesso pelos cientistas do grupo ALLATRA SCIENCE.
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pre permanente - 5 partículas Po fantasmas). O neutrino pode se transformar de um estado para outro, dependendo se está na composição de partículas elementares complexas ou se
existe por si mesmo. Neste último
caso, também lhe são inerentes diferentes estados, dependendo se é atualmente o portador da informação ou se
não o é da informação sobre outros
objetos. Se, atualmente, o neutrino é
um portador de informação - é possível detectar e registrar esta partícula
na terceira dimensão.
O neutrino é uma partícula elementar
especial. Devido à sua característica
onipresente, correntes de neutrino
permeiam a Terra, o Sol, o espaço
cósmico, outros objetos espaciais, e
são os portadores da informação
única sobre o estado destes objetos.
Estudos recentes no campo da física
de partículas elementares, geofísica
de neutrinos e astrofísica de neutrinos, conduzidos pelo grupo de trabalho de cientistas do Movimento Público Internacional ALLATRA, revela mais oportunidades para pesquisa prospectiva básica e aplicada.

Durante o estudo, é detectada a importante influência dos fatos cósmicos na ativação da dinâmica interna
da Terra… Devido ao conhecimento
da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA, surgiu a oportunidade não
só de examinar fundamentalmente o
comportamento dos neutrinos que
emanam das entranhas da Terra e do
próprio campo séptico da Terra, para
calcular certas correlações, mas também para elaborar novos métodos
para a previsão das erupções vulcânicas, para conduzir um estudo mais detalhado das formações magmáticas
modernas das condições geodinâmicas. Além disso, surgiu a oportunidade de ter um impacto direto nestes
processos através do clima e da geoengenharia vulcânica. Graças à FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA, pode-se afirmar hoje com confiança que é possível controlar os processos naturais. (Nota: para mais detalhes ver o relatório “Sobre os Problemas e Consequências das Alterações Climáticas Globais na Terra.
Formas Eficazes de Resolver Esses
Problemas” do Movimento Público
Internacional ALLATRA).

ELÉTRON
Apesar de o elétron ser a primeira partícula elementar descoberta na física
(pelo físico inglês Joseph Thomson
em 1897), a natureza do elétron permanece misteriosa para os cientistas
até agora. A teoria do elétron é considerada incompleta porque as contradições lógicas internas são inerentes a
ela e há muitas perguntas para as
quais a ciência oficial ainda não tem
respostas. O físico irlandês George
Stoney (1826 - 1911) sugeriu o nome
desta partícula elementar em 1891
como “a unidade fundamental de me

dição da eletricidade”. A palavra “elétron” vem da palavra grega “eléctron”, que significa “âmbar”. (Como
se sabe, o âmbar - é uma resina fossilizada endurecida. Por atrito, o âmbar
adquire uma carga elétrica e atrai os
corpos leves. Esta característica do
âmbar é conhecida desde tempos remotos por diferentes povos. Por
exemplo, a julgar pelos dados existentes, as propriedades do âmbar já são
conhecidas das pessoas desde 600
a.C.). Os cientistas decidiram entre si
considerar a carga do elétron como

Símbolo
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elétron

0
𝑒−1

13

Quase todos os dados principais sobre
o elétron, com o qual a ciência opera
até agora, foram adquiridos na virada
do final do século XIX - início dos séculos XX. Em particular, isto diz respeito à ideia da natureza ondulatória
do elétron, (basta recordar o trabalho
de Nikola Tesla e o seu estudo sobre a
geração e transmissão sem fios de
energia à distância). No entanto, de
acordo com a história oficial da física,
a ideia da natureza ondulatória do elétron foi apresentada em 1924 pelo físico teórico francês, um dos fundadores da mecânica quântica, Louis de
Broglie (1892 - 1987; filho de uma famosa família aristocrática na França).
A ideia foi confirmada experimental-

