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ПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА містить в собі базові
знання первинних основ фізики
фундаментальних частинок, закономірностей їх взаємодії. Це дійсно
еволюційний прорив для світової
науки, яка перебуває нині на стадії
дослідження епохальних відкриттів столітньої давності. Ці знання
стосуються всього спектру фундаментальних і міждисциплінарних досліджень у різних наукових
галузях: від фізики мікросвіту до
космології, в тому числі розкривають унікальну інформацію про першооснови фізики нейтрино, астрофізики елементарних частинок.
Що таке фундаментальні частинки? З чого складаються елементарні частинки? Як ними керувати?
Звідки з'являється і куди зникає видима матерія? На чому побудовані
закони гравітаційної взаємодії? З
чого складається темна матерія? Як
створити живий та неживий об'єкт?
Як забезпечити людству автономне
життя в екстремальних кліматичних умовах на Землі і в космосі?
На усі ці і багато інших питань відповідає СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА
АЛЛАТРА, яка розкриває фундаментальні основи елементарних
частинок та космології в цілому.
Завдяки СПОКОНВІЧНІЙ ФІЗИЦІ
АЛЛАТРА будь-які експерименти
можна прорахувати з абсолютною
точністю, а не гадати і передбачати,
нарікаючи на невраховані фактори.
Сьогодні у світі колосальні кошти
йдуть на утримання різних науково-дослідних лабораторій, в яких
за допомогою дорогого устаткування і матеріалів вчені намагаються
створити певні умови для того, щоб,
по суті, перевірити свої здогадки,
провести спостереження, зробити

припущення та вивести формули...
з похибками. Але змініть умови,
і багато що зміниться. Простий
приклад. У звичайних умовах дистильована вода поводиться як діелектрик (речовина, що практично
не проводить електричний струм).
А під час сонячного затемнення
вона поводиться як електроліт (речовина, що проводить електричний
струм). Змінилися умови − ось вам
і новий результат!
Ознайомившись з розрахунковими
таблицями, що вказують на неточності (примітка: див. далі в доповіді), можна зрозуміти, скільки
елементарних помилок допускається в науці при подібних спостереженнях, які похибки результатів
дорогих експериментальних досліджень і як вони легко усуваються,
коли знаєш основи СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА. Навіщо
будувати той же Великий адронний
коллайдер, якщо будь-який школяр,
знаючи основи СПОКОНВІЧНОЇ
ФІЗИКИ АЛЛАТРА, на планшетному комп'ютері зробить абсолютно точні розрахунки взаємодії елементарних частинок в будь-яких
умовах? Було б набагато гуманніше
направити ці величезні кошти, які
сьогодні витрачаються на дорогі
дослідження, на реальну допомогу
нужденним, враховуючи, скільки
людей у сучасному світі змушені
існувати за межею бідності.
Завдяки СПОКОНВІЧНІЙ ФІЗИЦІ АЛЛАТРА людство може здійснити еволюційний стрибок у науці, оскільки фізика знаходиться
в основі природознавства. СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА
дозволяє проводити якісно нові дослідження і здійснювати відкриття
в різних наукових галузях, робити

Безумовно, це якісно змінить життя
людської цивілізації в цілому. Атомні електростанції зникнуть через
непотрібність. Нафта, газ та інші
нині відомі джерела енергії втратять
свою актуальність внаслідок трудомісткості їх видобутку, зберігання,
вичерпності даних ресурсів, їх екологічної небезпеки. Використання

Для людства це відкриває можливість формування абсолютно нового укладу життя, в якому
зникнуть поняття нужди, голоду,
необхідності важкої, виснажливої
людської праці для життєзабезпечення всім необхідним. У людей
з'явиться більше вільного часу.
Споживчий ринок зникне за непотрібністю, адже будь-яку річ, їжу,
одяг, будинок, машину кожна людина зможе виробляти самостійно,
безкоштовно і в необхідній кількості. У таких умовах можливий
якісно новий перехід цивілізації
в русло духовного саморозвитку,
масштабного наукового пізнання
світу і себе. Але існує й небезпека використання таких відкриттів
в егоїстичних цілях. Як відомо,
шкода чи користь від будь-якого
епохального відкриття перебуває
на чаші терезів домінації того
чи іншого світогляду більшості:
егоїстичного (споживацького)або
духовно-творчого вектора мислення.
Все в цьому світі складається з елементарних частинок. А коли є знання про те, з чого саме складаються
елементарні частинки і як цим керувати, то можна створювати будь який неживий і живий об'єкт, копіювати і клонувати його (в тому числі
отримувати організми, що ідентичні за двома ознаками: за фенотипом
та за генотипом), іншими словами,
відтворювати в необхідній якості
і кількості скільки завгодно разів.
Уже зараз, завдяки знанням СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА,
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Знання СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ
АЛЛАТРА відкривають доступ до
невичерпного джерела енергії, яка є
скрізь, зокрема і в космічному просторі. Це відновлювальна енергія,
завдяки якій створюються елементарні частинки, відбувається їхній
рух і взаємодія. Уміння її отримувати і переводити з одного стану в
інший, відкриває нове, безпечне,
легкодоступне для кожної людини джерело альтернативної енергії. Потенціал цього нескінченного
джерела енергії величезний, він набагато більший, стабільніший і безпечніший, ніж потенціал Сонця або
геотермальної енергії. Більш того,
при використанні цього джерела
зникає необхідність накопичення
надлишкової енергії та безпосередньої її передачі споживачеві для
подальшого використання. Адже ця
енергія є всюди, вона може стати
доступною тут і зараз кожній людині за будь-яких умов: як на Землі,
так і в космосі.

невичерпного джерела енергії призведе не просто до скорочення викидів шкідливих газів в атмосферу,
а до утилізації всього виробничого
циклу у зв'язку з новими перспективами якісно інших можливостей
отримання необхідних готових продуктів життєзабезпечення.

ALLATRA

точні розрахунки практично без
витрат. Безумовно, ці еволюційні
знання дають можливість якісно та
по-новому розвивати будь-які наукові дисципліни, зробити грандіозні прориви в квантовій фізиці, біофізиці, хімічній фізиці, геофізиці,
астрофізиці і так далі. Дослідження
в цих наукових галузях на основі
знань СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ
АЛЛАТРА вже дали приголомшливі
результати, зокрема у сфері вивчення нових технологій виробництва і
отримання невичерпної енергії.
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ведуться наукові дослідження по
багатьох напрямах, у тому числі і
в галузі новітніх біотехнологій, які
дозволяють відтворювати різні живі
організми, чи то дрібну двокрилу
комаху – мошку, чи велику тварину.
У перспективі можна покращувати
і навіть створювати абсолютно нові
живі організми із заданими характеристиками та властивостями.
Безумовно, це один із магістральних напрямків науково-технічного
прогресу, який сприятиме прискоренню рішень багатьох завдань,
наприклад, у галузі забезпечення
продовольством, у поліпшенні екології, якості медицини та медичного обслуговування. Під впливом
новітньої біотехнології, заснованої
на знаннях СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА, медицина може
стати точною наукою. Причому з
чітким розумінням процесів, що
відбуваються в живому організмі
не тільки на рівні молекулярних і
генетичних процесів, а й на рівні
взаємозв'язку елементарних частинок. Вже зараз розробки вчених
Міжнародного громадського руху
«АЛЛАТРА» вказують на те, що
пролонгування людського життя
за видову межу - абсолютна реальність сьогодення.

Fig.1 (A) Wildtype fly. (B,C) Flies
[syn1, syn2] were
synthesized from the
WT fly.
Фото 1. (А)
Дрозофіла дикого
типу [WT], яка була
використана як
платформа для синтезу нових мушок
[syn1, syn2] (B,C).

тощо зробить життя людства якіснішим, повноцінно забезпечить усім
необхідним для життєдіяльності.
Більш того, це звільнить людей від
важкої роботи, від цілого ланцюжка
циклів промислового виробництва
і пов'язаних з цим проблем, дасть
можливість зберегти навколишнє
середовище, відновити та примножити багатства флори і фауни.

Не потрібно буде використовувати величезні земельні угіддя, щоб,
наприклад, виростити пшеницю,
а потім піддавати її обробці, пропускаючи через цілий цикл різних
технологічних процесів, щоб в результаті отримати готовий їстівний
продукт. Адже з елементарних частинок можна просто отримати той
же смачний, корисний для організму справжній свіжоспечений хліб
із заданими характеристиками і в
будь-якій кількості. Не потрібно вирощувати, а потім вбивати тварину,
щоб в результаті отримати будь-яку
м'ясну страву. Адже все складається з елементарних частинок. Знаючи їх комбінації і закони взаємодії,
можна не тільки виготовити цей
продукт (необхідної якості та з набором корисних властивостей), але
й копіювати його за однією і тією ж
програмою в необхідній кількості.
Використовуючи ці знання, можна
У перспективі СПОКОНВІЧНА і утилізувати усі відходи без шкоди
ФІЗИКА АЛЛАТРА здатна гло- для природи.
бально вирішити проблему забезпечення людства не тільки киснем СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТ
та іншими необхідними хімічними РА при її повноцінному, прискореелементами, але й продовольством, ному розвитку дозволить за короткі
чистою водою, незалежно від гло- терміни вирішити ряд стратегічних
бальних кліматичних змін на Землі життєво важливих завдань для людчи іншій планеті, від видобутку ко- ства не тільки в галузі інноваційної
рисних копалин, сільськогосподар- енергетики,
життєзабезпечення,
ського, промислового виробництва, але і в галузі кліматичного геоіннаявності джерел води тощо. От- жинірингу. На сьогодні людство
римання з елементарних частинок має реальний шанс вижити в умобезкоштовного готового високоя- вах глобальних кліматичних змін
кісного продовольства в необхід- на планеті, які, на жаль, неминучі
ній кількості, чистої води, повітря і в найближчі десятиліття. В галузі

На сьогодні провідні космічні держави, які ще недавно були першовідкривачами космосу, не можуть
повторити навіть своїх грандіозних
успіхів півстолітньої давнини. Нині
пізнання космосу у більшості випадків обмежується непілотованими польотами у ближній космос. А
більшість пілотованих польотів як і
раніше здійснюються в межах термосфери - на висотах не більше 400
км від поверхні Землі, тобто в просторі низької навколоземної орбіти,
внаслідок того, що наука поки ще не
знайшла способів захисту від космічної радіації. Та й самі проблеми
космонавтики багато в чому залишаються невирішеними, починаючи
від фундаментальних досліджень,
технічних питань, закінчуючи суто
прикладними. Ті ж космонавти як і
раніше потребують поліпшення гігієнічних умов, у вирішенні низки
елементарних побутових проблем в
процесі їх перебування на космічній
станції. Адже інженери досі не змогли створити пральну машину і досить практичний душ для космічних
кораблів. В умовах невагомості рідка вода також залишається проблемою, враховуючи чутливість електронного обладнання та приладів на
борту космічної станції. Люди, як і
раніше, не можуть жити автономно
в космосі, оскільки потребують постійного поповнення з Землі свіжих
запасів їжі, води, повітря, запчастин
для ремонту корабля і так далі.
СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТ
РА здатна вирішити не лише ці
проблеми. Це наука, що веде до
еволюційних космічних проривів,
це величезний потенціал для створення нових досліджень і наукових

Доповідь
«Про проблеми та
наслідки глобальної
зміни клімату на
Землі. Ефективні
шляхи вирішення цих
проблем».

Ознайомитися з
доповіддю можна за посиланням:
http://allatra.org/ru/
reports/o-problemahi-posledstvijahglobalnogo-izmenenijaklimata-na-zemle
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Як відомо, абсолютно усі сучасні
технології базуються на фундаментальних наукових дослідженнях, і
важливу роль тут відіграє фізика.
Вчені з тривогою відзначають, що за
останні 50 років у світі не було епохальних відкриттів у галузі природничих наук. На те є багато причин,
але основна криється в інтенсивному розвитку споживацького суспільства. І це включає багато що, починаючи від формування у більшості
людей егоїстичного світогляду, зміни якості освіти нових поколінь у
гірший бік і закінчуючи балансуванням багатьох країн на межі економічного та політичного коллапсу.
І часто, як наслідок останнього, деякі держави займаються банальною
політичною імітацією «престижу»
або досягненням яких-небудь «успі-

хів», які не відображають реальної
дійсності. Безсумнівно, ця ситуація
позначається і на такій важливій для
людства науковій галузі як космічні
дослідження.

ALLATRA

кліматичного геоінжинірингу вже
проведено ряд успішних наукових
досліджень. Були розроблені нові
напрямки, що базуються на знаннях
СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТ
РА. Вже зараз можна сказати, що
нові розробки в галузі кліматичного
геоінжинірингу відкривають широкі
можливості та перспективи для подальшої наукової діяльності в цьому
напрямку. Вони дозволяють провести моніторинг клімату, визначити з
урахуванням багатофакторного аналізу хід подальшого розвитку подій,
пов'язаних з кліматичними змінами,
виявити компенсаторні механізми
природи і запустити необхідні локальні або загальні адаптивні дії,
спрямовані на зміни кліматичних
умов (примітка: докладніше див.
доповідь «Про проблеми та наслідки глобальної зміни клімату на
Землі. Ефективні шляхи вирішення
цих проблем», розміщену на офіційному сайті Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» http://
allatra.org/ru/reports/o-problemah-iposledstvijah-globalnogo-izmenenijaklimata-na-zemle)
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«Те, що здавалося нездійсненним
протягом століть,
що вчора було
лише дерзновенною
мрією, сьогодні
стає реальною задачею, а завтра —
звершенням».
С. П. Корольов

«Ми ніколи не живемо сьогоденням,
все тільки очікуємо
майбутнє і квапимо
його, немов воно
спізнюється, або
закликаємо минуле і намагаємося
його повернути,
немов воно пішло
надто рано. Ми
такі нерозумні, що
блукаємо в часі, що
нам не належить,
нехтуючи тим
єдиним, яке нам
дане».
Блез Паскаль

«Коли маєш у руках
універсальні ключі
(знання про основи
елементарних частинок), то можеш
відкрити будь-які
двері (мікро- і
макросвіту)».

напрямів. Знання СПОКОНВІЧНОЇ
ФІЗИКИ АЛЛАТРА дають принципово нове усвідомлення відповідей
на питання: «На чому літати?», «Як
далеко можна літати?», «У яких
умовах літати і як створити штучну
гравітацію, наближену до земних
умов, на борту космічного корабля?», «Як автономно жити в космосі?», «Як захистити корабель від
космічної радіації?». Вони також
розкривають розуміння суті самого
Всесвіту, який є природною «лабораторією» елементарних частинок і
ставить «експерименти» в умовах,
які неможливі на Землі.
СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТ
РА дає глибше розуміння походження й еволюції Всесвіту. Вона
відкриває нові віхи в галузі космології, квантової фізики, космічної

ІСТОРІЯ
Інтенсивний розвиток СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА почався
ще в 1996 році, коли група вчених
була посвячена в основи цих знань.
Вже перше знайомство зі СПОКОНВІЧНОЮ ФІЗИКОЮ АЛЛАТРА дало розуміння, наскільки ці
знання архіважливі для людства,
але в той же час украй небезпечні
в умовах розвитку споживацького
суспільства. Не секрет, що будь-які
значущі передові наукові розробки
та досягнення, інноваційні технології цивілізації використовуються
в першу чергу з метою створення
нового виду зброї, вдосконалення технологій маніпулювання та
управління свідомістю мас. Відкрито поширювати цю інформацію в
системі споживацького суспільства
тоді уявлялося вкрай сумнівним,
враховуючи ситуацію, що склалася на той момент. Адже в умовах

біології, гравітаційної біології та
біотехнології, планетології, фізики геліосфери і навколоземного
космічного простору, фізики космічних променів, позаатмосферної
астрофізики. Ці знання дозволяють людству подолати іонізуючу
радіацію, УФ-радіацію, проблеми,
пов'язані з вакуумом, подоланням метеоритної небезпеки, зміною магнітного поля, відкривають
можливості для існування людства
на інших планетах в інших гравітаційних умовах і так далі. І це
вже не фантастична перспектива
далекого майбутнього. Це реальне
завтра, а багато в чому вже і сьогодення. Як кажуть, коли маєш в
руках універсальні ключі (знання
про основи елементарних частинок), то можеш відкрити будь-які
двері (мікро- і макросвіту).

духовно-моральної кризи, масової
неосвіченості суспільства в цих
питаннях, все більшої узурпації
влади світовою елітою, зокрема і в
галузі контролю над розвитком науки, ці важливі для людства знання
могли б перетворити на інструмент
формування влади. Тому тривалий
час ця інформація широко не розголошувалася, але наукова робота,
дослідження у різних напрямках на
основі СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ
АЛЛАТРА не припинялися. Проте
з часом стало зрозуміло, що з урахуванням нових фундаментальних
знань і перспектив, що відкриваються, необхідно створювати такі
незалежні від світових політичних і
жрецьких амбіцій умови, які сприяли б вільному вивченню науки і залученню до фундаментальних розробок більше прогресивних вчених
світу, причому що спеціалізуються
не тільки у сфері фізики, але і в суміжних наукових напрямах.

ному руслі. Більш того, як показує
практика, ці книги почали сприяти
широкомасштабній зміні вектора
мислення суспільства зі споживацького формату в духовно-моральний,
творчий вектор.
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В результаті, надані в книгах знання об'єднали на духовно-моральній
основі безліч порядних, розумних,
талановитих, сумлінних людей із
різних країн світу. Усе це перейшло в масовий всенародний рух
міжнародного рівня - Міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА»
(www.allatra.org). Це багаторазово
розширило можливості оповіщення
світову громадськість про загрози
та ризики, що насуваються, дозволило залучити і підключити порядних, талановитих вчених до розробки нових перспективних напрямків
у науці на основі СПОКОНВІЧНОЇ
ФІЗИКИ АЛЛАТРА. Це люди Честі і Совісті, які прийшли в науку
не заради грошей і слави, а заради
розвитку самої науки на благо суспільства, заради вищих гуманних
цілей. Це той духовно-інтелектуальний фундамент незалежної світової
науки, який дозволяє в нинішніх
умовах оперативно вирішити багато
глобальних проблем, серед яких виклики, загрози і ризики сучасності,
зокрема і загальнопланетарного характеру.

ALLATRA

Завдяки серії художньо-публіцистичних робіт Анастасії Нових, у
яких висвітлені духовно-моральні
аспекти відродження творчого суспільства, шляхи самостійного духовного вдосконалення людини на
основі споконвічних знань, широке
коло світової громадськості отримало доступ і до деяких базових понять нової фізики. Основна закладка знань СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ
АЛЛАТРА була зроблена Анастасією Нових у роботах «АллатРа» і
«Езоосмос» (всі книги викладені автором у вільному доступі в мережі
Інтернет). Багато базових розуміннь
складних фізичних процесів у цих
книгах були викладені нею в алегоричній формі, зручній для розуміння широкому колу громадськості.
Таким чином, ці фундаментальні
знання, що зачіпають різні сфери не
тільки фізики, а й інших наукових
дисциплін, стали доступні прогресивній світовій громадськості, яка
проявляє інтерес до духовно-моральних основ людства, самопізнання, саморозвитку, розширення
кругозору знань у різних напрямках
науки. Знання, викладені у книгах
Анастасії Нових, привернули увагу активної частини інтелігенції.
Вони зацікавили багатьох розумних
людей, що живуть на Совість і бажають сприяти розвиткові суспільства винятково в духовно-мораль-
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Результати наукових досліджень у
багатьох напрямках на основі знань
СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА дали фактичне розуміння
природи походження таких фізичних явищ як: час, простір, маса,
гравітація, електрика, магнітне
поле, світло і багатьох інших. На
сьогодні, враховуючи наявну велику базу інформації, досвід застосування СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ
АЛЛАТРА в різних наукових сферах, у тому числі в галузі геофізики
(зокрема, у розробках, що стосуються нових методів досліджень у
сейсмології, вулканології і кліматичному геоінжинірінгу), з'явилася гостра необхідність відкритіше
заявити про певну інформацію, засновану на знаннях СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА. Це вимушена заява пов'язана з виявленням
небезпечного ступеню назрівання
надзвичайної ситуації, обумовленої входженням планети Земля в
цикл необоротних кліматичних
змін та існуючими ризиками і загрозами для людства в найближчі
десятиліття (примітка: докладніше див. доповідь «Про проблеми та
наслідки глобальної зміни клімату
на Землі. Ефективні шляхи вирі-

шення цих проблем», розміщену на
офіційному сайті Міжнародного
громадського руху «АЛЛАТРА»).
І найбільше це пов'язано з ситуацією, що склалася у світовому суспільстві нині, і зі здоровою оцінкою розвитку подій у найближчому
майбутньому з урахуванням змін,
привнесених самими людьми в суспільні відносини.
Доповідь «СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА» призначена для початкового ознайомлення учасників
Міжнародного громадського руху
«АЛЛАТРА» з різних країн світу з
фундаментальними основами СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА.
Це всього лише «азбука» основ елементарних частинок. Але цього достатньо, щоб розумні люди збагнули
суть і важливість цього питання і,
зіставивши цю інформацію, змогли
зробити свої незалежні висновки.
Для кращого розуміння учасниками
основ СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ
АЛЛАТРА в процесі розгляду тих чи
інших загальноприйнятих наукових
теорій і фактів, в цю доповідь спеціально була введена термінологія з
книг Анастасії Нових, що характеризує основні базові поняття.

АТОМИ
Вчення про Велику порожнечу, про
дискретну (переривчасту) будову матерії, про неділимі частинки
було відоме людям у різних епохах і
культурах. У глибоку давнину воно
було цільним і відображало духовні
та матеріальні основи світу і людини. Чим більше ці знання проходили через призму споживацького егоїстичного мислення, політичного і
релігійного фанатизму, тим більше
втрачалася їх первинна суть, вносилися спотворення та непорозуміння
в фундаментальні основи.

Наприклад, на Сході люди знали про
неділимі частинки з давніх часів.
Уявлення про те, що світ складається з «Великої порожнечі», «зерен
По», було присутнє у людей, завдяки духовним знанням, ще за тисячі
років до того, як згідно з сучасними
поглядами «основоположник» атомістики, давньогрецький філософ
Демокріт (бл. 460 р. до н.е. - 370 р.
до н.е.), популяризував у Греції відоме на Сході вчення про існування

дрібних невидимих частинок, з яких
складаються всі навколишні предмети. Ці фундаментальні неділимі частинки в давнину називали атомами.
Древнє розуміння атома, як основи
світобудови, якісно відрізнялося від
сучасного розуміння, в якому атомом
іменують всього лише найменшу частину хімічного елемента. Як відомо, давньогрецьке слово «atomos»
(грец. Άτόμος) означає буквально
«неділимий», тобто частинку, яка не
ділиться на менші частини. В Стародавню Грецію це поняття прийшло зі
Сходу. Наприклад, у Стародавній Індії було слово Атман (також Атма) як
позначення «єдиного і неділимого».
Також в санскриті присутнє таке
поняття як «ану». На санскриті слово «ану» («атом») є титулом
вищого творця - Брахми (в перекладі з санскриту слово «Брахма»
означає «священна сила, що надає
дію»), про який згадується, що він
є найдрібнішим атомом, також як
і безмежним, всеосяжним Всесвітом, в тому сенсі, що з нього складається все.

& У перекладі з однієї з найдавніших мов - санскриту - слово «Atman»
(Аtma) спочатку означало поняття нематеріального характеру: «душа,
божественна сутність, всесвітнє духовне начало, вічність». Поняття
«Атма» в основному використовувалося в концепції, що пояснює будову
цілісного світу від макро- до мікрооб'єктів.
Література: Філософія: Енциклопедичний словник / гол. ред. Івіна А.А. — М.: Гардарики, 2004; Нова
філософська енциклопедія: в 4 т. / гол. ред. Стьопін В.С. — М.: Думка, 2000-2001.

& В індуїзмі Брахма - це непізнаваний принцип Всесвіту, із суті якого все
виходить і все в нього повертається, вічний, безначальний і нескінченний. В
архаїчних формах Брахма виступав також як первинне найвище божество, яке
відповідальне за акти творіння (відродження) - творення, збереження і руйнування матеріальних боків усіх речей.
Література: Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. Іллічов Л. Ф., Федосєєв П. Н., Ковальов С. М., Панов В. Г.— М.: Радянська енциклопедія, 1983; Нова філософська енциклопедія: в 4
т. / гол. ред. Стьопін В.С. — М.: Думка, 2000-2001.
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утворювали об'єкти тимчасові та
такі, що сприймаються". Основу неподільних частинок та їх зв'язок між
собою здійснює сила нематеріального характеру. В одній точці простору
може виявитися велика кількість параману. (Примітка: див. далі по доповіді
про реальні та фантомні частинки
По[прим. перекл. – позначає найдрібніші неподільні частинки, також див.
В Індії найдрібніші частинки світо- доповідь англ. та рос. мовами], силу
будови називали параману (на сан- Аллата).
скриті ану, параману - «найтонший»,
«найдрібніший»), і використовували Відгомони цього древнього вчення,
це позначення як розуміння, що таке яке існувало на Сході, відбилися в
мінімальний «будівельний блок Всесві- різних індійських збірниках літету». У різних школах індійської думки ратури, зокрема і в зібранні «Вайзбереглися згадки, що кожен з парама- шешика-сутра», де згадується про
ну містить в непроявленому вигляді гранично малу частинку, яка має
характерні якості всіх елементів, які сферичну форму (парімандалья) і
проявляються при створенні матері- є постійною незмінною першоприальних сполук - скандхи. У перекладі чиною речей, носієм «кінцевих відз санскриту «skandha» (мовою палі - мінностей», субстратом постійних
«khandha») означає «купа», «зв'язка», якостей, мінімальною величиною
«група», «агрегат» або, висловлюю- речовини елементів. За давнім вченчись сучасною мовою, - «кластер». У ням, усі речі складаються з «ніщо»,
стародавніх індійських вченнях вказу- а межею поділу матеріальних ревалося, що унікальними властивостя- чей, елементарною частинкою свіми цих частинок є їх непроникність і тобудови є атом. Сукупність цих
щонайтонший стан,завдяки чому вони найдрібніших частинок і є матерією.
здатні перетинати Всесвіт вздовж і Після уважного ознайомлення з довпоперек за одну лише мить. Незмін- повіддю «СПОКОНВІЧНА ФІЗИні, несприймані, неподільнічастинки КА АЛЛАТРА», всі ці древні знанУ стародавніх народів Месопотамії (жителів Шумера та Вавилонії)
Ану також вважався вищим верховним богом, шанованим з давніх часів. Спочатку він був пов'язаний з
богинею Кі. Досі на Сході (в Індії,
Китаї, Японії) зберігся термін «кі»,
який використовується для позначення енергії.

& Стародавній Єгипет
Один з найдавніших богів першотворіння в єгипетській міфології носив ім'я
Атум (Ра-Атум). Цікаво, що так це слово звучить згідно з трактуванням
перекладачів. Насправді достеменно відомо лише те, що в давньоєгипетській
мові голосні не відбивалися в письмовому вигляді, тобто слово Атум було зображено тільки знаками, що позначають приголосні. З міфології відомо, що Атум
символізував початкову й вічну єдність всього сущого, що він виник сам із себе,
з первинного хаосу в образі змії. Образ змії в русі, як правило, в давнину позначав
хвильову структуру або ж спіраль. У священній книзі стародавніх єгиптян, яку
вчені нині умовно назвали «Книга мертвих», в 175 главі є згадка, що Атум каже
богу Осірісу про кінець світу, що все створене він знову зруйнує, а сам знову перетвориться на змію. Атума рука, що творить, є Іусат («найбільша серед тих,
хто виходить»). Це одна з перших древніх богинь, згаданих у давньоєгипетській
міфології, праматір усіх богів. Її ототожнювали зі священним деревом Життя
і Смерті. У давньоєгипетському мистецтві її зображували як жінку, на голові
якої знаходився знак АллатРа (коло і півмісяць).
Література: Гладкий В.Д. Стародавній світ. Енциклопедичний словник. У 2-х томах. ‒ М.: Центрполіграф,
1998; Hart, George. A Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses. London: Routledge, 2006.

У цьому вченні атоми розглядалися
як первинні, «найдрібніші неподільні, непроникні, незмінні, що не виникають,не зникають і не містять в
собі порожнечі».
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Як відомо, древнє вчення про атоми
популяризував на Заході Демокріт
зі своїми однодумцями. Він довгі
роки подорожував по Сходу і вивчав
світогляд, священні знання різних
народів. Жив в Індії, Вавилоні, Персії, де був накопичений тисячолітній багатий досвід духовної спадщини людської цивілізації, у тому
числі той, що включає поняття про
устрій світу і людини, про Землю,
про далекі зірки, Велику порожнечу і Всесвіт. Демокріт був на сході
Африки ‒ в Ефіопії, жив у Єгипті, в

цій скарбниці стародавніх наукових
і духовних знань Давньоєгипетської
цивілізації. Він спілкувався з єгипетськими жерцями ‒ хранителями
таємниць стародавніх манускриптів. Не дивно, що світогляд даної
людини відображав його власне розуміння відгомонів древніх знань,
почерпнутих у подорожі по Сходу.
А якщо ще врахувати неточності
перекладу, інформацію, пропущену
через призму традиційного мислення і особливостей культури Заходу,
то можна зрозуміти, чому в ці древні
знання привносять ще більше спотворень з плином часу. І проте...

ALLATRA

ня стануть вам цілком зрозумілими,
обгрунтованими на рівні сучасної
фізики. Більш того, у вас сформується цілісне розуміння їхньої суті, усунуться суперечності, які були властиві різним древнім школам Сходу, що
вивчали ці споконвічні знання.

Демокрíт Абдерський
(Δημόκριτος;
бл. 460-370 рр. до н. е.)

Левкіпп (Λεύκιππος;
500–440 рр. до н.е.)

& Згідно з поглядами давньогрецьких філософів Левкіппа і Демокріта існують тільки атоми і порожнеча: «У всьому світі поширена божественна субстанція із своєрідних атомів щонайтоншої
властивості»; «...частинки цієї поширеної в повітрі субстанції»; «до істини належать тільки
неподільні (атоми) і порожній простір».
Література: Реальний словник класичних старожитностей. Гол. ред. Любкера Ф., Геффкена Ф. Й., Цібарта Е. ‒ Лейпциг: Тойбне., 1914.

& «Зіткнення атомів у порожнечі, вважали атомісти, породжувало вихор, який був початком
світоутворення. Мислення інтерпретувалося як наслідок певних рухів атомів».
Література: Словник античності. / гол. ред. Ірмшер Й., Йоне Р. Пер. з нім. — М, Прогрес, 1989.

& Знання, запозичені Демокрітом з давніх духовних вчень Сходу (про Велику порожнечу і неподільну частинку, що володіє істинним буттям, що не руйнує і не виникає), перероблені ним у вчення «атомістичний
матеріалізм»:
• Початок Всесвіту ‒ атоми і порожнеча, все ж інше існує лише в думці.
• Лише в загальній думці існує солодке, в думці ‒ гірке, в думці ‒ тепле, в думці ‒ холодне, в думці ‒ колір,
насправді ж існують лише атоми і порожнеча.
• Існують першопричини, нескінченні за кількістю, але неподільні через занадто малу величину. Ці мінімальні
першотіла ‒ атоми...
• Чи можуть різні тіла складатися з одних і тих самих атомів? Так, можуть. Як з одних і тих же літер
пишуться різні книги.
• Атоми є субстанціями, що не взаємодіють на інших і що не піддаються впливу. Розсіяні в порожнечі, коли
вони наближаються один до одного або наскакують, або зачіпляються один за одного, то з цих конгломератів
атомів одне здається водою, інше ‒ вогнем, третє ‒ рослиною, четверте ‒ людиною.
• У первинному хаосі атомних рухів у Великій Порожнечі... утворюється вихор.
• Світів - безліч, вони різні за величиною, з'являються з нескінченної порожнечі, виникають і гинуть... В одних
світах немає ні Сонця, ні Місяця, в інших ‒ Сонце і Місяць більші за розмірами, ніж у нас, а в деяких їх більша
кількість. Відстані між світами неоднакові; крім того, в одному місці світів більше, а в іншому ‒ менше.
Одні світи ростуть, інші досягли розквіту, треті вже йдуть на спад. В одному місці світи зароджуються, в
іншому ‒ зникають... Деякі світи не мають тварин і рослин і зовсім позбавлені вологи.
• Є два роди пізнання: один істинний, інший темний. До темного належать усі наступні види пізнання: зір,
слух, нюх, смак, дотик. Що ж стосується істинного пізнання, то воно абсолютно відмінне від першого.
Література: Таранов П.С. «120 філософів: Життя. Доля. Вчення. Думки»: Універсальний аналітичний довідник з історії філософії в
2 т., – Сімферополь: Реноме, 2005.
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Френсіс Бекон
(Francis Bacon;
1561‒1626)

Епіку́р
(Επίκουρος; 342/341
до н. е., Самос, 271/270
до н. е., Афіни)

Анаксагор
(Ἀναξαγόρας;
м. Клазомен, бл.
500‒428 до н. е.)

Тит Лукрецій Кар
(Titus Lucretius Carus,
бл. 99 до н. е. ‒ 55 до н. е.)

Сьогодні новим поколінням позиціонують Демокрита як засновника
атомістики (вчення про дискретну
будову матерії) і матеріалістичної
філософії, як то кажуть, сховавши всі
кінці на цьому імені і не сильно вдаючись у подробиці про запозичення Заходом древніх знань Сходу. Як зазвичай буває в таких випадках, публічно
констатується «факт», що донині не
збереглося жодної роботи цього стародавнього вченого, що залишилися лише цитати і критика його ідей,
праць, згаданих у творах пізніших античних авторів.
Як би там не було, але вчення про
неподільні частинки, про дискретність матерії продовжувало існувати
в різних світоглядних школах як на
Сході, так і вже на Заході, де кожен
трактував його по-своєму. Наприклад, на Сході в VII-IX ст. вчення
про неподільні частинки, про будову речовини, простору і часу було
відомо в арабо-мусульманському
світі завдяки мутакаллімам. На Заході атомізм простежується в роботах давньогрецького філософа
Епікура, римського філософа Тита
Лукреція Кара, у вченні про гомеомеріях (від грецького слова «ὅμοιος»
‒ «подібний», і «μέρος» ‒ «частина») давньогрецького філософа,
математика, астронома Анаксагора,
давньогрецького натурфілософа Архелая, у вченні, точніше математизованій версії атомізму, грецького
філософа Діодора Крона, у вченні
про трикутники давньогрецького
філософа Платона і так далі. Кожен,
хто займався цим питанням, вважав
за необхідне назвати це своїм вченням, привнести в нього своє розуміння від розуму, часто помилкове.
Відповідно, така спотворена спадщина вводила в світ ілюзій і оману майбутні покоління, формуючи
тим самим науку спостереження
зовнішніх проявів без розуміння внутрішньої суті процесів.

У XVI столітті англійський філософ («родоначальник англійського
матеріалізму»), впливовий політик, лорд-канцлер Френсіс Бекон
(Francis Bacon; 1561-1626), спираючись на ідеї Демокрита, вніс
ще більше спотворень у суть цих
знань. Він представив матерію як
активну і незнищувану, вважаючи,
що немає «цеглинок» матерії, що
її подільність, на його думку, має
бути нескінченною. По суті, навіть
у визначенні цілей науки ця людина
відображала свої егоїстичні амбіції.
Він вважав, що метою науки є збільшення влади людини над природою,
як бездушним матеріалом, який повинен бути використаний людиною.
Подібні вислови не новина для тих,
хто знає історію світової політики і
знає як у закуліссі, на світовій політичній кухні, готуються насправді
події і політичні «страви» брехні
для народів. Не дивно, що досі деякі
політики вважають свій електорат,
тобто народ, бездушною біомасою.
Були й інші люди, які поширювали
ці знання через своє розуміння і світовідчуття. Наприклад, в XVII столітті П'єр Гассенді (Pierre Gassendi,
1592-1655) ‒ французький філософ,
священик римської церкви, професор, який працював у галузі історії
(дослідження стародавніх текстів),
математики, астрономії, механіки.
Його роботи з анатомістики ‒ це,
по суті, переказ атомістики Епікура
упереміш зі своїм розумінням, властивим загальноприйнятим теологічним думкам цього регіону та епохи.
Гассенді ввів для Заходу поняття
молекули (латинське слово «moles»
означає «маса», зі зменшувальним
суфіксом «cula» ‒ «маленька маса,
частинка») як малої маси, первинного з'єднання атомів, які набували
нових властивостей. Треба відзначити, що в середні віки науковою
мовою на Заході (мовою теологів,
юристів, медиків) вважалася латин-

Михайло Ломоносов під впливом
праць різних вчених, зокрема і Роберта Бойля, створив молекулярно-кінетичну теорію тепла, атомно-кінетичну концепцію про дискретну
будову матерії і найдрібніші неділимі частинки, які назвав у працях
«елементами». У своїй дисертації
«Елементи математичної хімії» він
пише: «Елемент є частина тіла, що
не складається з яких-небудь інших
менших і таких, що відрізняються
від нього тіл... Корпускула є з'єднанням елементів, що утворює одну
малу масу». Він описував у своїх
роботах ті ж древні знання, тільки в
своїй інтерпретації, і виходив з особистого розуміння. Наприклад, про
принцип збереження сили (енергії),
є така його згадка, що всі речовини
складаються з корпускул ‒ молекул,
які в свою чергу є «з'єднанням» елементів, тобто атомів. Самі атоми є
кулястими частинками, що обертаються. У його роботах простежуються ті ж древні знання, що одним
із фундаментальних принципів світобудови є обертальний рух (примітка:
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У цю епоху була ціла плеяда вчених,
які вивчали стародавні відомості
про найдрібніші неподільні частинки і дискретність матерії, відштовхувалися від них в поясненні картини
світу. Вони захоплювалися ними,
критикували. Але ці міркування про
власне розуміння цих древніх знань,
так чи інакше, знайшли відображення і в їхніх роботах. Це, наприклад,
такі вчені як: італійський фізик,
астроном, філософ і математик Галілео Галілей (Galileo Galilei, 15641642); італійський монах, філософ
Джордано Бруно (Giordano Bruno,
1548-1600); французький філософ,
фізик, математик Рене Декарт (Rene
Descartes, 1596-1650); голландський
астроном, фізик, математик Християн Гюйгенс (Christiaan Huygens,
1629-1695), учнем якого був німецький філософ, фізик, математик
Готфрід Лейбніц (Gottfried Wilhelm
Leibniz, 1646-1716); англійський

фізик Ісаак Ньютон (Isaac Newton,
1643-1727); ірландський хімік, богослов Роберт Бойль (Robert Boyle,
1627-1691) та багато інших. Звичайно, що їм на зміну прийшли нові покоління, і вивчаючи їхні праці, знову
підхоплювали інформацію про неподільні частинки, але вже пропорційно загальноприйнятим поглядам
і світогляду епохи свого покоління.
Праці того ж Лейбніца вплинули на
багатьох німецьких вчених, серед
яких був і німецький вчений-енциклопедист, математик Християн
Вольф (Christian Freiherr von Wolff,
1679-1754). У останнього свого часу
слухав курс у молодому віці майбутній російський вчений-енциклопедист світового значення, фізик, хімік, мінеролог Михайло Ломоносов
(1711-1765), який проходив додаткове навчання в Європі.
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ська, тому вся наукова термінологія,
по суті, була латинізована. Враховуючи, що слово «атом» вважалося
грецького походження, то воно було
вилучено зі звичайного обігу та замінено на латинське «корпускула»,
що означало «частинку», «тільце»
(«corpusculum», зменшувальне від
латинського слова «corpus» — «тільце, частинка, крихітне тільце»).
Цей термін позначав найдрібнішу
частинку матерії або ефіру. Так в
XVII-XVIII ст. в природничонаукових системах з'явилися атомістичні
(корпускулярні) теорії. Згідно з корпускулярною філософією Гассенді,
атоми являють собою нескінченно
малі, невловимі, незнищувані частинки, з яких складаються усі тіла.
Між ними знаходиться порожній
простір, атоми діють один на одного,
рухають і рухаються, з'єднуються в
структури — молекули. Він вважав,
що атоми — першооснова усіх речей, створені богом, і навіть світло і
теплота складаються з атомів.