DE FATO, O ELÉTRON consiste
em 13 partículas Po fantasmas e
tem uma estrutura única. O conhecimento detalhado sobre o elétron
é omitido aqui de propósito, porque a informação é apresentada publicamente e este conhecimento
pode ser perigoso se chegar às
mãos de pessoas que querem criar
um novo tipo de arma. Notamos
apenas que o elétron tem propriedades incomuns. O que se sabe
hoje sob o nome de eletricidade é, de fato, uma condição particular
do campo séptico, em cujos processos o elétron está envolvido
junto com seus outros “componentes” a mais na maioria dos casos.
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negativa, de acordo com um acordo mente em 1927 pelos cientistas amerianterior de reconhecer a carga do canos Clinton Davisson (1881-1958)
âmbar eletrizado como negativa.
e Lester Germer (1896-1971) durante
o exame de difração eletrônica.
O elétron é um constituinte do
átomo, um dos principais elementos A palavra “difração” é derivada da
estruturais da substância. Os elé- palavra latina “diffratus”, que literaltrons formam as cascas de elétrons mente significa “quebrado, esmade átomos de todos os elementos gado, curvando os obstáculos pelas
químicos atualmente conhecidos. ondas”. Difração é o fenômeno de
Eles estão envolvidos em quase to- disseminação da onda, por exemplo,
dos os fenômenos elétricos, que de um feixe de luz, ao passar por um
agora são conhecidos pelos cientis- buraco estreito ou quando em contas. No entanto, a ciência oficial tato com a borda do obstáculo. A
ainda não consegue explicar o que é ideia de uma natureza de onda do
realmente a eletricidade, recorrendo elétron constituiu a base para o dea frases comuns de que se trata, por senvolvimento da mecânica ondulaexemplo, de “um conjunto de fenô- tória por um teórico austríaco, Erwin
menos causados pela existência, Schrodinger (Erwin Schrödinger;
movimento e interação de corpos ou 1887-1961) em 1926 que foi um dos
partículas carregados, portadores de fundadores da mecânica quântica.
carga elétrica”. Sabe-se que a eletri- Desde então, a ciência oficial só está
cidade não é uma corrente contínua, fazendo um ligeiro progresso no esmas é transferida em porções - dis- tudo sobre a natureza do elétron.
cretamente.
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Informações interessantes indicando a singularidade do elétron foram
apresentadas no livro AllatRa:
“Anastasia: Como pode o Observador fazer mudanças com um ato de observação?
Rigden: Para dar uma resposta clara a esta pergunta, vamos fazer uma viagem à
física quântica. Quanto mais os cientistas estudam as questões colocadas por essa
ciência, mais eles chegam à conclusão de que tudo está intimamente interligado no
mundo e existe não localmente. Por exemplo, as partículas elementares estão interligadas. Segundo a teoria da física quântica, se ocorrer uma formação simultânea de
duas partículas, elas não estarão apenas no estado de “superposição”, ou seja, em
muitos lugares ao mesmo tempo. Uma mudança do estado de uma partícula também
levará a uma mudança instantânea do estado da outra partícula, por mais distante
que esteja dela, mesmo que essa distância exceda o alcance de ação de todas as forças
naturais conhecidas da humanidade moderna.
Anastasia: Qual é o segredo desta interconexão instantânea?
Rigden: Explicarei daqui a pouco. Vejamos, por exemplo, o elétron. Ele consiste em
blocos de construção de informação (ou “grãos Po”, como eram chamados pelos
anciãos), que definem suas características básicas e determinam seu potencial interno, entre outras coisas. De acordo com os conceitos modernos, o elétron se move
ao redor do núcleo do átomo como se estivesse em uma “órbita estacionária” (orbital). Para ser mais específico, seu movimento já se apresenta não na forma de um
ponto material com um caminho predeterminado, mas na forma da nuvem de elétrons
(uma imagem convencional do elétron “manchado” ao longo de todo o volume do
átomo), que tem áreas de espessamento e descarga da carga elétrica. A nuvem de
elétrons como tal não tem fronteiras claras. A órbita (orbital) é referida não como
um movimento do elétron em uma determinada linha, mas como uma certa parte do
espaço, uma área em torno do núcleo do átomo, que tem a localização mais provável
do elétron no átomo (orbital atômico) ou na molécula (orbital molecular).
É a diferença entre o potencial interno e a carga externa que cria tais orbitais. A
qualidade da energia interna (potencial) caracteriza um objeto material. Em outras
palavras, usando a linguagem da ciência moderna, tais conchas eletrônicas (orbitais) de átomos determinam as propriedades elétricas, ópticas, magnéticas e químicas de átomos e moléculas, bem como a maioria das propriedades dos corpos

Figura 2: A nuvem de elétrons do átomo de hidrogênio: uma área do espaço tridimensional ao redor do núcleo do átomo que retém a localização mais provável do elétron.
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Figura 3.Várias formas de orbitais atômicos (a “geometria” da química quântica)
1) Orbital s é um orbital atômico de forma esférica (o sinal do círculo);
2) Orbital p é um orbital em forma de haltere ou duplo ovoide (o sinal do infinito)
3) Orbital d tem a forma de um trevo de quatro folhas (o sinal da cruz diagonal).
sólidos, dependendo do número e da posição dos elétrons sobre eles. A forma da
nuvem de elétrons, como nos lembramos das aulas de química na escola, pode ser
diferente.
Assim como é conhecido, o elétron pode existir em dois estados simultaneamente no
mundo material - como uma partícula e como uma onda. Ele pode se manifestar em
diferentes lugares ao mesmo tempo, de acordo, novamente, com a física quântica.
Deixando, ou melhor, desaparecendo de sua órbita nuclear, o elétron se move instantaneamente, ou seja, desaparece aqui e aparece em outra órbita.
Mas a coisa mais interessante aqui é o que os cientistas ainda não sabem. Considere,
por exemplo, um elétron do átomo de hidrogênio, que é um elemento que faz parte da
água, dos organismos vivos e dos recursos naturais. É também um dos elementos mais
comuns no espaço. O orbital atômico que envolve o núcleo do átomo de hidrogênio tem
forma esférica. Isto é o que a ciência atual pode detectar. Mas os cientistas ainda não
sabem que o próprio elétron está torcido em uma hélice (espiral). Além disso, dependendo da localização da carga, essa hélice (única) pode ser tanto levogira quanto dextrogira. É graças a essa forma espiral e a uma mudança de localização da concentração de carga que esse elétron passa facilmente do estado de partícula para uma onda
e vice-versa.
Aqui está um exemplo figurativo. Imagine que você tem uma laranja em suas mãos.
Usando uma faca, você remove cuidadosamente a casca inteira dela em um círculo
como uma espiral, movendo-se a partir de um de seus vértices, digamos convencionalmente, do ponto A para outro - ponto B. Se você separar esta casca da laranja,
então no estado dobrado normal ela terá a forma esférica, ecoando os contornos
da laranja. Se esticada, será semelhante a uma corda ondulada. Assim, em nosso
exemplo figurativo, a casca da laranja representará a hélice do elétron, na superfície da qual há uma carga externa na área do ponto A, enquanto a carga interna
está na área do ponto B no interior (no lado branco da casca). Qualquer mudança
externa no ponto A (no lado laranja da casca) levará à mesma mudança interna
instantânea, mas que será oposta em potência e influência, no ponto localizado no
lado branco da casca sob o ponto B. Assim que a carga eletrônica externa diminui,
a hélice se estica sob a influência do potencial interno, e o elétron entra no estado
de onda. Quando a carga externa, que se forma pela interação das ondas com a
matéria, ressurge, a hélice se comprime e o elétron volta ao estado de partícula.
No estado de partícula, o elétron tem uma carga externa negativa e uma hélice
levogira, e no estado de onda tem uma hélice dextrogira e uma carga externa positiva. Toda essa transformação acontece devido ao ezósmos.
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Figura 4. Exemplo figurativo da transformação do elétron de uma partícula em
uma onda: 1) o estado de partícula; 2) o estado de onda.
O observador de uma perspectiva de mundo tridimensional pode ver o elétron como
uma partícula se determinadas circunstâncias técnicas forem criadas. Mas o Observador da perspectiva das dimensões superiores, que verá o nosso mundo material na
forma de energias, poderá observar outra estrutura do elétron. Em particular, os
blocos de construção de informação que compõem esse elétron só mostrarão as propriedades das ondas de energia (de uma hélice esticada). Além disso, esta onda será
infinita no espaço. Simplificando, a posição do elétron é tal no sistema global da
realidade que ele estará localizado em todos os lugares do mundo material..
Anastasia: Você diria que ela existirá independentemente de a vermos ou não como
Observadores de um mundo tridimensional?
Rigden: Sim. Para entender isto, vamos considerar outro exemplo com um espelho.
Suponha que vários blocos de construção de informação básica formam uma estrutura que representa um ponto local, algum objeto. O colocamos no meio de uma sala,
onde vário as espelhos estão dispostos sob um determinado ângulo de tal forma que
o bloco se reflete em cada um deles. Assim, o objeto está no meio da sala, e é refletido
em cada espelho. Também o vemos e, portanto, a informação sobre ele existe em
nossas mentes. Em suma, a informação sobre o objeto existe simultaneamente em
vários lugares. Se removermos um dos espelhos, não vamos observar esse objeto
naquele lugar. Mas quando voltarmos a virar o espelho, ele reaparecerá. Então, na
verdade, a informação sobre ele não desapareceu. É só que vemos o objeto sob certas
condições de manifestação da informação, e uma vez que as condições mudaram,
não o vemos mais. Objetivamente, no entanto, este objeto continua a existir nesse
lugar em termos de informação. A reflexão pode ter um fluxo contínuo, o que significa
que este objeto existe em cada ponto desta sala (e, incidentalmente, não só da sala
mas também do espaço fora dos limites da sala), independentemente de o vermos ou
não.
De acordo com a física quântica, a existência do elétron no estado de partícula depende do próprio ato de medição ou observação. Em outras palavras, o elétron que
não foi medido e que não está sendo observado comporta-se não como uma partícula,
mas como uma onda. Neste caso, há todo um campo de probabilidade para ele, tal
como existe aqui e agora em muitos lugares simultaneamente, ou seja, no estado de
sobreposição. Assim, apesar de o elétron ter múltiplas posições, será o mesmo elétron e a mesma onda.

Rigden: Com certeza. O mundo da natureza animal é o mundo do domínio da matéria e suas leis. O mundo de Deus é o mundo das energias perfeitas. Quando você
medita, quando você está em um estado alterado de consciência, você então se
torna uma parte do processo, uma parte da manifestação divina aqui. Assim que o
Observador da Natureza Animal se ativa, você pensa que ganha controle sobre a
matéria. De fato, é a matéria (a Mente Animal) que ganha controle sobre você.
Como resultado, você se torna um objeto material mais manifestado, de fato, você
se torna um objeto corpuscular de matéria geral (corpúsculo, do latim corpusculum que significa “corpo”, “a menor partícula de matéria”) e obedece às suas
leis. Se você mudar para o estado de onda, você se torna uma parte da manifestação divina neste mundo, ou seja, um Observador da natureza Espiritual. É por isso
que eles dizem: o que mais você tem, então você será.
No estado de meditação, a percepção comum desaparece. A consciência de um
praticante experiente, particularmente se considerarmos o seu estado na prática
espiritual da “Flor de Lótus”, expande-se para além das fronteiras do mundo
familiar. O homem sente que está simultaneamente em todo lugar. Pode-se dizer
que a superposição da física quântica, uma aquisição do estado de onda, é o
mesmo que uma aquisição em uma meditação do estado de saída para dimensões
superiores, em que a matéria já está ausente. A superposição no estado de meditação é quando você “vê”, o que significa que você sente com os sentimentos
mais profundos, o mundo inteiro e suas diversas manifestações. Mas assim que
o Observador se concentra num objeto, a sua consciência torna-se estreita e limitada pelo objeto observado. Ou seja, uma vez que você faz uma escolha e foca
em detalhes específicos, a onda se transforma em matéria. Afinal, quando você
se concentra nos detalhes, a percepção abrangente desaparece, e apenas os detalhes permanecem. Os pensamentos da natureza Animal são uma espécie de
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Anastasia: Oh, essa é uma informação interessante! As descobertas da física
quântica, como se vê, são valiosas para aqueles que estão envolvidos na melhoria
própria. Isso explica de certa forma por que uma pessoa falha na meditação. Afinal, o que ajuda, por assim dizer, a “materializar” o processo de meditação, em
outras palavras, o que ajuda a transição do estado de onda para o estado material,
no qual a energia mais uma vez adquire as propriedades da matéria? É observação
e controle da natureza animal. Em outras palavras, a meditação falha quando os
processos mentais que são típicos do estado de consciência cotidiano se tornam
ativos. Neste caso, o cérebro está sempre tentando identificar algo e localizar um
objeto de observação. Esta situação desenvolve-se quando a Personalidade não se
imerge suficientemente num estado alterado de consciência durante uma meditação ou quando perde o controle sobre este estado. Isto permite que a natureza
Animal intervenha no processo de observação. As imagens associativas aparecem
como resultado disso, e a Verdade se perde. A onda se transforma em matéria.
Mas assim que você “desliga o cérebro” com seus processos de pensamento e entra totalmente em uma meditação, graças a uma manifestação de seus sentimentos
profundos, então uma expansão da consciência ocorre, e a matéria observada da
natureza Espiritual se transforma em uma onda. Você se funde com a verdadeira
realidade do mundo, torna-se um com ela e ao mesmo tempo sente toda a sua diversidade, como se você fosse muitos e estivesse em todos os lugares. Isto é quando
uma meditação real acontece como o processo de conhecer a Verdade.