П'єр Гассенді
(Pierre Gassendi;
1592‒1655)

Михайло Васильович
Ломоносов
(1711‒1765)
«Якщо ти хороше
зробиш з працею,
праця минеться,
а хороше залишиться,
а якщо зробиш щось
лихе з насолодою,
насолода минеться,
а лихе залишиться»
М.В. Ломоносов

«Елементи
математичної
хімії», дисертація
М.Ломоносова
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Джон Дальтон
(John Dalton;
1766‒1844)

Джон Дальтон
«Новий курс хімічної
філософії»
(1808)

Дмитро Іванович
Менделєєв
(1834‒1907)
«Наука тільки тоді
сприятлива, коли ми її
приймаємо не тільки
розумом, а й серцем».
«Істина відкривається у тиші тим, хто її
розшукує».
Д.І. Менделєєв

див. книгу «АллатРа» про спіральний
рух). І як напишуть про нього сучасні вчені, «він перебував біля витоків
загального закону природи і заклав
фундамент картини природознавства XIX століття», «його роботи
багато в чому передбачили фундаментальні закони, відкриті набагато
пізніше і сучасне уявлення про дискретну будову матерії».
То чому сучасне людство знає про
атом не як про фундаментальну
неділиму (безструктурну) частку
матерії, а просто як про найменшу
частинку хімічного елемента, що
зберігає його властивості? Сьогодні
в історії сучасної науки вважається, що відродив атомізм і фундаментально ввів у науку поняття про
атом один із відомих учених початку XIX століття - англійський хімік,
фізик, натураліст Джон Дальтон
(John Dalton; 1766‒1844). Насправді
цей чоловік, який знав стародавню
концепцію про неділимі частинки ‒
атоми, грунтовно спотворив для майбутніх поколінь залишки давнього
вчення і саме поняття атома як такого. У сучасному розумінні це спотворення рівносильно, якщо зараз взяти
терміни фізики високих енергій (ті ж
поняття невидимих бозонів, їх цілочисельних спінів) і використовувати
ці поняття через непорозуміння суті
і функцій для пояснення структури
звичайних видимих хімічних сполук. Наприклад, взяти хімічну сполуку води (Н2О), як цілком відчутну
речовину, і ввести у визначення, що
кисень - це відтепер і навіки буде
називатися відомим найменуванням
– «бозон», а водень нехай буде називатися «спіном». Тобто, в наявності
повне нерозуміння древніх знань і
спроба застосувати знання про невидимі фундаментальні процеси до
цілком відчутних явищ.

помогою древніх атомістичних
уявлень. Не дивно, що в його концепції було багато протиріч. Наприклад, в праці «Нова система
хімічної філософії» (New System
of Chemical Philosophy, 1808) він
написав таке визначення: «Атоми
‒ хімічні елементи, які не можна створити наново, розділити на
дрібніші частки, знищити шляхом яких-небудь хімічних перетворень. Будь-яка хімічна реакція
просто змінює порядок угрупування атомів». Ті ж хімічні реакції він
став розглядати як зв'язані процеси сполуки і роз'єднання атомів,
щоб пояснити стрибкоподібні зміни складу при перетворенні однієї
сполуки на іншу. Він ввів поняття
«Атомна вага», прийнявши за одиницю атомну вагу водню, запропонував систему хімічних знаків для
«простих і складних атомів» і так
далі.

З одного боку Дальтон своїми працями підштовхнув науку в бік розвитку теоретичної хімії та створення хімічної промисловості. З
іншого боку, подібні його формулювання про атом, які згодом були
загальноприйняті
суспільством,
спотворили саме поняття суті фундаментальної неділимої частинки
матерії. Коли в XIX столітті стало
зрозуміло, що «хімічні атоми» розділяються на дрібніші елементарні частинки, це породило зневагу
майбутніх поколінь до «примітивним знань» давнини, ставлення до
них як до філософії, яка не має нічого спільного з точними науками.
Але справа навіть не в особі цього
вченого. Розуміючи, як і чому наприкінці XIX ст. і початку XX ст.
спотворювали і дискредитували
стародавні поняття «атом», «ефір»
(як поняття, пов'язане з вільною
енергією), разом перекресливши у
Так вчинив і Джон Дальтон. Він майбутніх поколінь бажання глибоспробував пояснити хімію за до- ко вникати в історію цього питання,

ПРО ЕФІР
У давнину, разом з концепцією
знань про фундаментальні неділимі
частинки матерії ‒ атоми, згадувалося також і про невичерпне джерело вільної енергії, яка характеризувалася як всюдисуща, всепроникна
(«немає місця у матеріальному світі,
де її б не було»), одна з першооснов
матеріального світу. У давньоіндійських джерелах, що дійшли до наших днів, вона іменується як «акаша». Ā «сяйво далі», «безперервне
сяйво», освітлений простір.
(Література: The Pali Text Society's, PaliEnglish Dictionary Edited by Davids, Rhys;
Stede, William.London, 1921-1925).

Сама розшифровка цього терміна
вказує на те, що стародавні знали
про властивості невичерпного джерела енергії, які згодом через багато століть і виявив сербський фізик
і винахідник Нікола Тесла (18561943). Але про це трохи пізніше.
У викладі стародавнього тексту на
європейські мови перекладачі розшифровували зміст поняття акаша,
як «те, що лежить в основі». Таким

чином, в контексті грецької мови це
вже звучало і як «суть» (ousia, тобто основне). А вже в латинському
перекладі грецьке слово «суть» позначалося поняттям «субстанція»
(substantia) і розглядалося як «основний початок явища», матерія в
аспекті єдності усіх форм її руху,
усіх розходжень і протилежностей,
що виникають у цьому русі. У сучасних словниках подається визначення
слова «акаша» як просторової субстанції, з якої відбувається «початок
прояву», «первинний імпульс».
Збереглися стародавні згадки, що
у акаші є лише одна характерна ознака ‒ Звук (примітка: див. книгу
«АллатРа», стор.53). Причому Звук
в понятті нечутних, дуже тонких вібрацій непроявленого Звуку (також
згадуваного в стародавніх джерелах
як Первинний Звук), що є причиною
усіх послідовних проявів невидимих
і видимих, тонких та грубих елементів Всесвіту. Акаша ‒ носій якості
такого Звуку і описується як нескінченна, всюдисуща речовина Всесвіту, яка все пронизує, не має матеріальної форми, але дає основу для
різноманіття речей. Згадується, що
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Наприкінці XI - початку XX ст. відбулась ціла низка найважливіших
відкриттів, здійснених вченими, які
при своєму науковому становленні
ще вивчали праці минулого і були
знайомі з атомістичною концепцією
давніх часів. Це і відкриття періодичного закону хімічних елементів,
яке було зроблене в 1869 році видатним російським вченим –енциклопедистом, хіміком, фізиком Дмитром
Івановичем Менделєєвим (1834-

1907), і докази відомого німецького
фізика-теоретика, основоположника
квантової фізики Макса Планка (Max
Planck; 1858-1947) про те, що випромінювання і поглинання енергії
носить дискретний характер (1900) і
так далі. Цими відкриттями люди користуються і донині. Однак сьогодні
людство вийшло вже на такий рівень
науки в пізнанні мікросвіту, коли ці
відкриття, засновані на зовнішньому
спостереженні, не дають розуміння
про процеси, що відбуваються всередині досліджуваної системи. Для
нових фундаментальних відкриттів
зараз вкрай не вистачає одвічних
знань давнини, які частково викладені, проаналізовані у ракурсі сучасних
фізичних понять в цій доповіді.
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стає цілком очевидним, для чого це
робилося і чому зараз наука вперлася в глухий кут з найважливіших
питань фізики високих енергій, що
стосуються вивчення новітньої фізики макро- і мікросвіту.

Макс Планк
(Max Planck;
1858‒1947)
Наука являє собою
внутрішнє єдине ціле.
Її поділ на окремі галузі
обумовлений не стільки
природою речей, скільки
обмеженістю здатності
людського пізнання».
Макс Планк

Ākāsa ‒ це санскритське слово,
утворене від ā + kāś,
буквально «сяйво
далі», «безперервне
сяйво», освітлений
простір.
«Вона (прим. ред. – людина) давно усвідомила,
що вся сприйнята
матерія походить від
первинної речовини,
незбагненно тонкої,
що заповнює весь
простір, Акаша, або
світлоносного ефіру, на
яку впливає Прана, що
дає життя, або творча
сила, що викликає до
життя в нескінченних
циклах усі об'єкти та
явища».
Зі статті Ніколи Тесли
«Найбільші досягнення
людини», яка опублікована
у «New York American»
6 липня 1930 року.
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всі об'єкти світу мають властивості
просторової віддільності один від
одного саме завдяки тому, що вони
оточені акашею і взаємодіють з нею.
Проявом акаші є все, що являє собою комбінацію елементів, виступає як відчутне, чутне, видиме. При
цьому вона сама настільки тонка,
що не сприймається органами чуття
людини. У перекладах давньоіндійських вчень йдеться про те, що при
прояві світу була тільки ця субстанція, а коли світовий цикл завершиться, то все знову звернеться в акашу, і
наступний цикл розпочнеться з неї.
(Література: Євразійська мудрість від А до
Я: філософський тлумачний словник/Зорін В.
І. - Алмати: Создік-Словник, 2002).

Згадки про акаші, що дійшли до
наших днів, можна знайти в літературі, що оповідає про вчення давньоіндійських філософських шкіл,
таких як Вайшешика, Н'яя, Санкх'я
та інших, філософи яких намагалися міркувати про ще давніші знання,
що дійшли до їх часів. Наприклад,
в Санкх'я акаша розглядається як
та «що заподіює» акаші, і «заподіяною» акаші і дано пояснення з приводу даного перетворення. Ці знання стають вельми цікавими, коли
знаєш першооснови процесів, що
відбуваються в езоосмічній решітці.
Стародавні греки, переймаючи
знання зі Сходу, зокрема, з Стародавньої Індії, назвали невичерпне джерело вільної енергії словом
«ефір» (від грецьк. «αινηρ» ‒ «променистий»), намагаючись передати змістовний переклад на грецьку
мову індійського терміна акаша, як
«безперервне сяйво», освітлений
простір. Цей термін вживав в античні часи Аристотель для позначення
матерії, з якої складається все, зокрема «з чого складається небо і що
на небі». Треба розуміти, що саме в
ті часи древні греки вкладали в поняття «неба». У грецькій міфології

існувало поняття «самий верхній,
чистий, прозорий, променистий
шар повітря, місце проживання богів», на противагу «нижньому шару
повітря, де все тимчасове і скінченне». Тому поняття ефіру як повітря
над хмарами, (верхні шари повітря),
мало дещо інший зміст. Відповідно,
у них ефір, також як акаша, позначав усепроникне середовище, один
із космічних елементів, що складають невагому субстанцію неба і зірок, найтоншу перворечовину, яка
була недоступна чуттєвому спостереженню. Майже кожен відомий
давньогрецький натураліст або філософ описував ці найдавніші знання, виходячи зі свого розуміння, подаючи відому на Сході стародавню
інформацію (древні відомості) як
перлину «свого вчення» про невидимий світ.
Згадки про ефір як про щонайтоншу першоречовину можна знайти у
вченнях давньогрецьких філософів:
Анаксагора ‒ математика, астронома, основоположника афінської
школи; жерця, політика, філософа
Емпедокла; давньогрецьких філософів Платона і Аристотеля (учень
Платона, вихователь Олександра
Македонського), які називали ефір
«п'ятим елементом» (квінтесенцією), нематеріальною субстанцією
небесної тверді і світил, що заповнює небесний простір. У Аристотеля «п'ятий елемент» (квінтесенція) ‒ ефір був наріжним каменем у
його космології, субстанцією всього «надмісячного світу» (як самих
світил, так і «сфер» що несуть їх).
Причому згадувалося, що ефіру був
властивий тільки один вид руху ‒
просторове переміщення по колу
(примітка: див. книгу «АллатРа»
про спіралевидний рух) на відміну
від чотирьох елементів (земля, вогонь, повітря, вода) «підмісячного
світу», схильних «до виникнення і
знищення» (циклічного взаємопере-

Цікаво, що пневма спочатку у перекладі з грецької означає «подих»,
тобто першопоштовх (примітка:
див. далі в доповіді тему про першопоштовх ‒ процес езоосмоса). Першопоштовх, як процес, у
космології античності зароджує
рухому субстанцію, тобто задає

У гностицизмі і герметизмі пневму характеризували як «посередника»: в космосі ‒ між світлом і
темрявою, вищою і нижчою ділянками світу, а в людині ‒ між тілом і душею (повітряна оболонка
душі). Гностики називали людей,
що знаходяться під владою божественної пневми ‒ пневматиками,
на противагу людям, які перебували під владою матерії. У магічних папірусах і в алхіміків пневма
характеризувалася як прихована,
таємнича сила, якою можна було
опанувати для досягнення певної
мети (такої наприклад, як перетворення будь-якого металу в золото).
У тих же неоплатоніків пневма
вважалася посередником матеріального і нематеріального світів,
оболонкою душі, що оберігає її
від дотику до тіла, що оскверняє,
та від безпосереднього контакту
з матеріальним світом при чуттєвому сприйнятті («душа сприймає
відбитки тіл на пневматичній оболонці»). (Примітка: див. у книзі

& «Судячи з усього, і ім'я [першого тіла], що дійшло від пращурів аж
до сьогодні, говорить про те, що вони трималися [щодо цього] тих же
поглядів, які висловлюємо ми, бо слід вважати, що одні й ті ж ідеї приходять до нас знову не раз і не два, а безліч разів. Саме тому, вважаючи,
що перше тіло відмінне від землі, вогню, повітря і води, вони назвали найвище
місце «ефіром» (aithsr), зробивши найменування, яке вони йому встановили,
від того, що воно «завжди біжить» (aei thein) в продовження вічного часу».
Література: «Аристотель. Про небо. Книга I». Переклад А.В.Лебедєва.

18

SCIENCE

ралася на філософські праці минулих століть, фізику Аристотеля
і космологію Геракліта. У стоїків
найтонша першоречовина іменувалася як пневма, з якої все складається і яка у всьому діє. Згідно з
їхнім вченням, у цю першоречовину перетворюється все після «світової пожежі». Пневма вважалася
щонайтоншою субстанцією, життєвою силою, яка пронизує космос
«життєвим диханням» і об'єднує
його в цілісний організм. Пневматична система згідно з їхнім вченням має свій центр управління,
«керівну частину», яка знаходиться в ефірі (примітка: див. далі в
доповіді тему про реальні (стаціонарні) частинки По).

ALLATRA

творення) і наділених властивістю перший рух. У зв'язку з цим слово
прямолінійного руху.
«пневма» перекладали ще як «го(Література: Філософський енциклопедич- ріння ефіру», тобто енергія ефіру.
ний словник / гол. ред. Іллічов Л.Ф., Федо- Пізніше поняття «пневма» стали
сєєв П. Н., Ковальов С. М., Панов В. Г. - М.: перекладати як «дихання», пізніРадянська енциклопедія, 1983).
ше ‒ «дух», від «дую», «дихаю».
Однією з найбільш впливових фі- Зараз поняття пневми, наприклад,
лософських шкіл античності був в релігії пов'язують зі сферою духу.
стоїцизм, який згодом став попу- У християнській теології можна
лярний і в Римі. Основними на- зустріти такі поняття як «pneuma
прямками цієї школи були фізика hagion», тобто Святий Дух, а також
(філософія природи), логіка і етика вчення про Святого Духа ‒ пнев(філософія духу). Їхня фізика спи- матологія.

SCIENCE

«АллатРа» поняття про субосо- ‒ атоми, стикалися і зі знанням про
бистість).
невичерпне джерело енергії ‒ ефір,
(Література: Філософський енциклопе- проте сприймали цю інформацію
дичний словник / Гол. ред. Іллічов Л. Ф., Фе- згідно з домінуючим світоглядосєєв П. Н., Ковальов С. М., Панов В. Г. М
дом своєї епохи. Це ті ж Джорда.: Радянська енциклопедія, 1983; Leisegang
H., Pneuma Hagion. Der es Geistbegriffs der но Бруно, Рене Декарт, Християн
sinoptischen Evangelien aus dergriechischen Гюйгенс, Ісаак Ньютон, Леонард
Mystik, Lpz., 1922; Verbeke G., Involution
de la doctrine du pneuma du stolcisme a Ейлер, Михайло Ломоносов, ДмиSt.Augustin, Louvain ‒ P., 1945; Saake H., тро Менделєєв і багато інших.
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Рене Декарт
«Діоптріка»
(«La Dioptrique»,
1637)

Хрістіан Гюйгенс
«Трактат про
світло» («Trait de la
lumiere», Leiden, 1690)

Ісаак Ньютон
(1642-1727)
«Математичні початки натуральної
філософії»
(«Philosophiæ
Naturalis Principia
Mathematica», 1687)

Pneuma, в кн.: RE, Suppl., Bdl4, 1974).

Згадки про ефір збереглися і в легендах про богів. Згідно з давньогрецькою міфологією, Ефір був сином первозданного вічного мороку
Ереба (це ім'я в перекладі з грецької ‒ «морок») і богині Нікти (це
ім'я в перекладі з грецької «никс»
‒ «ніч»). Вважалося, що Нікта є
однією з первинних світоутворюючих потенцій і її житло розташоване в безодні тартару. Ефір згадували як полум'яніюче повітря, в
якому обертаються зірки і живуть
боги (примітка: див. далі в доповіді тему про езоосмічну мембрану).
У давнину під ефіром розуміли
те, що відокремлює нескінченний
світ бога від тимчасового і матеріального світу. Вважалося, що через ефір просочувалася сила, яка
створювала і запускала все видиме
і невидиме в цьому матеріальному світі, а також те, що люди називають «життям». Враховуючи
основи СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ
АЛЛАТРА, ці відомості, що дійшли до наших днів, вже не здаються
легендами. Знання основ дає чітке, обгрунтоване розуміння, що це
природні процеси, що лежать в основі світобудови.
Про ефір як про світове всепроникне середовище, якому властива роль переносника будь-яких
взаємодій у матеріальному світі,
зберігалися знання і в подальші
епохи. Практично усі, хто цікавився стародавніми відомостями про
неподільні елементарні частинки

Наприклад, фізик, математик Рене
Декарт у своєму знаменитому творі «Діоптріка» («La Dioptri-que»,
1637) викладає ідеї ефіру як переносника світла. Християн Гюйгенс
у своїй основній роботі «Трактат
про світло» («Trait de la lumiere»,
1690) описує хвильову теорію світла, де висловлює ключову ідею:
світлові збудження є пружними імпульсами в ефірі. Ісаак Ньютон у
своїй основній праці «Математичні початки натуральної філософії»
(«Philosophiæ Naturalis Principia
Mathematica», 1687), де він спробував узагальнити свої результати
і дослідження своїх попередників,
також згадував про ці знання, відомі в давнину. Зокрема, про миттєву передачу дії від одного тіла до
іншого на відстані через порожній простір без допомоги матерії.
Цю інформацію Ньютон висунув
як власну ідею далекодії або дії
на відстані. А також згадав у своїй інтерпретації древні знання про
«першопоштовх» в контексті ідеї
про божественне походження світу. Найбільший математик, механік, фізик XVIII століття, що вніс
фундаментальний внесок у розвиток цих наук ‒ академік Леонард
Ейлер (Leonhard Euler; 1707-1783)
у своїх працях писав про те, що усі
оптичні, електричні, магнітні та
інші явища пояснюються взаємодією «грубої» матерії і більш «тоншої» речовини (менш щільної, але
більш пружньої) ‒ ефіру. Він спробував пояснити відомі в його час
явища коливаннями ефіру.

бицях; це і було моєю постійною
метою у справжньому трактаті».
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Джеймс Максвелл
(James Maxwell;
1831‒1879)

Майкл Фарадей
(Michael Faraday;
1791‒1867)

Генріх Герц
(Heinrich Hertz;
1857‒1894)

Хендрік Лоренц
(Hendrik Lorentz;
1853‒1928)

Жюль Анрі Пуанкаре
(Jules Henri Poincarе;
1854‒1912)
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Концепцію про ефір вивчали наступні вчені. Англійський фізик,
хімік Майкл Фарадей (Michael
Faraday; 1791-1867) ‒ засновник
сучасної концепції «силового
поля» в електродинаміці, автор
ряду фундаментальних відкриттів, зокрема й закону електромагнітної індукції, законів електролізу і т.д. Німецький фізик Генріх
Герц (Heinrich Hertz; 1857-1894)
‒ один із засновників електродинаміки, який експериментально
довів існування електромагнітних хвиль (завдяки його працям і
працям інших вчених згодом було
створено радіо). Голландський
фізик Хендрік Лоренц (Hendrik
Lorentz; 1853-1928), відомі його
роботи, присвячені електродинаміці, статистичній фізиці, оптиці,
теорії випромінювання, атомній
фізиці. Він об'єднав концепцію
безперервного електромагнітного поля з уявленням про дискретні електричні заряди, що входять
до складу речовини. Знаменитий
французький математик, фізик,
астроном, філософ Жюль Анрі
Пуанкаре (Jules Henri Poincaré;
1854-1912), який використовував
у своїх роботах концепцію світового ефіру і вказував на те, що його
(ефір) ніколи не вдасться виявити
експериментальним шляхом, про
що і згадувалося в давнину. Проте
в давнину також зазначалося, що
ця субстанція недоступна для людей, але знаючи її природу, можна
отримувати невичерпне джерело сили (енергії). Ця інформація,
власне, і стала об'єктом уваги політичних та релігійних правителів, багатих людей різних епох,
які так чи інакше залучали до цих
досліджень найкращі уми свого
часу, фінансували їхні розробки,
стимулювали (або не заважали)

ALLATRA

Загалом, в XVIII, XIX століттях і
навіть на початку XX століття під
час бурхливого розвитку експериментальної науки (плодами знань
якої сучасна наука користується
дотепер) ефір був однією з центральних тем обговорення фізиків,
математиків, хіміків і дослідників
інших дисциплін. Про світовий
ефір говорили і писали багато видатних вчених. Наприклад, англійський фізик, математик Джеймс
Максвелл (James Maxwell; 18311879) ‒ один з основоположників
статистичної фізики і створювач
класичної електродинаміки. Саме
завдяки модельним уявленням про
ефір і наявності древніх знань про
це особливе світове середовище,
він зміг прийти до теорії електромагнітного поля. Максвелл вважав, що напруженість електричного поля пов'язана з пружними
напругами в ефірі, а магнітна індукція пов'язана з його вихровими
рухами. У «Трактаті про електрику і магнетизм» («A Treatise on
Electricity and Magnetism», 1873)
він написав наступне: «Зараз ми
не можемо зрозуміти поширення
(примітка: взаємодії) у часі інакше, ніж як політ матеріальної субстанції через простір, або як стан
руху чи напруги в середовищі, що
вже існує в просторі... Дійсно, як
би енергія не передавалася від
одного тіла до іншого в часі, повинні існувати середовище або
речовина, в якій знаходиться
енергія, після того як вона покинула одне тіло, але ще не досягла іншого... Отже, всі ці теорії
(прим.: хвилевої взаємодії та електромагнетизму) ведуть до поняття
середовища, в якому має місце поширення, і якщо ми приймемо це
середовище як гіпотезу, я думаю,
вона повинна зайняти визначне
місце в наших дослідженнях, і
слід спробувати побудувати уявне
представлення її дії у всіх подро-
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Нікола Тесла
(Nikola Tesla;
1856‒1943)
«Наш світ занурений
у величезний океан
енергії, ми летимо
в нескінченному
просторі з
незбагненною
швидкістю. Все
навколо обертається,
рухається — все
енергія. Перед нами
грандіозне завдання
— знайти способи
видобутку цієї енергії.
Тоді, витягуючи її з
цього невичерпного
джерела, людство
просуватиметься
вперед гігантськими
кроками».
Нікола Тесла,
щоденники,1891

«Великі таємниці
нашого буття ще
тільки належить
розгадати, навіть
смерть може
виявитися не
кінцем».
Нікола Тесла
«Дія навіть
найкрихітнішої
істоти призводить
до змін у всьому
Всесвіті».
Нікола Тесла

знаменитим ученим досліджувати «Винуватцем» цього був відомий
питання, що стосуються ефіру.
сербський фізик, дослідник електрики високої напруги, талановиЦе всепроникне середовище роз- тий інженер, винахідник Нікола
глядалося в століття нових від- Тесла, який експериментально
криттів у фізиці як першооснова, знайшов спосіб отримання невияк і в давнину. Але в світлі нових черпної енергії з ефіру. Його спецірозумінь того часу ефір розглядали альністю була електротехніка, а остакож як переносник світла і елек- новним науковим інтересом стало
тромагнітних взаємодій. Вважало- вивчення питання про генеруванся, що саме ефір сприяє передачі ня і бездротову передачу енергії
електромагнітних випромінювань, на відстань. Не випадково в його
завдяки чому і з'явився відомий ідеї входили, на перший погляд,
усім вислів про радіомовлення ‒ фантастичні реалії для людства.
«вийти в ефір». Це була епоха вели- Наприклад, бездротове освітлення
ких відкриттів у фізиці. Як писали вночі, як удень, морського шляху
сучасники того часу: «ідеї букваль- кораблям, які пливли в океані за
но витали в повітрі». Всі ці фунда- рахунок вільної енергії, взятої з атментальні відкриття набирали сер- мосфери (точніше з ефіру). Подібні
йозного темпу експериментальних відкриття, якби вони були втілені в
підтверджень до певного моменту... життя, дали б розуміння багатьох
подій і загадок глибокої давнини,
Несподівано на початку XX століт- фактів, встановлених в ході археотя усі дослідження по ефіру згор- логічних відкриттів, і знахідок, які
нули. Багатьом вченим, що відсто- не вписуються в традиційне поясювали теорію ефіру, припинили нення історії, життя і технічних дофінансування робіт, почали ство- сягнень древніх людей. Це дало б
рювати різні штучні перешкоди, відповіді на безліч питань. Напринаприклад, закривати лабораторії, клад, як стародавні єгиптяни здійскорочувати наукові вакансії, ство- снювали будівництво і декоративрювати складності в подальшому не оформлення всередині пірамід,
працевлаштуванні цих вчених і т.п. не вдаючись до відомих сучасним
Одночасно у світових ЗМІ почала- людям способів освітлення? Завдяся масштабна дискредитація ефіру, ки якій силі люди давнини змогли
як одного з основних понять тео- впливати на гравітацію і пересуретичної фізики. Чому про ефір, вати мегаліти, будувати з них цілі
на підставі якого знамениті вчені міста? Для чого призначалися такі
XIX століття вибудовували свої «космодроми» як, наприклад, стафундаментальні теорії і отримува- родавня Баальбекська тераса у Ліли дійсно цікаві експериментальні вані? Звідки предки африканського
дані про унікальну природу елек- племені догонів володіли точними
тромагнетизму, раптом так різко відомостями про зірку Сіріус і її
замовкли всі? А в подальшому на системи, і яке треба мати джерело
тих фізиків, хто навіть просто зга- енергії, щоб долетіти (безпечно) на
дував про ефір у розмові з колега- космічному кораблі до цієї та інми, беззастережно вішали ярлик ших зірок?
- «псевдовчений», незважаючи на
його заслуги, навіть якщо він тися- Тесла домігся приголомшливих
чу разів був правий у своїх виснов- результатів у своїх дослідженнях і
ках? Що ж відбулося в той час на- мріяв про те, щоб його винаходи та
справді?
вільна енергія були доступні усім

З 1905 року в науці почалося цілеспрямоване знищення теорії
про ефір. Аж ніяк не випадково
1905 рік увійшов в історію фізики
як «Рік чудес» (на латині ‒ Annus
мirabilis; цікавий факт для обізнаних людей: в англійській літературі найменування «Annus мirabilis»
в основному вживається стосовно
1666 року). Внаслідок таємної змови світових промисловців і магнатів, на авторитетний науковий
олімп світового значення в терміновому порядку висувається ряд
«фігур», кандидатури яких починають популяризувати по всьому
світу, а вони, в свою чергу, починають підміняти поняття про ефір та
відводити фізику в інше русло досліджень. Наприклад, в 1905 році
нікому невідомий 26-річний Альберт Ейнштейн (Albert Einstein;
1879‒1955; на той момент вже громадянин Швейцарії, співробітник
Патентного бюро) публікує чотири статті з найактуальніших напрямків, які були у ті роки в центрі
уваги фізиків різних країн. Серед
них робота «До електродинаміки
рухомих тіл» («Zur Elektrodynamik
bewegter Körper», 1905), де Ейнштейном викладається спеціальна теорія відносності. Причому
його роботи відразу публікуються
у престижному фізичному журналі Німеччини ‒ «Аннали фізики» («Annalen der Physik»). На той
час електродинаміка була вельми
популярною темою і привертала
увагу багатьох людей, завдяки теоретичним та експериментальним
відкриттям Ніколи Тесли і ряду ви-
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Зовсім не випадково період 18951904 років називають часом революційних змін у фізиці. З 1892 по
1905 роки був пік найбільш значущих відкриттів Тесли. Однак, його
«провина» і «стратегічна помилка»
були в тому, що першими, кому він
показав свої найважливіші відкриття, були ті, хто служив створенню споживацького суспільства.
Ці відкриття та можливі наслідки і
перспективи з ними пов'язані, так
шокували американських фінансистів та промисловців, що вони
від страху втратити свої доходи та
владу над людьми не тільки різко
припинили фінансування проектів
Тесли, але й зробили все для того,
щоб таке поняття як ефір «раз і назавжди» зникло з фундаментальної
науки ‒ фізики. Історія з Ніколою
Теслою ‒ це, звичайно, окремий
випадок. Подібні відкриття міг
зробити і хтось інший, оскільки
наука в той час дійсно дійшла до
важливого переломного моменту,
що відчиняє фантастичні перспективи для людської цивілізації. Але
це окрема історія, на жаль, відбилася на всій науці в цілому і найголовніше ‒ на її майбутньому. Таким
чином, Нікола Тесла, сам того не

бажаючи, перекреслив на сторіччя
дослідження питання отримання
вільної енергії з ефіру, поспішаючи продемонструвати революційну
технологію тим, хто через це епохальне відкриття міг втратити багато грошей, владу над людьми і
своє «світове панування».

ALLATRA

людям, що природно, значно б полегшило і спростило життя всьому
людству, вивело б цивілізацію на
новий виток технічного розвитку. Однак проблема була в тому,
що фінансування його ідей, досліджень, утримання лабораторії
здійснювалося за рахунок грошей
американських промисловців, які
мали інші погляди на світ та інші
цілі. Для них на чолі кута стояла не
безкоштовна роздача енергії всім
нужденним і побудова світового
духовно-морального суспільства, а
особиста комерційна вигода, створення споживацького суспільства,
в якому вони та їхні нащадки мали
б необмежену владу над людьми.

Альберт Ейнштейн
(Albert Einstein;
1879‒1955)

Альберт Ейнштейн
«До електродинаміки рухомих тіл»
(«Zur Elektrodynamik
bewegter Körper»,
1905)

Журнал «Аннали
фізики»
(«Annalen der
Physik»), в якому
були опубліковані роботи А. Ейнштейна
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Хендрік Лоренц
казав: «... вагома
матерія абсолютно
проникна, а саме
в місці кожного
атома одночасно
існує і ефір, що
буде зрозумілим,
якщо розглядати
атоми як місцеві
модифікації ефіру».
Із книги
Кудрявцева П.С.
«Історія фізики».
Том 3, 1971

З якими б труднощами в наших спробах
виробити слушне
уявлення про будову
ефіру ні доводилося нам стикатися,
але безсумнівно, що
міжпланетний і
міжзоряний простори не є просторами
порожніми, але
зайняті матеріальною субстанцією або
тілом, найбільшим
і, треба вважати,
найодноріднішим,яке
тільки нам відоме.
Зі статті Джеймса
Максвелла «Ефір».
Енциклопедія
Британіка, 9-е
видання, 1878

Одне з найдивовижніших відкриттів,
про яке фізики оголосили в ці останні
роки, полягає в
тому, що матерії не
існує.
Із книги
Анрі Пуанкаре
«Про науку»

датних учених того часу, що пра- Про те, що ця змова цілеспрямовацювали тоді в галузях електрики но і планомірно втілювалася в житта магнетизму.
тя всілякими способами, свідчать
багато фактів. Спочатку найбільші
Спеціальна теорія відносності вчені того часу обходили відносним
Ейнштейна містила в собі перег- мовчанням питання пропонованої
ляд уявлень у фізиці про час і про- «нової теорії» або обмежувалися
стір. Його погляди підносилися професійними коментарями про
як значною мірою «незалежні» те, що ці теми вже розглядалися равід тодішніх теорій, які базували- ніше іншими вченими і результати
ся на теорії про ефір. Наприклад, їхніх досліджень були справедливі
якщо знаменитий голландський лише для певних умов. Але потім
фізик-теоретик, лауреат Нобелів- фізиків все частіше стали ділити
ської премії з фізики Хендрік Ло- на тих, хто був прихильником норенц, а також авторитетний фран- вої теорії і тих, хто стояв на позиціцузький математик, фізик Анрі ях концепції про ефір. Підсумком
Пуанкаре, вважали усі нові ефек- стравлювання вчених один з одти динамічними властивостями ним, штучного розколу в їхніх ряефіру, то у «теорії відносності» дах стала офіційна заява у вересні
Ейнштейна все це переводилося 1920 року. На з'їзді 86-го Конгресу
з динаміки в кінематику і виклю- Союзу німецьких природодослідчало поняття ефіру. Молодий ників і лікарів у німецькому місті
вчений почав стверджувати: те, Бад-Наухаймі (Bad Nauheim; місто
що вважалося властивостями ефі- в Німеччина) урочисто було огору є «насправді» проявом об'єк- лошено як факт, що таке поняття
тивних властивостей простору і як ефір остаточно скасовано. Місчасу, та взагалі недоцільно залу- це і час для цього були обрані не
чати саме поняття ефіру всього випадково (європейський курорт
лише для того, щоб довести не- Бад-Наухайм, розташований на
можливість його спостережен- землі Гессен, за 38 км від Франкня. Тобто Ейнштейн скасував у фурта-на-Майні). (Примітка: див.
своїх роботах як поняття ефіру, інформацію з книги «Сенсей-IV»).
так і поняття абсолютного руху Вчені того часу розуміли, що ця
та абсолютного часу, що спира- заява, по суті, перекреслить поясються на нього (примітка: до- нення багатьох вже обґрунтованих
кладніше про абсолютний час і теорій фізики, не надаючи наторух див. у книзі «Езоосмос»). При мість нових належних доведень та
цьому теорія відносності не була пояснень. Практично з цього часу
чимось новим у науці. Ще задов- у науковому співтоваристві почаго до цієї публікації Ейнштей- ли працювати нав'язані шаблони
на, Анрі Пуанкаре у своїй роботі від будівельників споживацького
«Вимірювання часу» («La mesure суспільства, що розділяють науdu temps», 1898) сформулював за- ку на два табори: «сліпих», які не
гальний і універсальний принцип можуть побачити очевидні факти
відносності для електромагнітних і «німих», які знають, але бояться
явищ. Але проблема була у тому, про це говорити.
що і Лоренц і Пуанкаре були прихильниками теорії ефіру, що було Одночасно за допомогою ЗМІ
не на руку тим, хто займався зни- зосереджували увагу світової
щенням цього поняття в науці за громадськості на затверджензавданням крупних фінансистів.
ні «істинності теорії відноснос-

І, як наслідок, розвиток фізики в
цьому перспективному напрямку
з вивчення властивостей ефіру загальмувався на сторіччя, а в науці
в пріоритетних напрямках залишилося лише те, що давало військову перевагу правителям і доходи
олігархам. Сьогодні залишки колишніх знань про ефір існують у
рамках трактування традиційної
науки або на рівні філософських

Ми не тільки виявляємо нові явища, але й
в тих, які вважалися
відомими, нам відкриваються несподівані аспекти. У
вільному ефірі закони
зберігають свою величну простоту; але
матерія у власному
розумінні представляється все складнішою і складнішою;
все, що про неї
говориться, завжди
має тільки наближене значення, та наші
формули щохвилини
вимагають все нових
членів.
Із книги
Анрі Пуанкаре
«Про науку»

Не можна відкласти
турботу про велике
і вічне на той час,
коли буде досягнута
для всіх можливість
задоволення своїх
елементарних потреб. Інакше буде
пізно - ми дамо
матеріальні блага в
руки людей, ідеалом
яких буде «хліба і
видовищ».
В.І. Вернадський

Перемога будьякого наукового
погляду і включення
його у світогляд
доводить ще його
істинність.
В.І. Вернадський
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Усі ці пертурбації у фізиці сумні,
але не дивні. Вони лише часткове
відображення того, що глобально
відбувалося в суспільній свідомості того часу у зв'язку з активною
діяльністю групи фінансистів, які
мріють про світове панування.
Адже саме тоді у світі масово зни-

щувалася духовність, моральність,
штучно будувалося споживацьке
суспільство. Прискорено створювалися світові концерни, транснаціональні корпорації, приватні
монополії, світовий ринок, орієнтований на формування та зміцнення
споживацького суспільства. У світовому співтоваристві штампувалася людина-споживач, свідомість
якої з дитинства регулювали на
матеріалістичне, егоїстичне сприйняття світу, споживацьке ставлення до життя, отримання особистої
вигоди. А сенс життя зводився до
хибного шляху (бажання постійного підвищення рівня свого доходу
і добробуту, кар'єрного зростання, відстоювання егоїстичних амбіцій), який в результаті не давав
людині внутрішньої свободи і щастя, які вона шукала. Природно, що
після такої масової обробки свідомості, егоїстичне мислення людини-споживача вже не сприймало
серйозно знання минулого, зокрема і того, що вважалося священним
і зберігалося як важливі для людства знання з покоління у покоління протягом тисячоліть. Людині за
таких обставин важко було уявити, що таке абсолютна порожнеча,
якщо вона не заповнена нічим матеріальним. Їй важко було вийти з
рамок матеріального світогляду, які
їй поставили як обмежувачі у свідомості, щоб вона не пізнала більшого й не стала черговою Теслою,
Планком, Максвеллом.
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ті», насаджуючи ідею, що ефір в
принципі не існує. З поспіхом популяризувалися книги та виступи
лекторів, які розповідали про нову
теорію відносності однобоко, у ракурсі очевидного і беззастережного
факту. Це також зіграло свою роль
в ігноруванні і знищенні знань про
ефір. Висловлюючись сучасною
мовою, світовими ділками застосовувалася відома їм технологія
впливу на маси через ЗМІ, результатом якої було знищення певної
громадської думки, підміна її на
неправдиве, прямо протилежне публічне судження, вигідне зацікавленим колам можновладців. Набагато
пізніше ця технологія стане публічно відомою і буде названа «Вікно
Овертона» («Overton window»).
Зміст її полягає в спеціальній інформаційній обробці суспільної
свідомості від стадії сприйняття
ідеї, як кардинально «неприйнятної» (наприклад, порушує будь-які
суспільні підвалини, древні знання, постулати, традиційні погляди,
морально-етичні загальнолюдські
норми) до стадії не тільки публічно «прийнятної ідеї», а й створення непорушного нового правила
для суспільства на цій помилковій
основі. (Стадії інформаційної обробки суспільної свідомості згідно
з «Вікнам Овертона»: неможливе
прийняття помилкової ідеї ‒ радикальний погляд на цю ідею ‒ мінімально прийнятний погляд на ідею
‒ максимально розумний погляд на
ідею ‒ найбільш популярний погляд
на ідею ‒ введення у правило життя).
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За допомогою грошей можна стримати язики вчених, але
неможливо стримати наростаючий
гнів природи!