ALLATRA

A superposição é a capacidade de existir simultaneamente em todos os estados alternativos possíveis até que uma escolha seja feita, até que o Observador faça uma
medição (um cálculo do objeto dado). Assim que o Observador focar sua atenção
sobre o comportamento do elétron, ele, o elétron, imediatamente se desmorona em
uma partícula, isto é, ele se transforma de uma onda em um objeto material, cuja
posição pode ser localizada. Em suma, após a medição, por assim dizer, após a escolha do Observador, um objeto só existirá em um lugar.
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ferramenta, um poder para materializar objetos, enquanto os sentimentos da natureza
Espiritual são uma força para expandir a consciência e alcançar dimensões superiores.
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Anastasia: Sim, quão complexo este mundo é e quão óbvio podem ser as coisas simples.
Rigden: Agora, em relação à física quântica… Por um lado, a noção de Observador
expandiu as fronteiras do conhecimento científico, mas por outro, levou-os a um impasse.
Afinal, a perspectiva do Superobservador prova que existe uma força tremenda que pode
influenciar desde o exterior do Universo, todos os seus objetos e todos os processos que
nele ocorrem.
Anastasia: Então, na verdade, esta é outra forma de provar cientificamente a existência
de Deus?
Rigden: Sim. O homem tem uma alma como parte do poder divino. Quanto mais transforma seu mundo interior, mais sua Personalidade se funde com a Alma, se desdobra
diante de Deus, e mais se fortalece espiritualmente e adquire a capacidade de influenciar
o mundo físico a partir de dimensões superiores. Quanto mais essas pessoas existirem,
maior será essa influência. O superobservador é Deus, que pode influenciar tudo. O homem como Observador da natureza Espiritual é o Observador que pode interferir nos
processos do mundo e mudá-los no nível micro. Naturalmente, certas manipulações com
a matéria são acessíveis às pessoas a partir da perspectiva do Observador a partir da
natureza Animal. Mas o homem só obtém o verdadeiro poder de influência quando o seu
Observador da natureza Espiritual se ativa.”

VERIFICAÇÃO DE FÓRMULAS E REAÇÕES
CONHECIDAS
Devido ao conhecimento da FÍSICA
PRIMORDIAL DA ALLATRA, é
hoje possível verificar diferentes reações e fórmulas pelos meios fáceis e
disponíveis, sem recorrer a experiências dispendiosas, basicamente, da
mesma forma que estes cálculos eram
realizados em tempos antigos. Tendo
esta informação, é possível calcular
qualquer reação, por amostra, da desintegração ou fusão nuclear, para
identificar inconsistências e encontrar
a solução certa. Consideremos o
exemplo disponível e compreensível
de tal cálculo, utilizando o conhecimento sobre a composição quantitativa das partículas Po fantasmas nas
partículas elementares atualmente conhecidas.
Primeiro, vamos fazer uma pequena
viagem pelos princípios básicos da física nuclear moderna. Como resultado

do desenvolvimento da ciência moderna
nós conseguimos muita evidência indireta da estrutura complexa de um núcleo
atômico e temos um entendimento da
natureza comum de elementos estruturais de todos os átomos conhecidos. O
núcleo do átomo acabou por ser suficientemente forte, bem protegido contra
influências externas com a casca do elétron de um átomo. Descobriu-se que a
pressão de até milhares de atmosferas
deforma a casca externa do elétron apenas em uma pequena extensão. Além
disso, o aquecimento a vários milhares
de graus resulta apenas na ionização
parcial de um átomo. A mesma ionização parcial é observada na descarga elétrica em voltagens nas dezenas ou centenas de milhares de volts. A radiação
visível afeta apenas os elétrons externos. Mesmo raios X que são mais apertados, enquanto os elétrons da casca interna, possuem energia quântica que
normalmente é insuficiente para afetar o
núcleo.

As reações nucleares artificiais de hoje, que são realizadas pelo homem, são conduzidas utilizando um determinado equipamento. Por exemplo, algumas instalações
(como os aceleradores de partículas) permitem uma “colisão” dos núcleos de alguns
elementos pelos núcleos de outros elementos ou por partículas elementares rápidas/velozes. Desta forma, são identificadas as mudanças que ocorrem nos núcleos e
as partículas elementares que são produzidas após este processo.
Os resultados de transformações nucleares são registrados em fórmulas especiais,
que denotam os núcleos de átomos que estavam envolvidos na reação e que núcleos
foram produzidos como resultado disto.
Referências: Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика (2-е изд.)[Shirokov, U.M., Udin,
N.P. Física nuclear (2ª edição)] Moscou: Nauka, 1980 [Em russo]; Заборенко К. Б. Метод
радиоактивных в химии: учебное пособие для хим. спец. вузов [Zaborenko, K.B. Método
dos indicadores radioativos em química: guia de estudo para instituições de ensino superior
especializadas em química] Moscou: Vysshaya shkola., 1964 [Em russo]; Mlađenović, Milorad. A História da Física Nuclear Primitiva (1896-1931). World Scientific, 1992.
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Uma reação nuclear é um processo durante o qual os núcleos atómicos sofrem uma transformação como resultado da sua interação com partículas elementares, núcleos de outros átomos (no presente caso, sob o nome de átomo,
trata-se da menor parte de um elemento químico). Este processo é acompanhado por
um processo corpuscular e radiação eletromagnética. A soma das cargas e números
de massa do núcleo materno original e de uma partícula que interage com eles é igual
à soma das cargas e dos números de massa do núcleo recém-formado e das partículas
produzidas pela reação. Na natureza, as reações nucleares ocorrem sob condições
particulares. Por exemplo, de acordo com os conceitos contemporâneos, as reações
de fusão podem ocorrer naturalmente no interior das estrelas e a uma temperatura de
vários milhões de graus. Na Terra, as reações nucleares ocorrem frequentemente na
atmosfera e na litosfera devido à radiação cósmica e à atividade de partículas nucleares ativas nas esferas superiores da Terra (a termosfera e a exosfera).

ALLATRA

(transformação artificial de núcleos)
foi realizada em 1919 por um físico
britânico Ernest Rutherford durante a
colisão de núcleos de nitrogênio com
partículas alfa (partículas positivamente carregadas que são formadas
por dois prótons e dois nêutrons, ou
seja pelo núcleo de geliy- 4). Como rePara entender a estrutura do núcleo, sultado da colisão de partículas a reapor assim dizer “olhar dentro” do
ção nuclear ocorreu da seguinte forma:
átomo, foi necessário aplicar métodos
mais eficazes de efeitos mais fortes.
𝑁714 + 𝐻𝑒24 → 𝑂817 + 𝑝11
Uma solução foi achada - atingir núcleos por tais partículas que, por um Usando o exemplo desta reação, mais
lado, são pequenas o suficiente para adiante nós veremos o processo de cálpenetrar no núcleo, mas, por outro culo detalhado da quantidade das parlado, possuem energia suficiente para tículas Po fantasmas nos núcleos dos
desintegrar o núcleo. A descoberta da átomos. Devido ao cálculo da quantiradioatividade, obtendo os produtos da dade de partículas Po fantasmas, tamdesintegração radioativa, facilitou a bém é possível verificar com precisão
descoberta de tais partículas, que eram os resultados de qualquer reação nuchamadas de partículas alfa. De clear e calcular, em geral, o resultado
acordo com a história oficial da física, de quaisquer transformações nucleaa primeira reação nuclear artificial res.
Referências: ZЗисман Г.А., Тодес О.М. Курс
общей физики. Том III. Оптика. Физика
атомов и молекул. Физика атомного ядра и
микрочастиц (4-е издание). [Zisman, G.A.,
Todes, Curso de Física Geral O.M.. Vol. 3.
Óptica. Física dos átomos e moléculas. Física
dos núcleos atômicos e micropartículas (4ª
edição)]Moscou: Nauka, 1970 [Em russo].
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A COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DO
ÁTOMO. UM CÁLCULO DE PRÓTONS E NÊUTRONS
De acordo com os conceitos modernos,
o átomo consiste num núcleo e nos elétrons que o rodeiam. O núcleo do
átomo, por sua vez, consiste em partículas elementares menores - um certo número de prótons e nêutrons (que são
comumente chamados de núcleons), interligados por forças nucleares.
O número de prótons no núcleo determina a estrutura da casca do elétron de
um átomo. E, a casca do elétron determina as propriedades físicas e químicas
da substância. O número de prótons corresponde ao número de série de um
átomo no sistema periódico de elementos químicos desenvolvido por Mendeleiev, também conhecido como o número de carga, número atômico, numeral atômico. Por exemplo, o átomo de
hélio tem 2 prótons. Ele é colocado sob
o número 2 no sistema periódico, e é denotado como He2. A letra latina Z é
usada como um símbolo para indicar o
número de prótons. Ao registrar as fórmulas, muitas vezes o número, indicando a quantidade de prótons, está localizado abaixo do símbolo do elemento, tanto para a direita como para a
esquerda: He2 / 2He

vez que o número de massa do isótopo é 4.

Os mesmo tempo, sabemos que 𝐻𝑒24 tem
2 prótons. Tendo subtraído 2 (o número
de prótons) de 4 (o número de massa total) nós adquirimos 2- o número de nêutrons no núcleo do hélio-4.
PROCESSO DE CÁLCULO DO NÚMERO DE PARTÍCULAS PO FANTASMAS NO NÚCLEO DO ÁTOMO
Como exemplo, não é coincidência que tenhamos considerado Hélio-4 (𝐻𝑒24 ), cujo
núcleo consiste em dois prótons e dois nêutrons. Como o núcleo de hélio-4, chamado
de partícula alfa (partícula-α), tem a maior
eficiência em reações nucleares, é frequentemente usado para experimentos nessa direção. Vale a pena notar que o símbolo α é
frequentemente usado em vez de 𝐻𝑒24 , nas
fórmulas das reações nucleares.
Rutherford conduziu a primeira reação de
transformação nuclear que é conhecida na
história oficial da física, exatamente com o
envolvimento de partículas alfa. No curso
da reação, o núcleo do isótopo de nitrogênio (𝑁714 ) foi “atingido” por partículas-α
(𝐻𝑒24 ) e como resultado foi produzido isótopo de oxigênio (𝑂817 ) e um próton (𝑝11 ).
Esta reação nuclear é a seguinte
4
17
1
𝑁14
7 + 𝐻𝑒2 → 𝑂8 + 𝑝1

O número de nêutrons corresponde a
um certo isótopo deste ou daquele elemento. Isótopos são os elementos com o
número atômico igual (um número igual
de prótons e elétrons) mas com números
de massa diferentes. O número de
massa é o número total de nêutrons e
prótons no núcleo de um átomo (é denotado pela letra latina A). Ao registrar as
fórmulas o número de massa é indicado
no topo do símbolo do elemento em um
lado ou outro: 𝐻𝑒24 / 42𝐻𝑒 (o isótopo do
hélio é hélio -4).

Realizamos um cálculo do número de
partículas Po fantasmas antes e depois
desta transformação.

Assim, para identificar o número de
nêutrons em um isótopo específico, o
número de prótons deve ser subtraído
do número de massa total. Por exemplo,
nós sabemos que um átomo de hélio-4
𝐻𝑒24 tem 4 partículas elementares, uma

- O número de prótons está no indicador
inferior;
- Vamos obter o número de nêutrons ao
subtrair o número de prótons (o indicador inferior) do número de massa total
(indicador superior).

SÃO NECESSÁRIOS OS SEGUINTES
PASSOS PARA CALCULAR O NÚMERO DE PARTÍCULAS PO FANTASMAS.