«Якщо суспільство
не зміниться, то
людство просто
не виживе ... Пережити прийдешні
катаклізми можна буде лише при
об'єднанні всього
людства і якісного
преображення
суспільства в духовному сенсі».
Із книги
«АллатРа»

«Особистий внесок
кожної людини у
спільну справу духовно-морального перетворення суспільства
дуже важливий.
Можна сказати, що
кожна, навіть, здавалося би, найпростіша
і «незначна» справа, здійснена з метою поширення
Істини, зрештою,
так чи інакше,
позначається на
глобальній ситуації
в суспільстві
та формує його
майбутнє».
Із книги «АллатРа»

міркувань «про примітивні знання
минулого», та й то зі спотворенням та нерозумінням суті, або втиснуті в обмежувальні рамки клейма
«окультних стародавніх інтерпретацій».
Що можна спостерігати у сучасному світі внаслідок втрати древніх знань про невичерпне джерело
енергії (ефіру, акаші, вільної енергії)? Жорстка конкуренція за непоновлювані джерела енергії планети, аж до військових конфліктів,
експансія транснаціональних компаній, непримиренне розділення
людей на «своїх і чужих», боротьба
без правил за споживацький ринок.
Джерела вуглеводнів стали розмінною монетою в політичних і економічних питаннях споживацького
суспільства. Сьогодні цивілізація,
в якій гроші масово правлять розумами людей, прийшла до природної
безвиході свого розвитку, до глобальних світових проблем внаслідок
втрати духовно-моральних основ. І
все це відбувається саме зараз, в період, коли глобальні природні катаклізми прискореними темпами набирають свою силу та коли знання
про ефір необхідні для виживання
людства, як повітря. За допомогою
грошей можна стримати язики
вчених, та неможливо стримати
наростаючий гнів природи!
У сучасному суспільстві, завдяки
ЗМІ, міцно впроваджено у свідомість обивателя словосполучення «енергетична криза», яким
виправдовують ескалацію міжнародної
військово-політичної
напруженості, війни, найрізноманітні спроби знищити «зайве»
народонаселення. Але мало хто
замислюється, що насправді ховається під «енергетичною кризою» і чому це поняття введене
у популярну громадську думку
як шаблонне виправдання? Адже

нині відкриті різні способи отримання електроенергії без використання вуглеводневої сировини.
Чому про них замовчують офіційні джерела? Відповіді на ці питання знову приведуть до банального людського бажання володіти
світової владою або, принаймні,
до прагнення не втратити важелі
впливу на різні ситуації на світовому споживацькому ринку. Так
що споживацьке суспільство, де
все працює на бізнес «з мінливим
людським обличчям», несумісне з
поняттями духовно-творчого суспільства ‒ загальнодоступною
вільною енергією і споконвічними знаннями.
Однак зараз, завдяки в тому числі
і знанням СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИЦІ АЛЛАТРА, у всіх розсудливих людей світу є унікальна можливість кардинально повернути
вектор розвитку цивілізації в духовно-моральне русло (примітка:
див. книгу «АллатРа») і вирішити
найголовнішу проблему світового
суспільства ‒ проблему отримання безкоштовної вільної енергії.
Можливості та перспективи, які
відкриває СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА, звільняють людину від матеріальної залежності, тобто сприяють скасуванню
будь-якого споживацького ладу.
Вони виводять людство на абсолютно нову грань світосприйняття, світопізнання, наукового
вивчення та практичного дослідження космосу і людини.

З 1930 року і практично до початку
1950-х років дослідження елементарних частинок були тісно пов'язані з дослідженням космічних
променів. Починаючи з 1950-х років і донині основним інструментом для досліджень елементарних
частинок у фізиці стали прискорювачі, а предметом вивчення ‒ нові
елементарні частинки, які народжуються при зіткненні з речовиною прискорених протонів і електронів. З цього часу було відкрито
величезну кількість найрізноманітніших частинок, у тому числі нестабільні елементарні частинки, а
також украй нестійкі, що отримали
назву «резонансів» (наприклад, в
1953 році був відкритий перший з
них D1 (1232)), важкі античастинки (антипротон (1955), антинейПрипущення про існування в елек- трино (1956), антисигма-гіперони
тромагнітному полі ФОТОНА (1960)) і так далі.
було описане в 1900 році у працях
німецького фізика-теоретика, ос- Несподіваною для вчених виявиновоположника квантової фізики лася різноманітність властивостей
Макса Планка. У 1905 році Аль- відкритих частинок. У вивченні
берт Ейнштейн, розвиваючи ідею цього питання, поряд з такими хаПланка, постулював, що електро- рактеристиками як електричний замагнітне випромінювання (світло) ряд, момент кількості руху і т.д., їм
є нічим іншим, як потоком окремих довелося ввести і такі характериквантів (фотонів). А прямі експери- стики як «дивність», «чарівність»
ментальні докази існування фотона і т.п. Стало зрозумілим, що світ
були вже отримані американськими елементарних частинок за своїми
фізиками в 1912-1915 рр. Робертом закономірностями, властивостями,
Міллікеном (Robert Millikan, 1868- поводженням набагато відрізняєть-
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Наука сучасної цивілізації почала
використовувати змінене уявлення про атом, вже як про найменшу частинку хімічного елементу,
починаючи з XIX століття. У 1897
році, завдяки англійському фізику
Джозефу Джону Томсону (Joseph
John Thomson, 1856-1940), який
встановив, що катодні промені
утворені потоком найдрібніших
частинок, був відкритий ЕЛЕКТРОН ‒ носій негативного елементарного електричного заряду
в атомах. У 1919 році англійським
фізиком Ернестом Резерфордом
(Ernest Rutherford, 1871-1937) у результаті дослідження розпаду ядра,
був відкритий ПРОТОН ‒ елементарна частинка з позитивним зарядом. У 1932 році англійський фізик
Джеймс Чедвік (James Chadwick,
1891-1974) при дослідженнях взаємодії альфа-частинок з берилієм
відкрив НЕЙТРОН ‒ елементарну
частинку, що входить до складу
ядра атома, маса якої близька до
протона, але що не має електричного заряду. Проте в сучасній науці
досі залишаються невирішеними
питання в описі внутрішньої будови атомного ядра.

1953) і в 1922 р. Артуром Комптоном (Arthur Compton, 1892-1962).
У 1930 році швейцарський фізик
Вольфганг Паулі (Wolfgang Pauli,
1900-1958) постулював існування
елементарної частинки, яка майже
не взаємодіє з речовиною, а вже в
середині 1950-х років американські
фізики Фредерік Райнес (Frederick
Reines, 1918-1998) і Клайд Коуен
(Clyde Cowan, 1919-1974) експериментально підтвердили існування
нейтральної стабільної частинки ‒
НЕЙТРИНО.
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ЧАСТИНКИ

Джозеф Джон
Томсон (Joseph John
Thomson; 1856‒1940)

Ернест Резерфорд
(Ernest Rutherford;
1871‒1937)

Джеймс Чедвік
(James Chadwick;
1891‒1974)

Пітер Хіггс
(Peter Higgs; 1929)
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Бенгальський фізик, біофізик,
археолог, один із
основоположників
досліджень радіо
і мікрохвильової
оптики — Джагадіш Чандра Боше
(1858 ‒1937) у
вступній промові з
нагоди відкриття
інституту Боше в
1917 році зазначав:
«...Сьогодні забуто,
що Він, Той хто
оточує нас таємницею творіння, що
постійно розвивається, невимовним
чудом, яке ховається
в мікросвіті частинки, що містить в хитросплетіннях своєї
атомарної форми всі
таємниці космосу,
також вклав у нас
бажання пізнавати і
розуміти...»

А потім, знову
звернувшись до себе,
нехай людина порівняє свою сутність
з усім сущим; нехай
відчує, як вона
загублена в цьому
глухому кутку Всесвіту, і, виглядаючи
з тісної тюремної
камери, що відведена їй під житло,
— я маю на увазі
весь зримий світ,
— нехай зрозуміє,
чого варта вся наша
Земля з її державами та містами і,
нарешті, чого варта
вона сама. Людина
в нескінченності —
що вона означає?
Із книги Блеза
Паскаля «Думки»,
1657-1658

ся від звичних суджень про нього, ти з вражаючою для нетямущого
сформованих уявленнями класич- глядача (її фінансиста) установної фізики.
кою, по суті, що дробить на шматки великі камені (які називаються
Сьогодні важливим відкриттям у елементарними частинками). Але
галузі вивчення фізики частинок і дроблячи такий конгломерат, нефізики високих енергій вважаєть- можливо зрозуміти суть творіння
ся один із результатів, отриманий піщинок.
в Європейському центрі ядерних
досліджень (CERN) за допомо- Сьогодні багато фізиків, які не загою спеціальної установки ‒ при- лишилися байдужими до проблем
скорювача заряджених частинок суспільства, намагаються знову
на зустрічних пучках (Великого експериментальним шляхом поадронного коллайдера). Вчені ви- вернутися до первісного моменту,
явили частинку, імовірно схожу на до тієї прямої дороги, з якої звербозон Хіггса (бозон, був передба- нули їхні попередники. Вони розучений англійським фізиком Піте- міють, що у зв'язку з кліматичною
ром Хіггсом (Peter Higgs; 1929), ситуацією на Землі, яка пов'язана
згідно з теорією, він повинен во- з глобальними природними зміналодіти кінцевої масою і не мати ми, для виживання людської циспіна). Насправді, те, що виявили вілізації необхідний якісно новий
вчені, не є бозоном Хіггса, який фундаментальний прорив у фізиці,
він шукав. Але ці люди, самі того способи отримання вільної енергії
ще не усвідомлюючи, зробили незалежно від зовнішніх умов і надійсно важливе відкриття і вияви- явності природних ресурсів.
ли набагато більше. Вони експериментально виявили явище, про яке Підбиваючи підсумки усьому скадокладно описано в книзі «Алла- заному, можна сказати, що з епотРа» (примітка: книга «АллатРа», хою нових сучасних відкриттів
стор. 36 останній абзац).
була лише ледь прочинена замкова
щілина дверей у мікросвіт, який
Нині фізики лише ускладнюють складає основу макросвіту всьоумови зовнішнього спостережен- го Всесвіту. Але все це виявилося
ня, але не мають поки можливості лише обмежено малою ділянкою
спостерігати найтонші процеси спостережуваних явищ мікросвіту.
і зрозуміти закономірності, що Маючи універсальні ключі СПОвідбуваються усередині системи КОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА,
мікросвіту. Для споживацького можна не лише широко відчинисуспільства така їзда по колу ‒ ти двері в невидимий світ, але й
навкруги ‒ процес закономірний. увійти до нього, стикнутися з його
Адже вчені змушені в буквально- джерелом. Для того, щоб зрозуму розумінні виживати в такому міти закони взаємодії мікросвіту,
егоїстичному співтоваристві, а потрібен радикальний перегляд
свій талант застосовувати не для багатьох звичних понять і уявлень,
користі на благо людства, а для якісно новий погляд на фізику.
задоволення чиїхось амбіцій, ви- СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛвчення фізики лише в обмежених ЛАТРА не тільки відкриває перрамках дозволених концепцій. спективу зовсім іншого бачення
Тому сучасну «фізику високих фізичних явищ у мікросвіті, але й
енергій» в споживацькому су- викладає її фундаментальні осноспільстві можна образно порівня- ви і закони взаємодій.

ЛЮДСЬКЕ СПРИЙНЯТТЯ

Зараз фізика нерозривно пов'язана
з філософією, як і в епоху античності, а в давніші часи - з духовними знаннями, точніше існувала
як додаток до них, висвітлюючи
питання невидимого для людини
життя макро- і мікросвіту. Це були
знання про народження, будову та
еволюцію Всесвіту, періодичності
його загибелі та відродження, про
будову невидимого і видимого світів, про людину, її багатовимірну
конструкцію в невидимому світі,
про реальні можливості, а також
про головну її силу і найважливішу
складову ‒ духовне начало. Основи
споконвічної фізики служили доповненням до розуміння людиною
істинного духовного сенсу її короткочасного існування в цьому ілюзорному світі.
Ви не замислювалися, чому духовні погляди про світ і справжню
природу людини в сучасному суспільстві скасовані і підмінені філософськими матеріалістичними
поглядами? І чому досі пояснення
наукової картини світу озвучується
у форматі сучасних філософських

поглядів (матеріалістичних уявлень про загальні принципи і закони будови всесвіту)? Тобто гіпотетично, на рівні наявних сьогодні
в науці знань і припущень, розглядаються питання про народження
та еволюцію Всесвіту, виникнення
простору і часу, про елементарні
частинки, про мікросвіт, зародження і розвиток життя. Адже ті ж самі
питання розглядалися і в давніх духовних трактатах народів світу, але
як доповнення до знань про людину, сенс її існування і важливості
духовного преображення.
Ми опускаємо питання, як і від
кого в глибоку давнину люди могли отримати ці унікальні знання
про невидимий мікро- і макросвіти. Але цікавий сам факт, що
людина, як біологічна істота, жительтривимірного світу, дуже обмежена у своєму сприйнятті (а,
отже, у пізнанні) навколишньої
дійсності. Іншими словами, якщо
їй не розповісти про якісь явища,
що існують поза видимим світом,
і не навчити ними користуватися,
то самостійно людині це зробити
неможливо. Приклад тому - так
звані феральні люди (що виросли в
ізоляції від людського суспільства,
серед тварин), діти, які з тих чи
інших причин з самого раннього
віку перебували в соціальній ізоляції, поза контактом з людьми, не
мали можливості отримати знання
та соціальний досвід. Такі приклади давно відомі психологам і соціологам.
З чого складається уявлення людини про світ, про себе, про своє життя? Як формується її сприйняття,
яку інформацію вона бере за основу
свого світогляду (чому вірить)? Що
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У природі триває постійний процес руху і перетворення матерії на
різних рівнях її організації, з різними швидкостями, фазовими станами, фізичними та іншими умовами
тощо. Наука довела, що якщо людському оку ці перетворення не помітні, то це не означає, що ці процеси не існують. Але всяка зміна
в природі повинна мати достатню
основу. Фундаментальне завдання
сучасної фізики ‒ дійти до початкової причини, що діє за незмінним
законом і що визначає все розмаїття наступних причин зміни явищ і
розвитку подій.
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Рентгенівські
промені

Гамма-промені

1023
1022
1021
1020
1019
1018

Інфрачервоне
випромінювання

Видиме
світло

УФпромені

1017
1016
1015
1014
1013
1012
1011
1010
Радіохвилі

109
108
107
106
105

називає «реальністю» і який світ
насправді? Якщо розглянути ці питання з погляду фізики, то людина
вкрай обмежена у своєму сприйнятті навколишнього світу, в сприйнятті найширшого океану фізичних
полів, спектра електромагнітних
хвиль різної частоти, всього того
різноманіття і багатоваріабельності форм життя і природних явищ,
які існують у матеріальному світі. Як спостерігач, вона замкнута
в системі тривимірного виміру і
має можливість пізнати дуже малу
його частину за допомогою свого
тіла, точніше його органів чуття.
А які межі можливостей останніх?
Простий приклад - очі. Основна
інформація про навколишній світ
надходить до людини через зоровий канал. Для ока людини видима
ділянка спектра - це електромагнітні хвилі довжиною від 400 до 760
нанометрів. Все, що лежить за межами цього спектру, людина не бачить, отже в її мозку не знаходить
відображення реальність, що лежить поза цього діапазону довжин
хвиль. Те ж стосується і звуку, який
людина чує лише в діапазоні від 16
Гц до 20 кГц (для порівняння: слух
деяких тварин охоплює діапазон
до 200 кГц, а комах - до 500 кГц).
Органи чуття постачають дуже мізерну інформацію про зовнішній
світ, завдяки якій у людини виникає хибне уявлення не тільки про
просторове розташування зовнішньої реальності, а й про статичність
багатьох видимих об'єктів, тобто у
людини виникає своєрідна ілюзія
сприйняття. Проте насправді немає жодного матеріального об'єкта,
який би знаходився в абсолютному
спокої, бо все знаходиться в русі, як
в мікро-, так і в макросвіті.
Тіло людини - це цілий хімічний
завод, який генерує і споживає
енергію та може існувати тільки
за наявності цілого ряду певних
умов, наприклад, за наявності від-

повідного гравітаційного поля, атмосфери, води, поживних елементів, які необхідні для підтримки
життєдіяльності організму тощо.
Це складний біофізичний об'єкт,
здатний перетворювати інформацію різноманітної природи, що
надійшла, в електричні сигнали
(нервові імпульси), які зчитує і обробляє центральна нервова система. У дорослої середньостатистичної людини тільки в біохімічних
процесах організму беруть участь
трильйони найдрібніших живих
мікрооб'єктів, точніше живих систем (!) ‒ клітин, які підтримують
життя цієї складної системи і безперервно взаємодіють та пристосовуються до мінливих умов. Але
всі ці клітини складаються з елементарних частинок, які на рівні
квантової фізики існують за зовсім
іншими законами (на відміну від
законів класичної фізики), де в кінцевій основі всього ‒ енергія та інформація. Іншими словами, хімія
видимого світу базується на фізиці
невидимого світу.
В цілому, у людини ‒ суб'єктивне сприйняття дійсності. Людський мозок, незважаючи на свою
складність, значно обмежений у
своїх можливостях і може функціонувати тільки в певних умовах.
Інформація про навколишню дійсність сприймається індивідом з
тимчасовим запізненням і просторовим спотворенням. Наприклад,
просторове спотворення сприйняття може бути обумовлено різною швидкістю проходження звукових (механічних) і світлових
(електромагнітних) хвиль через
різні середовища і матеріали, розсіюванням, відображенням і накладенням хвиль. Тобто людина
одержує не цільну, а уривчасту,
фрагментарну інформацію. Моделі сприйняття навколишньої дійсності дуже суб'єктивні. Людина
пізнає навколишню дійсність за

Внаслідок усіх цих та інших подібних причин неможливо достовірно
точно говорити про складні процеси
функціонування матеріальної частини Всесвіту, які знаходяться за межами обмеженого сприйняття людини,
як жителя тривимірного виміру. Проте знання про них, адаптовані для
людського розуміння, існували здавна. Судячи зі старовиних трактатів,
до цих знань ставилися як до священних, дбайливо передавали з покоління в покоління. Цілком зрозуміло, що
призначалися вони для того, щоб людина, пізнаючи світ, могла зрозуміти набагато більше щодо себе, своєї
істинної природи, свого духовного
сенсу життя, вміла користуватися
цими додатковими знаннями про невидимі процеси матеріального світу
винятково для досягнення свого духовного преображення.
Багато стародавніх знань передавалося з покоління в покоління в асоціативній формі, яка зрозуміла для
сприйняття більшості людей того чи
іншого часу, що проживали в тих чи
інших регіонах планети. І це не дивно. Сьогодні в тій же квантовій фізиці
успішно застосовують аналогію, завдяки якій вибудовуються абстрактні
теорії, різні моделі, покликані за допомогою асоціативних порівнянь пояснити у зрозумілій для громадськості формі процеси невидимого світу,
що недоступні зоровому сприйняттю
людини. Причому, чим ширше асоціативний набір, який мають самі вчені, тим зрозуміліші теорії, що вони
викладають, для людей сучасної цивілізації.
Так от, у старовину знання передавалися за допомогою аналогій, які
були зрозумілі та близькі людям тих
часів. Наприклад, для народностей,
що проживають на узбережжі моря
або океану, як аналогії для пояснен-
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Якщо розглядати питання з позиції квантової фізики, людина живе
в системі ілюзій. А якщо розглядати це питання з позиції духовних знань, то заважає людині зрозуміти і усвідомити ілюзорність
світу лише така негативна якість
її свідомості як гординя – батіг
та пряник матеріальної розумної
системи, яка робить людину не
просто рабом своїх бажань, а перетворює її на «дійну корову» для
своєї системи, а мерцем за життя.
Не випадково стародавні мудрі
люди, коли передавали знання попередніх поколінь, акцентували
увагу на тому, що все, що людина сприймає у видимому світі,
насправді не є реальністю і що у
неї є можливість розвитку іншого
сприйняття, яке якісно відрізняється від оманливого, ілюзорного

сприйняття дійсності, що нав'язує
матеріальна система.
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допомогою свідомості, за допомогою придбаних асоціацій, що
належать до тривимірного світу.
Іншими словами, всі процеси і
явища віна «міряє» тривимірністю
і шукає собі подібне. Тому свідомість, яка налаштована в повсякденності на шаблонне сприйняття
світу, багато чого випускає з уваги, через нерозуміння невідомих
їй процесів і явищ. Шаблонність
сприйняття людини споживацького суспільства з матеріалістичним
способом мислення виражається
в словах біблійного персонажа ‒
Фоми невіруючого: «Якщо не побачу ‒ не повірю». Але показова
відповідь представника духовного
співтовариства (Ісуса): «Блаженні
ж ті, що не бачили й повірили!».
З погляду СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА останній вислів
більш ніж доречний, він стосується не тільки духовного життя людей, але й глобальних процесів, що
відбуваються в мікросвіті на рівні
езоосмічної решітки (Примітка:
див. далі по доповіді тему «Езоосмічна решітка»).
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ня знань про Всесвіт і про невидимий для людини світ використовувалися відомі місцевому населенню
процеси, явища, що відбуваються
в океані, образні приклади, пов'язані з водою, звичками підводних
мешканців. Для жителів степових і
лісових регіонів більш зрозумілими
були асоціації, пов'язані з сільським
господарством, розвитком та ростом
рослин, дерев, характеристикою і
звичками тварин. Але для більшості
людей найдохідливішими асоціаціями були приклади з повсякденного
побуту, пов'язані з життям громади,
людськими взаєминами. Володіючи
основами споконвічних знань, всі ці
паралелі легко простежити, досліджуючи культури різних народів.
На підставі відомостей, що дійшли
до наших часів, можна виділити дві
основні причини, чому в страровину знання про макро- і мікросвіт
давалися як доповнення до духовних знань. Перша причина: щоб
людина усвідомила головний сенс
свого швидкоплинного життя, що
полягає в духовному преображенні.
Друга причина: щоб людина здійснила свій усвідомлений, зрілий
вибір між верховенством у своєму
житті матеріальних чи духовних
цінностей (у понятті домінуючого
особистого світогляду та основної
мети життя). А для того, щоб людина могла повноцінно здійснити
свій вибір, вона повинна знати про
небезпеки, особливості, шаблонні
дії невидимого світу матеріальної
«розумної системи», в якій тимчасово існує і вона, як Особистість,
та її тіло (примітка: докладніше у
книзі «АллатРа»).
У подальшому, на жаль, через недорозуміння суті стародавніх відомостей, втрати в часі основних
ключів до їх розшифровки,
знання про процеси макро- і мікросвіту стали інтерпретуватися
інакше, в буквальному сенсі наве-

дених прикладів, тобто в примітивному руслі мислення. На сьогодні, завдяки сучасним вченим,
які неупереджено вивчають це
питання, зібраний багатий культурологічний матеріал по всьому
світу. Він свідчить про те, що одні
й ті ж за своєю суттю сакральні
знання були відомі народам на
різних континентах у різні часи.
Таким чином, сьогодні, беручи до
уваги багату культурну, духовну
спадщину людської цивілізації і
знаючи її ключі ‒ основи СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА,
у людства є можливість не тільки
зрозуміти своє споконвічне минуле, а й змінити своє майбутнє.
Варто відзначити, що якщо людина з допитливим розумом, вільним
мисленням без шор і шаблонів загальновизнаних споживацьким суспільством «рамкових авторитетів»,
сама почне вивчати і досконально
у всьому розбиратися з погляду
знань споконвічної фізики і узагальнюючої духовної, культурної
спадщини людської цивілізації, то
віна почне глибше розуміти та духовно пізнавати себе. Більше того,
вона стане розбиратися в істинних
причинах нинішньої світової духовно-моральної кризи, в причинах створення штучних умов, що
ведуть до дестабілізації стану людини і сучасного суспільства. Але
головне, у процесі такого поглибленого пізнання, людина зможе
усвідомити, яким чином можливо
не тільки докорінно змінити ситуацію, але і вийти на абсолютно новий, еволюційний виток розвитку
як індивідуальної особистості, так
і суспільства в цілому, причому,
як в плані розвитку цивілізації у
споконвічно духовному руслі, так
і в плані епохальних перетворень
у науці та досягнення фантастичних висот технічного прогресу. Як
кажуть, все нове ‒ це добре забуте
старе.

мисленням, звуженим сприйняттям
дійсності. Як наслідок, сьогодні людство має безліч проблем, у тому числі наукового характеру, яких можна
було б уникнути. Наприклад, у фізиці
це проблема так званої «кризи фізики
елементарних частинок». Тобто, коли
нині людство, завдяки фізиці високих
енергій, зіткнулося з незвичайними
реаліями мікросвіту, різноманітністю
частинок, що виникають і зникають
у ньому, взаємоперетворення маси в
енергію, але втративши споконвічні знання про нематеріальні основи,
зупинилося на порозі непорозуміння
цих глобальних процесів, усвідомлення їх із позиції Спостерігача поза
системою.

ВИЗНАЧЕННЯ СПОКОНВІЧНОЇ
ФІЗИКИ АЛЛАТРА
Так що ж становить основу єдності
матеріального світу і визначає різноманітність його змін? Загубленими
з давніх часів ключами, що відкривають таємниці справжньої фізики
мікросвіту, є поняття ЕЗООСМОСУ
і ЕЗООСМІЧНОЇ РЕШІТКИ. Вони
дають об'ємне уявлення про процеси, що відбуваються у Всесвіті, про
дискретність будови матерії, функції
неподільних та утворення подільних
частинок, розуміння основи їх взаємодії та можливості отримання вільної енергії із невичерпного джерела.
Це ті загублені у часі знання, навколо яких колись вибудовивалися різні
космологічні міфи, релігійні догми,
філософські школи тощо. До нинішнього тисячоліття дійшли лише відгомони минулих знань про ці невидимі
процеси (наприклад, в давньоіндійських трактатах ‒ поняття «акаша»
(«освітлений простір», «безперервне
сяйво» (випромінювання)), у давньогрецькій літературі ‒ «ефір» («прозорий, осяйний шар повітря, місце
проживання богів»), які, на жаль, вже
багаторазово ускладнені елементар-

ним нерозумінням істинної суті цих
процесів.
Що таке езоосмос і езоосмічна решітка? Справедливе твердження
Пуанкаре (засноване на більш старовиних джерелах) про нерухомий
ефір, про те, що його ніколи не
вдасться виявити експериментальним шляхом. Але це не означає, що
ефіру немає. Це означає, що він недосяжний для сприйняття людини,
як спостерігача тривимірного виміру. У старовину дійсно зазначалося,
що ця основа матеріального світу
нерухома, що вона недоступна для
людей, що цю субстанцію людині
неможливо відчути, побачити зором
чи почути вухом нечутний Звук, що
виходить від неї. Однак вказувалося,
що знаючи її будову, можна витягати
велику користь, отримувати невичерпну силу і управляти невидимими явищами, які недоступні людському оку.
Отже, для кращого умовного розуміння суті процесів, що знаходяться
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Як у стародавніх навчаннях Сходу, так
і в ранній історичній формі давньогрецького атомізму присутнє поняття
нематеріального начала, існуючого
поза простором і часом. Це багато в
чому пояснювало поведінку і властивості самого матеріального світу,
дозволяло зрозуміти закони взаємодії матерії і принципи її управління.
Починаючи з XIX століття, в загальнодоступних для більшості знаннях
були цілеспрямовано видалені та
грунтовно підчищені багато стародавніх згадок про нематеріальні основи. В результаті наступні покоління
виховувалися лише на домінації матеріалістичного світогляду, обумовленого егоїстичним, споживацьким
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в основі першопричиних явищ, введемо ряд пояснень із СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА. Треба взяти до уваги, що ці пояснення
спрощені і адаптовані для розуміння знань широким колом зацікавленої прогресивної громадськості.
У зв'язку з цією обставиною, для
зручності сприйняття цих знань,
у доповіді не використано багато
фізико-математичних та технічних
подробиць, дані проведених експериментів, наукові формулювання, зрозумілі лише вузькому колу
фахівців фізичних наук. Також не
подано опис досягнутих результатів у вдосконаленні методології та
інструментарію досліджень, вивчення структури і прогнозування
властивостей об'єктів мікросвіту,

наукові пояснення, пов'язані із переосмисленням розділів фізики,
здебільшого стосовно квантової
механіки, квантової статистики,
квантової теорії поля. Однак поряд
з поясненнями первинних основ і
понять із СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА наведені множинні
приклади наближених аналогій цих
понять і процесів, що використовуються у стародавніх трактатах, які
належать до різних культур і народів світу. А також наведені конкретні розрахунки, пояснювальні схеми,
інфографіки, таблиці і формули, які
подані в доступній формі та призначені для математичних і фізичних
обчислень, самостійної перевірки
наданих відомостей широким колом зацікавленої громадськості.

ЕЗООСМІЧНА РЕШІТКА
В основі матеріального Всесвіту
знаходиться своєрідний «просторовий каркас», нематеріальна структура ‒ ЕЗООСМІЧНА РЕШІТКА.
В уявленні жителя 3-х вимірного
виміру ця енергетична «конструкція» в цілому нагадувала б за зовнішнім обрисом сильно сплощений об'єкт, приблизно схожий на
плоску цеглину, висота бічної грані
якої становить 1/72 від величини її
основи. Іншими словами, езоосмічній решітці властива плоска геометрія. Можливість розширення
матеріального Всесвіту обмежена
розмірами езоосмічної решітки.
В межах езоосмічної решітки існує
72 виміру (примітка: докладніше
про 72 виміри в книзі «АллатРа»).
Все, що сучасною наукою іменується «матеріальним Всесвітом»
існує лише в межах перших 6 вимірювань, а решта 66 вимірювань
‒ це, за своєю суттю, контролюючі

надбудови, які стримують «матеріальний світ» в певних обмежувальних рамках ‒ шести вимірах. Згідно
зі стародавніми знаннями, 66 вимірів (із 7 по 72 включно) теж належить до матеріального світу, але не
є такими за своєю суттю.
За межами езоосмічної решітки, що
також стверджується в стародавніх
священних переказах різних народів світу, знаходиться духовний світ
‒ якісно інший світ, який не має нічого спільного з матеріальним світом, його законами і проблемами.
ЕЗООСМІЧНА РЕШІТКА стабільна
і нерухома. Вона складається з певної кількості однакових ЕЗООСМІЧНИХ КОМІРОК, які в тривимірному
просторі мають форму куба (проте,
для вимірювань вище третього, конструкція ускладнюється). Кожна езоосмічна комірка складається з, умовно кажучи, шести «стінок» у вигляді

& Цікаво, що старослов'янське слово «всесвіт» - це переклад грецького слова «oikoumenh», що означає «населена», «населена частина».
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Езоосмічна
мембрана
(сторона куба)

Трипільська чаша,
V-IV тис. до н.е.

Реальна
(стаціонарна)
частинка По

Мал.1.Фрагмент езоосмічної решітки в тривимірному вимірі.

Сьогодні можна знайти безліч згадок про езоосмічну решітку, які збереглися з давніх часів у різних народів світу, що проживають на різних
континентах. Вони відображені в етіологічних і космогонічних міфах,
священних малюнках, що зображають структуру світу, у трактатах різних
філософських, релігійних навчань, у переказах, що оповідають в алегоричній
формі про створення Всесвіту і створення світу. На жаль, чим ближче до
сучасності, тим більше спостерігається втрата знань і нерозуміння суті
питання, підміна сакральних метафоричних значень життєвим змістом. З
усього різноманіття знайдених відомостей про відповідні артефакти наведемо лише деякі з них.
& Палеоліт. Зображення у вигляді знаків (решітки, сіточки, квадратів,
ромбів, з точкою всередині, шахматоподібного орнаменту) існували здавна,
а деякі з них ‒ ще за часів палеоліту. Вважати, що вони означають «засіяне
поле» ‒ помилково, оскільки ці знаки з'явилися задовго до виникнення землеробства. Відомо, що раніше люди залишали в певних місцях священні знання, важливі для наступних поколінь, фіксуючи їх, як правило, в наскальному
розпису, в тому числі і у вигляді певних знаків. Наскальні знаки і символи,
які виявляються на різних континентах, є досить однотипними щодо конкретних знаків (примітка: докладніше про це див. у книзі «АллатРа»), що
вказує на одне загальне джерело знань. Сьогодні існує багато артефактів із
різних епох, що вказують на те, що решітки, сіточки, ромби з точкою, кола,
квадрати, спіралі були поширеними елементами візерунків і орнаментів на
ритуальному посуді, одязі, священних предметах, в оформленні сакральних
текстів різних народів. Найчастіше поруч з такими знаками наносилися
символи богині неба і бога землі.
& Африка. Вапнякова печера Бломбос – одна з найвідоміших археологічних
пам'яток епохи середнього палеоліту, який знаходиться на південному узбережжі ПАР. У верхніх шарах її відкладень, приблизний вік яких становить 68
тисяч років, знайдені намиста з черепашок, кістяні знаряддя, шматки охри
з геометричним гравіюванням.
& Китай. Керамічна посудина, яка належить до неолітичної культури Яншао, що існувала у V-II тис. до н.е. на території сучасного Китаю.

Пізньотрипільська
амфора,
кінець IV тис. до н.е.

Китай.
Керамічна посудина культури
Яншао, V-II тис. до н.е.

Китай.
Керамічна посудина культури Яншао, V-II тис. до н.е.

Африка. Вапнякова печера
Бломбос

SCIENCE

Керамічна посудина культури Яншао (V-II тис. до н.е.), виявлена у
китайській провінції Шеньсі.
& Таїланд. Керамічна посудина, що належить до археологічного
пам'ятника Банчіанг (поселення бронзового століття 4420-3400 рр. до
н.е., розташовані на північному сході сучасного Таїланду).
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& Стародавня Європа. Керамічна посудина, що належить до Трипільської
(Кукутень-Трипільської) культури, поширеної у VI-III тис. до н.е. в ДунайськоДніпровському межиріччі (території сучасних України, Молдови, Румунії).
Література: Мойсеєнко В. Хрест із півмісяцем - вічнії символи: Ілюстрована історія символів
України. К. : Оранта, 2006.

«Енциклопедія
Тріпільскої культури;
2004

& Стародавній Єгипет

Стародавня Європа.
Керамічна посудина
(Трипільська культура,
в VI-III тис. до н.е.

Зображення богині Нут, розташоване на
внутрішній поверхні кришки єгипетського
саркофагу, знайденого в 1857 р. у Фівах
єгиптологом Генріхом Бругшем.
Таїланд.
Керамічна посудина
(4420-3400 рр. до н.е.)

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

У найдавніших уявленнях єгиптян
«величезною матір'ю зірок», «народжуюча богів», була богиня на
ім'я Нут. Дітьми Нут вважалися
зірки, якими вона управляє. Її отожествляли з космічним простором. Спочатку її зображали у вигляді Небесної (космічної) Корови,
потім жінки Нут, океану і навіть
купола\даху, як символу, того, що
за видимим образом приховано
щось інше, багато в чому незбагненне для людини. Вона відгороджувала невидиму і непізнавану
частину світобудови від видимої,
швидкоплинною та тимчасової
її частини, світ вічного життя
від світу тимчасового і тлінного.
Іноді її і зображували на внутрішньому боці кришки саркофага, що
дивиться на мумію. Зображення богині Нут можна зустріти в
малюнках, що прикрашають внутрішні приміщення пірамід або
священні тексти. Це зображення
жінки ‒ богині космосу, зігнутої у
вигляді квадрата, прямокутника
чи купола, що простирається по
всьому горизонту. Її тіло або одіяння, як правило, має орнамент у
вигляді решітчастого чи ромбовидного малюнка (іноді із зазначенням точки в кожному квадраті).
Література: Гладкий В.Д. Стародавній
світ. Енциклопедичний словник у 2-х томах. ‒ М., 1998.

Книга «Доцинська
епоха Китаю»
(

, 2002)

Z Хатор і Ра-Гарахуті. Розпис
гробниці цариці Нефертарі у ФіЛітература: Гладкий В.Д. Стародавній світ. Ен- вах. ХІХ династія. Ок. 1250 до
циклопедичний словник у 2-х томах. ‒ М., 1998.
н.е.

Настінне зображення в похоронній камері Тиграна-паші (I століття н.е.) – катакомби Ком еш-Шукафа, що знаходиться
під Олександрією (Єгипет).

Фрагмент Єгипетського саркофага з
візерунком, що імітує традиційну покривну сітку (600 р. до н.е.)

36

SCIENCE

Богиня неба Нут, яка народжує Сонце.
Стеля «очисної» каплиці у храмі богині
Хатхор. (Дендера, Єгипет), I ст. до н.е.
- I ст. н.е.