Passo 1. Calcular o número de nêutrons
e prótons em cada núcleo:

O número de partículas Po fantasmas antes da reação
4
𝑁14
7 + 𝐻𝑒2

315 + 90 = 405
Passo 3. Somar o número de partículas Po fantasmas:
- somar o número de partículas Po fantasmas calculadas nos prótons com o número calculado de partículas Po fantasmas nos nêutrons nos núcleos antes da
reação;
- somar o número de partículas Po fantasmas calculadas nos prótons com número calculado de partículas Po fantasmas nos nêutrons nos núcleos depois da
reação.
- comparar o número de partículas Po
fantasmas antes da reação com o número
de partículas Po fantasmas após a reação.
EXEMPLO DE CÁLCULO DETALHADO DO NÚMERO DE PARTÍCULAS PO FANTASMAS NOS NÚCLEOS ATÔMICOS.
(A reação nuclear com partículas-α
(𝐻𝑒42 ), realizada por E. Rutherford em
1919)
𝟒
𝟏𝟕
𝟏
𝑵𝟏𝟒
𝟕 + 𝑯𝒆𝟐 → 𝑶𝟖 + 𝒑𝟏

1
APÓS A REAÇÃO (𝑂17
8 + 𝑝1 ):

𝑶𝟏𝟕
𝟖

Número de prótons: 8
Número de nêutrons: 17-8 = 9
Número de partículas Po fantasmas
Em 1 próton há 12 Po,
portanto em 8 prótons: (12 х 8) = 96;
Em 1 nêutron há 33 Po,
portanto em 9 nêutrons: (9 х 33) = 297
O número total de partículas Po fantasmas no núcleo é: 96 + 297 = 393
𝒑𝟏𝟏

Número de prótons: 1
Número de nêutrons: 1-1 = 0
Número de partículas Po fantasmas
Há 12 Po em 1 próton.
Não há nêutrons.
O número total de partículas Po fantasmas no núcleo é 12
No total, o número de partículas Po
fantasmas após a reação é:
(𝑂817 + 𝑝11 )

393 + 12 = 405
ANTES DA REAÇÃO: (N14
7
𝑵𝟏𝟒
𝟕

+

He42 )

Vamos comparar o número de partículas
Po fantasmas antes de depois da reação:
Antes
Depois
405
=
405
O número de partículas Po fantasmas
antes e depois da reação é igual.

Número de prótons: 7
Número de prótons 14 – 7 = 7
Número de partículas Po fantasmas:
Em 1 próton há 12 Po,
portanto em 7 prótons: (12 х 7) = 84;
Em 1 nêutron há 33 Po,
portanto em 7 nêutrons: (33 х 7) = 231; AQUI ESTÁ UM EXEMPLO DA
O número total de partículas Po fantas- FORMA DE CÁLCULO CONCISA DO
mas no núcleon é: 84+231 = 315
NÚMERO DE PARTÍCULAS PO FANTASMAS NA REAÇÃO NUCLEAR.
𝑯𝒆𝟒𝟐

Número de prótons: 2
Número de nêutrons: 4 - 2 = 2
Número de partículas Po fantasmas
Em 1 próton há 12 Po,

Aqui e mais adiante os cálculos do número de partículas Po fantasmas são dados em uma forma concisa, que exibe o
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portanto, em 2 prótons: (12 х 2) = 24;
Em 1 nêutron há 33 Po,
portanto em 2 nêutrons: (33 х 2) = 66;
O número total de partículas Po fantasmas no núcleo é: 24 + 66 = 90

ALLATRA

Passo 2. Calcular o número de partículas Po fantasmas no núcleo do
átomo:
- multiplicar o número de prótons pelo
número de partículas Po fantasmas contidas em um próton
- multiplicar o número de nêutrons pelo
número de partículas Po fantasmas contidas em um nêutron;
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número total de partículas Po
fantasmas em cada núcleo, bem como
sua soma antes e depois da reação.
A reação nuclear bem conhecida é a
reação de interação de partículas-α
com um isótopo de berílio, no curso
do qual o nêutron foi descoberto pela
primeira vez. Ele manifestou-se como
uma partícula independente como
resultado da transformação nuclear.
Esta reação foi levada a cabo em 1932

pelo físico inglês James Chadwick. A
fórmula da reação é:
1
𝐵𝑒49 + 𝐻𝑒42 → 𝐶12
6 + 𝑛0

213 + 90 → 270 + 33 — o número de
partículas Po fantasmas em cada núcleo
303 = 303 - o número total de partículas Po fantasmas antes e após a reação
O número de partículas Po fantasmas antes e depois da reação é igual.

FORMATOS DO REGISTRO Além disso, é adotado na química nuDAS REAÇÕES NUCLEARES
clear o seguinte registro abreviado da
fórmula de reação nuclear: A (a, b) B,
O formato do registro das reações nu- onde A - é o núcleo inicial; B - o núcleo
cleares pode ser diferente, depen- que é produzido como resultado da readendo dos símbolos utilizados. Por ção; a - é uma partícula que interagiu
exemplo, existem frequentemente os com o núcleo; b - é uma partícula, proseguintes formatos de registro:
duzida como resultado da interação (ex𝐻11 (próton) – p
pulsa do núcleo). A fórmula acima
𝐻21 (deutério) – d (D)
neste caso seria a seguinte:
𝐻31 (trítio, trício) – t (T)
𝑁 14 (𝛼 𝑝)𝑂17
4
𝐻1 (Hélio-4, partícula-α
Vamos ainda (ver tabelas abaixo) considerar vários tipos de reações nucleaTambém vale a pena notar que o nú- res e calcular o número de partículas
mero atômico do elemento pode ser Po fantasmas. Há um registro comomitido ao registrar a reação nuclear, pleto da reação e do cálculo de partíe apenas um número de massa total é culas Po fantasmas Po na segunda coindexado, apontando para o isótopo. luna da tabela. Há um exemplo da reaPor exemplo, a fórmula acima menci- ção da forma como ela é registrada na
onada pode ser escrita da seguinte literatura na terceira coluna. As fontes
forma:
literárias estão abaixo da tabela indi14
17
cando a página onde está a fórmula de
𝑁 + 𝛼 →𝑂 +𝑝
reação.
AQUI ESTÃO AS FÓRMULAS DAS REAÇÕES QUE ESTÃO NA BASE
DE UMA FUSÃO TERMONUCLEAR CONTROLADA
Reação:
Verificação
Reação:
Verificação
Reação:
Verificação

𝐻12 + 𝐻12 → 𝐻𝑒23 + 𝑛10
45 + 45 → 57 + 33

90 = 90
3
+ 𝐻12 → 𝐻1 + 𝑝11
45 + 45 → 78 + 12
90 = 90
2
𝐻1 + 𝐻13 → 𝐻𝑒42 + 𝑛10
45 + 78 → 90 + 33
123 = 123

𝐻21

Referências: Прохоров А.М. Физическая энциклопедия в 5-ти томах. Том 5. Prohorov, A.M. Enciclopédia Física em 5 volumes. Vol. 5] Moscou: Enciclopédia Soviética, 1988. P. 104 [Em russo].

Reação:
Verificação
Correta:

acordo com as percepções da física nuclear moderna, o ciclo-pp é a principal
fonte de energia solar.

𝐻12 + 𝑝11 → 𝐻𝑒23 + 𝛾
45 + 12 → 57 + 3

57 ≠ 60
+ 𝑝11 → 𝐻𝑒23
57 = 57

𝐻12

Reação:

𝐻𝑒32 + 𝐻𝑒24 → 𝐵𝑒47 + 𝛾

Verificação

57 + 90 → 147 + 3
147 ≠ 150
3
𝐻𝑒2 + 𝐻𝑒24 → 𝐵𝑒47
147 = 147
7
𝐿𝑖3 + 𝑝11 → 𝐻𝑒42 + 𝐻𝑒24
168 + 12 → 90 + 90
180 = 180

Correta:
Reação:
Verificação

Referências: Путилов К.А., Фабрикант В А.А. Курс физики. В 3-х томах. Том 3. Putilov, K.A., Fabrikant V.A. Curso de Física em 3 volumes. Vol. 3] Moscou: FIZMATGIZ, 1963. P. 626 [Em russo].

AS FÓRMULAS DE REAÇÃO DO CICLO DO CARBONO
(CICLO-CN)

O ciclo do carbono é a sequência de
reações termonucleares em estrelas
em resultado das quais se produz hélio
a partir do hidrogênio. Carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor estão envolviReação:
Verificação

dos como catalisadores em reações
deste tipo. O ciclo do carbono é considerado a fonte de energia das estrelas maciças nos estágios iniciais de
sua existência.

𝐶612 + 𝑝11 → 𝑁713 + 𝛾
270 + 12 → 282 + 3

282 ≠ 285
+ 𝑝11 → 𝑁713
282 = 282

Correta:

𝐶612

Reação:

𝐶613 + 𝑝11 → 𝑁714 + 𝛾

Verificação

303 + 12 → 315 + 3
315 ≠ 318

Correta:

𝐶613 + 𝑝11 → 𝑁714

315 = 315
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A cadeia de próton-próton é um ciclo de
reações termonucleares que ocorrem
em estrelas como resultado do qual o hidrogênio é convertido em hélio. De

ALLATRA

FÓRMULAS DE REAÇÕES EM CADEIAS DE PRÓTON-PRÓTON
(CICLO-PP)
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Reação:
Verificação

𝑁714 + 𝑝11 → 𝑂815 + 𝛾
315 + 12 → 327 + 3

327 ≠ 330
+ 𝑝11 → 𝑂815
327 = 327

𝑁714

Correta:

Referências: Физика космоса / глав. ред. Сюняев Р.А. Издание второе, переработанное и
дополненное. [Física do Espaço/ Editor chefe - R.A. Sunyaev. Segunda edição, corrigida e ampliada]
Moscou: Enciclopédia Soviética, 1986 [Em russo]; Савельев И.В. Курс общей физики. Т.3. Оптика,
атомная физика, атомного ядра [Saveliev, I.V. Curso de Física Geral. Vol.3 Óptica, física atômica,
física do núcleo atômico] Moscou: Nauka, 1970 [Em russo].

FÓRMULAS DAS REAÇÕES FOTONUCLEARES
Os processos de interação de fótons de
alta energia com o núcleo, acompanhados de emissão da um ou mais quanta
Reação:
Verificação

gama, nêutrons, prótons e outros são
chamados de reações fotonucleares.

𝛾 + 𝐻12 → 𝑛10 + 𝑝11
3 + 45 → 33 + 12

𝐻12

48 ≠ 45
→ 𝑛10 + 𝑝11 + 𝛾
48 = 48

Correta:

𝛾+

Reação:

𝛾 + 𝐵𝑒49 → 2𝐻𝑒24 + 𝑛10

Verificação
Correta:

3 + 213 → 180 + 33
216 ≠ 213
𝛾 + 𝐵𝑒49 → 2𝐻𝑒24 + 𝑛10 + 𝛾

216 = 216
Referências: Давыдов А.С. Теория атомного ядра. [Davydov, A.S. Teoria do Núcleo Atômico] Moscou:
Editora estatal de literatura físico-matemática, 1958 [Em russo]; Byrne, James. Nêutrons, Núcleos e Matéria:
Uma Exploração da Física dos Nêutrons Lentos. Dover Publications, 2011.P. 17; Lieser, Karl Heinrich. Nuclear e radioquímica: Fundamentos e Aplicações. John Wiley & Sons, 2008.P. 130.