У Стародавньому Єгипті, судячи з поховань, були традиційними
сіткові вироби з бісеру у вигляді
похоронних прикрас. Такі сіткові
плетіння і візерунки наносилися
на похоронні саркофаги, статуї
та свідчили про уявлення древніх єгиптян про невидимий світ,
про те, куди зникала людина. Цікаво, що практично всі подібні
сіткові покриття для саркофагів виконані в блакитних і синіх
кольорах та зроблені з намистин
бірюзи. І це несе своє змістовне
навантаження, вказуючи на певні сакральні відомості. (Примітка: див. у книзі «АллатРа» про
значення в міфології народів світу синього і зеленого кольорів).
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На стелі храму богині Хатхор у Дендере (Єгипет) зображений так
званий «Чотирикутний (прямокутний) Дендерський зодіак». Барельєф
складається із двох половин, облямованих схожими між собою фігурами
богині Нут (у верхній частині) і бога Геба (у нижній частині). Богиня Нут
зображена як та, що у формі прямокутника огинає всесвіт, тим самим утворюючи замкнуту фігуру, що нагадує цеглину. У центрі її тіла розташований
ромбоподібний орнамент, що повторюється.
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Z Фрагмент сіткової прикраси на саркофазі
єгипетської
мумії Нес-пака-шуті
(760-656 рр. до н.е.).
Знаходиться в музеї
Луксора.
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1) Саркофаг Хекаємсаєфа, виявлений у гробниці
в Саккарі (664-525 рр. до
н.е.). Знаходиться у Єгипетському музеї в Каїрі.
2) Найбільш повне сітчасте «плаття» для мумії, яке було знайдено у
гробниці в Гізі, неподалік
сучасного Каїру.
3) «Фаюмські
мумії»,
відомі як «фаюмські
портрети» ‒ похоронні
мумії з портретами замість похоронних масок, знайдені в некрополі Фаюма. (Римський Єгипет I-III
ст.). Мумії зроблені із лози у вигляді гратчастого переплетіння.
Література: Калашніков В.В., Носівський Г.В., Фоменко А.Т. Астрономічний аналіз хронології.
Альмагест. Зодіаки. - М.: Діловий експрес, 2000; Gifts of the Nile: ancient Egyptian faience / edited by
Florence Dunn Friedman. London: Thames and Hudson in association with the Museum of Art, Rhode
Island School of Design, 1998.

& Стародавній Китай. У китайській філософії є таке древнє поняття як
ЮЙ ЧЖОУ, яке виражає ідею субстанціальності та структурної впорядкованості, єдність простору і часу як атрибутів Всесвіту. Воно означає «простір і час», «Всесвіт», а у сучасному світі слово «юйджоу» вживається в
значенні «космос». Цікаво, що етимологічно це слово сходить до позначення
двох перпендикулярних балок в основі покрівлі. Ця інформація стає особливо
цікавою, враховуючи, що в давнину (втім, як і зараз) знання про процеси, що
відбуваються у невидимому світі, пояснювалися на асоціативних прикладах,
знайомих людям в повсякденному побуті та життєдіяльності у видимому
ними світі.

Стосовно терміна «юй чжоу», то починаючи із давньокитайського трактату «Хуайнань-цзи», складеного вченими II століття, його почали застосовувати у філософському контексті, де «юй» визначено як «чотири
сторони світу, вгору і низ» (примітка: таке позначення у стародавніх
трактатах Сходу, як правило, використовувалося для вказівки на куб,
кубічний простір), а «чжоу» як «минула старовина і сьогодні що приходить» (XI, 12). Там же поняття «юй чжоу» пов'язане з ідеєю єдинотілесності Всесвіту: «Небо (Тань) і Земля (Ді)» і «юй чжоу» порівнюються
з «тілом однієї людини» (VII, 155).
Як уже згадувалося, поняття «юй» і «чжоу» сполучені з розумінням
«дао», яке є одним із центральних понять китайської філософії. Воно
використовується в різних філософських школах і характеризується
як божественна пустота; всеєдине; першопричина виникнення; пер-
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У трактаті «Чжуан-цзи» є цікаві згадки про те, що «людина після смерті стане лапкою комахи чи печінкою миші» і обгрунтовується подібна
вказівка на такому «метафізичному» понятті як «нерозчленована реальність» (тобто неподільна), в якій «кожне ‒ у всьому і все ‒ у кожному» (примітка: див. далі про стаціонарні і фантомні частинки По).
Якщо розглядати це питання з точки зору розпаду однієї форми життя
і творення іншої, такої що складається із одних і тих же елементарних
частинок (які переходять із одного стану в інший), то стає зрозуміло, що
цей алегоричний приклад має під собою не тільки філософський корінь.
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У китайському філософському трактаті даосизму «Чжуан-цзи» (IVIII ст. до н.е.) поняття «юй» і «чжоу» сполучені з розумінням «дао». А
саме, словом «юй» виражена просторова безмежність «[те, що] має
реальність\речовинність, але не перебуває в [конкретному] місці», а
поняття «чжоу» як тимчасова безмежність («[те, що] має протяжність,
але не має кореня і верхівки», тобто (кінця і початку). Примітно, що синонімом юй чжоу є тянь ді, буквально означає «небо-земля». Із трактату
Ян Чжу «Чжуан-цзи»: «Виходить, не володіючи коренем; входить, не володіючи отвором; володіє сутністю, але не приміщенням [для неї]; володіє
тривалістю, але не має ні початку, ні кінця. Те, що проникає без отворів,
володіє сутністю; те, що володіє сутністю, але не приміщенням [для неї],
‒ простір. Те, що володіє тривалістю, але не має ні початку, ні кінця, ‒ час.
Володіє життям, володіє [і] смертю, володіє тим, що входить, володіє [і]
тим, що виходить. Те, що не проявляє форми ні при вході, ні при виході,
називається вратами природи. Врата природи ‒ небуття. [Вся] пітьма
речей виходить із небуття. Буття не здатне стати буттям за допомогою буття, [воно] повинно вийти із небуття. Небуття ж володіє єдиним
небуттям ‒ ось що приховували мудреці... В знаннях деяких древніх була
досягнута [крайня] межа... Небуття вважали головою, життя ‒ тулубом,
смерть ‒ хвостом. Тому, хто пізнав збереження єдності в бутті і небутті,
у смерті і житті, я стану другом». Трактат про пізнання людиною себе, в
якому згадуються відомості про світоустрій, актуальний і сьогодні: «Той,
хто укладає договір внутрішній, залишається безіменним. Той, хто укладає договір зовнішній, прагне до придбання. Від того, хто діє без імені,
навіть у звичайному виходить світло. Той, хто прагне до придбання, лише
торгаш. Дивлячись, як він витягується навшпиньки, люди приймають його
[за людину] видатну... Життя [людини] ‒ що сажа [під котлом]. Розкриваючи [зміст], скажемо: переміщення сутності».
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Книга «Чжуан-цзи в
народній китайській
писемності»
(

, 2003)

Знак інь-ян

Книга «Дао де цзін»
(

, 2008)

Книга «Хуайнань-цзи
(
, 2004)

шооснова всього сущого і принципу його існування; воно вічне і безіменне, порожнє і невичерпне; породжує тьму речей; його можна
передати, але не можна взяти, можна осягнути, але не можна побачити; воно саме для себе початок і основа, у нього немає початку і
кінця, воно існує скрізь і у всьому тощо. Наприклад, згідно з філософією Лао-цзи, дао означає всеєдине. Воно не має ні імені, ні форми;
нечутно, невидиме, незмінне, неминуще, неосяжне, що не визначається, але досконале. Воно спочиває і, проте, в усьому рухається. Саме
воно не змінюється, але є причиною всіх змін. Воно вічно єдине. Воно
корінь усього і мати всіх речей. «Людина залежить від землі, земля
‒ від неба (космосу), небо ‒ від дао, а дао ‒ від себе самого». Дао визначається і як закономірність чергування сил «інь-ян».

Із знаменитого трактату китайської думки VI-V ст. до н.е. «Дао де
цзін»: «Дао порожньо, але в застосуванні невичерпне. Перетворення
невидимого нескінченні. [Дао] ‒ найглибші врата народження. [Воно]
існує [вічно] подібно нескінченної нитки, і його дія невичерпна... Дао
безтілесно. Дао туманно і невизначено. Проте в його туманності і невизначеності містяться образи. Воно туманно і невизначено. Проте в
його туманності і невизначеності приховані речі. Воно глибоко і темно. Проте в його глибині і темноті приховані найтонші частинки. Ці
найтонші частинки мають вищу дійсність і достовірність... Велике ‒
воно в нескінченному русі. Що знаходиться в нескінченному русі не досягає межі. Не досягаючи межі, воно повертається [до свого витоку].
Завдяки йому, все суще народжується і не припиняє [свого зростання]... Дао приховано [від нас]... Дао народжує одне, одне народжує
два, два народжують три, а три народжують всі істоти. Всі істоти
носять у собі інь і ян, наповнені ци і утворюють гармонію... Слідувати
сяйву [дао], осягати його найглибший зміст...». (Примітка: Знак іньян ‒ символ творчої єдності протилежностей у Всесвіті. Його зображували у вигляді кола, розділеного хвилястою лінією на дві половини
‒ темну і світлу, в кожній з яких, симетрично відносно один одного,
розташовано по точці (світла на темному тлі, темна на світлому).
Інь згідно стародавнім китайським поглядам означає «мінливість», а
ян ‒ «непорушність, явність, твердість». У СПОКОНВІЧНИЙ ФІЗИЦІ
АЛЛАТРА пояснюється, що мінливість є якість фантомних частинок
По, а явність, непорушність ‒ реальних (стаціонарних) частинок По).
Із трактату «Хуайнань-цзи»: «Дао... сполучається із безформним. Біжить джерелом, б'є ключем... Встане між небом і землею і наповнить
весь простір... Натягує чотири шнури, утаємничує у pоті інь-ян» (примітка: «утаємничує у роті інь-ян» ‒ див. у книзі «АллатРа» інформацію
про точку перетину 72-го і 1-го вимірювань, про давній символ Всесвіту
- змію, що кусає свій хвіст, про дагомейську міфологію, яка оповідає, що
бог виробляв творіння світу з пащі змія).
Література: Нова філософська енциклопедія. У чотирьох томах. / Ін-т філософії
РАН. Науково-ред. рада: Стьопін В.С., Гусейнов А.А., Семигін Г. Ю. - М.: Думка, 2010, т. IV; Філософський енциклопедичний словник / ред.-скл. Губський Є.Ф.
[та ін.]. ‒ М.: ІНФРА-М, 2006; Китайська філософія. Енциклопедичний словник/
голов. ред. Титаренко М.Л. ‒ М.: Думка, 1994; Ян Чжу. Лецзи, Чжуанцзи. Переклад Позднєєвої Л.Д., Гол. ред. східної літ. - М.: Наука, 1967; Ян Хін-шун. Дао де
цзін (пер. Ян Хіншуна). Давньокитайська філософія в 2-х т. ‒ М.: Думка, 1972.; A
Dictionary of Philosophy of Religion . edited by Charles C. Taliaferro and Elsa J. Marty.
London: The Continuum International Publishing Group, 2010; The Oxford Handbook of
Religion and Science, edited by Philip Clayton and Zachary Simpson. Oxford University
Press, 2006; Sherrill W.A. Heritage of Change: A Background to Chinese Culture. Taipei.
1972; Wilhelm R. Geschichte der chinesischen Kultur. München. 1928.

Макошь була значущою богинею праслов'янського пантеону, яка входила в п'ятірку головних богів. Цікаве позначення її імені ‒ «Макошь»,
точніше «Ма-кошь». Етимологію цього слова пов'язують з коренем,
що позначає «пряжа, прядіння». У санскриті є слово «мокша» (moksa),
що означає «звільнення», яке і нині використовується в індійській філософії та релігії як поняття духовного звільнення. У імені Ма-кошь,
враховуючи глибоку індоєвропейську стародавність слова Ма, початкове слово означає «Мати» (Велика Мати, що породила світ, Богиня
долі). А слово «кошь» у старослов'янській мові означає ‒ «плетений
кошик», плетений візок для снопів (відомі з часів енеоліту ‒ IV-III тис.
до н.е.), ємність для зерна. Причому словосполучення «мій жереб» (в
понятті «моя участь», «моя доля») означало «мій віз снопів», «мій кошик зерна». А враховуючи давню асоціативну символіку цих предметів
і рослин, пов'язану з поясненням процесу світобудови, воно мало нематеріальне значення, наприклад, вислів «мій кошик зерна» носило зміст
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Прядіння було атрибутом Великої Матері, а також «місячних» богинь
(як правило, їхнім відмітним знаком був знак Аллат ‒ півмісяць ріжками вгору) і ткаль долі в космічній міфології багатьох народів світу. Наприклад, у східнослов'янській міфології покровителькою жіночого начала, долі, родючості, води, прядіння та ткацтва (яку також іменують
як невидима Велика пряха світу) була богиня Макошь (Мокош), одним із
атрибутів якої був ріг достатку, півмісяць, ріжками вгору. В цілому, треба відзначити, що у східних слов'ян ще в дохристиянський період були
унікальні древні знання про всесвіт і людину, про знаки та символи. Все
це було відображено і в культурі, і у віруваннях, і в архітектурних спорудах слов'янських храмів та капищ (примітка: див. докладніше у книзі
«АллатРа»). Їм були відомі уявлення про виникнення світу як про процес,
аналогічний виготовленню нитки чи полотна: світ «звивається», як нитка, «снується», як основа для ткання або «тчеться», як тканина. Про те,
наскільки знищувалися ці древні знання, нав'язувався і політизувався новий
жрецький світогляд, можна судити з того факту, що ім'я тієї ж древньої Макошь вже у XII-XIV ст. входило практично в усі повчання проти
язичництва.
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& Космічний символ прядіння і ткацтва. Символи ткацтва і
прядіння мали сакральний зміст для багатьох народів. Збереглися
досить цікаві стародавні відомості. Наприклад, сучасне слово, яке
арабською називається ( لونnul), означає древній ручний ткацький
верстат (прямокутна плоска рамка, на якій виробляють натяг двох
ниток, що утворюють решітку). Знаючи, яке сакральне значення мав
для стародавніх народів символ ткацтва (а також прядіння), можна
зрозуміти асоціативний зв'язок цього символу з їхніми космологічними
концепціями. Зокрема, на прикладі ручного ткацького верстата пояснювався інструмент створення Всесвіту, на якому творче божество
ткало з ниток, вплітало візерунок (знаки) той, що з них складається
в тканину світобудови, визначаючи тим самим життя і долю всього
сущого, в тому числі і кожної людини. А на процесах прядіння (процес
поздовжнього складання та спірального скручування за допомогою
веретена окремих волокон для отримання безперервної, міцної нитки)
пояснювали процес творення всіх речей і життя у Всесвіті. Спіралеподібне обертання веретена символізувало рух Всесвіту, завісу, через яку
всесвіт постає в ілюзорному світлі (примітка: рівень езоосмічної решітки). Слово «веретено» близьке древньоіндійському слову «vártanam»
‒ «обертання, катання, ходіння взад і вперед».
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«моє духовне добро», «моє духовне благо». Зерно в міфології народів
світу ‒ це найдавніший символ зародження, воскресіння, оновлення
світу; а в понятті духовного вдосконалення людини символ зерна ‒ це
зародження і затвердження в людині духовного життя, де найвищими цінностями є досягнення нематеріальних благ, духовне дозрівання
та вдосконалення протягом свого життя; тобто зародження вічного духовного життя при коротких термінах існування оболонки ‒ тіла. Тому
початкове уявлення про богиню, покровительку наповнених кошів, як Матір істинного Щастя (звільнення), мало зовсім інше значення, пов'язане із
нематеріальними цінностями людини.

ALLATRA

41

Література: Анічков, Є.В. Язичництво і Давня Русь. - СПб .: Тип.
М.М. Стасюлевича, 1914; Бігунів
Ю.К. Історія Русі в п'яти томах: З
найдавніших часів до Олега Віщого
(Том 1). М .: Політехніка, 2006; Рибаков Б .А. Язичництво Давньої Русі.
- М .: Софія, Геліос, 2001; Рибаков
Б.А. Язичництво древніх слов'ян. М.: Наука, 1981; Фомінцін А.С. Божества древніх слов'ян. - СПб.1995;
Britannica Encyclopedia of World
Religions. Encyclopedia Britannica,
Inc., 2008; Niederle, Lubor. Slovanské
starožitnosti. Praha: Bursík &
Kohout, 1916; Gieysztor A. Mitologia
Słowian. Warszawa: Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, 2006;
Gimbutas, Marija. The Civilization of
the Goddess: The World of Old Europe.
New York: HarperCollins, 1991.

Рибаков Б.О.
«Язичництво
древніх слов'ян»,
1981

Схема слов'янської вишивки, що зображає
У
богиню Макошь.

«Енциклопедія
богинь і героїнь»
(«Encyclopedia
of Goddesses and
Heroines»; 2014)

багатьох стародавніх
космологічних міфах народів
світу зазначено, що плетіння
здійснювалося саме жіночої богинею (примітка: вказівка на силу Аллата) як
акт космічного творення, безперервний процес, в якому минущі події - нитки
впліталися в вічно мінливий візерунок на незмінній основі. Причому основа
тканини (поздовжні нитки, що йдуть уздовж рамки) служила символом незмінного і постійного, яке з'єднує всі рівні Всесвіту (примітка: див. езоосмічна решітка, реальні (стаціонарні) частинки По). А вуток (поперечні нитки
тканини, розташовані перпендикулярно до ниток основи і що переплітаються з ними) символізував змінне і непостійне, кількісне, саму природу в часі і
просторі (примітка: див. фантомні частинки По). Основа і вуток утворюють хрест.
1
2

Марія Гімбутас.
«Цивілізація
Великої Богині: світ
Стародавньої Європи»,
1991

Мал.2. Стародавній ручний ткацький верстат
(прямокутна плоска рамка, на якій виробляють
натяг двох ниток, що утворюють решітку).

Мал.3. Основа (1) і вуток (2).
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Мал.4. Жінка-ткаля за роботою у стародавнього ткацького верстата.

Практично всі богині Долі
і Часу в міфології народів світу є прядильницями
та ткалями. Донині збереглися
різні згадки, обряди, традиції
і сказання, з цим пов'язані, наприклад, як сестри Ніч і День
тчуть павутиння часу, просторово-часову тканину космологічного творіння. Але є і давніші
згадки. Наприклад, у Давньому
Єгипті шанували богиню Нейт
як первісну богиню неба, мудрості і ткацтва, з якої вийшов і
засяяв сонячний бог. Згідно із
міфами, спочатку часів вона натягнула небо на своєму ткацькому верстаті і виткала світ з
первинних вод, виткала всіх живих істот, включаючи чоловіків
і жінок. Зазвичай Нейт (Нет,
Ніт) позначали такими ієрогліфами

Культура Вінча, VI-V
тис. до н. е., жіноча
теракотова фігурка

)

Перший ієрогліф означає її ім'я (корінь «nt»), другий ієрогліф вказує на її символ,
розташований на голові, а третій ієрогліф означає «богиня». Цікаво, що по кореню ім'я Нейт пов'язано з коренем слова, що означає «ткати» (ntt)
, цей же
корінь є коренем слова «буття». Єгиптяни пов'язували Нейт з богинею первинної
порожнечі (первинних вод) – Нун. Ім'я Нейт також за коренем пов'язане зі словом вода (nt) /
‒ тим самим вказуючи на зв'язок Нейт і богині первозданних
вод. В одному з міфів про Нейт говориться як про ту, яка «освітила першу особу» або «освітила першу лицьову поверхню». Плутарх і Платон наводять такий
текст про богиню Нейт: «Я все колишнє, сьогодення і прийдешнє; мого покривала ніхто не відкривав». Згідно з історичними джерелами в Давньому Єгипті існувала молитва, звернена до Нейт: «О велика Мати, народження якої незбагненно.
О богиня юна, велика, покривало якої не відкривається! О, відкрий свою завісу,
сокровенна, бо не дано мені шляху, щоб увійти до тебе. Явись, прийми мою душу
і захисти її руками твоїми».

Жриця богині Нейт.
Храм у Дендере (Єгипет),
I ст. до н.е. - I ст. н.е.

Література: Budge, Wallis E.A. The Gods of the Egyptians: Volume 1. New York: Dover Publications,
Inc., 1969; Hart, G. The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses. London: Routledge
& Kegan, 2012; Byrnes, A. The goddess Neith in the Early Dynastic period. Egyptological, 2013;
Mallet D. Le culte de Neit à Sais. Paris, 1888.

& Північна Америка та Мезоамерика. Аналогічна картина спостерігається
і на інших континентах, що знаходяться за тисячі кілометрів від цих місць.
Наприклад, у Північній Америці у корінних жителів Аляски (індіанців північноатабаськської етнолінгвістичної групи) є міф про богиню Атсінтма (Atsentma).
Він оповідає про те, що Атсінтма відкрила свої очі в порожньому світі. Потім
виткала полотно зі цвіту кіпрею (зніту) (у слов'ян трава сімейства Кипрейні

Греція. Жіноча глиняна
фігура, 700 р. до н.е.
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‒ іван-чай) і натягнула його, зафіксувавши по краях на священних горах.
Потім вона почала співати. І так було дано початок світобудові. Цікаво,
що кіпрей (зніт) ‒ це досить поширена трава, в тому числі і на Алясці,
квіти якої побудовані за четверним планом. Нижня її зав'язь ‒ чотиригранна, з часом вона перетвориться на довгу чотиригранну коробочку, яка
лопається на 4 стулки і випускає безліч насінин, які за допомогою довгих волосків мають здатність розлітатися на великі відстані. Знаючи такі подробиці, зрозуміло, чому саме ця рослина була використана в поясненні космологічної
концепції (примітка: у інших народів світу була асоціація Всесвіту з плоскою
чотиригранною цеглиною, а голос, перше слово, виголошений звук асоціювали з
Первинним Звуком).
У космічній міфології індіанців Центральної Америці найбільш древньою за своїм походженням є богиня-матір, яка створила світ, богиня родючості та духовної чистоти. (До речі, у більшості племен, наприклад, Південної Америки до
вторгнення європейців переважав материнський рід). Зі збільшенням кількості
соціальних технологій та їх ускладненням, ця єдина богиня стає прародителькою пантеону. З'являються богині місяця, дощу, кукурудзи тощо. Цікавий той
факт, що у деяких із них до цих пір збереглися стародавні елементи і атрибутика богині – творчині Всесвіту: одяг з решітчастим візерунком, прядка, а
також певні знаки, у тому числі коло, рівносторонній хрест, знаки АллатРа і
аллат (примітка: докладніше про ці знаки дивіться у книзі «АллатРа»).

1

2

3

Жіночі божества ацтеків:
(1) ‒ Чальчіутлікуе ‒ богиня прісної
води, озер, морів і річок, мати Сенцон-Мімішкоа (зірок північної частини
неба). (2) ‒ Тонанцін («Наша мати») ‒
богиня-мати, персоніфікація землі і місячне божество. (3) ‒ Тосі («Наша Бабуся»), її атрибутами були предмети,
необхідні для прядіння і ткацтва. (4,
5) ‒ Богиня родючості Тласольтеотль
4
5
‒ одне із найдавніших божеств Мезоамерики, сходить до «богині з косами».
Ацтеки, ймовірно, запозичили її культ у хуастеків. Відмінні ознаки богині ‒
носова вставка у вигляді півмісяця, головний убір із пір'я перепілки зі шматком вати та двома веретенами.
У знайдених археологічних артефактах чітко простежується, як відбувалося
заміщення древніх жіночих богинь чоловічими богами, становлення жречества,
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осквернення старих божеств і нівелювання їхніх створювальних функцій,
заміщення знаків. Із розвитком політичної влади з'являються божества
влади, правителів і династій, масово вводяться людські жертвоприношення богам, знищуються стародавні духовні основи і знання.
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Література: Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза та І.А. Ефрона. ‒ СПб.: Брокгауз-Ефрон,
1890-1907; Фасмер М.Р. Етимологічний словник російської мови. ‒ М.: Прогрес, 1964-1973; Всесвітня історія. Енциклопедія / ред. Белявський А., Лазаревич Л., Монгайт А., Лур'є І .. Полтавський
М. ‒ М., 1956-1965; Людина і суспільство: Культурологія. Словник-довідник / ред. Штомпель О.
М. ‒ Ростов-на-Дону: Фенікс, 1996; Міфи народів світу. 2-х т. Гол. редактор С.А. Токарєв. М.,
1988; Tresidder, Jack. The Complete Dictionary of Symbols. San Francisco: Chronicle Books, 2005;
Teit, James A. Tahltan Tales. Journal of American Folklore. London: Forgotten Books, 1919; Monaghan
Patricia. Encyclopedia of Goddesses and Heroines. New World Library, 2014; Cano, Jesús Arango.
Mitología en América precolombina: México-aztecas, Bogota: Colombia-chibchas, Perú-incas, Plaza
y Janes Editores Colombia,1989; Coulter C. R., Turner P. Encyclopedia of Ancient Deities. London:
Routledge, 2013; د ـل ةيبرعلا ةغلل يخيراتلا مجعملاو ليصأَّتلاو ليثأَّتلا.سيسق هيزن، تبسلا ترشن،
22  لوأ نوناك2012.

ЕЗООСМІЧНА КОМІРКА
‒ основна мінімальна ланка в конструкції езоосмічної решітки. У
тривимірному вимірюванні вона
має вигляд куба, сторони якого являють собою езоосмічні мембрани.
У центрі простору комірки постійно розташована одна реальна, незмінна, стаціонарна частинка По.
Через езоосмічну комірку можуть
проходити фантомні частинки По,
що спірально рухаються та з яких
складаються всі елементарні частинки, що формують матеріальний
світ. В езоосмічній комірці відбувається важливий процес часткового
перерозподілу енергії та зчитування інформації (вилучення реальної
частинкою По певної частини енергії та інформації з фантомної частинки По що проходить), а також
всілякі зіткнення двох фантомних
частинок По, що відбуваються, при
впливі на цей процес реальної (стаціонарної) частинки По. Все це зумовлює подальший розвиток, перетворення чи знищення матерії, яку
складають фантомні частинки По.

1

2

Мал.5. Схема езоосмічної комірки
(1 - езоосмічна мембрана (сторони куба);
2 - реальна частинка По).

ється процес зіткнення саме першої
(головної) фантомної частинки По
від кожної із цих двох елементарних
частинок. Зіткнення двох головних
фантомних частинок По завжди відбувається під контролем і впливом
реальної (стаціонарної) частинки
По. Супроводжується цей процес
виділенням значної кількості енергії,
частина якої вилучається реальної
частинкою По і перерозподіляється
на систему реальних частинок По
Процес зіткнення двох фантомних (септонне поле). Слід врахувати, що
частинок По в езоосмічній комірці всі наступні фантомні частинки По,
не менш цікавий. Наприклад, у ви- що входять до складу даної елемендимому світі спостерігається процес тарної частинки, незмінно прохозіткнення двох елементарних части- дять через ті ж езоосмічні мембрани
нок. А як починається цей процес на і комірки, через які пройшла їхня перрівні езоосмічної решітки? Відбува- ша головна фантомна частинка По.
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Знаючи те, що відбувається в невидимому світі при зіткненні,
наприклад, двох елементарних
часток, стає зрозуміло, чому одні
й ті ж реакції (при дотриманні

зовнішніх однотипних умов) насправді ніколи не відбуваються
абсолютно однаково і в них завжди присутні незначні відхилення.

ЕЗООСМІЧНА МЕМБРАНА
‒ унікальна нематеріальна структура. Вона є «сторонами» просторового кубу езоосмічого осередку. Саме через езоосмічну
мембрану (її центр) відбувається
основна дія, що дає життя всій
матеріальній системі, ‒ процес
ЕЗООСМОСА. Їй притаманний
так званий «парадокс вимірю-

вань»: у тривимірному вимірі езоосмічна мембрана практично не
має товщини, але в той же час
вона реально існує і її внутрішній
простір безмежний. Між сусідніми езоосмічними мембранами,
що знаходяться на одній прямій, завжди витримується абсолютна за величиною відстань.

& Про непояснений (з точки зору людини матеріалістичних поглядів)
внутрішній простір езоосмічної мембрани, яка з одного боку у тривимірному вимірі не має товщини, але в той же час її реальний простір
безмежний, у стародавніх трактатах, переказах писалося по-різному. Той безмежний, вічний простір, із якого надходить сила, що творить
(енергія; у книзі «АллатРа» використаний древній термін «сила Аллата»)
і початковий план (інформація; у книзі «АллатРа» використаний древній
термін «план Первинного Лотоса»), іменувалося «духовним світом», «світом, де народжуються боги», «первинним», «вічним», «те, що було вічно
до створення цього світу». Причому духовний світ спочатку іменувався у
множині (наприклад, світ богів), як уявлення про щось об'єднуюче множинне («єдине у безлічі»), а матеріальна система ‒ як одинична, алегорично порівнюючи її «з космічним тілом», «смертне Я» ( Его; від латинського слова «Ego» ‒ «Я»). Тільки значно пізніше з розвитком у людському
суспільстві інститутів релігії і політики, становленням патріархату, духовний світ стали іменувати в однині (світ Бога), а в множині - світ матерії, творче жіноче божественне начало позначили злом, а агресивне чоловіче начало ‒ позначили добром. Тобто знаки умисно були змінені жерцями і
можновладцями з «+» на «‒» і все стало з точністю до навпаки, на догоду
системі матеріального розуму. Наведемо з цього приводу наочний приклад.
Згадка про участь у творенні світу богами з ім'ям «По» (або початкової приставкою По- до їхнього імені) було спільне у народів Гаваїв, Гаїті,
острова Пасхи, Нової Зеландії, незважаючи на значні географічні відстані між ними. Наприклад, згідно з давнім космологічним уявленням аборигенів різних островів Полінезії (субрегіон Океанії, що складається з безлічі невеликих островів у центральній і південно-західній частині Тихого
океану), у результаті космологічного процесу були «Коре» (порожнеча) і
«По» (що перекладається як «ніч», «тьма», тобто невидиме). Згадується, що у творенні світу брали участь такі боги як Че (Звук), Ао (Світло),
Куне (Розвиток) та інші, у тому числі і боги в образі кореня. В інших полінезійських теокосмогоніях у якості прабатьків, з якими пов'язаний початок космічного процесу, виступала пара ‒ Атеа (простір) чи Те-Туму
(джерело).
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У полінезійській космології Земля одночасно протиставляється Небу, що
складається з багатьох шарів, та підземному світу, що асоціюється з темрявою По. Причому функції верхнього і нижнього світів часто змішуються.
Це найбільш характерне розділення у багатьох космологічних концепціях
різних народів світу, де Земля асоціативно позначала в цілому весь видимий
матеріальний світ, Небо ‒ невидимий макросвіт, розділений вимірами (шарами), а підземний світ ‒ світ невидимих процесів, що відбуваються на рівні
мікросвіту (те, що піддавалося розкладанню до найдрібнішого стану, стану
«духів»).
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У найдревнішій версії міфу про виникнення світобудови у маорі ‒ корінного
народу Нової Зеландії ‒ стояла пара Ранги (Небо) і Папа (Земля). Легенда
свідчить, що у Ранги і Папи народилися діти (сімдесят синів та дочок)
‒ майбутні боги маорі. Тривалий час вони перебували в темряві і тісному просторі між тілами притулених один до одного батьків. Нарешті, п'ятеро з них
спробували відштовхнути Ранги від Папи, проте їхні зусилля були марними. Але
ось розпрямив могутню спину шостий (Тане) і уперся руками в Ранги (Небо), відштовхнув ногами Папа (Землю). Небо було відкинуте вгору та укріплене на чотирьох стовпах (токо). У Новій Зеландії воно носить характер бунту богів-братів
проти їхніх батьків Ранги і Папи з подальшою сваркою між братами. (Примітка:
у цій космологічній концепції наведені асоціативні образи: порожнеча, невидима
частинка По, а також згадується про утворення 72 вимірів (70 дітей і 2 батьків), відокремлення шести вимірів, що створюють матеріальний світ, від 66 вимірів; 6-й вимір ‒ керівна частина системи матеріального світу, в якому укладено
формування будь-якої події у видимому світі).

Ельcдон Бест «Маорі,
яким він був: короткий
опис життя маорі в
доєвропейські часи»
(Elsdon Best, «The
Maori As He Was: A
Brief Account of Maori
Life as it was in PreEuropean Days»;
1924)

Однак знання з минулого, зафіксовані, зокрема, і в міфах, нині вже значно
перероблені, згідно із «віянням нового часу». Про це свідчать конкретні факти: «Уявлення про єдиного бога ‒ творця світу у жителів островів Океанії
з'являється набагато пізніше: у зв'язку із зародженням класів і проникненням
християнства давні міфи і перекази Полінезії трансформуються, приводяться у
відповідність з новими поглядами».
Література: Міфи, перекази і легенди острова Пасхи. Переклад з рапануйської і західноєвропейських
мов. І.К.Федорова. «Наука». М., 1978. – ст.12; Міфи народів світу. 2-х т. Гол. редактор С.А.
Токарєв. М., 1988. Том II, стр.319, 320; Те Ранги Хіроа (П. Бак), Мореплавці сонячного сходу – М.,
1959; Best, Elsdon. The Maori as he was: a brief account of Maori life as it was in pre-European days.
Wellington Dominion Museum, 1924; Monberg, Torben. Ta'aroa in the Creation Myths. Journal of the
Polynesian Society, 1956.

Якщо уважно вивчити ту ж давньогрецьку літературу (найбільш популяризовану і доступну для громадськості), що оповідає про утворення світу,
то можна знайти наступне. Персоніфікацією початкового стану світу до
появи чого б то не було, до виникнення впорядкованого Всесвіту (космосу)
є «хаос». Однак спочатку слово «хаос» мало зовсім інше значення, відмінне
від сучасного. Слово «хаос» (chaos) виникло від давньогрецького «χάος» (від
«χαίνω») ― «розкриватися, розверзатися; роззявляти рота; вивергати»
(грец «chainein» – «зяяти») та мало значення розверзання зяючої безодні,
початкової порожнечі. Стародавні греки називали хаосом невимірний
нескінченний світовий простір, першооснову Всесвіту, первинне джерело всякого життя в світі, з якого сталося все суще, «те, без чого не існує
нічого іншого, а воно без іншого існує». Це той споконвічний «докосмічний
стан», з якого виник і був створений Богом світ, як впорядкований, гармонійний космос. Причому збереглися згадки, що саме проникнення в цю «зяючу безодню», з якої походить все суще, було алегорично пов'язане з проходом

«Міфи, перекази
і легенди острова
Пасхи», 1978

«Енциклопедія.
Міфи народів світу»,
1987
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туману і мороку (примітка: аналогія езоосмічної мембрани). Більш того,
стоїки згадували, що на відміну від хаосу-зяяння, хаос-речовина не порожня. Хаос-речовина, згідно з твердженням стоїків , це дуже розряджена речовина, яка згущується під дією вихору і утворює Всесвіт (примітка: див.
далі про фантомні частинки По та їхній спіралеподібний рух).
Первинну інформацію про всі ці явища і процеси, на які посилаються стародавні
греки, слід шукати у священних знаннях Стародавнього Сходу, які були запозичені
стародавніми греками і перероблені, згідно з їх власним розумінням цих процесів.
Про Велику Порожнечу (що перекладена сучасними перекладачами, на жаль, як
«безладний хаос») можна знайти згадки, наприклад, у давньоєгипетській, японській,
китайській, полінезійській міфологіях про створення світу. Цю ж інформацію можна виявити у скандинавській, американській (доколумбовій) та інших міфологіях
народів світу.
У багатьох стародавніх рукописах збереглися згадки про таке поняття як
Нуль (Null [Нуль]). Це поняття присутнє з глибокої давнини в багатьох
мовах народів світу. Наприклад, на санскриті ‒
(śūnya; шунʼя), грецьке ‒
μηδεν (міден), також означає «ніщо, нуль», латинське ‒ nullis (нулліс), тобто «ніякий», мовою йоруба, поширеному у західній частині Африки, нуль
звучить як òdo або òfo та означає ‒ «порожнеча, ніщо» тощо. Англійське
слово «zero» як і французьке «zéro», іспанське «cero» і схожі з ними назви нуля в інших мовах етимологічно сходять до арабського кореня «sifr»
()رفص, що означає «порожнеча, нічого, відсутність чого-небудь». У самій
арабській нуль і сьогодні позначається цим же коренем.
У санскриті існувало два слова для позначення нуля ‒ шунья (
) і бінду
(
). Слово шунья досі використовується в мові хінді і позначає нуль. Цікаво, що саме поняття шунья є важливою філософською категорією індійської думки, що несе у собі глибинну суть порожнечі, вакууму. У буддизмі
махаяни, зокрема в «Праджнапараміта-сутрах» («Сутрах про вищу мудрість»), слово «шунья» позначає психологічний стан відчуття порожнечі,
яке служить головною ознакою настання стану «звільнення» чи нірвани.
Також шунья може означати і саму порожнечу, свободу.

Нуль трактували як причину, що лежить в основі зміни: те, що утворює
речовину, те, що можна отримати у постійному перетворенні (примітка: у процесі езоосмосу). Його асоціювали з первинною порожнечею, що
несе в собі принцип зародження всіх речей. Нуль тлумачили як абсолютне
таїнство, незбагненний Абсолют, «першорухівець», сума всіх можливостей, «ніщо», стан відсутності всього матеріального: розміру, ефекту,
маси, об'єму тощо. Наприклад, в індуїзмі нуль означає непроявлене, безмежне, вічне, неіснування. У давнину на Сході саме розуміння «існування»
належало до тимчасовості буття і короткочасного перебування в ньому
тіла людини, а розуміння «справжнього життя» ‒ до духовного світу, до
злиття людини зі своєю душею і її відходу у духовний світ. Не випадково
нуль зображувався у вигляді порожнього кола, як вказівка на відсутність
смерті та на абсолютне життя, що знаходиться всередині кола. Однак
це не єдине зображення нуля.
Наприклад, у Мезоамериці народи цивілізації майя найчастіше зображали
нуль у вигляді пустотілої раковини (хоча також відомо 25 різних ієрогліфів, що позначають поняття нуль, один з яких – дві спіралі, що нагадують
букву З). Майя називали нуль – «tulakal», а ацтеки «sintli» (все). В Азії
найбільш поширене зображення нуля (після кола) – це точка. Наприклад,

СЕПТОННЕ ПОЛЕ
На рівні езоосмічної решітки всі
реальні частинки По, незважаючи
на те, що кожна існує у своїй езоосмічній комірці, пов'язані між собою єдиним загальним септонним
полем (примітка: див. також додаткову інформацію про це поле,
яка надана у книзі «АллатРа» під
терміном «Тваринний розум»).
Септонне поле об'єднує всі стаціонарні частинки По в єдину цілісну
систему, «керівну частину» матеріального світу, яка функціонує як
єдиний «центр керування» тільки в
межах 6-ти (!) вимірів (примітка:
див. у книзі «АллатРа» ‒ «Влада
Тваринного розуму обмежена лише
шістьма вимірами...»). У септонному полі відбувається миттєвий
інформаційний контакт між реальними (стаціонарними) частинками
По. Тобто у цьому полі інформація
від однієї реальної частинки По
до іншої передається миттєво, незалежно від того, на якій відстані
один від одного вони знаходяться в
езоосмічній решітці. У цьому полі
відсутній час.

знаходиться в основі будь-якого
явища, процесу, об'єкта та їх складових. Власне септонне поле притаманне як об'єктам макросвіту, так
і об'єктам мікросвіту. Це загальне
поле, яке об'єднує їх в своїй основі, оскільки реальна частинка По і
фантомна частинка По складаються
з елементів цього поля ‒ септонів.
Саме це універсальне поле визначає
поведінку складних систем. Знання про септонне поле є ключовими
для розуміння матеріального світу на всіх рівнях його існування.
Вони відповідають на такі питання,
наприклад, що таке час, простір,
гравітація, електромагнетизм, природа електричного струму, що саме
змушує частинки, об'єкти рухатися і
боротися за життя, взаємодіяти між
собою. Знаючи принцип роботи септонного поля, можна зрозуміти, як
відбувається процес передачі інформації, її кодування і декодування різними системами тощо. Володіючи
відомостями, як функціонує септонне поле різних об'єктів, у тому числі
людини, можна зрозуміти, як відбувається процес зародження думок.

Септонне поле ‒ це загальне універсальне поле, завдяки якому від- Унікальною структурою септонбуваються всі фундаментальні вза- ного поля, його найменшої склаємодії у матеріальному світі. Воно довою є септон (сучасна назва,
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Література: Етимологічний словник російської мови/ред. Крилов Г. А. ‒ СПб.: Вікторія плюс,
2004; Філософський енциклопедичний словник / голов. ред. Іллічов Л. Ф., Федосєєв П. Н., Ковальов С. М., Панов В. Г. ‒ М.: Радянська енциклопедія, 1983; Філософія: Енциклопедичний
словник / голов. ред. Івіна А.А. ‒ М.: Гардарики, 2004; Нова філософська енциклопедія: у 4 т. /
голов.ред. Стьопін В.С. ‒ М.: Думка, 2000-2001. Грамматологічний словник [Електронний ресурс]:www. rbardalzo. narod. ru/text_gram_slovar1. html; Παναγιώτης Ε. Γιαννακόπουλος. Λεξικό
Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Athens: Pelekanos Books, 2014; 1980, بيرغ ةبتكم,
 ةيبرعلا ةباتكلا ملع ىف تاساردMaḥmūd ʻAbbās Ḥammūdah.
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в арабській протописемності можна зустріти надрядковий знак суккун
(« نوكسтиша, спокій»), який нагадує маленький нуль. У релігійно-філософському вченні Стародавньої Індії – тантризмі (від санскритського
«тантра» – система, сплетіння, пряжа, прядка, тканина, текст та ін.)
є знак бінду (буквально «точка», це поняття трактується як «пляма»,
«зерно», «джерело», «базіс»). А у суфізмі точка (арабською « ةطقنнуск»)
відіграє важливу роль у передачі вчення, як «внутрішнє знання».
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яка використовується у СПОКОНВІЧНІЙ ФІЗИЦІ АЛЛАТРА). Слово септон утворено від латинського
слова «septem», що означає «сім».
Назва була дана за кількістю елементів даної структури. Крім того,
виходячи з філософського змістовного контексту, поняття септона (як
частини Тваринного розуму) відображає у своїй суті і латинське слово «septum» і грецьке слово «σήψιζ»
(септ). Латинське слово «septum»
означає «перегородка», тобто легка стінка, що розділяє який-небудь
простір, вмістилище на частини,
внутрішня захисна конструкція, основна опора. Як писали в давнину,
одна з головних дій Твариного розуму є розділення і дроблення цілого на частини («розділяй і володарюй»). Грецьке слово «σήψιζ» (септ)

означає «гниття, гнильний», тобто тлінь, руйнування, розкладання
змертвілого, перетворення мертвого
під впливом умов (що відіграє важливу роль у круговороті речовин).
Септон не можна віднести навіть до
найменшої неподільної «частинки»
По, оскільки він є тим, що утворює
частинку По (і реальну, і фантомну),
але не є такою за своєю складовою
суті. Структура септона складається
із вкраплення сили Аллата і шести
«антиподів-відображень» антиаллатів, що оточуюють її,, тобто в цілому ‒ з 7-ми елементів. Як образний
приклад, виходячи із ряду асоціацій
тривимірного світу, можна сказати,
що це своєрідна мінімашина, механізм переробки сил Аллата в антіаллат, за рахунок якого й існує весь
матеріальний світ.

& Із книги «АллатРа»: «...І ще один дуже важливий момент в утворенні Всесвіту, який дає розуміння, що саме він являє собою зараз. Прагнення сили Аллата до єдиної впорядкованої форми... задало рух Всесвіту
«зсередини зовні» і почало розкручувати її по правильній спіралі, на розширення. Так була задана функція на творення. (Рух «зсередини зовні» у народів із часів верхнього палеоліту символічно зображали у вигляді правильної
свастики («прямої», «правої» свастики), тобто у вигляді хреста з кінцями,
загнутими у лівий бік. Вона символізує рух за годинниковою стрілкою — у
правий бік... До речі, у перекладі з санскриту давнє індійське слово «svastika»
від «su» — «пов'язане з благом», тобто «су-асти» — «прекрасне є», «благе
існування»). Але водночас, закручуючи Всесвіт по правильній спіралі, сила Аллата породила і силу, що протидіє їй. Остання почала розкручувати рух усередині Всесвіту по зворотній спіралі у протилежному до основної дії Аллата
напрямку — «ззовні всередину», об'єднуючи матерію в єдиний матеріальний
Розум (Тваринний розум). Так була задана функція на руйнування, протидія
силам Аллата. (Рух «ззовні всередину» у народів символічно зображено у вигляді неправильної, агресивної, зворотної свастики, тобто у вигляді хреста
з кінцями, загнутими у правий бік. Вона символізує рух проти годинникової
стрілки — у лівий бік. У міфології зародження протиборчої сили зафіксовано
в образі появи вогню із води)...
...Таким чином у Всесвіті виникло дві прямо протилежні сили: велика сила,
яка розкручує Всесвіт назовні, і мала сила, яка їй протидіє всередині самого
Всесвіту. Після прояву цих двох сил Всесвіт втратив форму кулі і сплощився
під їхньою дією, тобто стиснувся, зробився більш плоским. Цей момент зафіксований у космічних легендах народів світу у вигляді розколювання світового яйця, поділу його на дві половинки, з яких було створено небо і землю, а
між ними поміщені ділення (простору) і води. В інших випадках йдеться про
те, що компоненти, які залишилися після розколу яйця, розширилися і перетворилися на Всесвіт. У третіх епізодах згадується про розділення світу на

У давнину цю структуру, що складає
основну одиницю септонного поля,
також асоціативно порівнювали із
шістьма «дзеркалами, що димлять»
(згубними началами), які оточують
сяюче джерело (свічку живого вогню; істинне начало). Ці дзеркала,
провертаючись, лише викривлюють
відбите світло та не є таким світлом за своєю суттю. У давніх переказах істинне начало (вкраплення
сили Аллата) порівнювалося з палаючою свічкою, згадувалося, що
щойно зникне палаюча свіча, все
видиме зникне і перетвориться в
ніщо. Свічка ‒ це постійне горіння,
дзеркала ‒ це постійне відображення. Так у давнину висловлювали
сутність постійного руху і дії цієї
структури ‒ септона. Віддзеркалень
більше, вони зваблюють погляд людини, зосереджуючи її увагу на мертвому. Справжнє же джерело життя
для людини одне і воно приховане

не в зовнішньому світі і не в тілі людини, а у її душі. А в цілому вказувалося, що це множинне дзеркальне відображення єдиного, як грань
між видимим і невидимим світами,
справжньою реальністю і ілюзією,
яка лише маскується під реальність.
Тому в духовних трактатах і писалося про те, що лише той, хто не
прив'язаний до видимого, дбає про
душу.
Користуючись сучасними асоціативними порівняннями, шість «антиподів-відображень» ‒ антиаллатів
можна назвати своєрідними мікроголографічними об'єктами, які існують тільки завдяки наявності в цьому світі сили Аллата і становлять
сутність ілюзорного світу ‒ світу
множинних псевдокопій. У стародавніх трактатах згадується, що весь
цей тимчасовий світ є ілюзією дзеркальних перетинів, що захоплюють
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Cтруктура септона: 6 антиаллатів («антипод-відображення», «димлячі
дзеркала») і вкраплення сили Аллата.
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дві стихії або на два божества з прямо протилежними функціями, створення
невидимої пари. Самі спіралі представлені у міфах, наприклад, у вигляді першої пари богів із протилежними функціями (в одного божественна сутність,
в іншого — демонічна), від яких пішли інші боги. В іншому варіанті легенд — у
вигляді напівлюдей напівзміїв (причому творчі, які є божествами води, — з
характерним зеленим кольором їхніх тіл). У третьому — персонажі, які втілюють порядок, води життя, плодючість, світло і їм протилежні — безлад,
смерть, пітьму, непарну істоту (наприклад, згідно з африканськими міфами
— шакала, який забажав стати паном Всесвіту). Ось так і було зафіксовано
у міфах утворення Всесвіту. Просто у сучасних людей вже втрачено розуміння духовної сторони питання і все зведено до рівня матеріального сприйняття древніх сказань». (Примітка: більш докладніше про сили Аллата див.
у книзі «АллатРа»).
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увагу людини брехливою реалістичністю тіней, їхньою грою взаємних
споглядань. Все є відображенням
чогось, наслідком і причиною. Що
більше привертає увагу людини в її
житті: дзеркальна гра множинних
віддзеркалень матеріального світу
чи істинне духовне джерело ‒ частиною того в результаті вона і стає.

ти з грудкою снігу, що складається
з багатьох сніжинок (септонів). У
цьому сконцентрованому згустку
(частинці По) міститься до 80%
септонів, а в його власному септонному полі, яке оточує цей згусток, ‒
до 20% септонів. В цілому, фантомну частинку По (з якої складаються
всі елементарні частинки) можна
асоціативно порівняти зі зручним
Кожна частинка По (і реальна, і механізмом, який призначений в
фантомна) ‒ це по суті сконцен- основному для зберігання і трантрований згусток септонів, навколо спортування внутрішнього потенці-

1

2

Мал.6. Схематичний приклад зображення частинок По, що складаються зі сконцентрованого згустку септонів: 1 - реальна (стаціонарна) частинка По; 2 - фантомна частинка По.

якого є невелике розріджене власне
септонне поле. Тобто частинка По
являє собою високу концентрацію
септонів у малій ділянці простору
‒ езоосмічній комірці. Образно, для
розуміння процесу, частинку По
можна порівняти з атмосферним
вихором (торнадо), де септони є
молекулами повітря. Також частинку По можна асоціативно порівня-

алу (енергії та інформації). А реальну частинку По (яка являє собою
один із основних елементів езоосмічної комірки), що має більш високу концентрацію септонів, можна
порівняти зі зручним механізмом,
призначеним для часткового перерозподілу внутрішнього потенціалу
фантомної частинки По.

& У раннєведичній міфології існувало поняття «майя» (на санскриті
, буквально ‒ «ілюзія»), яке згодом увійшло в індуїзм та інші релігії
Індії. Це поняття означало уявлення про що-небудь, що існуює саме по
собі, на власних правах, поза Богом. Вважалося, що якщо не видно Бога,
ніщо не може бути видимим у справжньому вигляді, бо в цьому випадку людина перебуває під впливом майї. Матеріальний світ ‒ майя, що складається із
сукупності безлічі ілюзій, змушує людину сприймати і бачити все невірно, у неправдивих формах, які не є такими у світі справжньої Реальності (духовного
світу). Майя приховує Реальність. Ілюзія виникає через спокушання людини бажаннями цього світу, її небажання проникнути у справжню Реальність. У Ведах термін майя вказує на силу, яка бере своє начало у матеріальному світі.
Література: Релігія: Енциклопедія / уклад. і заг. ред. Грицанов А.А., Синило Г. В. ‒ Мн.: Книжковий
Будинок, 2007.
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у пітьмі «матеріалізму». Можливо,
прогресивним вченим світу варто стати на позицію Спостерігача
вище існуючої проблеми і замислитися над питанням, чому саме в цих
обмежувальних рамках зосереджується стільки сил людських, уваги,
нервів і ресурсів. Звідки спочатку
виникла така думка-програма, таке
завзяте прагнення будь-що-будь
відвести матерії центральну роль
у будь-якій «Теорії Великого Об'єднання» і тим самим зміцнити у
свідомості нинішніх і прийдешніх
поколінь нові «підтвердження» матеріалізму? Кому вигідно направляти людство в це русло роздумів
і концентрувати таку пильну увагу
на первинності матеріального начала, у першу чергу, зміцнюючи
цю програму у свідомості людини?
Чому ж у глибоку давнину знання
про Єдине поле як про єдиний матеріальний Розум, Світовий Розум,
єдине поле Свідомості, «космічну
Думкооснову», «Князя світу цього»
тощо, подавалися як антипод духовного світу? Чому, так чи інакше,
згадувалося, що свідомість людини
(її власне септонне поле, в якому
зароджуються думки) належить до
тваринного начала і є частиною загального єдиного Твариного розуму
Всесвіту? Чому глибинні почуття
відносили до унікального сприйняття людини (процесу без участі
септонного поля свідомості!), яке
пов'язувало Особистість із душею
(духовним началом), з духовним
світом, що володіє винятковою
Сьогодні головною темою фізиків творчою силою, що дарує абсолют(втім, як і філософів давнини) стало ну свободу Особистості від влади
обговорення «припущення» існу- Тваринного розуму?
вання загального поля, яке лежить
в основі всіх явищ і фундаменталь- Нині багато фізиків витрачають
них взаємодій матеріального світу. свій життєвий час, докладаючи
Але на відміну від античних вче- колосальних зусиль на створенних, які користувалися більш дав- ня нових матеріалістичних теорій,
німи знаннями про це єдине поле, б'ються над нерозв'язною дилемою
багато сучасних вчених, перебува- створення «Теорії всього», над поючи в упряжці системи, блукають шуком рівняння Єдиного поля, яке
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Септонне поле ‒ це основна складова всього матеріального Всесвіту. Це поле є скрізь. Воно утворює
основу будь-яких нині відомих і ще
невідомих офіційній науці полів і
взаємодій, матеріальних об'єктів,
органічних і неорганічних сполук
тощо. Власне септонне поле можна
виявити у будь-яких «живих» і «неживих» об'єктів, явищ. Наприклад,
септонне поле є у Землі. Причому, воно, як і у випадках з іншими
об'єктами, проявляє активність до
того, як трапляються певні явища.
Помічено, що буквально за 7-8 годин до появи торнадо в місцях його
зародження і на шляху подальшого
прямування відбувається різке підвищення напруги септонного поля.
Згідно з останніми дослідженнями
у галузі сейсмології і вулканології,
проведеним вченими Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА»,
у «вогнищевих» зонах планети
спостерігається зростання напруги
септонного поля, зміна його поведінки в період, що передував землетрусам і активізації вулканів. Як
показала практика, можна не тільки
вивчати, а й управляти цими процесами, отримувати точний прогноз
природних подій. (Примітка: докладніше див. у доповіді «Про проблеми та наслідки глобальної зміни
клімату на Землі. Ефективні шляхи
вирішення цих проблем» ‒ http://
allatra.org/ru/reports/o-problemah-iposledstvijah-globalnogo-izmenenijaklimata-na-zemle ).
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б об'єднувало всього лише чотири
нині відомих фундаментальних взаємодії: гравітаційна, електромагнітна, слабка і сильна. Але що лежить у основі цих полів і чому їм
також властиво давнє правило «зміни умови і все зміниться»? Перераховані відомі нині силові поля ‒ це
далеко не межа існуючих взаємодій
у природі. Досить заглянути у список невирішених проблем сучасної
науки по кожному із фундаментальних її напрямків, щоб зрозуміти, як
мало люди знають про себе, про
світ і його структуру. Не потрібно
навіть заглиблюватися в складності космічних процесів, а спробувати відповісти на прості запитання,
що таке думка людська? Як вона
утворюється і з чого складається?
Що лежить в основі феноменів, із
нею пов'язаних? Із чого складається поле свідомості і підсвідомості?
Яка сила прихована в увазі людини
і чому вона є пусковим механізмом
до дії? Як насправді відбувається
процес передачі інформації у не-

видимому для людського ока світі?
Адже в основі всіх цих процесів лежить чиста фізика. СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА не тільки
відповідає на ці питання, але й дає
абсолютне розуміння того, хто така
людина і який її споконвічний сенс
існування.
Септонне поле (Тваринний розум)
‒ це самоосвідомлююча вища за
організацією розумна структура матерії, яка сприймає себе «що
живе в реальному світі». Про неї
згадувалося із найдавніших часів
як про всепроникну силу, яка бере
свій початок у матеріальному світі,
як про його Вищий розум, як про
якусь всеосяжну, головуючу в цьому матеріальному світі Сутність
(Тваринний розум), яка протилежна за функціями духовному світу.
А про свідомість людини ‒ як про
матеріальну частину цієї розумної
структури, яка протиставлялася нематеріальній частині людини ‒ духовному началу (душі).

& З давніх часів у людському суспільстві були присутні знання про існування сили (демонічної сутності), яка була розумною і набагато перевищувала людські можливості у матеріальному світі, але вона була незначна перед силами духовного світу. У глибоку давнину люди знали, що
природа не є мертвим об'єктом. Поряд із поняттями про головний сенс існування людини ‒ про духовне життя, про душу, її незалежність від тіла, про
переродження душі, люди знали також про життя та устрій матеріального
світу, про те, що кожне природне явище виробляється силою, яка властива
всій матерії (примітка: септонним полем). Вони називали окремі її прояви «духами» (невидимими силами світу), і у них було таке розуміння, що у всіх навколишніх об'єктів у природі існують надприродні двійники (примітка: будь-який
об'єкт в матеріальному світі має власне септонне поле).
Наприклад, народи Меланезії і Полінезії знали про всепроникний дух «мана» ‒
надприродну силу (приховану чи потенційну), яка не сприймається чуттєво,
несе в основному для людини зло і лише на перший погляд здається добром.
Мана як сила може бути індивідуально властивою деяким духам, померлим, а
також людям (в основному чаклунам, жерцям, вождям), тваринам, предметам. Для меланезійців мана означає таємничу і активну силу, якісно відмінну
від фізичних сил, і яка діє довільно. Так, наприклад, вони вважали, що: глава
клану володіє мана; магічні ритуали білих людей (місіонерів), що прийшли на
їхні землі, володіють більшою мана, ніж мана місцевих ритуалів; англійці підкорили народ маорі, тому що їхня мана виявилася сильнішою; навіть відхожі

У різних стародавніх народів було таке розуміння, що всі речі в світі були
наділені силою, яка цим речам не належить. Про такі природні явища, наприклад, як вітер, дощ або об'єкти ‒ річки, дерева, каміння тощо, говорилося, що
вони володіють «власним духом». Вважалося, що всепроникна сила присутня
всюди у Космосі, однак виявляється тільки в екстраординарних явищах, наприклад, в активності сонця та місяця, при сильному землетрусі, при ураганному вітрі, громі і т. п., в істотах, а також у людях, які були одержимі цією
силою (чаклунів і т.п.). Останніми використовувалося маніпулювання маной
для прохання матеріальних благ (зауважте, відмінних від духовних!), миттєвих бажань, наприклад, для лікування від хвороби, для гарної погоди, успіху
у битві, досягнення достатку і влади. Ця сила становила суть магічних дій.
Вважалося, що така людина (чаклун) може спілкуватися з духами природи
та померлими людьми (примарами) у процесі ворожіння, магії, чаклунства.
Однак було і розуміння, що жодна людина не має у своєму розпорядженні цю
силу сама: все, що вона робила, використовуючи цю силу, робила за допомогою духів, що належать цій силі, які, врешті-решт, починали нею управляти,
як рабом. Така людина, піддаючись на ці тимчасові, ілюзорні спокуси Твариного розуму, платила за свої ілюзії та ігри з його силою невідповідно великим
‒ своєю справжньою життєво важливою силою і справжньою свободою. Це
вважалося шляхом приреченого на Смерть. (Примітка: докладніше у книзі
«АллатРа»).

54

SCIENCE

Досі у сучасному світі використовується складова частина складних слів
«- ман», яка вказує на одержимість тією чи іншою дією, явищем тощо. У грецькій мові слово «manía» ‒ це «безумство, захопленість, пристрасть». У слов'янських мовах слово «мана» означає «спокуса, обман, приманка, те, що вводить
в оману, чаклунство». Це споріднене слову «маять», «маю», «намаяти» (серед
значень яких: «мука; дати знати знаком; обдурити; міраж, окружний шлях), а
також древнєіндійському слову «māуā» ‒ «перетворення, чарівна сила, обман,
ілюзія» («dur-māyúṣ» ‒ «той, що застосовує злі чари»). У слов'ян також із давніх часів зберігся міфологічний персонаж Мара ‒ злий дух, який приносить шкоду людині. На санскриті «mâra» буквально означає ‒ «той, що вбиває», «той, що
знищує». У буддійській міфології Мара ‒ це дух, який персоніфікує зло і все те, що
призводить до смерті живих істот. Йому підпорядкована величезна кількість
злих духів, що представляють негативні емоції людини (бажання, ненависть,
сумнів тощо). Головною його функцією вважається створення перешкод людям,
що йдуть по духовному шляху, що прагнуть до просвітління, відволікання їх від
внутрішнього духовного життя зовнішньою земною ілюзорною привабливістю,
видаючи брехню за істину, негативне за позитивне. Його завдання ‒ привести
до загибелі їхнє духовне життя. У міфології буддизму Мара ‒ це демон-спокусник, який намагався спокусити Будду Гаутаму різними земними видіннями і
бажаннями. У китайській міфології є персонаж Ман ‒ жахливий змій (дракон),
який вважався найбільшим змієм, царем змій.

ALLATRA

місця мають свою мана, будучи «приймачами сили» ‒ тієї, яку мають людські
тіла та їхні виділення. Більше того, цю силу пов'язували з «тінню» душі (примітка: субособистість), що приречена на зникнення зі смертю її носія, чи переходить вона до іншої особи або перетворюється на тотем. Цікаво, що в інших
частинах світу також збереглися відгомони цих знань. Існували й інші народи,
які знали з давніх часів про існування такої сили. Наприклад, у деяких племен
американських індіанців ця сила відома як: вакан (ваканда; у племен сіу-дакотів), оренда (у ірокезів, вони вважали, наприклад, що в бурі присутня оренда,
людиною в люті опановує його оренда тощо), покунт (у племен шошона), маниту (у алгонкинів), екі (у понгве в Африці), мегбе (у африканських пігмеїв ‒ бамбуті) тощо. Всі ці поняття виражають те ж, що і мана у меланезійців.
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Однак всі ці знання про ворожий для людини матеріальний світ і силу, якою
цей тимчасовий світ був наділений, існували на задньому плані на тлі основного поняття ‒ духовного світу і зв'язку людини із цим вищим світом. Вони
існували як доповнення до пояснення, в чому полягає сенс життя людини, які
причини її тимчасового існування і страждань у цьому матеріальному світі.
Тобто ці знання були надані як додаток до загальних духовних знань, широкого розкриття значення і важливості духовного начала в людині ‒ душі. З
глибокої давнини люди знали про те, що душа існує поза тілом (за життя і
після смерті тіла), має здатність переселятися в нові тіла і не є винятковою
власністю людини, а лише виступає як сила, яка здатна вивести людину за
межі матеріального світу для возз'єднання з вічним і первинним духовним
світом. У людей було присутнє розуміння, що Особистість (не тіло, а ким
людина відчуває себе всередині) може протягом свого життя, завдяки злиттю з душею, піти в духовний світ, тим самим отримавши абсолютну свободу
від влади Твариного розуму матеріального світу. Це і є головний сенс життя
людини. Решта, як вказували древні, чого б людина не досягла у матеріальному світі за своє життя, все тимчасове, ілюзорне, смертне і за все скоєне
Особистості доведеться відповідати після смерті тіла.

Взагалі словом «маг» (по-латині ‒ «magi», по-грецьки ‒ «magos») стародавні
греки іменували жерців у медян і персів («magush, mugh»). Припускають, що
це слово походить від протоіндоєвропейського кореня «mugh» ‒ «мати силу,
могти», від цього кореня утворено безліч європейських слів що означають поняття «можу», «маю можливість». У стародавні часи «той, що має можливість» ‒ так говорили про обдарованих людей, які володіли силою (примітка:
див. у книзі «АллатРа»). У деяких вона була з народження, а деякі набували її в
процесі освоєння спеціальних технік. По суті, це сила Аллата. Але чим більше
її було у людині, тим більше в ній активувалося її септонне поле. Сила вона і
є сила, тут все залежало від того, що людина вибирала, куди вкладала свою
увагу, як говорили в давнину, ‒ у свій живий вогник (душу, глибинні почуття) чи
концентрувала її на димі, що клубочиться, ілюзорного світу (думки, емоції від
Тваринного начала). Якщо людина більшу частину своєї уваги концентрувала
на «септоніці» (септонному полі), тобто на бажаннях (думках) матеріального
життя, то в підсумку отримувала магію і катастрофічні наслідки для своєї
Особистості. Якщо людина направляла цю силу на духовний саморозвиток, то
досягала головної мети свого життя ‒ духовного преображення і внутрішньої
своєї свободи від матеріального світу, від домінуючого впливу на нього септонного поля.

В основі цих змін і перетворень людини знаходиться чиста фізика. Згідно з древніми споконвічними знаннями, сила уваги ‒ це величезна життєво важлива сила, у якій сконцентрована сила Аллата, що творить. Саме
завдяки силі уваги Особистістю здійснюється свобода вибору, формування
кожною миттю свого життя своєї післясмертної долі. Куди людина вкладає свою увагу (внутрішній потенціал), то і стає її реальністю. Будь-які
спроби вкласти увагу в матеріальний світ, його бажання і приваблення, у
подальшому незмінно формують реальність пролонгованого у часі страждання. Чому у духовних трактатах і говорилося про те, що людині важливо постійно концентрувати свою увагу на своєму духовному внутрішньому
світові. Тільки в цьому випадку людина вкладатиме свій цінний внутрішній
потенціал у формування життя після смерті, а не розтрачувати його на
формування смерті ще за життя (субособистості). Висловлюючись мовою

Духовне життя передбачає лише одне прохання ‒ про духовне спасіння Особистості, спасіння завдяки своїй душі. Це прохання людина висловлює у своєму внутрішньому світі без зовнішніх посередників. В історії релігій різних
часів було достатньо людей, які духовно прокидалися і розуміли всю хибність
та обман системи, все те дзеркальне спотворення первинної Істини. Такі
люди, як правило, які б посади в релігії не посідали, усвідомивши це, віддалялися подалі від системи влади і приділяли більше часу справжньому духовному
вдосконаленню.

У стародавній Індії вважалося, що в основі магії лежать надприродні сили,
які були пов'язані з силою світової ілюзії (майя). З давніх часів у індусів існувало поняття «майя» як позначення світової ілюзії, «що перевертає», що перетворює принцип, що визначає існування матеріального світу. Було ціле вчення
про «майя», яке пов'язували зі словом «магія» (санскритське слово «maya» ‒
чаклунство, обман, містифікація, ілюзорність). Воно грунтувалося на Законі
Подібності (подібне породжує подібне), про можливість свідомого впливу людини на елементи навколишнього світу. Вважалося, що за допомогою майя бог
викликає до уявного, ілюзорного життя (яке сприймається лише свідомістю)
весь світ об'єктів, якому людина, що не володіє справжніми знаннями, схильна
надавати статус «реальності».
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Всі ці духовні знання в тій чи іншій формі подачі існували в людському суспільстві
спершу і це підтверджують етнографічні дослідження різних народів світу. Цікаво, що у тих народів, яких нині деякі вчені споживацького суспільства називають «примітивними спільнотами», магічні практики, на відміну від духовного
життя, розвинені менше (їм менше приділяється уваги), ніж у тих народів, у
яких вже створено інститут релігії і політики. У останніх магія займає важливе місце, як таємне знання жерців і можновладців (вождів). Тобто, незважаючи на те, що магія зустрічається всюди, вагомого впливу вона досягає у «розвинених спільнотах». Показовий факт: досі магія і окультизм виступають ядром
більшості найбільш розвинених жрецьких і політичних систем сучасного світу і
лежать в основі будь-якої глобальної світової перебудови, яка задумана на кухні
світової політики. Досить задуматися, чому жерці, що належать різним релігійним системам, використовуючи всілякі інструменти, примушують мільйони
віруючих розтрачувати свій внутрішній потенціал на «зеркала,які димлять»,
просити у «вищих сил» про тимчасове і ілюзорне для людини, наприклад, про вирішення будь-яких матеріальних проблем, за здоров'я, гарний врожай, про перемогу у війнах тощо. Що за цим стоїть? Хто керує свідомістю жерців, коли вони
мотивують натовпи просити про земне? Адже вірогідно вони повинні проповідувати людям про душу і про духовне пильнування в цьому тимчасовому світі.
У чому полягає зміст більшості різних релігійних обрядів і чим це відрізняється
від магічних обрядів аборигенів, що використовують силу мана?

ALLATRA

СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА, якщо людина витрачає не більше 10%
сили своєї уваги на матеріальне життя і 90% уваги зосереджує на стані
домінації духовного життя у своєму внутрішньому світі, тоді й здійснюється це духовне преображення людини. У іншому випадку, коли 90% уваги
приділяється матеріальному життю, бажанням і думкам Тваринного начала, а 10% ‒ турботі про свій духовний стан, при житті людина формує собі
субособистість. Це не філософія та релігія, а непорушні закони фізики.
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В основі магії завжди закладено бажання влади. Знаменитий філософ античності Прокл так писав про використання жерцями давнини надприродних сил,
які лежать в основі магії: «Стародавні жерці, взявши до уваги, що у природних
речах є якась спорідненість і симпатія однієї речі до іншої, та між речами
проявленими і окультними силами, та виявивши, що всі речі містяться у всьому, створили священну науку на основі цієї взаємної симпатії і подібності... і
використовували в окультних цілях як небесні, так і земні сутності, за допомогою яких, через певну подібність, вони зводили божественні сили в це нижче
помешкання».
Принцип Тваринного розуму «роз'єднуй і володарюй» фрактально повторювався
у людському споживацькому суспільстві. В історії можна чітко простежити
періоди активного впливу загального септонного поля на людське співтовариство в різні періоди часу через підконтрольну йому людську свідомість. Саме
в ці періоди можна спостерігати сплеск активності людей (його провідників),
пов'язаних з владою (магією, окультизмом) у людському суспільстві, які спотворювали духовні знання попередніх поколінь і вводили для молодих поколінь людського роду установки, вигідні системі Тваринного розуму, засновані на страху,
ненависті, раболіпстві.

Стародавні духовні перекази свідчили, що споконвічні духовні знання роблять
людей істинно вільними, незалежними від ілюзій матеріального світу, розкривають внутрішню духовну силу. Однак коли в людському суспільстві почали
утворюватися релігії, як інститути жрецької влади, споконвічні духовні знання стали перероблятися в зручну форму для маніпуляції людьми. Якщо простежити історію різних релігій, що існували в різні часи у людському суспільстві,
то кожна релігія, яка набирала масової популярності на основі зерен духовних
знань, згодом піддавалася розколу на різні течії через проблеми верховенства
і влади в самій релігійній громаді. Відбувалося дроблення влади всередині роду
нащадків жерців, що породжувало різні догматичні розбіжності всередині
релігійної течії. Відмінності у тлумаченні природи влади оформилися в різні
доктрини верховної влади, у «своє», що претендує на істинність розуміння духовних знань. Це показник того, як діє шаблонно матеріальне мислення, кероване септонним полем.
Якщо порівняти інститути влади релігії і політики різних часів та народів,
то можна виявити однакові шаблони боротьби за владу і вплив, що властиві
будь-якій складній системі організації матерії. Сьогодні можна у всій повноті
спостерігати результат роботи спільного септонного поля стаціонарних частинок По і їхнього впливу на свідомість людей як на частину цього поля.
Це множинне дроблення людського суспільства на дрібні частини за будь-якими ознаками: починаючи від національності, віросповідання, соціального статусу людини, наявності територіальних кордонів і закінчуючи різними інститутами влади, ієрархіями тощо. «Роз'єднуй і володарюй» ‒ це відображення
того, що відбувається у свідомості людей і хто насправді маніпулює ними та
для яких цілей.
Знаючи основи СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА можна зрозуміти, що
свідомість з її безліччю думок ‒ це всього лише септонне поле Тваринного начала, яке легко маніпулює людиною, отримуючи для свого життя
її потенціал. Однак завдяки духовному розвитку у людини відкривається
абсолютно інше сприймання, незалежне від септонного поля, що дозволяє
людині звільнитися від домінуючого впливу септонного поля і торкнутися

РЕАЛЬНА (СТАЦІОНАРНА)
ЧАСТИНКА ПО
‒ фундаментальна «неподільна
частинка» (точніше нематеріальна
польова структура), що знаходиться у центрі просторового куба езоосмічної комірки. Реальна частинка
По являє собою високу концентрацію септонів у найменшій ділянці
простору ‒ у центрі езоосмічної
комірки. Вона названа «реальною»
або «стаціонарною» через унікальність свого положення, функцій і
характеристик (на відміну від ФАНТОМНИХ ЧАСТИНОК ПО, із яких
складаються всі елементарні частинки Всесвіту). Реальна частинка По ‒ це єдина фундаментальна
основоположна «частинка» матеріального світу, яка постійно і незмінно перебуває в стаціонарному
(відносно нерухомому) стані в своїй
езоосмічній комірці. У кожній езоосмічній комірці знаходиться одна
реальна частинка По. Немає жодної
езоосмічної комірки, в якій би не
було цієї частинки. Кожна реальна
частинка По в межах своєї езоосмічної комірки виконує «керівну»
роль у «коригуванні» руху і часткового перерозподілу внутрішньо-

го потенціалу фантомних частинок
По, що проходять через цю комірку.
Вона зчитує інформацію і вилучає,
як правило, 10% внутрішнього потенціалу з фантомної частинки По,
що проходить. Причому, реальна
частинка По отримує всю інформацію про елементарну частинку та її
рух, зчитуючи її з першої (головної)
фантомної частинки По, що проходить через цю клітинку і що входить до складу даної елементарної
частинки.
«Реальною» ця частинка По названа тому, що саме ця стаціонарна
«частинка» (у значенні нематеріальної польової структури) стабільно існує в матеріальному світі,
у порівнянні з усіма його тимчасовими об'єктами і явищами, що складаються з фантомних частинок По.
Вона є «інформаційним перерозподільником» і «поглиначем» енергії
(сили Аллата, за рахунок якої існує
весь матеріальний світ). Важливо
відзначити, що ніколи, за жодних
умов і обставин реальна частинка По не може зіткнутися з фан-
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Література: Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. Іллічов Л. Ф., Федосєєв П. Н.,
Ковальов С. М., Панов В. Г. М.: Радянська енциклопедія, 1983; Міфи народів світу. Енциклопедія
// гол. ред. Токарев С.А. – М.: Радянська Енциклопедія, 1987; Еліаде Мірча. Нариси порівняльного
релігієзнавства. – М.: Ладомир, 1999; Релігія: Енциклопедія / уклад. і заг. ред. Грицанов А.А., Синило Г. В. – Мн.: Книжковий Будинок, 2007; Навчальний словник-мінімум з релігієзнавства/ гол.
ред. Яблоков І. Н. – М.: Гардарики, 2000; Атеїстичний словник / заг. ред. Новіков М. П. – М.:
Політвидат, 1986; Основи духовної культури (енциклопедичний словник педагога) / заг. ред. Безрукова В.С.– Єкатеринбург, 2000; Людина і суспільство: Культурологія. Словник-довідник / заг.
ред. Штомпель О. М. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 1996; Касавін І.Т. Енциклопедія епістемології
та філософії науки. – М.: Канон +, 2009; Великий тлумачний словник сучасної української
мови / уклад. і голов. ред. Бусел В. Т. – К.; Ірпінь: Перун, 2009; Skeat, Walter William. A Concise
Etymological Dictionary of the English Language. NY: Cosimo, 2005; Williams, Monier. A SanskritEnglish Dictionary. Clarendon Press, 1872; Burnett, Tylor Edward. Primitive Culture: Researches into
the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom. Volume I. London: John Murray,
1871; Pokorny, Julius. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 2 Bde. Francke: Bern-München,
1959; Mauss Marcel. Sociologie et anthropologie, recueil de textes, préface de Claude Lévi-Strauss,
Presses universitaires de France, 1950.

ALLATRA

свого істинного джерела сил ‒ душі. Як писали древні, втративши з часом споконвічні знання, втративши ключі доступу до свого невичерпного
духовного джерела, люди стали служити дзеркалам, спокушені грою їхніх
ілюзій.
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Мал. 7. Схема проходження фантомної частинки По через езоосмічну
комірку і процесу вилучення частини внутрішнього потенціалу реальною
частинкою По.

томною частинкою По. Навіть
якщо в езоосмічній комірці відбувається зіткнення двох фантомних
частинок По, то реальна частинка
По лише поглинає викид енергії
від цього зіткнення двох частинок
і перерозподіляє їхню інформацію,
але сама залишається непохитною,
тобто відносно нерухомою в центрі
езоосмічної комірки. Ніщо в цьому
світі, жодна його руйнівна сила не
може похитнути і порушити ряд
реальних (стаціонарних) частинок По, що знаходяться в точно
заданому положенні в езоосмічній
решітці.
Простий приклад. Руйнівна сила
термоядерного вибуху грунтована на використанні енергії реакції
ядерного синтезу (наприклад, синтезу одного ядра атома гелію і двох
ядер атомів дейтерію), при якому
виділяється колосальна кількість
енергії. Але якщо у видимому світі тривимірного виміру в результаті
цього синтезу можна спостерігати
вибух величезної потужності, то в

мікросвіті поглибленої квантової
фізики на рівні первинних процесів, що відбуваються в езоосмічній
решітці, зокрема в кожній відповідній езоосмічній комірці, спостерігатиметься всього лише процес зіткнення двох фантомних частинок
По, більш активний перерозподіл
їхнього внутрішнього потенціалу,
тобто передача більшої енергії та
інформації реальній частинці По і
подальший перерозподіл отриманої енергії та інформації на систему реальних частинок По в езоосмічній решітці.
Асоціативно такий процес можна
порівняти з тим, як спостерігач бачить на екрані комп'ютера досить
реалістичний вибух з руйнівними
наслідками. Однак на рівні пікселів матриці дисплея монітора в той
же час відбуватиметься лише планомірна, запрограмована передача
інформації про зображення і перерозподіл енергії, завдяки якій ця
картинка буде видимою на екрані
для спостерігача (примітка: більш

Існують певні закономірності щодо
реальної (стаціонарної) частинки По:
• Реальна частинка По стабільна,
вона ніколи і нікуди не зникає, поки
існує матеріальний світ
• Кількість реальних частинок По у
Всесвіті завжди постійна, оскільки
реальні частинки По є невід'ємною
частиною езоосмічної решітки.
• Реальна частинка По не може бути
розщеплена або знищена жодною
силою, що виходить від системи матеріального світу.