AS FÓRMULAS DE REAÇÕES NUCLEARES ENVOLVENDO
NÊUTRONS
Reação:
Verificação

𝐿𝑖36 + 𝑛10 → 𝐻𝑒24 + 𝐻13
135 + 33 → 90 + 78

168 = 168
Reação:
Verificação

27
27
𝐴𝑙13
+ 𝑛10 → 𝑀𝑔12
+ 𝑝11
618 + 33 → 639 + 12

651 = 651
Reação:
Verificação

90
89
𝑍𝑟40
+ 𝑛10 → 𝑍𝑟40
+ 2𝑛10
2130 + 33 → 2097 + 66

2163 = 2163

Referências: Esposito, Salvatore. Física do Nêutron para Reatores Nucleares: Escritos inéditos. World Scientific, 2010. P.168; Camilleri, Aidan N. Progresso da Pesquisa sobre Física das Radiações. Nova Publishers,
2008. P. 413.

Reação:
Verificação

22
𝐹919 + 𝐻𝑒24 → 𝑁𝑒10
+ 𝑝11
438 + 90 → 516 + 12

Reação:
Verificação

𝐶612 + 𝐻𝑒24 → 𝑂815 + 𝑛10
270 + 90 → 327 + 33

360 = 360
Reação:
Verificação

238
241
𝑈92
+ 𝐻𝑒24 → 𝑃𝑢94
+ 𝑛10
5922 + 90 → 5979 + 33

6012 = 6012
Reação:
Verificação

239
242
𝑃𝑢94
+ 𝐻𝑒24 → 𝐶𝑚94
+ 𝑛10

Reação:
Verificação

𝐵𝑒49 + 𝐻𝑒24 → 𝐶612 + 𝑛10
213 + 90 → 270 + 33

5913 + 90 → 5970 + 33
6003 = 6003

303 = 303
Referências: Sharma B. K. Química Nuclear e de Radiação. Krishna Prakashan Media, 2001. P. 106

CONCLUSÃO
O conhecimento da FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA não só
ajuda a compreender o mundo no começo da sua manifestação, os princípios de sua existência, mas, sobretudo,
a perceber a relatividade e a ilusão de
todos os processos que acontecem, a
temporalidade e a imaterialidade da
existência, o caráter global e a importância do mundo espiritual para o homem. A matéria não tem sentido interno, mas apenas manifestação externa, é por isso que as pessoas nunca
pensam na estrutura interna das coisas,
mas as consideram “garantidas”. Tudo
o que o homem vê no mundo ao seu
redor, começando pelo seu corpo que,
como uma concha estranha ao seu nascimento, termina com a luz dos inícios
que pereceram há muito tempo - isso é
apenas resultado da interação temporal
das partículas Po fantasmas, partículas
fantasmas deste mundo, que aparecem
por um curto período de tempo como
uma fumaça leve e desaparecem imediatamente. Tudo o que oprime o ho-

mem neste mundo, começando com
pensamentos compulsivos, emoções
agressivas e terminando com desejos
estereotipados de consumo e egoísmo
- tudo isso é resultado da escolha do
homem em favor do campo séptico - o
sistema material inteligente que explora a humanidade estereotipadamente. Mas se o homem faz uma escolha em favor da sua natureza Espiritual, então ele obtém a vida eterna. E
não há religião nisso, mas apenas o conhecimento da física e seus princípios
fundamentais primordiais.
Falta às pessoas modernas uma coisa visão holística do mundo, visão a partir da perspectiva do observador Espiritual, Personalidade, que tem um
enorme potencial espiritual - a força de
Allat (Alma). O sistema (campo séptico) chama a atenção do homem para
problemas imediatos, estreitando sua
consciência até o ponto da existência
temporal. O sistema divide as pessoas,
fazendo-as sofrer e viver no passado
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ou no futuro, focando sua atenção durante o dia em tudo o que é possível,
mas não em seu componente espiritual, porque ali reside a verdadeira liberdade do homem de correntes de lavagem cerebral do mundo material. O
mundo material é vazio em sua essência, portanto, qualquer que seja o sucesso que o homem obtenha aqui - poder, posses, manipulação das massas
ou de seus semelhantes - como resultado, tudo se transformará em um vazio sem sentido, esforços gastos em
vão em favor do campo séptico da natureza animal. Nos sonhos sobre o futuro ou nas reclamações sobre o passado não há amanhã. Amanhã é apenas o dia sucedendo a noite e o corpo
humano envelhece apesar do sentimento interior do homem que ainda
nem sequer começou a viver.
O campo séptico apenas estimula e
provoca, mas são as pessoas que tomam medidas com base nas suas próprias escolhas. A fim de mudar o
mundo para melhor, devemos apenas
começar com nós mesmos, ignorando
o sistema. Devemos nos unir com outras pessoas na base do Conhecimento primordial. Não devemos jogar com o sistema que complica tudo,
mas ter coragem para mudar radical-

mente a situação. Deveríamos, pelo menos, começar por não multiplicar o mal
e não reforçar o sistema de consumo.
mas sim promover valores espirituais e
morais por qualquer meio, dia após dia.
(Nota: para mais informações, consulte
o livro “AllatRa”, nas últimas 50 páginas). Mude as condições e tudo vai mudar!
A FÍSICA PRIMORDIAL DA ALLATRA dá uma compreensão dos princípios
fundamentais, graças aos quais é possível
levar a ciência a um nível completamente
novo e, em grande medida, facilitar a vida
da civilização humana, direcionandopara o desenvolvimento moral e espiritual. Hoje, a comunidade mundial enfrentou a situação quando tudo é levado à
beira do abismo. A maioria das pessoas
tem medo de mudar o sistema não porque
não veem a sua nocividade, mas porque
não veem outra solução, uma ordem
mundial justa, o apoio para as suas ações
espirituais. Mas o paradoxo é que o seu
principal suporte não está na constante
excitação do seu próprio campo séptico
(pensamentos sobre o sofrimento sem
fim), mas na força que pode controlar o
campo séptico e essa força é a natureza
espiritual do homem. Porque toda transformação neste mundo depende do poder
do potencial interior e do seu ponto de
aplicação!
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