& Простий приклад із більярдною кулею. Що спостерігає людина під
час гри в більярд? Її увага зосереджена на кулі, її русі, її гальмуванні
по сукну більярдного столу і зупинці. Але звідки з'являється енергія, яка
змушує кулю рухатися та брати участь у подальших діях, і куди потім вона зникає, змушуючи кулю зупинятися? Все, що може логічно «простежити» гравець, це такі стадії: поява думки ‒ передача імпульсу на м'яз
руки ‒ передача енергії на кий ‒ передача енергії з кия на кулю ‒ рух кулі ‒ її
гальмування, зупинка, через тертя об сукно і загасання переданого імпульсу.
А якщо гравець ще й прихильник класичної фізики, то ним буде врахований
закон збереження механічної енергії, закон збереження імпульсу, молекулярні
взаємодії, вплив гравітаційних сил тощо. Однак що насправді відбувається з
погляду квантової фізики? Що в невидимому світі сприяє появі самої думки
та як після загасання імпульсу об'єкта видимого світу (кулі) відбувається
поглинання і перерозподіл енергії та інформації в квантовому світі? На ці
питання і відповідає СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА, яка дає докладні
знання про езоосмічну решітку, про септонне поле, про функціонування реальних та фантомних частинок По.

& В одному з найбільших давньокитайських філософських трактатів «Гуань-цзи», що поєднує тексти творів різних авторів (IV-III ст. до н.е.), ‒ субстанціальна «заповненість» і впорядкованість універсуму підкреслюється визначенням простору і часу словосполученням «чжоу хе» («час і [просторова]
узгодженість»). Цікаво, що ієрогліф «хе» (з'єднання) має на увазі «шість сполук» («лю хе») ‒ формулу взаємної скоординованості трансформацій («хуа»)
світових субстанцій у просторі («чотири сторони світу, верх і низ»). Поняття
«чжоу хе» тут визначається як деяка «сіть», що уловлює Небо і Землю, які,
в свою чергу, є «сіттю» для «темряви речей».
Література: Лисевич І.С. Літературна думка Китаю на рубежі давнини і середніх віків. – М.:
Наука, 1979; Кобзєв А.І. Вчення Ван Янміна і класична китайська філософія. – М.: Наука ГРСЛ,
1983; Єремеєв В.Є. Про давньокитайську просторово-тимчасову модель світу // 20-а НК СДК.
Ч. 1. – М., 1989; Китайська філософія. Енциклопедичний словник. Гол. ред. Титаренко М.Л. – М.,
2009.
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То ж, на рівні мікросвіту ‒ реальних частинок По і фантомних
частинок По в езоосмічній решітці відбувається всього лише
передача енергії та інформації, а
на рівні об'єктів макросвіту, які
складаються з фантомних частинок По, ‒ як видимі, так і невидимі
зміни. Знаючи функції фантомних
і стаціонарних частинок По, їхню
роботу, можна зрозуміти, звідки
з'являється енергія, куди зникає і

як вона перерозподіляється в матеріальному світі.

ALLATRA

докладний приклад з пікселями див.
у книзі «АллатРа», стор.220). Цей
асоціативний приклад наочно демонструє відмінність у видимих і
невидимих процесах, що становлять суть одного і того ж явища.
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ФАНТОМНА ЧАСТИНКА ПО
‒ це згусток, що складається із септонів, навколо якого знаходиться
невелике розріджене власне септонне поле. Фантомна частинка По
має внутрішній потенціал (є його
носієм), оновлюється в процесі езоосмосу. Згідно з внутрішнім потенціалом, фантомна частинка По має
свою співмірність. Найменшою фантомною частинкою По є унікальна
силова фантомна частинка По ‒
Аллат (примітка: докладніше див.
далі по доповіді). Фантомна частинка По ‒ це впорядкована структура,
яка перебуває в постійному спіралеподібному русі. Вона може існувати
тільки у зв'язаному стані з іншими
фантомними частинками По, які в
конгломераті утворюють первинні
прояви матерії. Через свої унікальні функції, є своєрідним фантомом
(примарою) для матеріального світу.
Враховуючи, що з фантомних частинок По складається вся матерія, це
задає їй характеристику ілюзорної
конструкції і форми буття, залежної
від процесу езоосмосу (наповнення
внутрішнього потенціалу).

Фантомні частинки По є нематеріальним утворенням. Однак у зчепленні (послідовному з'єднанні) між
собою, збудовані згідно з інформаційною програмою в певній кількості і порядку, на певній відстані один
від одного, вони складають основу
будови будь-якої матерії, задають її
різноманітність і властивості, завдяки своєму внутрішньому потенціалу
(енергії та інформації). Фантомна
частинка По ‒ це те, із чого складаються в своїй основі елементарні
частинки (фотон, електрон, нейтрино тощо), а також частинки-переносники взаємодій. Це первинний прояв
матерії в цьому світі.
Що являє собою енергія внутрішнього стану об'єкта мікросвіту? Це сукупність внутрішніх потенціалів
(енергії та інформації) фантомних
частинок По, з яких і складається
об'єкт мікросвіту. Тобто енергія
внутрішнього стану елементарної
частинки дорівнює сумі внутрішніх потенціалів частинок По, що її
складають.

& На цьому етапі розвитку науково-технічного прогресу сучасна наука
має певні можливості досліджувати мікрооб'єкти та їхні взаємодії на
субатомному рівні. Але ці технічні можливості обмежені (оскільки дозволяють спостерігати лише у межах 3-и вимірного виміру) і залишають
бажати кращого. Образно кажучи, зараз це подібно до того, як спостерігач
намагається вивчити в тумані розсіяну пляму видимого світла, перебуваючи
при цьому на відстані декількох кілометрів до його джерела, судити про нього, по видимим для його очей явищам, припускати про його цілісность (неподільність). Однак це припущення не відповідатиме дійсності, оскільки при наближенні до цього об'єкту, що світиться (а в мікросвіті треба враховувати
величезні відстані між складовими мікрооб'єкту), спостерігач уже побачить
замість розмитої плями кілька об'єктів, що світять. А наблизившись ще ближче до об'єкта, у кращому випадку розрізнить, що це, наприклад, світло від лампочок у ліхтарях, прикріплених до стовпів лінії електропередач, які послідовно
розташовані на відстані кількох метрів один від одного. Стосовно процесів,
що відбуваються у мікросвіті ‒ це той максимум, який спостерігач тривимірного виміру може побачити, перебуваючи в системі матеріального світу, будучи частиною самої цієї системи. Питання про те, із чого складається кожна
лампочка та звідки взявся електричний струм (якщо це образно порівнювати
з фантомними частинками По, що становлять мікрооб'єкт), залишиться для
нього відкритим.

http://medicinapreventiva.info/

руху (від лат. discretus ‒ розділений, переривчастий).
Фантомна частинка По існує тільки в зв'язці з іншими фантомними
частинками По, спільно утворюючи
матерію на різних рівнях її організації. Фантомна частинка По не існує окремо. Якщо із будови елементарної частинки вилучається хоча
б одна фантомна частинка По, то
відбувається або руйнування, або
перетворення даної елементарної
частинки.

«Життя тимчасовим не буває, тимчасовим буває тільки існування».
Ріґден Джаппо

Фантомна частинка По, перебуваючи у зв'язці з іншими фантомними
частинками По, постійно рухається
по їхній загальній спіралеподібній
траєкторії від моменту свого виникнення до моменту свого зникнення в езоосмічній мембрані.
Фантомна частинка По наділена
важливою властивістю ‒ проникати через езоосмічну мембрану і
брати участь у процесі езоосмосу.
Завдяки цій властивості вся матерія
носить дискретний характер свого

Наприклад, якщо із фотона, що
складається з 3-х фантомних частинок По (примітка: детальніше
про фотон див. далі по доповіді), вилучити одну частинку По,
то відбудеться наступний процес:
ця фантомна частинка По миттєво зникне в езоосмічній мембрані, а слідом за нею в езоосмічній
мембрані зникнуть дві фантомні
частинки По, що залишилися, і в
результаті цей фотон перестане існувати.

https://mountpeaks.wordpress.com

Фантомна частинка (грец. phan
tasma – привид) або «ілюзорна»
частинка По названа так через
свою основну властивість ‒ здатність вмить зникати «у нікуди» і
знову проявлятися в просторі езоосмічної решітки, згідно із новою
інформаційною програмою. У стародавніх трактатах її образно уподібнювали парі, що з'являється на
час та миттєво зникає. Чому з давнини і існують згадки про те, що
все життя людини, матерії, Всесвіту ‒ ілюзорне.

Інфокарта розвитку мережі
Інтернет

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

Мал. 8. Просторове розташування 13 фантомних частинок По, що утворюють електрон. Додатковою лінією показана траєкторія руху фантомної час
тинки По у просторі.

Моделювання спільної
еволюції квазарів, галактик
та їхнього великомасштабного розподілу

http://www.astronet.ru

Електрон. Вид зверху

Пояс Оріона
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Клітини головного мозку

Електрон. Вид збоку
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Існують певні закономірності v Фантомна частинка По існує тільщодо фантомних частинок По:
ки в зв'язці з іншими фантомними
частинками По.
Фантомна частинка По має вну- v Всі елементарні частинки складатрішній потенціал (є його носієм), ються з певної кількості фантомних
оновлюється в процесі езоосмосу.
частинок По.
v

Згідно з внутрішнім потенціалом
фантомна частинка По має свою
співмірність. Найменшою фантомною частинкою По є унікальна силова фантомна частинка По ‒ Аллат.
v

Фантомна частинка По нестабільна, вона здатна зникати з матеріального світу і знову проявлятися
в ньому з оновленим внутрішнім
потенціалом (енергією та інформаційною програмою).
v

Кількість фантомних частинок
По у Всесвіті непостійна, але їх набагато менше, ніж реальних (стаціонарних) частинок По.
v

При руйнуванні мікрооб'єкту
(або його перетворенні) фантомна
частинка По, що входить до його
складу, може безповоротно зникнути в езоосмічній мембрані. А при
його створенні ‒ виникнути з езоосмічної мембрани в процесі езоосмоса.
v

& У священних переказах, оповідях, міфах, релігійних вченнях різних народів світу збереглися численні згадки про ілюзорність цього світу. Наведемо лише кілька прикладів.
У індіанців Північної Америки дим був символом скороминущості життя, засобом зв'язку з богами. Стовп диму, що підіймається з отвору вігваму чи юрти,
символізував світову вісь, рятівну стежку із часу і простору у вічність та безмежність.
Література: Тресіддер Джек. Словник символів. – М.: ФАІР-ПРЕС, 2001.

«Тепер ви, що говорите, послухайте: «сьогодні або завтра вирушимо в таке-то місто, і проживемо там один рік, і торгуватимемо та отримуватимемо прибуток»; ви, котрі не знаєте, що станеться завтра: бо що таке життя ваше? пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб
вам говорити: «якщо завгодно буде Господові і живі будемо, то зробимо те
чи інше», ‒ ви, що через свою пихатість, марнославите: всяке таке марнославство є зло. Отож, хто розуміє робити добро і не робить, тому гріх».
Література: Біблія. Новий Завіт. Послання Іакова. Глава 4. Вірш 13-17.

«Знай, що у тимчасового, тлінного ‒ немає істинного буття; а біля вічного, неминущого ‒ не буває небуття! Все це розрізняють ті, хто проникли в суть речей
і бачать істину».
Література: Бхагавадгіта. Глава 2, вірш 16.

В ісламській традиції весь матеріальний світ, що оточує людину до її смерті,
позначається словом «Дунʼя». Із моменту смерті цей світ для кожної людини підходить до кінця і вона вступає в наступний світ (ахіра). Дунʼя кінцева,
а ахіра вічна. Тому кожна людина, перебуваючи в цьому світі, повинна замислюватися над цим і намагатися заслужити милість Аллаха як у цьому, так і
в наступному світі. У Корані Аллах говорить про уявні принади цього світу,
володіння якими є метою невірних.
Література: Ісламський енциклопедичний словник А. Алі-заде, – М.: Ансар, 2007.
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Зріз стовбура дерева (64x)
фото під мікроскопом

Модифікацією вчення «анітья» є буддійське онтологічне вчення про елементи і миттєвості буття ‒ Кшанікавада (санскрит.
, «теорія миттєвості»). «Кшана» означає мить (образно порівнюється з часом, за який можна клацнути пальцями). Кшана становить тривалість
спалаху однієї дхарми (розглянутої в значенні елемента буття, того, із
чого складається все суще). Згідно з цим вченням вища реальність складається з точкових моментів – дхарм. Дхарми («те, що має ознаки»; від
санскритського кореня дхрі, що означає «тримати, підтримувати») – це
ноуменальні, множинні, динамічні, атомарні (нерозкладні) носії-субстрати елементів, на які розбивається потік існування. Кожна Дхарма несе
тільки одну певну ознаку.

http://www.mandalay.ru

Людське око

Структура Ришат —
геологічне утворення
діаметром 40 км на заході
Мавританії

http://astrointrebari.astroclubul.org

У буддійському вченні є багато цікавих концепцій, які, на жаль, нині є вже
релігійною ідеологічною переробкою більш древніх знань, відомих різним народам світу. Наприклад, вчення про мінливість і непостійність є загальним
для Упанішад (давньоіндійські трактати релігійно-філософського характеру) та раннього буддизму. У вченні про загальну непостійність «анітья»
(саме слово перекладається як «непостійний; невічний; неміцний; минущий»; санскритське
, anitya; китайське
, у-чан; японське
,
мудзьо) говориться, що все у світі перебуває в постійному русі і ніщо не є
незмінним, включаючи зірки, планети тощо. Анітья є основним принципом
взаємозалежного походження явищ. Вона проявляється в людському житті у вигляді процесів зростання і старіння, у вигляді низки перероджень,
у вигляді страждання тощо. Оскільки всі феномени світу непостійні, то
прихильність до них марна і веде до страждань. Істинним завершенням
анітьї є нірвана – єдина реальність, що не зазнає змін, згасання або смерті.
Розуміння того, що все в житті непостійне, схильне до змін, руйнується і
зникає, є першою стадією просвітління. Глибоке проникнення у непостійність, виникнення і зникнення будь-якого об'єкта споглядання, а тим самим
виховання в собі неприв'язаності є кроком на Шляху звільнення (перший ступінь якого – шротапанна, «той, що вступив у потік»).

http://mirmix.com

Література: Цораєв З. У. Ідея безсмертя душі в осетинській релігійній культурі.//III Всеросійські Міллерівські читання (Матеріали наукової конференції 4-5 жовтня 2012): Збірник статей; Сев.- Осет. ін-т гум. і соц. дослідні. ім. В.І.Абаєва. Владикавказ: ВПВ ПОІГСД, 2012. – 420 с.

Планетарна туманність
Равлик
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За уявленням осетин (одного із корінних народів Кавказу) ― існує світ
дійсний, істинний і незмінний ― «æцæг дуне» (у перекладі з осетинської мови ― «справжній світ»), куди йде душа померлого і земний
світ «мæнг дуне» (у перекладі з осетинської мови ― «ілюзорний світ»),
світ уявний, примарний і неправдивий. Майбутнє сприймалося як перехід в інше буття, у світ справжньої реальності. Земне існування мало
меншу цінність, ніж життя по той бік буття. Сьогодення уявлялося
всього лише примарною миттю, оцінити яку можна було тільки з позиції вічності поза межею. В осетинській релігійній культурі і сьогодні
зберігається це розуміння відмінностей між світом примарним (мæнг
дуне) і світом істинним і незмінним (æцæг дуне). Поняття душі пов'язане із найдавнішими уявленнями про існування людини і історично є
одним із перших. У євразійському просторі в епоху ранніх цивілізацій
ідея безсмертя душі людини, переселення її духу в інший світ, вбудовувалася в космологічну схему облаштування всесвіту та відігравала
істотну роль в її організації.

SCIENCE

http://animalworld.com.ua/

Сонце

http://www.astrotime.ru

Дощова крапля на крилі
метелика

http://animalworld.com.ua/

Поверхня Юпітера

Кость динозавра

http://physics.sfsu.edu
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Дхарми у східній філософії – це частинки, що миттєво спалахують та гаснуть, миттєві прояви з невідомого джерела, що становлять потік, що постійно змінюється, і що діють за певними законами власної природи. Кожна мить
дхарми спалахує і зникає, утворюючи новий «візерунок» (знак), нову комбінацію, обумовлену законом взаємозалежного проникнення (пратітьясамутпада
– координація [елементів-дхарм]; закон причинності, спільно-залежного походження елементів, коли один елемент завжди після іншого і перед іншим без
істотного при цьому впливу один на одного) і кармою. Дхарми перебувають у
постійному русі, у потоці становлення і руйнування. Кожен елемент існує один
момент (кшана), він стає ніби точкою в часі-просторі. Матеріальний світ –
це безперервний потік дхарм, які за своєю природою прості, неподільні.
Сприйняття світу людиною подібно до сприйняття кадрів на рухомій кіноплівці,
які так швидко змінюють один одного, що у людини створюється повна ілюзія
стабільної і тривалої «реальності» ‒ картини навколишнього світу і людей, що
живуть в ньому. Зміна відбувається настільки швидко, що сам процес переходу
до нового змісту не піддається спостереженню. Насправді ні матерії, ні субстанції не існує, є лише потік послідовних дхарм (окремих елементів). Причому,
цей потік не є хаотичним, нічим не обумовленим процесом: кожен елемент з'являється відповідно до закону залежного походження. Підкреслюється, що те,
що сприймається індивідуумом як «Я» ‒ це всього лише ілюзія, яку «підказують»
людині скандхи (об'єднання дхарм за одним принципом психофізичної діяльності). Як наслідок, це у свою чергу тягне страждання і нещастя, що випробовуються такими «Я».
Література: Жуковська Н.Л., Корнєв В.І. Буддизм як культурно-історичний феномен. Словник.
‒ М.: Республіка, 1996; Канаєва Н. А. Кшанікавада//Буддизм як культурно-історичний феномен.
Словник. ‒ М.: Республіка, 1996; Лисенко В. Г., Терентьєв А. А., Шохін В. К. Рання буддійська
філософія. Філософія джайнізму. ‒ М.:Східна література, 1994; Філософія. Енциклопедичний
словник // гол. ред. А.А. Івін. ‒ М.: Гардарики, 2004.; Філософська енциклопедія. У 5-х т.// Гол. ред.
Ф. В. Константинов. ‒ М.: Радянська енциклопедія, 1960-1970.

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ РЕАЛЬНИХ
І ФАНТОМНИХ ЧАСТИНОК ПО
Чому фантомні і реальні частинки названі однаково ‒ «частинками По»? Сама назва «частинка По»
(«частинка», що складається з По)
взята із давнини як позначення найменшої величини матеріального світу, що проявлений завдяки силам Аллата через септонне поле. Фантомна
частинка По і реальна частинка По
– абсолютно різні за характеристиками та функціями частинки, яких
об'єднує лише загальна складова матеріального світу – септон. Загальна
їхня назва «По» – це не тільки показник найменшої величини («частинки») матеріального світу, а й данина поваги споконвічним знанням (у
глибоку давнину в одному з перших

переказів говорилося про те, що весь
світ створений із зерняток По).
Фантомні частинки По і реальні частинки По кардинально різняться між
собою за функціями і призначенням.
Реальні (стаціонарні) частинки По
формують основу невидимого світу
матерії, загальне септонне поле, яке
робить основний вплив на видимий
світ (у тому числі і тривимірний вимір) та здійснюють загальне управління світом матерії. А фантомні частинки По формують основу видимого
світу матерії і є, завдяки своєму сконцентрованому згустку септонів, переносниками внутрішнього потенціалу,
тобто енергії та інформації.

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ
РЕАЛЬНИХ І ФАНТОМНИХ ЧАСТИНОК ПО
ФАНТОМНІ ЧАСТИНКИ ПО

РЕАЛЬНІ ЧАСТИНКИ ПО
• Формують невидимий світ матерії.

v

• Кожна частинка знаходиться окремо у своїй езоосмічній комірці. Вона
пов'язана з іншими такими ж частинками тільки через їхнє загальне септонне
поле.

v

• Нерухомі (стаціонарні), постійно
перебувають у своїй езоосмічній
комірці.

v

• Здійснюють часткове вилучення
енергії та зчитування інформації з
фантомних частинок По, що проходять через комірку, і перерозподіли
отриманого потенціалу на систему реальних частинок По ‒ септонне поле.

v

• Кількість реальних частинок По
постійна і незмінна.

v

Формують видимий світ матерії.

Окремо фантомна частинка По не
може існувати. Вона відразу зникає
в езоосмічній мембрані. Існує тільки
у зв'язці з іншими частинками По,
формуючи елементарні частинки, що
складаються із трьох і більше фантомних частинок По.
Рухливі, постійно переміщаються
по спіралеподібній траєкторії.
Здійснюють рух через езоосмічні
комірки, проникають через езоосмічну
мембрану, беруть участь у процесі езоосомосу. Можуть миттєво виявлятися
і миттєво зникати в різних ділянках
езоосмічної решітки.
Кількість фантомних частинок По
варіюється, однак їх набагато менше,
ніж реальних частинок По.

& Як було згадано, у стародавні часи процеси невидимого світу пояснювалися на видимих і зрозумілих для людини явищах та предметах. Утворення
світу з невидимих найдрібніших частинок пояснювалося на прикладі сімені
(духу, що творить у ньому), як зародка життя, а також на прикладі найменших зерен тих зернових культур, які були відомі в побуті місцевим народам. Коротко наведемо кілька прикладів, які свідчать, що подібні знання
існували у народів, які проживали на різних континентах. Азія: в індуїзмі насіння означає божественний дух (Атман), який знаходиться в центрі буття,
а сім'я-зерно символізує сім'я життя, багато у малому. Африка: за однією з
версій космогонічного міфу африканського племені догонів, світ стався від
слова «Амма» (Первинного Звуку), що дав початок нескінченно малому ‒ кізе
узі (що споріднено позначенню зерна По, або зерна фоніо ‒ найдавнішої зернової культури Африки). Америка: у американських індіанців колосок маїсу з
усім насінням уособлює народ, всі речі у Всесвіті тощо.
Література: Міфи народів світу. Енциклопедія//гол. ред. Токарев С.А. – М.: Радянська
Енциклопедія 1987. Том I; Трессідер Джек. Словник символів. – М.: ФАІР-ПРЕС, 2001.
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обмежено берегами, тому риба живе
лише в його межах (порівняння з
езоосмічною коміркою). Стихія птиці – це небо. На відміну від риби, яка
не покидає свого озера, птах може
літати на різні озера (образне порівняння з постійним рухом фантомної
частинки По).

ALLATRA

У давнину різницю між частинками
пояснювали на асоціативних прикладах риби (образне порівняння з
реальною частинкою По) та птиці
(образне порівняння з фантомною
частинкою По). Стихія риби – це
вода. Рибу не видно навіть у маленькому озері, але вона там існує. Озеро
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ЕЗООСМОС
‒‒ це основоположний процес, завдяки якому існує матеріальний світ.
ЕЗООСМОС ‒ це внутрішній енергетичний поштовх, який несе в
собі потенціал, тобто силу та інформаційну програму на будь-яку
дію в матеріальному світі, в тому
числі і на зародження життя. Все в
матеріальному світі існує за рахунок внутрішнього потенціалу. Саме
його кількість і своєчасний процес
поповнення ним якого-небудь об'єкта, поля, частинки тощо визначає
якість та кількість існування цього
об'єкта, явища і т.п. у видимому і
невидимому матеріальному світі.

ділянці простору можуть приймати лише ряд дискретних значень?
Що лежить в основі цих процесів?
У сучасній науці стверджується,
що квантування енергії атома є наслідком хвильових властивостей
електрона. Але з чого складається
сам електрон і як відбувається його
перетворення з частинки в хвилю
і навпаки? Що спочатку визначає
квантові стани атомів хімічних
елементів? Ці та багато інших питань фізики стають зрозумілі, знаючи основи СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА.

Розуміючи процес езоосмосу, можна знайти відповіді на багато питань
фізики, у тому числі і квантової фізики. Наприклад, сьогодні відомо,
що основною характеристикою атома є його внутрішня енергія. Атом
являє собою квантову систему (тобто підкоряється законам квантової
механіки). Його повна внутрішня
енергія квантується, тобто приймає дискретний (переривчастий)
ряд значень, які відповідають стаціонарним (стійким, незмінним у
часі) станам атома. Але чому енергія атома може змінюватися тільки
стрибкоподібно, шляхом квантового переходу атома з одного стаціонарного стану в інший? Чому у
квантовій механіці момент імпульсу
і енергії руху частинки в обмеженій

ЕТИМОЛОГІЯ СЛОВА
ЕЗООСМОС
Слово «езоосмос» утворено із двох
слів: «езо» і «осмос». Грецьке слово «ЕЗО» (грец. «ἔσω») утворено
від прийменника «eis» (грец. «εἰς»).
Воно має кілька значень. У повсякденному житті «езо» використовується в значенні «в; всередині;
зсередини; в межах». Але цікаво,
що в духовних трактатах це слово
використовується у словосполученні «внутрішня людина» (ὁ ἔσω
ἄνθρωπος), тобто в понятті «душа»,
«внутрішнє я».
Література: Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Ετυμολογικό
λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο
Λεξικολογίας, 2009; A Greek-English Lexicon Of
The New Testament, Being Grimm's Wilke's Clavis
Novi Testamenti, Tr., Rev. And Enl. By Joseph Henry
Thayer, New York American Book Co, 1889.

& Витяги з Біблії:
«...та дав вам, за багатством слави Своєї, міцно затвердитися Духом
Його у внутрішній людині...» .
Біблія. Послання до Ефесян. Глава 3:16.

«Тому ми не сумуємо; але якщо зовнішня наша людина і тліє, то внутрішня з
дня на день оновлюється. Бо короткочасне легке страждання наше робить у
безмірному надлишку вічну славу, коли ми дивимося не на видиме, але на невидиме: бо видиме тимчасове, а невидиме вічне».
Біблія. Друге послання до Коринфян. Глава 4: 16-18

Цікаво, що «εἰς» пов'язане з давньогрецьким словом «εἷς», яке позначає
цифру «один» і є когнатом (спорід-

Література: Cognate class 623; Indo-European
Lexical Cognacy Database (LexDB version 0.9
http://ielex.mpi.nl/cognate/623/ ‒ міжнародна
база
когнатів;
Словник
санскритськоанглійської мови: A Sanskrit-English Dictionary:
Etymologically and Philologically Arranged with
Special Reference to Cognate Indo-European
languages, Monier Monier-Williams, revised by
E. Leumann, C. Cappeller, et al. 1899, Clarendon
Press, Oxford.

Грецьке слово «ОСМОС» (osmos)
означає «поштовх; імпульс; тиск».
Воно утворене від давньогрецького кореня «othein» ‒ «штовхати».
Близьке санскритському слову
«vadhati», що означає «штовхає»,
«вдаряє», авестійському vadhaya ‒
«відштовхувати».
Література: Webster’s Third New International
Dictionary of the English Language, Unabridged.
Springfield, MA: Merriam-Webster, 1993

& «Основна функція першого виміру — це первинний внутрішній енергетичний поштовх».
Книга «АллатРа», стор.222

ПРОЦЕС ЕЗООСМОСУ
Розглянемо важливий процес у
мікросвіті, який відбувається в
езоосмічній комірці, точніше в її
езоосмічній мембрані. Нагадаємо,
що в центрі езоосмічної комірки
знаходиться реальна (стаціонарна) частинка По. А кожна сторона просторової кубічної комірки
складається з унікальної нематеріальної структури ‒ езоосмічної
мембрани. У тривимірному просторі вона не має товщини, у ній
відсутній час. Однак її внутрішній
простір, пов'язаний із нематеріальним світом, безмежний. (Примітка: у давнину нематеріальний
світ називали духовним світом; у
давньогрецьких переказах образно
вказувалося, що в ефірі живуть

боги). Через езоосмічну комірку
може проходити фантомна частинка По. Причому одномоментно через одну комірку, як правило, проходить тільки одна (1) фантомна
частинка По. В інших випадках
через різні боки просторового
куба езоосмічної комірки одночасно можуть входити максимум
дві (2) фантомні частинки По. У
таких випадках найбільш вірогідні процеси зіткнення в езоосмічній комірці фантомних частинок
По одна з одною. Такий процес
зіткнення частинок у межах однієї
езоосмічної комірки протікає при
безпосередньому впливі на нього
септонного поля реальної (стаціонарної) частинки По.
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Література: A Greek-English Lexicon Of The
New Testament, Being Grimm's Wilke's Clavis Novi
Testamenti, Tr., Rev. And Enl. By Joseph Henry
Thayer, New York American Book Co, 1889; A Greek–
English Lexicon, Henry George Liddell, Robert Scott,
Henry Stuart Jones, and Roderick McKenzie, United
Kingdom, Oxford University Press, 1819.

неним, однокорінним) протоіндоєвропейської основи sḗm і санскритської
(sa-kṛ́t), які мають такі
значення, як «єдиний; інший; розділяти на частини; пронизувати».

ALLATRA

Не менший інтерес представляє
прийменник «іс» (грец. «εἰς» ‒ «к»;
«в»), від якого утворено «езо». Цей
прийменник використовується для
позначення входу, напрями, межі:
«в, на, до, для, серед». Він використовується при вказівці на досягнення, проникнення, вхід в певний період. У образних висловах
цей прийменник використовується,
коли йде мова про те, що одна річ
змінюється в іншу або розділяється
на частини; коли кілька людей чи
речей збираються разом, об'єднуються в одне тощо.
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Мал.9. Схема зіткнення двох фантомних частинок По в езоосмічній комірці

ФАНТОМНА ЧАСТИНКА ПО
МАЄ ВАЖЛИВУ ВЛАСТИВІСТЬ:
ВОНА ЗДАТНА ПРОНИКАТИ
В ЕЗООСМІЧНУ МЕМБРАНУ
І БРАТИ УЧАСТЬ У ПРОЦЕСІ
ЕЗООСМОСУ. ТОБТО ЗДАТНА
МИТТЄВО ЗНИКАТИ В МЕМБРАНІ ЕЗООСМІЧНОЇ КОМІРКИ З
МАТЕРІАЛЬНОГО СВІТУ І МИТТЄВО ПРОЯВЛЯТИСЯ В НЬОМУ, ПРИЧОМУ В БУДЬ-ЯКОМУ
МІСЦІ ЕЗООСМІЧНОЇ РЕШІТКИ (ВИХОДЯЧИ З ЕЗООСМІЧНОЇ МЕМБРАНИ ІНШОЇ ЕЗООСМІЧНОЇ КОМІРКИ), АЛЕ ВЖЕ З
ОНОВЛЕНИМ ВНУТРІШНІМ
ПОТЕНЦІАЛОМ (ЕНЕРГІЄЮ
І ВПОРЯДКУВАНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ).

сти мембран езоосмічної комірки.
Спіралеподібна структура (елементарної частинки) ніби угвинчується
головною фантомною частинкою По
в геометричний центр езоосмічної
мембрани. Завдяки процесу езоосмосу, фантомна частинка По з'являється в іншій езоосмічній комірці з
оновленим запасом енергії, відповідно до старої, або оновленої, або
зовсім нової програми, яка в ній була
закладена в момент перебування у
внутрішньому просторі мембрани.
Наступні фантомні частинки По,
які входять до складу тієї ж елементарної частинки, слідують по тому
ж спіралеподібному шляху, що і головна фантомна частинка По, проходячи через ті ж езоосмічні комірки
та ті ж езоосмічні мембрани. Таким
Процес езоосмосу у тривимірному чином, формуються вихрові збуренпросторі здійснюється тільки через ня при спіралеподібному русі цих
геометричний центр однієї із ше- структур через езоосмічнй простір.
& Цікаво простежити етимологію слова інформація у стародавні часи. «Informatio» – латинське слово, що позначає уявлення, роз'яснення, виклад, тлумачення, поняття, ідею, концепцію. Утворено від
«informo», що позначає «окреслювати, надавати форму». Латинське
слово «informo» утворене від префіксу «in», який вказує на значення «всередині, внутрішній, зсередини», а також кореня «form». Вважають, що індоєвропейським коренем сучасного слова «форма» імовірно є «mer-bh» або
«mer-gwh» – «іскритися, блищати, виблискувати». Цей корінь вказує на прояв
чогось у полі зору. Цим коренем латинське слово «forma» споріднене грецькому слову «morphe» (μορφ), що позначає «зовнішню форму, зовнішній аспект,
форму, обрис, структуру».
Література: Семенов А.В., Етимологічний словник російської мови. - Москва: Юнівес, 2003; An
elementary Latin dictionary Lewis, Charlton Thomas, New York, Harper & brothers 1891; https://archive.
org/details/elementarylatind01lewi; The Linguistic Moment: From Wordsworth to Stevens, Joseph Hillis
Miller, Princeton Legacy Library, 1987; Bréal, Michel, and Bailly, Anatole. Dictionnaire étymologique
latin. Paris: Hachette, 1918 https://archive.org/details/dictionnairetym00bailgoog Miller, Joseph Hillis.
The Linguistic Moment: From Wordsworth to Stevens. New Jersey: Princeton University Press, 1987.

ПЕРЕДАЧА І РОЗПОДІЛ ЕНЕРГІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЇ
Як відбувається передача та розподіл енергії, а також зчитування
інформації всередині езоосмічної
комірки? Пояснимо цей процес на
прикладі вилучення частини внутрішнього потенціалу із головної
фантомною частинкою По. Нагадаємо, що вона знаходиться на початку з'єднання (зчіпки) фантомних
частинок По (образно кажучи, як
локомотив і вагони), що утворюють
елементарну частинку (образно кажучи, поїзд). Чому саме на ній загострюємо таку пильну увагу? Справа
в тому, що саме з першої (головної)
фантомної частинки По йде основне
зчитування інформації про увесь мікрооб'єкт (про все з'єднання фантомних частинок По, що входять
до складу елементарної частинки)
реальною частинкою По. А по-друге, якщо реальна частинка По, через
вплив на процес силою власного
септонного поля, змінює траєкторію руху головної фантомної час-

тинки По, то відповідно змінюється
траєкторія руху і інших фантомних
частинок По, що знаходяться в даному з'єднанні. Проходячи через ту
ж езоосмічну комірку, що і їхня головна фантомна частинка По, вони
лише втрачають частину енергії,
яку вилучає з них реальна частинка
По, завдяки власному септонному
полю.
Як відбувається процес вилучення
енергії реальною частинкою По?
Щойно фантомна частинка По,
пройшовши езоосмічну мембрану,
оновила свій внутрішній потенціал
і увійшла в нову езоосмічну комірку, відбувається процес збудження
власного септонного поля реальної (стаціонарної) частинки По, що
знаходиться в цій комірці. Реальна
частинка По починає виконувати
функції, рівносильні, образно кажучи, ролі митника ‒ збирача податків
(енергії) і контролера (зчитування
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системи (системи Тваринного розуму). Згідно зі стародавніми духовними знаннями, саме сила Аллата
все впорядковує у видимому і невидимому світі, змушує все рухатися, переміщатися, перетворюватися
згідно з певним планом (інформації) нематеріального світу (примітка: у давнину це називали планом
Первинного Лотоса, задумом і волею Бога, волею духовного світу).
Впорядкована інформація задає характеристику, параметри, властивості, програму дії (тощо) об'єктам та
явищам матеріального світу. Слід
розрізняти загальне поняття сучасного слова «інформація» із поняттям змісту, який вкладається у
слово «інформація» в описуваних
процесах фізики мікросвіту.

ALLATRA

Що означає для матеріального світу
оновлений внутрішній потенціал
фантомної частинки По, який щоразу поповнюється і «коригується»
у процесі езоосмоса? Це можна назвати загалом: еволюція (створення,
перетворення, руйнування, оновлення), ресурси, резерви і можливості. Цей запас унікальної енергії,
яку постачає фантомна частинка По
з нематеріального світу, у давнину
називали силами Аллата (примітка: детальніше про силу Аллата
див. у книзі «АллатРа»). Це та сила,
за рахунок якої існує весь матеріальний світ. Саме за концентрацією цієї сили в тих чи інших місцях
езоосмічної решітки і «полює» септонне поле реальних частинок По,
підживлюючи нею існування своєї
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інформації). Природа сили власного
септонного поля реальної частинки
По така, що фантомна частинка По
в своєму русі у просторі езоосмічної комірки огинає реальну частинку По (що і задає спіралеподібність
руху фантомній частинці По, а разом з нею і усім об'єктам та явищам
матеріального світу). (Примітка:
див. далі у доповіді тему про спіралеподібний рух). При цьому, якраз
коли власне септонне поле фантомної частинки По потрапляє у власне
септонне поле реальної частинки
По, відбувається процес вилучення
енергії (як правило, 10%) і зчитування інформації реальною частинкою
По. У свою чергу, реальна частинка
По передає вилучену частину потенціалу фантомної частинки По на
систему ‒ загальне септонне поле
реальних частинок По (Тваринний
розум).
Так система реальних частинок
По (загальне септонне поле) контролює все, що відбувається в матеріальному світі, перерозподіляє,
перетворює і споживає енергію,
необхідну для підтримки свого існування. Більш того, у залежності
від певних умов, система (загальне
септонне поле) може через кожну
реальну частинку По побічно чи
безпосередньо впливати на процеси, що відбуваються всередині
езоосмічних комірок, змінювати,
перетворювати якість цих процесів, перебіг, напрямок тощо, посилювати або послаблювати дію
фантомних частинок По. Від цього
«коригування» реальної частинки
По залежить куди саме, в якому на-

прямку надалі, для посилення активації яких програм буде здійснюватися прикладання внутрішнього
потенціалу фантомної частинки
По. Відповідно, це позначиться в
цілому і на життєдіяльності самого
мікрооб'єкту, що складається з цих
фантомних частинок По.
Таким чином, при надзвичайній
«увазі системи» до процесу, в якому бере участь з'єднання фантомних частинок По (що складають ту
або іншу елементарну частинку),
напрямок руху цієї зчіпки фантомних частинок По та їхній внутрішній потенціал може варіабельно
змінюватися. Наприклад, згідно
з первинною інформацією, отриманою при езоосмічному процесі, один із варіантів руху головної
фантомної частинки По припускав
напрямок її руху до протилежної
мембрани в езоосмічній комірці. Але, через цілеспрямований
вплив та коригування інформації
реальною частинкою По, головна фантомна частинка По змінила
свій напрямок руху та вийшла, наприклад, у сусідню мембрану цієї
езоосмічної комірки. Нагадаємо,
що первинна інформація, яка закладається у внутрішній потенціал фантомної частинки По під час
процесу езоосмоса, спочатку має
«обмежену багатоваріабельність»
можливих дій у матеріальному світі, в яку входять, зокрема, всілякі
допустимі варіанти впливу системи (Тваринного розуму) ‒ септонного поля, що становить основу
всіх взаємодій і процесів у матеріальному світі.

& «Споглядаючи з позиції Спостерігача від Тваринного начала або від
Духовного начала, ми вже впливаємо на саму ситуацію та її можливий
наслідок, на передрішення у невидимому для нас світі, бо здійснюємо вибір. Кожна ситуація — це своєрідна відповідь не лише на твою присутність в цьому місці тут і зараз, але й на те, яким саме ти спостерігаєш себе
в цьому моменті».
Із книги «АллатРа

нарних) частинок По в езоосмічній
решітці. Розуміння суті цієї енергії
не суперечить загальному фундаментальному поняттю енергії у сучасній фізиці, яка має на увазі під
собою здатність матеріальних систем здійснювати роботу при зміні
свого стану; про енергію як єдину
загальну міру якісно різних форм
руху матерії, що зберігається при
їхніх взаємоперетвореннях. Швидше, навпаки, розкриває її першооснови. Знання про цю універсальну
силу дає основоположні відповіді на
більшість актуальних питань сучасної фізики, у тому числі відповідає
на питання як можна просто і безкоштовно отримувати ту ж електричну енергію в необмеженій кількості
незалежно від наявності природних
ресурсів у будь-якій просторовій
точці езоосмічної решітки.

АСОЦІАТИВНІ ПРИКЛАДИ ПРОЦЕСУ
ЕЗООСМОСА, ПЕРЕДАЧІ І РОЗПОДІЛУ
ЕНЕРГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
Весь цей рух у мікросвіті, процес
езоосмоса, а також перетворення,
що відбуваються на рівні езоосмічної решітки (впливу реальних
частинок По на фантомні частинки
По), можна образно пояснити на
асоціативних прикладах, зрозумілих для більшості людей сучасної
цивілізації. Уявіть, що ви спостерігач, що знаходиться на космічній
станції, який веде спостереження за
певним транспортним вузлом залізничного сполучення на Землі. Спочатку ви бачите просто крапку. При
наближенні даного об'єкту за допомогою оптичної апаратури точка
перетворюється у безліч смужок.
А при багаторазовому збільшенні ви вже бачите скупчення різних
поїздів, кожен із яких знаходиться

на своїй залізничній колії, зі своєю
кількістю вагонів тощо.
Якщо провести асоціативну паралель із будовою елементарної
частинки, то кожен рухомий склад
із причіпними вагонами в цілому
являє собою певну елементарну
частинку. Кількість вагонів у ньому
‒ це кількість фантомних частинок
По, що складають дану елементарну частинку. Судячи із зовнішнього
вигляду, потяги для спостерігача
однакові ‒ з універсальними критими вагонами. Однак наповнення
вагонів кожного потяга може бути
різне: люди, тварини, щебінь, вугілля, нафта, кислота, луг тощо.
Це асоціативно подібно до того, як
різні зв'язки фантомних частинок
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Поряд з усіма зазначеними вище стародавніми знаннями про процеси,
що проходять на рівні езоосмічної
решітки, у СПОКОНВІЧНІЙ ФІЗИЦІ АЛЛАТРА є й знання, як можна
отримати вільну енергію, розуміючи
функціонування і роботу невидимого світу. Під терміном «вільна енергія» не мається на увазі відомі нині
терміни у фізиці та фізичній хімії
‒ «вільна енергія Гельмгольца» або
«вільна енергія Гіббса». Під терміном «ВІЛЬНА ЕНЕРГІЯ» у СПОКОНВІЧНІЙ ФІЗИЦІ АЛЛАТРА
слід розуміти похідну від універсальної діючої сили, яка проявляється при збудженні власного септонного поля реальної частинки По, що
знаходиться в езоосмічній комірці.
Тобто, по факту, це генерація вільної
енергії, що базується на збудженні
септонного поля реальних (стаціо-
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По, наповнені різним внутрішнім
потенціалом, входять до складу
«живої» і «неживої» матерії, природних явищ. Наприклад, являють
собою електрон чи іншу елементарну частинку, що входить до
складу об'єктів мікросвіту, що, у
свою чергу, утворюють частину будови людини, тварини, трави, води,
планети Земля, далеких зірок тощо.
Внутрішній потенціал (енергія та
інформація) кожної частинки По ‒
це в нашому асоціативному порівнянні є внутрішнє наповнення кожного вагона потяга, яке недоступне
погляду спостерігача. Порожніх вагонів тут не буває! З вигляду вагони
різних потягів однакові, але кожен
потяг перевозить свій вантаж.
Рейкові шляхи, локомотиви, машиністи ‒ все це умовно є різного
роду інформація, яка в сукупності
і визначає різноманітність матерії,
напрямок її руху, перетворення,
хід подальших подій тощо. Реальна (стаціонарна) частинка По в
езоосмічній комірці ‒ це одночасно і дільничний диспетчер потягу,
і митник на своїй ділянці (диспетчерському колі), де власне септонне поле реальної частинки По
є своєрідною митною зоною. Цей
управитель не тільки одноосібно
керує рухом потягів і забезпечує
систему диспетчерського контролю на своїй ділянці (в езоосмічній
комірці), але й вилучає з кожного потяга, що проходить на його
ділянці, своєрідну «плату» (данину, як збирач податків на миті) за
провезення будь-якого вантажу.
Тобто реальна частинка По вилучає 10% внутрішнього потенціалу
з кожної фантомної частинки По,
що проходить через цю езоосмічну комірку.

про потяг, що проходить: довжина потяга, наповнення його вагонів, маршрут руху тощо. Всі потяги, що проходять через ділянку
(езоосмічну комірку), йдуть без
зупинки, в об'їзд самого диспетчерського пункту (станції), такого своєрідного «ситуаційного
центру» (реальної частинки По).
Таким чином, максимально наближаючись до нього, вони платять
данину «на відстані», проходячи
через митну зону (власне септонне
поле реальної частинки По). При
цьому диспетчер може знижувати
або збільшувати швидкість потяга
на цій ділянці проходження, вилучати меншу чи більшу частину
вантажу (10% і більше відсотків
внутрішнього потенціалу, залежно
від ситуації) тощо. А в особливих
випадках, коли в потяга є «дипломатичний вагон» (силова аллатовська фантомна частинка По) ‒ доводиться залишатися байдужим до
проходження такого специфічного
вагона, який має статус недоторканності.

Кожен диспетчер (за погодженням
зі своєю системою диспетчерів) на
своїй ділянці може контролювати, регулювати рух потягів, у тому
числі здійснювати переведення
стрілок, змінюючи напрямок руху
всього складу в інший бік. Диспетчер практично миттєво ділиться
отриманими відомостями і частиною вилученого «вантажу» з іншими диспетчерами системи. Якщо
врахувати, що інформація та енергія між реальними частинками По
передається миттєво в їхньму загальному септонному полі, то можна зрозуміти, яким чином система
реальних частинок По (система
Тваринного розуму) контролює матеріальний світ, може впливати на
Диспетчер «зчитує» із локомоти- нього, змінювати характеристики
ва (першої головної фантомної матерії, перенаправляти вектор дії
частинки По) всю інформацію сили тощо.
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Мал.10. Асоціативний приклад зіткнення двох фантомних частинок По в езоосмічній
комірці і процесу перетворення їхнього внутрішнього потенціалу після проходження
езоосмічної мембрани.

Рух потягів по цій залізничній мережі
не зовсім звичний для спостерігача,
що знаходиться на космічній станції.
Кожен потяг на кордонах між диспетчерськими ділянками проходить своєрідний невидимий тунель нульової
товщини, щось на кшталт тонкого туману (езоосмічну мембрану). Причому, для спостерігача з космічної станції рух потяга на Землі (при перетині
кордону диспетчерських дільниць)
виглядатиме як безперервний. Насправді кожен вагон потяга, проходячи
цю «розмежувальну лінію» між ділянками, зникатиме з однієї ділянки, а
потім знову з'являтиметься на іншій
ділянці (в іншій езоосмічній комірці).
Іноді потяг може рухатися зовсім непередбачувано для спостерігача, те саме
що ефект миттєвої «телепортації»: залишаючи одну ділянку, він може зникнути на його кордоні та моментально
з'явитися на іншій ділянці, розташованій за тисячі кілометрів від первісної.
Причому управляти потягом може
вже інший машиніст із іншим планом
маршруту, а потяг, що заправлений новим паливом, може вже рухатися по
нових рейках, в іншому напрямку руху
(нова інформація), перевозячи у вагонах новий вантаж тощо.
Більше того, якщо на одну й ту ж
диспетчерську ділянку одночасно заїхали два потяги і відбулося їхнє зіткнення (зіштовхнулися дві фантомні

частинки По в езоосмічній комірці
під впливом власного септонного
поля реальної частинки По), то одні
складові частини даних потягів можуть назавжди зникнути на кордоні
цієї ділянки (у езоосмічній мембрані), а інші ‒ можуть вийти на іншій
ділянці в абсолютно іншій якості (в
іншому поєднанні з іншими фантомними частинками По) і рухатися в
нових напрямках, із новим вантажем
(зміненим внутрішнім потенціалом)
тощо. (У світі мікросвіту все залежить від інформації і від енергії, отриманих при езоосмічному поштовху,
тобто процесі езоосмосу). Наприклад,
замість двох потягів, які везли у своїх довгих складах один ‒ зерно, інший ‒ нафту, після їхнього зіткнення
і проходження кордону (езоосмічної
мембрани) на інших ділянках з'явиться, наприклад, п'ять потягів із малою
кількістю вагонів, кожен із яких їхатиме по своїх нових рейках і везтиме
новий вантаж, наприклад, один ‒ людей, інший ‒ вугілля, третій ‒ кислоту тощо. Причому, цей процес для
спостерігача відбувається миттєво.
Таким чином, у цій залізничній мережі можна спостерігати зовсім різні
випадки, які на перший погляд для
спостерігача виглядатимуть хаотично і незрозуміло, хоча насправді все
буде існувати за строго певною програмою, в якій має місце «обмежена
багатоваріабельність».
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Мал. 11. Асоціативний приклад зміни внутрішнього потенціалу при проходженні
езоосмічної мембрани.

У мікросвіті відбувається дивовижний феномен: одна й та ж елементарна частинка, що складається зі
зв'язки фантомних частинок По,
бере участь у різних процесах, але
її внутрішній потенціал може змінюватися в залежності від процесів, в яких вона бере участь в цей
момент. Питання: де і як здійснюється ця дія на рівні езоосмічної
решітки? Повернемося до нашого
асоціативного прикладу з потягом
та вагонами. У момент зникнення
вагонів потягу на кордоні ділянок
із ними відбувається дуже важливе
перетворення. Уявіть, що тепер ви
спостерігач, що знаходиться біля
залізничного переїзду на кордоні
двох адміністративних районів. До

переїзду на малій швидкості під'їжджає потяг із критими вагонами, в
яких знаходиться, наприклад, зерно. На переїзді потяг немов проїжджає крізь тонкий туман або короткий тунель, а виїжджає з нього вже
на зовсім іншій швидкості, його
веде інший машиніст і вагони заповнені не зерном, а людьми. Що ж
сталося?
Якби у спостерігача була можливість заглянути всередину цього
тунелю (езоосмічної мембрани),
то він би побачив процес невластивий його звичному світу. Зважаючи
на наш асоціативний приклад, сам
вагон застиг би поза часом, а все,
що в ньому знаходилося, було або

http://bkry.org

Весь цей час електрон азоту залишався електроном, що складається з тих же самих 13 фантомних
частинок По: і в землі, і в зерні, і
в складі борошна, і в складі тіста,
і в складі хліба, і в білку, перебуваючи в організмі людини, а потім
потрапивши в землю. Єдине, що
змінювалося в електроні ‒ це внутрішній потенціал його фантомних частинок По (енергія і нова інформаційна програма). Це наочно
пояснює, чому одна й та ж елементарна частинка присутня у складі
різних матеріальних об'єктів, що
виконують різні функції, що знаходяться в різних умовах існування.
У нашому обмеженому розумінні
життя, всі ці елементарні частинки

Мікрофотографія хліба

http://www.ecosystema.ru

Зміна внутрішнього потенціалу
фантомних частинок По ‒ це унікальне явище, яке надає квантовій
системі елементарної частинки (що
складається із з'єднання фантомних
частинок По) нову якість, змінює її
внутрішній стан, задає абсолютно
нову програму дії, хід розвитку подій тощо. Наприклад, розглянемо
спрощену схему частини «життя»
електрона, який складається з 13
фантомних частинок По (примітка: детальніше див. далі по доповіді). Спочатку цей електрон перебував, наприклад, в атомі азоту,
який, у свою чергу, входив до складу мінерального добрива грунту.
Потім азот потрапив через кореневу систему, наприклад, в паросток
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пшениці і став компонентом, що
входять до білка, а точніше в клейковину (глютен), цієї рослини. Росток пшениці виріс, став колосом.
Прийшов час, люди зібрали урожай, обробили колосся, перемололи зерно на борошно, замісити
тісто, спекли хліб. Тобто спочатку
азот, що знаходиться в білку клейковини, увійшов до хімічного складу борошна, потім тіста, потім став
складовою частиною хліба. Людина з'їла хліб для поповнення своїх
запасів енергії, підтримки життєдіяльності організму, що розвивається за своєю інформаційною
програмою. Азот, що перебував у
складі білка клейковини, та є складовою частиною хліба, надійшов
як поживна речовина в організм
людини, тобто знову потрапив у
зовсім інше хімічне середовище, де
під впливом різних сил біохімічних
реакцій відбулася трансформація
речовини, до складу якої він входив. Припустимо, білок, до складу
якого входив даний атом азоту, не
був засвоєний організмом. Він був
виведений із цієї системи вже у
складі продуктів життєдіяльності
людини, потрапив назад у землю,
де наразився на інші хімічні реакції і дії інших сил.
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доповнено, або повністю змінено
на інший вміст (зміна внутрішнього потенціалу: енергії та інформації). Тобто потяг залишився той же
(наприклад, електрон той же), але
змінився його вміст (внутрішній потенціал фантомних частинок По).
Іншими словами, у наданому земному, асоціативному прикладі, спостерігач би побачив якісно інший (безкрайній) світ, в якому б застиглий у
часі вагон обслуговувався, немов на
перевантажувальній, сортувальній
станції ‒ терміналі, на якій проводилося б вивантаження старого вантажу, навантаження нового вантажу у
вагон, заміна машиніста, дозаправка паливом, оформлення перевізних
документів (нова чи підкоригована
інформація) тощо. Тобто в цілому
при перетині кордону ділянки (езоосмічної мембрани) у прискореному
режимі відбувалося б розформування старого вантажного потягу і формування нового рухомого складу з
підбіркою вагонів і їхнього вмісту,
екіпірування потяга, збір комплексної інформації про прохід вагонів,
вантажу, зміна інформації у зв'язку
з новими умовами, підготовка даних
для оперативного планування, зміна маршруту, дозаправка паливом
тощо.

Натрієва селітра
(добриво)
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Туманність Лагуна

Туманність
Північна Америка

однакові. Насправді їхній внутрішній потенціал абсолютно різний. Ті
ж електрони, що формують різні
мікрооб'єкти, за складом – однакові, а потенціал у них різний. Одні
входять до складу лугу, інші – кислоти, одні беруть участь у творенні
матеріальних об'єктів, інші – в їхньому руйнуванні.

Мали рацію древні, стверджуючи,
що матеріальний світ примарний і
ілюзорний, бо все в ньому є лише перерозподілом енергії та інформації.
Мали рацію древні, стверджуючи,
що сенс життя людини полягає не в її
тілесному існуванні, яке схильне до
смерті, а в духовному преображенні,
де суть всього визначає її вибір.

& «Від нереального веди мене до реальності! Від мороку веди мене до
світла! Від смерті веди мене до безсмертя!»
«Бріхадаранʼяка-упанішада» (1, 3:28)

В індійській міфології космічна гра бога, за допомогою якої він створює світ,
яка творить в ньому ілюзію як «дійсність», як виставу чи танець, називається
«ліла» (санскритське
, līlā ‒ гра). Ліла ‒ це ілюзорна видимість, подоба,
прикидання. Весь світ, всі його образи та явища, весь «оманливий» Всесвіт ‒
це дії цієї скороминущої гри, форм, що швидко змінюються. Ця швидкоплинна вистава захоплює увагу людини, але вона не більше ніж ілюзія, яка навіяна
незнанням. Істинна реальність прихована в самій людині. Але побачити її
дано лише тому, хто здатен прозрівати і сприймати справжню реальність
(духовний світ) за грайливими переливами ілюзії (майя), що приховує за видимим різноманіттям тимчасового світу матерії свою справжню сутність.
В індійських космогонічних міфах згадується бог космічної гри ‒ енергійно
танцюючий Шива (один із трьох головних індуїстських божеств: Брахма,
Вішну, Шива), що знищує і відроджує все суще. У священному танці (тандава), за допомогою магічної сили (майя) Шива породжує видимість усіх істот
і речей у світі, є джерелом циклу «створення‒збереження‒руйнування». У
перекладі з санскриту «майя» (санскр.
māyā) ‒ це ілюзорність. А слово
«тандава» (санскр.
tāṇḍava) утворене від тамільської «танду» ‒ стрибати, переривчасто скакати, танцювати. Стрибати ‒ означає рухатися
в різних напрямках, швидко переміщаючись у повітрі, відштовхуючись від
поверхні (примітка: дискретний рух фантомних частинок По). Символ же
танцю в міфології розглядається як рух космічної енергії, ритми Всесвіту,
трансформація простору і часу, імітація божественної гри творіння. Один
із популярних сьогодні в індійській культурі іконографічних образів Шиви ‒ це
статуя того, що танцює у вогняному кільці Шиви Натараджі. Піднявши ліву
ногу, він стає (наступає) іншою ногою на карлика (Апасмара), що символізує
невігластво, нижче людське «Я», в яке людина занурена настільки, що забуває
про своє вище духовне покликання і долю.

«Всі дії займають своє місце в часі завдяки взаємопереплетенню сил Природи, однак людина, що погрузла в помилках егоїзму, думає, що вона сама ‒ діяч.
Однак той, хто знає про зв'язок сил Природи з діями, бачить, як одні сили
Природи впливають на інші сили Природи і уникає долі їхньго раба».
Бхагавадгіта (3: 27,28,29)
Література: Великий тлумачний словник російських дієслів/уклад. Бабенко Л., Волчкова І. та ін.
‒ М.: АСТ Прес Книга, 2009; Нова філософська енциклопедія. ‒ 2-е вид., випр. і доп./голов. ред.
Стьопін В.С.‒ М.: Думка, 2010; Упанішади в трьох кн. Кн.1. Бріхадаранʼяка упанішада/пер. з санскриту, комент., дод. Сиркіна А.Я. 2-е вид., доп. ‒ М.: Східна література, РАН, 2000; Tresidder,
Jack. The Com plete Dictionary of Symbols. San Francisco: Chronicle Books.2005.

Природа багата на різноманітність
складових її частинок. Знання
СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА дозволяють зазирнути за
завісу таємниці будови матерії,
дізнатися про початкову стадію
зародження її первинних взаємодій і процесів. З глибокої давнини
відома таблиця, де позначено кількісний склад фантомних частинок
По кожної із частинок, які знаходяться в основі найбільш поширених і значущих процесів природи,
пов'язаних із взаємодією матерії
та її будовою. У ній є опис як нині
відомих частинок (які в давнину
згадувалися під іншими назвами
і позначеннями), так ще й невідомих науці на сьогодні. Наприклад,
частинка, яку в сучасному світі
називають «протон», складається
з 12 По (дванадцяти фантомних
частинок По), «електрон» складається з 13 По (тринадцяти фантомних частинок По), «нейтрон» ‒ з
33 По (тридцяти трьох фантомних
частинок По). Таблиця включає в
себе й унікальні частинки зі складною внутрішньою структурою, що
невідомі нині офіційній науці, і
що складаються, наприклад, із 25
По, 39 По, 47 По, 60 По, а також
72 По. Знання кількісного складу
фантомних частинок По, що вхо-

дять в ту чи іншу елементарну
частинку, відкривають величезні
можливості для людської цивілізації. Наприклад, вони дозволяють із
абсолютною точністю прорахувати будь-яку реакцію за будь-яких
умов їнього протікання, обчислити
формулу складу будь-якої речовини, живого і неживого об'єкта і так
далі.
Враховуючи, що ця доповідь призначена для первинного ознайомлення учасників із різних країн
Міжнародного громадського руху
«АЛЛАТРА» зі СПОКОНВІЧНОЮ
ФІЗИКОЮ АЛЛАТРА, наведемо
найбільш доступні для розуміння
приклади. Зокрема, ознайомимо з
невідомою на сьогодні офіційній
науці інформацією ‒ унікальною
фантомною частинкою По, яка є основою будь-якої силової частинки,
що складає стрижень силової взаємодії ‒ аллатовської фантомної
частинки По. А також, як приклад,
надамо короткий опис структури
кількох вже відкритих і найбільш
загадкових елементарних частинок (фотона, нейтрино, електрона),
що мають у своєму складі аллатівську фантомну частинку По. Наведемо прості приклади розрахунку
кількості фантомних частинок По
в ядрах атомів, перевірки формул
ядерних реакцій. Знаючи схему обчислень, їх може з успіхом повторити навіть школяр. Безумовно, існують і інші складніші розрахунки
енергетичного виходу ядерних реакцій із виділенням і поглинанням
енергії тощо. Але вони цікаві хіба
що вузькому колу фахівців. Розуміючи першооснови, для будь-якого
хорошого фахівця не буде важко
вникнути в цей процес самостійно
та зрозуміти набагато більше, ніж
викладено публічно.
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Один із видатних фізиків сучасності, після ознайомлення зі СПОКОНВІЧНОЮ ФІЗИКОЮ АЛЛАТРА, сказав: «Ці знання виведуть
сучасну фізику з летаргічного сну.
Це радикальний перегляд усталених понять і уявлень. Вся складність фізики перетворюється на
геніальну простоту, коли розумієш,
що до цього ти спостерігав лише
комбінацію дубльованих тіней, а
не суть реального процесу». Як кажуть, істина завжди проста.

МАТЕРІЯ
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СТРУКТУРА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК
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& Сьогодні існує думка, що в глибоку давнину жили «мисливці
і збирачі», які мали нібито примітивні уявлення про матеріальний світ і його устрій. Замовчуються «незручні» факти, які не
вписуються у «теорію для рабів системи», про існування попередніх
цивілізацій, які набагато випереджали з розвитку сучасне людство.
Ця гіпотеза вкладена в уми більшості людей як самого по собі зрозумілого світогляду, щоб вони не ставили зайвих питань, не замислювалися про сенс свого існування, про власне духовне преображення і
преображення всієї цивілізації. Адже відповіді на ці питання дадуть
у підсумку розуміння того, в якому суспільстві «примітивного, шаблонного мислення» на рівні потреб системи тваринного начала живуть теперішні покоління. Тобто створить загрозу існуючій системі
споживацького суспільства. Але враховуючи, що сучасна цивілізація
і так стоїть на краю безодні, чи не час людям вийти за рамки шаблонів та об'єднати спільні зусилля, щоб врятувати себе та цивілізацію?
Артефактів, які свідчать про те, що в давнину до сучасної цивілізації існували технологічніші високорозвинуті людські цивілізації,
предостатньо і з кожним роком ця колекція «незручних» для системи фактів поповнюється новими відкриттями і знахідками із різних
куточків світу. Наприклад, нині у нас є неспростовні матеріальні
докази того, що 140 мільйонів років тому існувала високорозвинена цивілізація, яка за рівнем технологічного розвитку в рази перевищувала сучасну цивілізацію. Але чи змінять ці факти долю нинішньої системи споживацького суспільства? Ні, бо все закінчиться
банальною споживацькою цікавістю з боку «низів» і бажанням «верхів» створити новий вид інструменту влади, залякування для маніпуляції «низами». І зверніть увагу, кожен при цьому, не позбавиться
своїх особистих страждань, що породжені та збільшені системою.
Але все зміниться, якщо самі люди почнуть духовно прокидатися і
своїми щоденними діями змінювати себе та навколишній світ у бік
вектора духовно-морального розвитку суспільства. Адже для цього є
усі знання і можливості!
Залишки колишньої наукової спадщини ранніх високорозвинених цивілізацій можна простежити навіть по найвідоміших сторінках недавнього минулого ‒ цивілізацій Стародавнього Єгипту, Шумер, Індії, з
яких, як вважається в офіційній історії, «почався розвиток нинішньої людської цивілізації». Досить вивчити питання, якими цифрами
та обчисленнями вони оперували, які мали таблиці, прилади, технології. Все це передбачає володіння такими науками як алгебра, геометрія, астрономія, фізика, хімія. Самі греки, на авторитети яких
спирається нинішня наука, відкрито згадували у своїх роботах, що
багато знань ними були придбані завдяки поїздкам на Схід, зокрема в
Єгипет. У цій країні науку обчислень з давнини вважали досконалим і
ґрунтовним дослідженням усіх речей, тією, що дає розуміння їх сутності і сприяє пізнанню їхніх таємниць.

Це унікальна силова фантомна
частинка По. Вона ‒ єдина фантомна частинка По, з якої реальна
(стаціонарна) частинка По не може
вилучити енергію та інформацію.
Проходячи через езоосмічну комірку, аллатівська фантомна частинка
По, образно кажучи, має статус не-

доторканності (асоціативний приклад із дипломатичним вагоном).
Саме наявність у своїй основі аллатівської фантомної частинки По робить унікальними такі елементарні
частинки, як, наприклад, фотон (3
По), нейтрино (5 По), електрон (13
По). Якщо у складі елементарної
частинки є аллатівська фантомна
частинка По, то це говорить про
те, що дана елементарна частинка бере участь у силових процесах
і взаємодіях, проявляє специфічні
властивості та певні особливості.
Аллатівська фантомна частинка По
відіграє важливу роль при силових
взаємодіях елементарної частинки,
до складу якої вона входить. Але
оскільки метою цієї доповіді не є
повний опис характеристики аллатівської фантомної частинки По, то
обмежимося тут описом загального
розуміння даних процесів.
Завдяки своїй універсальній силі
Аллата, як говорили в давнину, тій,
що притаманна духовному світу, а
також завдяки унікальній функції
з'єднувати непоєднуване, аллатівська фантомна частинка По позначена нами давньослов'янською буквою «А» ([а]; назва даної літери в
старослов'янській мові ‒ «Аз», вона

& «Саме поняття «Аллат» досить стародавнє. Раніше знак Аллату
у вигляді півмісяця ріжками вгору використовували як вказівку на присутність вищої божественної сили в тому чи іншому явищі, об'єкті
і так далі. Воно також означає загальну одиницю ‒ предтечу часу.
«Прояви Аллату багаточисельні. У науковому розумінні аллат ‒ це цілісна
одиниця часу, яка має величезне значення для всієї матерії. І якщо взяти
сучасне позначення земного часу, то аллат становить 12 хвилин, точніше
11 хвилин 56,74 секунди. Коли вчені дістануться до поняття цієї найважливішої частинки фундаменту, так би мовити основної цеглинки Всесвіту,
то це буде не просто грандіозна революція в науці, це буде цілий еволюційний стрибок. Тоді вчені зрозуміють, що ховається за таємницею часу, а
усвідомивши це, відкриють і справжній процес утворення матерії Всесвіту.
Якщо люди пізнають суть аллату, то їм відкриються величезні можливості». (Примітка: детальніше про унікальність сили Аллату і згадках про неї
в давнину див. у книгах Анастасії Нових).
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Це найменша за своїми розмірами і найунікальніша за функціями
фантомна частинка По. Будучи у
складі елементарної частинки, вона
відіграє важливу роль як силова
частинка і універсальна сполучна
ланка між фантомними частинками
По, які мають несумісний внутрішній потенціал і не можуть розташовуватися поруч один із одним у
структурі елементарної частинки.
Вона існує тільки у зв'язці з іншими
фантомними частинками По. (Як
вже було згадано, окремо фантомні частинки По не існують. Якщо
при розпаді елементарної частинки
одинично відділяється фантомна
частинка По, то вона безповоротно зникає в езоосмічній мембрані).
Саме завдяки своїй універсальності
і винятковості в силу самої її природи, ця частинка По названа аллатівською фантомною частинкою
По або скорочено ‒ аллат.
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також є старослов'янською назвою
одиниці, що пов'язано з використанням літер кирилиці для позначення
чисел; існує давньослов'янський
вираз «Аз есмь»). Це зроблено з
двох причин. По-перше, щоб на
фоні вже відомих величин і понять
у фізиці (для позначення яких використовуються букви латинського
та грецького алфавітів) показати
унікальність і винятковість самої
аллатівської фантомної частинки
По та багатьох її особливостей. А
по-друге, з історичних причин, враховуючи ту обставину, що втрачені
людством у часі основи СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА, як

ази науки, у сучасному світі були
відновлені і відроджені на слов'янських територіях.
Елементарної частинки, що складається з однієї або двох фантомних
частинок По, у природі не існує.
Світ елементарних часток, що утворюють всю матерію, починається зі
зв'язки від 3-х фантомних частинок
По і більше. Ці знання відображені у ряді стародавніх культурних
традицій народів світу. Наприклад,
у них числа 1 і 2 взагалі не розглядаються як числа, а першим числом
у цілому ряді традицій вважається
число 3.

& ««Символіка одиниці була відображенням древніх знань про аллатівську фантомну частинку По. У найбільш древніх текстах, як
правило, смислове значення числа «один» зустрічається вкрай рідко.
Одиниця позначала не стільки перший елемент ряду, скільки досконалу цілісність духовного світу (вищого бога, завдяки якому виник цей світ).
Її трактували як початок, першопричину, першорушій, нероздільне, основу
життя.
Символічне значення числа «два» було пов'язане з древніми відгомонами
знань про фантомну і реальну частинки По, що складають основу взаємодій в езоосмічній решітці. Число два трактували як основу бінарних
протиставлень, за допомогою яких описували світ, розділення єдності,
викривленого відображення єдності (на прикладі свічки, відображеної
в двох протилежних дзеркалах), при цьому згадувалося, що ніщо не має
реального існування поза Єдністю. Число два інтерпретувалося як розходження, залежність, ваблення ілюзії, утворення пар протилежностей. У ведійській традиції характерно співвідношення 1 і 2, де два з
одного боку виступає як символ протиставлення, розділення та зв'язку,
а з іншого боку ‒ як символ відповідності або гомологічності членів,
що протиставляються. Давньогрецький філософ Платон згадував, що
цифра два ‒ цифра без значення, оскільки передбачає відношення, яке
вводить третій фактор.
Першим числом у цілому ряді традицій народів світу вважається число 3.
Саме воно відкривало числовий ряд і тлумачилося як досконале число, динамічна цілісність, акумульована дія, універсальність сили, множинність, творення, рух вперед, скупчення, зовнішнє вираження, початок всіх речей і так
далі. Це була основна константа міфопоетичного макрокосмосу і соціальної
організації (три вищі цінності, три верховних божества, тричі яка-небудь
дія під час ритуалів і так далі). Про в'язку із трьох фантомних частинок По
і йтиметься далі в доповіді.
Література: Міфи народів світу. 2-х т.Гол. редактор С.А. Токарєв. М., 1988; Енциклопедія символів / уклад. В.М. Рошаль. ‒ М.:АСТ; СПб.: Сова, 2005.

Сьогодні фотон позначається у фізиці символом грецької букви гамма ‒ γ. Таке позначення пов'язане
з відкриттям у 1900 році гамма-випромінювання, що складається з
високоенергетичних фотонів. Воно
було зроблено французьким фізиком Полем Вілларом у процесі дослідження випромінювання радію в
сильному магнітному полі. Згодом
англійський фізик Ернест Резерфорд, той, хто найменовує раніше
два типи радіації урану альфа- і
бета-променями, встановив те, що
новий вид випромінювання, який
відкрив Віллар, має велику проникальну здатність. Він дав найменування даного випромінюванню
«гамма-промені».

У сучасній науковій літературі фотоном іменується квант електромагнітного поля, імовірно елементарна
частинка, яка у світлі сучасних теорій представляється як переносник
електромагнітної взаємодії. Хоча за
фактом під сучасним найменуванням «фотон» мають на увазі всього
лише процес спостереження – найменші «порції», «пучки» світла, що
складають хвилі електромагнітного випромінювання, у тому числі
видиме світло, радіохвилі, рентгенівські промені, лазерні імпульси
тощо.
Відкриття фотона значно стимулювало розвиток теоретичної та ексПоняття фотона (від давньогрець- периментальної фізики, у тому
кого слова «φωτός» (фотос) – «світ- числі фізичної хімії (фотохімії),
ло») було введено у 1926 році аме- квантової механіки і так далі. Люди
риканським хіміком Гілбертом стали приблизно розуміти і викоНьютоном Льюїсом. До речі, він ристовувати прояви таких фізичних
вважав фотони «нестворюваними і явищ, як електричний струм, потік
незнищуваними» (це подібно істо- фотонів. Але знання про найдрібрії введення поняття атома хіміком нішу структуру цих явищ приблизДжоном Дальтоном, який заснову- ні, тому що досі офіційна наука не
вав свої міркування, спираючись на може пояснити з чого саме склададревні знання про неподільні час- ється той же електрон або сам фотинки).
тон (хоча ці знання про справжню
& «У науковій статті в 1926 році Гілберт Льюїс пише: «Висловлюю гіпотезу, що тут ми маємо справу з новим типом атома,
неіндентифікованим об'єктом, нестворюваним і неруйнованим, який
виступає як носій енергії випромінювання і, після поглинання, зберігається
як основний компонент атома, що поглинув його, до тих пір поки не виходить
знову, маючи нову кількість енергії ... Беру на себе сміливість запропонувати
для цього гіпотетичного нового атома, який не є світлом, але відіграє важливу роль у всіх процесах випромінювання, назву "фотон"». Цікавий той факт,
що Гілберт Льюїс вважав фотон саме «переносником енергії випромінювання/
радіації», а не самою цією енергією (нині фізики розглядають фотон як переносника електромагнітної сили). Відтоді слово «фотон» швидко увійшло в
ужиток.
Література: Lewis, Gilbert N. The conservation of photons Nature 118, 1926. P. 874–875; Lewis, Gilbert
N. The nature of light. Proceedings of the National Academy of Science 12, 1926. P. 22-29; Roychoudhuri,
Chandra, Kracklauer, A.F., Creath, Kathy. The Nature of Light: What is a Photon? CRC Press, 2008.
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З давніх часів було відомо про явища
відбиття і заломлення світла. Суть
цих явищ, їхня справжня природа
офіційній науці не ясна досі, все побудовано на теорії ймовірності.

ALLATRA

ФОТОН

SCIENCE

ALLATRA

83

природу мікросвіту були в глибокій далі. Фотони використовуються і
давнині).
в спектральному аналізі (вивченням спектрів електромагнітного
Природа фотона залишається за- випромінювання атомів займається
гадкою для вчених. Але навіть атомна спектроскопія). Завдяки виспираючись на ті результати до- вченню фотонів вчені з'ясували, що
сліджень, які зафіксовані в процесі атоми кожного хімічного елементу
спостереження, завдяки експери- мають строго певні резонансні часментам, були зроблені відкриття, тоти. Саме на цих частотах вони
які знайшли широке застосування випромінюють і поглинають світло
в житті суспільства. Винайдені різ- (фотони). Тобто подібно до того, як
номанітні технічні пристрої, прин- кожна людина має індивідуальні
цип роботи яких пов'язаний із ви- відбитки пальців, так і кожен хімічкористанням фотонів. Наприклад, ний елемент має свій унікальний
комп'ютерна томографія, кванто- спектр випромінювання і погливий генератор (мазер), лазер тощо. нання. І все це тільки початок виЛазер знайшов саме широке прак- вчення такої унікальної структури,
тичне застосування в промисловос- як фотон, яка бере активну участь у
ті, медицині, побуті, починаючи від різних силових процесах і взаємостворення високоточних фізичних діях у природі.
приладів ‒ сейсмографів, гравіметрів, лазерних скальпелів, що за- Але що насправді являють собою
стосовуваються у мікрохірургії, до фотон і електрон, із чого саме скластворення технологічних процесів даються ці структури? За рахунок
зварювання, різання металів, по- якої своєї складової фотон є стабутових лазерних принтерів і так більним та бере участь у силових
& Вся теоретична фізика елементарних частинок побудована на теорії ймовірності. Однак аналіз об'єктивних підстав теорії імовірності
активно обговорювався хіба що в період створення квантової механіки. Зараз природу імовірності фізики обговорюють не так жваво.
З одного боку всі визнають, що вона входить в основи мікропроцесів, а з
іншого боку ‒ у ході самих досліджень про неї мало що йдеться, наче вона
відіграє другорядну роль. Особливо це стосується фізики елементарних
частинок, де при характеристиках внутрішніх станів і властивостей елементарних частинок уявлення про імовірність здебільшого замовчуються.
Як сказав один із творців квантової електродинаміки американський вчений
Річард Фейнман: «Скільки б ми не старалися винайти розумну теорію, що
пояснює, як фотон «вирішує», проходити йому крізь скло або відскакувати
назад, передбачити, як буде рухатися даний фотон, неможливо. Ось умова,
яка призводить до різних результатів: однакові фотони летять в одному
напрямку до одного шматка скла. Ми не можемо передбачити, чи потрапить даний фотон в А чи в В. Все, що ми можемо передбачити ‒ це те, що зі
100 фотонів, що вилетіли, у середньому 4 відіб'ються від поверхні. Чи означає це, що фізику, науку великої точності, звели до того, щоб обчислювати
ймовірність події, і не передбачати точно, що станеться? Так. Так воно і
є». До речі, згадана задача про фотони досі залишається невирішеним питанням хіба що для офіційної науки. Але для вчених ALLATRA SCIENCE воно
давно вирішене.
Література: Філософські проблеми фізики елементарних частинок (тридцять років потому). Від.
Ред. Ю.Б. Молчанов. М., 1994; Фейнман Р. КЕД ‒ дивна теорія світла і речовини. М., 1988.

Фотон-3 і фотон-4 рухаються, як
правило, в одному енергетичному
потоці, причому фотонів-3 в ньому завжди багато разів більше, ніж
фотонів-4. Наприклад, від сонця
йде потік фотонів, де більшість з
них ‒ це силові фотони (фотони-3),
відповідальні за енергетичні, силові взаємодії, але серед них є й
інформаційні фотони (фотони-4),
що несуть інформацію про сонце.
Потоки фотонів-3 не несуть тепло,
вони його створюють при руйнуванні частинок, з якими стикаються. Чим більше потік фотонів-3,
спрямованих під прямим кутом до
матеріального об'єкту, тим більше
утворюється тепла. Завдяки інформаційним фотонам (фотонам-4)
людина, наприклад, бачить очима
світло від сонця і саме сонце, а завдяки силовим фотонам (фотонам-3)

Назва

Позначення

Кількість фантомних частинок По

фотон-3

γ3

3

фотон-4

γ4

4

дається з 4-х фантомних частинок
По (фотон-4), а фотон-4 перетворюватися в фотон-3. Відповідно до
свого стану, фотон може виконувати
або функції силової частинки (фотон-3), або «інформаційної» частинки (фотон-4), тобто в останньому
випадку виступати як носій інформації про елементарну частинку, з
якою відбувається його взаємодія.
Примітно, що у фотона, який рухається по езоосмічній решітці, спіралеподібне обертання його фантомних частинок По більш прискорене,
ніж у фантомних частинок По багатьох інших елементарних частинок.
Завдяки таким прискореним «зави-

вона відчуває на собі тепло від сонця тощо. Тобто завдяки фотонам-3
забезпечується енергетичний потік
(а також різні силові взаємодії у
матеріальному світі), а завдяки фотонам-4 забезпечується доставка
інформації в цьому енергетичному
потоці (тобто участь у процесах, що
дозволяє, наприклад, людині бачити навколишній світ).
ФОТОН-3 складається з трьох
фантомних частинок По, а точніше — із двох фантомних частинок
По, з'єднаних між собою однією
аллатівською фантомної частин-
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НАСПРАВДІ ФОТОН, якщо його
розглядати як істинну елементарну
частинку, складається з фантомних
частинок По. Фотон може існувати
в двох станах: ФОТОН-3 (γ3) і ФОТОН-4 (γ4). Більшість фотонів складаються з 3-х фантомних частинок
По (фотон-3). Проте кожен із цих
фотонів при певних умовах може
перетворюватися в фотон, що скла-

хренням» структури фотона його
швидкість руху більша порівняно
зі швидкістю руху багатьох інших
елементарних частинок.

ALLATRA

взаємодіях? Чому ця так звана в
сучасній фізиці «безмасова елементарна частинка» не має електричного заряду? Чому фотон є однією з
найменших і найпоширеніших елементарних часток у Всесвіті? Зараз
на ці питання офіційна наука відповісти не може, оскільки фотон досі,
незважаючи на багатий накопичений експериментальний матеріал,
залишається для неї загадковою
елементарною частинкою. Але цю
ситуацію легко виправити. Знаючи
основи СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ
АЛЛАТРА, відповіді на ці питання
зможе знайти навіть школяр.
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кою По. Саме входження до складу
аллатівської фантомної частинки
По робить фотон унікальним, стабільним, а також активним учасником силових взаємодій. До речі, аллатівська фантомна частинка По
ніколи не буде знаходитися на місці першої головної фантомної частинки По у будь-якій елементарній
частинці, яка має її у своєму складі.
Вона буде завжди розташована всередині елементарної частинки між
фантомними частинками По, як силова основа даної частинки.

цю інформаційну частинку до
своєї структури. У підсумку фотон-3 перетворюється в фотон-4,
що складається з чотирьох фантомних частинок По. При цьому
та елементарна частинка, у якої
було вилучено головну фантомну
частинку По, зазнає руйнування,
внаслідок якого вивільняється
енергія. В цілому, такий процес
захоплення інформації фотоном
відбувається тільки у випадку,
якщо через цю езоосмічну комірку проходить головна фантомна
частинка По елементарної частинФотон-3 може перетворюватися в ки, а не інші фантомні частинки
фотон-4, а фотон-4 переходити в По, що входять до складу елеменстан фотона-3. Як відбувається цей тарної частинки.
процес? Фотон (мається на увазі і
фотон-3, і фотон-4) має унікальну Коли фотон-3 вибиває головну фанбудову, яка відрізняє його від будь- томну частинку По з елементарної
якої іншої елементарної частинки. частинки, він перетворюється із
Зокрема, він має незвичайну першу «загарбника» в «транспортера»,
(головну) фантомну частинку По. тобто переносника інформації (фоЯкщо в езоосмічній комірці вини- тон-4). Повертаючись до асоціакають відповідні умови, за яких у тивного прикладу з потягом і вагонеї одночасно входять із різних сто- нами, це подібно до того, як потяг
рін дві головні фантомні частинки із трьох вагонів, рухаючись на повПо (одна з яких належить фотону, ному ходу, захоплює у зустрічного
а друга ‒ інший елементарній час- потяга локомотив. Таким чином,
тинці) і відбувається їх максималь- він стає потягом із двома локомоне зближення, то відбувається на- тивами, одним дипломатичним
вагоном і одним простим вагоном
ступний процес.
доти, поки не виникнуть умови,
Головна фантомна частинка По за яких він зможе звільнитися від
фотона за рахунок своєї більшої захопленого до свого складу локошвидкості щодо швидкості руху го- мотива. Решта вагонів зустрічного
ловної фантомної частинки По ін- потягу, позбувшись локомотива,
шої елементарної частинки швидко розформовуються у депо (в езооспровертається. Таким чином, вона мічній мембрані).
дозволяє силовій частинці фотона
(аллатівській фантомній частинці
По), що йде за нею, захопити у зу- ФОТОН-4 складається з чотистрічної елементарної частинки її рьох фантомних частинок По:
головну фантомну частинку По, яка унікальної головної фантомної
є носієм всієї інформації про цю частинки По, «чужої» головної
фантомної частинки По (інформаелементарну частинку.
ційної частинки), аллатівської фанФотон-3, захоплюючи головну томної частинки По і завершальної
фантомну частинку По іншої еле- фантомної частинки По. Саме вхоментарної частинки, приєднує дження цієї «чужої» головної фан-

В цілому, узагальнюючи викладені
вище відомості, можна сказати, що
основна функція фотона-3 ‒ енергетичні взаємодії, які в основному
пов'язані з процесом руйнування
матерії і вивільнення енергії, а фотона-4 ‒ інформаційні взаємодії,
пов'язані з перенесенням інформації. Знаючи функції та особливості
фотона, принципи його взаємодії
з іншими елементарними частинками і особливо септонним полем,
можна зрозуміти багато процесів
макро- і мікросвіту, в яких він бере
безпосередню участь. Завдяки цим
знанням можна знайти відповіді на
більшість питань. Наприклад, як
людина насправді сприймає зорову
інформацію? Що таке насправді є
тінь, тепло або холод, якщо розглядати ці процеси на рівні езоосмічної решітки? Внаслідок яких первопричин відбувається руйнування
речовини, яка знаходиться під тривалим впливом сонячних променів? Які особливості зв'язку фотона
з гравітаційним і електромагнітним
полем? І багато що інше. Знання
про фотон допомагають зрозуміти
первопричини тієї або іншої дії, що
здійснювалась завдяки участі в ній
фотона, і виконати точніші розрахунки фотонних взаємодій без використання дорогого обладнання і
техніки.
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Після скидання (передачі) інформаційної «чужої» головної фантомної частинки По фотон-4 знову
перетворюється на фотон-3, тобто
переходить у свій початковий стан,
в якому йому притаманна багатоваріабельність різних дій. Наприклад, фотон-3 може брати участь
в інших взаємодіях, входити до
складу елементарних частинок
тощо. Він може зникнути (завдяки
езоосмічній мембрані) в одному
місці і з'явитися в іншому місці,
тобто здійснити практично миттєвий перехід в езоосмічній решітці

на великі («космічні») відстані.
Звичайно, це всього лише коротка
інформація про фотон, призначена для первинного ознайомлення.
Крім цього, є багато унікальної інформації, що отримана в ході досліджень, щодо закономірностей
і парадоксів поведінки фотона в
різних середовищах, особливостей його хвильових властивостей,
взаємодій з іншими елементарними частинками, алгоритмів управління поведінкою фотона і багато
що інше.

ALLATRA

томної частинки По до складу фотона-4 робить його інформаційно
наповненим, тобто несе інформацію про цю («чужу») елементарну
частинку. А в цілому, коли таких
фотонів багато ‒ вони несуть інформацію про той чи інший предмет,
об'єкт, явище і так далі. Фотон існує
в такому своєму стані (фотон-4) до
тих пір, поки знову не виникають
подібні умови в езоосмічній комірці, за яких він звільняється від «чужої» головної фантомної частинки
По, тобто відбувається процес «інформаційного скидання». При цьому головна фантомна частинка По
фотона знову провертається, і завдяки участі в цьому процесі аллатівської силової частинки По, відбувається виштовхування «чужої»
головної фантомної частинки По
в межі власного септонного поля
зустрічної головної фантомної частинки По елементарної частинки.
Сам же фотон, перетворюючись у
стан фотон-3, йде з езоосмічної комірки. Звільнена головна фантомна
частинка По скидає інформацію у
власне септонне поле реальної частинки По і головної фантомної частинки По елементарної частинки,
що проходить, (тим самим збагачуючи їх внутрішній потенціал новою інформацією) і безповоротно
йде в езоосмічну мембрану.

SCIENCE

& В одному з ключових філософських трактатів даосизму під назвою
«Ле-цзи» (I-III ст. н.е.) є такі рядки про абсолют, про те, як той, що отримав ім'я світ, походить з неіменованого абсолютного цілого.

ALLATRA

«Спочатку була Велика Простота,
потім з'явився Великий Початок,
потім з'явилася Велика Основа,
після чого з'явилася Велика Речовинність.
У Великій Простоті ще не було дихання.
Великий Початок був початком дихання,
Велика Основа була початком усіх форм,
Велика Речовинність – початок всіх речей.
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Дихання, форма і річ ще не розділилися, що і називається Хаосом. Вдивляйся – і
не побачиш, вслухайся в нього – і не почуєш. Назва цьому – «Простота». Просте не має ні форми, ні кордонів. Зазнавши перетворення, воно стало Єдиним,
а з Єдиного перетворилося на Сім, Сім же перетворилося на Дев'ять. На цьому
перетворення вичерпуються і знову приходять до Єдиного. А це Єдине є початок
перетворень усіх форм. Чисте й легке піднялося вгору і утворило Небо, брудне
і важке опустилося вниз і утворило Землю, а подих, що пронизав те й інше, породив людину. Ось так Небеса і Земля вмістили в собі сім'я усього живого, і усе
суще набуло життя».
У давньокитайському трактаті «Дао Де Цзін» (глава 42) є такі рядки: «Дао
створило одне. Одне – два. Два три. А три – всі речі. Будь-яка річ носить на собі
інь і містить в собі ян».
Література: Чжуан-цзи. Ле-цзи. Переклад Малявіна В. В. Філософська спадщина. У 3-х томах.
– М: Думка, 1995; Дао-Де цзін: Книга про Шлях життя / уклад. і переклад В. В. Малявіна. – М.:
Феорія 2010; Werner, Edward T.C. Myths and Legends of China. George G. Harrap & Co. Ltd. London
Bombay Sydney, 1922.

НЕЙТРИНО
У сучасній фізиці цю елементарну частинку іменують нейтрино
(італійське слово «neutrino», зменшувальне від «neutrone» — «нейтрон»).
Офіційно
гіпотетичне
існування цієї частинки було запропоновано Вольфгангом Паулі
в 1930 році. Вчений, намагаючись
пояснити уявне порушення законів збереження енергії і моменту
кількості руху в процесах бета-розпаду атомних ядер, як «крайнього
засобу», який пояснює цей процес,
висунув гіпотезу про існування
деякої частинки, що слабо взаємодіє . Видатний італійський фізик
Енріко Фермі (Enrico Fermi; 1901
‒ 1954) на підставі цієї ідеї побудував теорію бета-розпаду, суть якої
полягала в тому, що крім електрона при бета-розпаді випускається

ще й невідома науці елементарна
частинка. Він і назвав дану частинку — нейтрино. Експериментально
підтвердити існування нейтрино
вдалося лише у 1956 році.
Нейтрино називають «примарною
частинкою». На сьогодні офіційній
науці відомо не так багато про цю
унікальну частинку, втім, як і про
те, що вона насправді собою являє.
Вважається, що виявити нейтрино
вкрай важко, для цього необхідне
створення відповідних умов, наявність спеціального обладнання,
дорогих речовин і так далі. Відомо,
що нейтрино створюються і руйнуються у результаті розпаду частинок, в яких задіяна слабка ядерна
взаємодія. Нейтрино надзвичайно
слабо взаємодіє із речовиною та

Відмітною особливістю нейтрино
є всепроникаючий ефект, внаслідок
того, що вона вкрай слабо взаємодіє з речовиною. Основна її функція
полягає в перенесенні «внутрішньої інформації» про об'єкти. Але
на відміну від фотона вона не руйнує елементарні частинки, з яких
складається цей об'єкт. Проходячи
крізь об'єкт, нейтрино всього лише
зчитує інформацію з головних фантомних частинок По елементарних
частинок, з яких складається даний
об'єкт (подібно до того, як зчитує
інформацію реальна частинка По).
Таким чином, потік нейтрино стає
носієм інформації про внутрішню
будову і стан об'єктів та явищ, на
відміну від потоків фотонів, які в
основному несуть інформацію про
зовнішній стан об'єктів або явищ.
Нейтрино несе в собі інформацію
про внутрішню будову та стан тієї
матерії, з якої вивільняється (тобто
виходить зі складу складних елементарних частинок), а також частково несе інформацію про матерію,
через яку проходить. В останньому
випадку нейтрино здійснює інформаційний обмін із головними фан-

Назва

Позначення

Кількість фантомних частинок По

нейтрино

ν

5

Варто звернути увагу на наступний факт, що пов'язан із силовою
частинкою ‒ аллатівською фантомною частинкою По. У складі
фотона-3 вона з'єднує по одній
фантомної частинці По, завдяки чому ця елементарна частинка проявляє більш грубу силову
взаємодію в матеріальному світі.
У складі нейтрино аллатівська
фантомна частинка По з'єднує по
дві фантомні частинки По, завдяки чому ця елементарна частинка

томними частинками По елементарних частинок, які входять до
складу об'єкта.
Нейтрино може існувати в декількох станах, але на відміну від
фотона, при цьому у неї не буде
змінюватися кількісний склад фантомних частинок По (він завжди
буде зберігатися незмінним ‒ 5
фантомних частинок По). Нейтрино може переходити з одного стану в інший, залежно від того, чи
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НАСПРАВДІ НЕЙТРИНО є також,
як і фотон, однією з найменших і
найпоширеніших елементарних
частинок у Всесвіті. Нейтрино
складається з 5-ти фантомних частинок По, де дві фантомні частинки По з'єднані через аллатівську
фантомну частинку По з двома
іншими фантомними частинками
По.

в матеріальному світі проявляє
більш тонку взаємодію.

ALLATRA

відрізняється високою проникаючою здатністю. Вважають, що ця
частинка випускається при перетвореннях атомних ядер і розпадах
елементарних частинок у надрах
Землі та її атмосфері, усередині Сонця, в інших зірках тощо. У
лабораторних умовах джерелами
нейтрино є ядерні реактори і прискорювачі заряджених частинок.
За припущеннями вчених потужний потік нейтрино пронизує весь
космос. Близько ста трильйонів
цих частинок пронизує кожну людину щомиті. Сьогодні нейтрино
розглядається як перспективний
інструмент для дослідження космічних об'єктів (у тому числі Землі, Сонця), як можливість отримання точної та своєчасної інформації
і це з успіхом підтвердили вчені
ALLATRA SCIENCE.
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входить вона до складу складної
елементарної частинки, або існує
сама по собі. В останньому випадку їй також властиві різні стани,
виходячи з того, чи є вона на даний момент переносником інформації або не несе інформаційного
навантаження про інші об'єкти.
Якщо нейтрино на даний момент
є переносником інформації ‒ її
можна виявити і зафіксувати в
тривимірному вимірі.
Нейтрино ‒ це особлива елементарна частинка. Завдяки своїй всепроникній властивості потоки нейтрино пронизують Землю, Сонце,
космічний простір, інші об'єкти
космосу і є носіями унікальної інформації про стан цих об'єктів. Останні дослідження в галузі фізики
елементарних частинок, нейтринної геофізики і нейтринної астрофізики, виконані робочою групою
вчених Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА», відкривають
ширші можливості для перспективних фундаментальних та прикладних досліджень. У процесі
вивчення виявляється істотна роль

космічних факторів на активізацію внутрішньої динаміки Землі...
Завдяки знанням СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА з'явилася
можливість не тільки фундаментально вивчити поведінку нейтрино, що виходять з надр Землі
і власного септонного поля Землі,
обчислити певні взаємозв'язки, але
й розробити нові методи прогнозування виверження вулканів, більш
детально вивчити сучасні магматичні формації геодинамічних
обставин. Більше того, з'явилася
також можливість безпосередньо
впливати на ці процеси за допомогою кліматичного і вулканічного геоінжинірингу. Завдяки СПОКОНВІЧНІЙ ФІЗИЦІ АЛЛАТРА,
сьогодні можна впевнено заявити,
що контролювати природні процеси вже цілком реально. (Примітка:
детальніше див. у доповіді «Про
проблеми та наслідки глобальної
зміни клімату на Землі. Ефективні
шляхи вирішення цих проблем» ‒
http://allatra.org/ru/reports/oproblemah-i-posledstvijahglobalnogo-izmenenija-klimata-nazemle).

ЕЛЕКТРОН
Незважаючи на те, що електрон є
першою відкритою елементарною
частинкою у фізиці (англійським
фізиком Джозефом Томсоном у
1897 році), досі природа електрона залишається загадковою для
вчених. Теорія електрона вважається не закінченою, оскільки їй
властиві внутрішні логічні протиріччя і безліч питань, на які у
офіційної науки поки немає відповідей.

джем Стоуні (George Stoney;
1826 – 1911) як «фундаментальної одиниці вимірювання електроенергії». Слово «електрон»
походить від грецького слова
«electron», що означає «бурштин». (Як відомо, бурштин – це
затверділа викопна смола. При
терті бурштин набуває електричного заряду і притягує легкі
тіла. Ця властивість була відома
з давніх часів різним народам.
Наприклад, судячи з відомостей,
Назва цієї елементарної частин- що збереглися, у Стародавній
ки було запропоновано у 1891 Греції про властивості бурштину
році ірландським фізиком Джор- знали ще в 600 році до н.е.). Вче-

Назва
електрон

Позначення

e1
0
-

Практично всі основні відомості
про електрон, якими наука користується досі, були отримані на
рубежі кінця XIX ‒ початку XX
століть. У тому числі це стосується і уявлення про хвильову природу електрона (досить згадати
роботи Ніколи Тесли і його дослідження питання про генерування
і бездротову передачу енергії на
відстань). Однак згідно з офіційною історією фізики, воно було
висунуто в 1924 році французьким фізиком-теоретиком, одним
із основоположників квантової
механіки Луї де Бройлем (Louis
de Broglie; 1892 - 1987; виходець
із відомої у Франції аристокра-

Кількість фантомних частинок По
13

НАСПРАВДІ ЕЛЕКТРОН складається з 13 фантомних частинок По
та має унікальну будову. Докладні
знання про електрон тут спеціально опущені, оскільки інформація
викладається публічно і ці знання можуть становити небезпеку
у разі, якщо вони потраплять до
рук людей, які бажають створити
новий вид озброєння. Відзначимо
лише, що електрон має незвичайні
властивості. Те, що сьогодні називають електрикою ‒ це насправді
особливий стан септонного поля,
у процесах якого електрон в більшості випадків бере участь нарівні з іншими його додатковими
«компонентами».
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Електрон є складовою частиною
атома, одним із основних структурних елементів речовини. Електрони утворюють електронні оболонки атомів усіх відомих нині
хімічних елементів. Вони беруть
участь майже у всіх електричних
явищах, про які відають нині вчені. Але що таке електрика насправді, офіційна наука досі не може
пояснити, обмежуючись загальними фразами, що це, наприклад,
«сукупність явищ, обумовлених
існуванням, рухом і взаємодією
заряджених тіл або частинок носіїв електричних зарядів». Відомо,
що електрика не є безперервним
потоком, а переноситься порціями
‒ дискретно.

тичної сім'ї). А експериментально
підтверджено в 1927 році американськими вченими Клінтоном
Девіссоном (Clinton Davisson;
1881-1958) і Лестером Джермером
(Lester Germer; 1896 -1971) в експерименті по дифракції електронів. Слово «дифракція» утворено
від латинського слова «diffractus»,
що буквально означає «переламаний, розламаний, обгинання
перешкоди хвилями». Дифракція
‒ це явище поширення хвилі, наприклад, променя світла, при проходженні крізь вузький отвір або
при попаданні на край перешкоди. Уявлення про хвильову природу електрона послужило основою
для розробки хвильової механіки
австрійським
фізиком-теоретиком, одним із творців квантової
механіки Ервіном Шредінгером
(Erwin Schrödinger; 1887-1961) у
1926 році. Відтоді офіційна наука
ненабагато просунулася у вивченні природи електрона.
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ні умовилися між собою вважати електричний заряд електрона
негативним відповідно до більш
ранньої угоди називати негативним заряд наелектризованого
бурштину.
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& Цікаві відомості, що свідчать про унікальність електрона, були викладені в книзі «АллатРа»:
Анастасія: А як Спостерігач може внести зміни своїм спостереженням?
Ріґден: Щоб була зрозумілою відповідь на це питання, давай здійснимо невеликий екскурс у квантову фізику. Що більше вчені вивчають питання, які ставить ця наука, то більше доходять висновку, що все у світі дуже тісно взаємопозв'язане та існує не локально. Ті ж елементарні частинки існують пов’язані
між собою. Згідно з теорією квантової фізики, якщо одночасно спровокувати
утворення двох частинок, то вони не тільки перебуватимуть у стані «суперпозиції», тобто одночасно в безлічі місць. Але ще й зміна стану однієї частинки призведе до миттєвої зміни стану іншої частинки, на якій би відстані від
неї вона не перебувала, навіть якщо ця відстань перевищує межі дії всіх відомих сучасному людству сил у природі.
Анастасія: А в чому секрет такого миттєвого взаємозв'язку?
Ріґден: Зараз поясню. Розглянемо, наприклад, електрон. Він складається з інформаційних цеглинок (або як їх іменували древні — «зернят По»), які задають
йому основні характеристики, у тому числі й визначають його внутрішній потенціал. За сучасними уявленнями, електрон рухається навколо ядра атома,
мовби по «стаціонарній орбіті» (орбіталі). Точніше, його рух вже зараз уявляють не у вигляді матеріальної точки із заданою траєкторією, а у вигляді
електронної хмари (умовного зображення електрону, «розмазаного» по всьому об’єму атома), що має зони згущення і розрядження електричного заряду. Електронна хмара, як така, не має різких меж. Під орбітою (орбіталлю)
мають на увазі не рух електрону якоюсь конкретною лінією, а певну частину
простору, зону навколо ядра атома, де зберігається найбільша ймовірність
місцезнаходження електрону в атомі (атомна орбіталь) або в молекулі (молекулярна орбіталь).
Різниця між внутрішнім потенціалом і зовнішнім зарядом і створює такі орбіталі. Якість внутрішньої енергії (потенціалу) характеризує матеріальний
об'єкт. Тобто, говорячи мовою сучасної науки, такі електронні оболонки (орбіталі) атомів, залежно від числа і розташування на них електронів, визначають електричні, оптичні, магнітні, хімічні властивості атомів і молекул, а
також більшість властивостей твердих тіл. Форма електронної хмари, як ми
пам'ятаємо з уроків хімії ще зі шкільної лави, може бути різною.

Малюнок 2. Електронна хмара атома водню: частина тримірного простору навколо
ядра атома, де зберігається найбільша ймовірність місцезнаходження електрону.
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Малюнок 3. Різні форми електронної хмари
(«геометрія» квантової хімії):
1) s-орбіталь — електронна хмара у формі кулі (знак кола);
2) p-орбіталь — форма гантелі або подвійної груші (знак нескінченності);
3) d-орбіталь — форма чотирипелюсткової квітки (знак косого хреста).

Так ось, електрон, як відомо, у матеріальному світі може існувати у двох
станах одночасно: частинки і хвилі. Він може проявлятися відразу в різних
місцях, згідно з тією ж квантовою фізикою. Сходячи чи точніше зникаючи зі своєї атомної орбіти, електрон миттєво переміщується, тобто тут
зникає, а на іншій орбіті з’являється.
Але, що найцікавіше у цьому питанні, так це те, про що вчені поки ще не
знають. Розглянемо, наприклад, електрон атома водню — елементу, який
входить до складу води, живих організмів, природних копалин і є одним із
поширених елементів у космосі. Електронна хмара, розташована навколо
ядра атома водню, являє собою форму кулі. Це те, що може зафіксувати
на сучасному етапі наука. Але вчені поки не знають, що електрон сам
по собі закручений у спіраль. До того ж ця спіраль (одна і та ж сама)
може бути закручена як у лівий, так і правий бік, залежно від розташування на ній заряду. Ось саме завдяки такій спіралеподібній формі
та зміні місця концентрації заряду цей електрон легко переходить зі
стану частинки у хвилю і навпаки.
Наведу образний приклад. Уяви, що у твоїх руках апельсин. За допомогою
ножа ти акуратно зрізаєш з нього шкірку цілісно, по колу, мов би за спіраллю, рухаючись від однієї його вершини, скажемо умовно, від точки А до
іншої — точки Б. Якщо таку шкірку відокремити від апельсина, то у звичному згорненому вигляді вона буде являти собою форму кулі, повторюючи
контури апельсина. А якщо її розтягти, то вона буде подібна на хвилеподібну мотузку. Так ось, оранжевий бік шкірки апельсина буде являти собою
в нашому образному прикладі спіраль електрону, де на поверхні в районі
точки А знаходиться зовнішній заряд, а в районі точки Б зсередини (на
білому боці шкірки) — внутрішній заряд. Будь-яка зовнішня зміна у точці А
(на оранжевому боці шкірки) призведе до такої ж миттєвої внутрішньої,
але протилежної за силою і дією, зміни в точці, яка розташована на білому боці шкірки під вершиною Б. Щойно спадає зовнішній заряд електрону,
то під впливом внутрішнього потенціалу спіраль розтягується і електрон
переходить у стан хвилі. Коли ж знову з'являється зовнішній заряд, який
утворюється внаслідок взаємодії хвилі з матерією, спіраль стискається, і
електрон знову переходить у стан частинки. У стані частинки електрон
має зовнішній негативний заряд і лівобічну спіраль, а в стані хвилі правобічну спіраль і зовнішній позитивний заряд. І все це перетворення відбувається завдяки езоосмосу.
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2
Малюнок 4. Образний приклад перетворення електрону з частинки у хвилю:
1) стан частинки; 2) стан хвилі.

Спостерігач з позиції тримірного виміру може при створенні певних технічних умов бачити електрон як частинку. Але Спостерігач з позиції вищих
вимірів, який бачитиме наш матеріальний світ у вигляді енергій, зможе
спостерігати іншу картину будови того ж електрону. Зокрема, що інформаційні цеглинки, які утворюють цей електрон, проявлятимуть винятково властивості енергетичної хвилі (розтягненої спіралі). Причому ця хвиля
буде нескінченна у просторі. Простіше кажучи, розміщення самого електрону в загальній системі реальності таке, що він буде знаходитися скрізь
у матеріальному світі.
Анастасія: Можна сказати, що він існуватиме, незалежно від того, бачимо ми його як Спостерігачі тривимірного світу, чи ні?
Ріґден: Так. Для того щоб це зрозуміти, давай розглянемо ще один приклад — із дзеркалом. Припустимо, кілька фундаментальних інформаційних цеглинок утворюють структуру, яка являє собою локальну точку,
якийсь об'єкт. Розмістимо його посеред кімнати, у якій під певним кутом розставлені безліч дзеркал таким чином, що він віддзеркалюється
у кожному з них. Отже, об'єкт знаходиться посеред кімнати, відбивається в кожному дзеркалі, до того ж ми бачимо його, отже, інформація про нього є і в нашій свідомості. Одним словом, інформація про цей
об'єкт одночасно присутня у декількох місцях. І якщо ми заберемо одне
з дзеркал, то в тому місці ми не спостерігатимемо даний об'єкт. Але
коли повернемо дзеркало, він знову з’явиться. Отже в принципі, інформація про нього не зникала. Просто за певних умов прояву інформації ми
бачимо об'єкт, змінилися умови — ми його не бачимо. Однак об'єктивно
цей об'єкт продовжує існувати в тому місці в інформаційному плані.
Відображення може мати безперервний потік, виходить, цей об'єкт є в
кожній точці цієї кімнати (і, до речі, не тільки кімнати, але й простору, який виходить за межі кімнати), незалежно від того, чи бачимо ми
його, чи ні.
Згідно з квантовою фізикою, перебування електрону в стані частинки залежить від самого акту вимірювання або спостереження. Іншими словами,
невимірюваний і неспостережуваний електрон поводиться не як частинка, а як хвиля. У цьому випадку для нього існує ціле поле ймовірностей,
тому що він знаходиться тут і зараз у багатьох місцях одночасно, тобто
в стані суперпозиції. При цьому, не дивлячись на те, що електрон займає

Ріґден: Цілком правильно. Світ Тваринного начала — це світ верховенства
матерії та її законів. Світ Бога — це світ досконалих енергій. Коли ти перебуваєш у медитації, у зміненому стані свідомості, то стаєш частиною
процесу, частиною божественного прояву тут. Щойно в тобі вмикається
Спостерігач від Тваринного начала, то тобі здається, що встановлюється факт твого контролю над матерією. Насправді встановлюється факт
контролю над тобою з боку матерії (Тваринного Розуму). Як результат —
ти стаєш всього-навсього лише більш виявленим матеріальним об'єктом, по
суті, перетворюєшся на корпускулярний об'єкт загальної матерії (корпускула, від латинського corpusculum — «тільце», «дрібна частинка матерії»)
і підкоряєшся її законам. Якщо ти переключаєшся у стан хвилі, ти стаєш
частиною божественного прояву в цьому світі, тобто Спостерігачем від
Духовного начала. Чому й кажуть: чого в тобі більше, тим ти і будеш.
У стані медитації зникає звичайне сприйняття. У досвідченого медитуючого, зокрема, якщо розглянути його стан у духовній практиці «Квітка
лотоса», справді свідомість значно розширюється, виходить за межі звичного світу. Людина відчуває, що вона одночасно перебуває скрізь. Можна
сказати, що суперпозиція у квантовій фізиці, набуття стану хвилі, це все
одно, що в медитації набуття стану виходу у вищі виміри, де матерія вже
відсутня. Суперпозиція у стані медитації — це коли ти «бачиш», відчуваєш
глибинними почуттями весь світ і його різноманітні прояви. Але щойно Спостерігач концентрується на якомусь об'єкті, його свідомість звужується
і обмежується об'єктом спостереження. Тобто, щойно ти робиш вибір і
зосереджуєшся на конкретних деталях, хвиля перетворюється на матерію.
Адже коли ти концентруєшся на деталях, то об'ємне сприйняття зникає, і
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Анастасія: О, це цікава інформація! Висновки квантової фізики, виявляється, цінні для тих, хто займається самовдосконаленням. Це до певної
міри пояснює причину, чому у людини не виходить медитація. Адже що
сприяє, так би мовити, «матеріалізації» процесу медитації, тобто переходу з хвильового в матеріальний стан, в якому енергія знову набуває
властивостей матерії? Саме спостереження і контроль від Тваринного
начала. Іншими словами, не вдається медитація тоді, коли вмикаються
розумові процеси, властиві звичному, щоденному стану свідомості. При
цьому мозок безперервно намагається щось ідентифікувати і локалізувати об'єкт спостереження. Така ситуація виникає тоді, коли під час медитації Особистість недостатньо занурюється у змінений стан свідомості
або ж втрачає контроль над цим станом. Це дозволяє Тваринному началу
втрутитися в процес спостереження, внаслідок чого народжуються асоціативні образи і втрачається Істина. Хвиля переходить в матерію. Але
щойно ти «відключаєш мозок» з його розумовими процесами і повноцінно
включаєшся в медитацію, завдяки прояву своїх глибоких почуттів, то відбувається розширення свідомості, і спостережувана від Духовного начала
матерія перетворюється на хвилю. Ти зливаєшся зі справжньою реальністю світу, стаєш єдиним цілим з ним, одночасно відчуваєш всю його розмаїтість, неначе тебе багато і ти скрізь. Тоді й відбувається справжня
медитація, як процес пізнання Істини.

ALLATRA

множинне положення, це буде той самий електрон і та ж хвиля. Суперпозиція — це можливість одночасного перебування у всіх можливих альтернативних станах, поки не зроблено вибір, поки Спостерігач не здійснив замірювання (обчислення даного об'єкта). Щойно Спостерігач фокусує увагу
на поведінці електрону, як він, мається на увазі електрон, відразу ж згортається в частинку, тобто перетворюється з хвилі в матеріальний об'єкт,
розташування якого можна локалізувати. Словом, після замірювання, так
би мовити, вибору Спостерігача, один об'єкт буде знаходитися тільки в одному місці.
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залишаються тільки деталі. Думки від Тваринного начала — це своєрідний
інструмент, сила для матеріалізації об'єктів, а почуття від Духовного начала — це сила для розширення свідомості, виходу у вищі виміри.
Анастасія: Так, наскільки складний цей світ і якими очевидними у ньому
можуть бути прості речі.
Ріґден: Так ось, щодо квантової фізики… З одного боку, це поняття про
Спостерігача розширило межі пізнання вчених, з іншого боку — завело у
глухий кут. Адже позиція Суперспостерігача доводить, що існує якась величезна сила, яка здатна впливати ззовні на Всесвіт, на всі її об'єкти і всі
процеси, що відбуваються в ній.
Анастасія: Фактично це ще один шлях наукового доказу існування Бога?
Ріґден: Так. Людина має Душу, як частинку божественної сили. Чим більше вона перетворює свій внутрішній світ, чим більше її Особистість
зливається з Душею, розкриваючись перед Богом, тим вона стає духовно
сильнішою і отримує можливість впливу на матеріальний світ з вищих вимірів. А що більше таких людей, то значніший і масштабніший цей вплив.
Суперспостерігач — це Бог, який може впливати на все. А людина, як Спостерігач від Духовного начала, — це Спостерігач, який може втручатися
в процеси світу і змінювати їх на мікрорівні. Людям, звичайно, доступні
певні маніпуляції з матерією і з позиції Спостерігача від Тваринного начала. Але людина отримує справжню силу впливу тільки тоді, коли включається її Спостерігач від Духовного начала.

ПЕРЕВІРКА ВІДОМИХ ФОРМУЛ
І РЕАКЦІЙ
Завдяки знанням СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА нині існує
можливість перевірити доступним
і легким способом різні реакції та
формули, не вдаючись до дорогих
експериментів, в принципі так само,
як ці обчислення робили і в глибоку
давнину. Маючи ці відомості, можна прорахувати будь-яку реакцію,
наприклад, того ж ядерного розпаду
або синтезу, виявити невідповідності та знайти правильне рішення.
Наведемо доступний і зрозумілий
приклад такого розрахунку, використовуючи знання про кількісний
склад фантомних частинок По у відомих нині елементарних частинках.

було отримано безліч непрямих доказів складності структури атомного ядра, а також з'явилося розуміння
спільності структурних елементів
усіх відомих атомів. Ядро атома
виявилося досить міцним, надійно
екранованим від зовнішніх впливів
електронною оболонкою атома. З'ясувалося, що тиск до тисяч атмосфер лише в слабкому ступені деформує зовнішні електронні оболонки.
А нагрівання до декількох тисяч
градусів призводить лише до часткової іонізації атома. Така ж часткова іонізація спостерігається в електричному розряді при напруженнях
у десятки і сотні тисяч вольт. Видиме випромінювання впливає лише
на зовнішні електрони. Навіть жорСпочатку зробимо невеликий екс- сткіші рентгенівські промені, впликурс в ази сучасної ядерної фізики. ваючи на електрони внутрішніх
Внаслідок розвитку сучасної науки, оболонок, мають енергію кванта, як

Сучасні штучні ядерні реакції, що здійснюються людиною, виробляються
за допомогою спеціальної апаратури. Наприклад, деякі установки (ті ж
прискорювачі часток) дозволяють здійснювати так зване «бомбардування» ядер одних елементів ядрами інших елементів або швидкими елементарними частинками. У такий спосіб виявляються зміни, що відбуваються
в ядрах, і елементарні частинки, що виникають внаслідок цього процесу.
Результати ядерних перетворень записують у спеціальні формули, в яких
позначають, ядра яких атомів брали участь в реакції і які ядра утворилися
внаслідок реакції.
Література: Широков Ю.М., Юдін Н.П. Ядерна фізика (2-е вид.). М.: Наука, 1980; Заборенко
К. Б. Метод радіоактивних індикаторів у хімії: навчальний посібник для хім. спец. вузів - М.:
Вища школа., 1964; Mlađenović, Milorad. The History of Early Nuclear Physics (1896-1931). World
Scientific, 1992.
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& Ядерна реакція – це процес, в якому ядра атомів зазнають перетворення в результаті їх взаємодії з елементарними частинками, ядрами
інших атомів (під атомом в даному випадку розуміють найменшу частину хімічного елемента). Вони супроводжуються корпускулярним і електромагнітним випромінюванням. Сума зарядів і масових чисел вихідного материнського ядра та частинки, що вступають з ними у взаємодію, дорівнює
сумі зарядів і масових чисел новоутвореного ядра та частинок, що виникають
в результаті реакції. У природі ядерні реакції виникають при особливих умовах. Наприклад, згідно з сучасними уявленнями, термоядерні реакції можуть
природно протікати в надрах зірок і здійснюватися при температурі в кілька
мільйонів градусів. На Землі ядерні реакції часто відбуваються в атмосфері
та літосфері внаслідок космічного опромінення й активності ядерно-активних
частинок у верхніх оболонках Землі (термосфері і екзосфері).

ALLATRA

правило, недостатню, щоб впливати акція (штучне перетворення ядер)
на ядро.
була здійснена в 1919 році британським фізиком Ернстом Резерфор(Література: Зисман Г.А., Тодес О.М. дом в процесі бомбардування ядра
Курс загальної фізики. Том III. Оптика.
азоту альфа-частинками (позитивФізика атомів і молекул. Фізика атомного ядра і мікрочастинок (4-е видання). но зарядженими частинками, які
утворені двома протонами і двома
М: Наука, 1970).
нейтронами, тобто ядром атома геДля того, щоб з'ясувати структуру лія-4). В результаті зіткнення часядра, так би мовити «заглянути» тинок ядерна реакція відбувалася за
всередину атома, потрібно було за- наступною схемою:
стосувати більш ефективні методи
14
4
17
1
N 7 + He 2 g O8 + p1
сильного впливу. Було знайдено рішення бомбардувати ядра такими
частинками, які, з одного боку, були На прикладі цієї реакції далі детальб досить малими для того, щоб про- но і розглянемо процес розгорнутоникати в ядро, а з іншого боку, мали го обчислення кількості фантомних
досить велику енергією для розще- частинок По в ядрах атомів. Завдяки
плення ядра. Відкриття радіоактив- обчисленню кількості фантомних
ності, отримання продуктів радіоак- частинок По можливо в тому числі
тивного розпаду допомогло знайти і точно перевірити результати будьтакі частинки, які отримали назву якої ядерної реакції і в цілому проальфа-частинок. Згідно з офіційною рахувати результати будь-яких ядерісторією, вперше штучна ядерна ре- них перетворень.
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СКЛАД ЯДРА АТОМА.
РОЗРАХУНОК ПРОТОНІВ
І НЕЙТРОНІВ
Згідно з сучасними уявленнями,
атом складається з ядра і розташованих навколо нього електронів. Ядро
атома, у свою чергу, складається з
менших елементарних частинок ‒ з
певної кількості протонів та нейтронів (загальноприйнята назва для
яких – нуклони), що пов'язані між
собою ядерними силами.
Кількість протонів в ядрі визначає
будову електронної оболонки атома.
А електронна оболонка визначає фізико-хімічні властивості речовини.
Число протонів відповідає порядковому номеру атома в періодичній
системі хімічних елементів Менделєєва, іменується також зарядове
число, атомний номер, атомне число.
Наприклад, число протонів у атома
Гелія – 2. У періодичній таблиці він
стоїть під номером 2 і позначається
як He2. Символом для позначення
кількості протонів служить латинська літера Z. При запису формул
часто цифра, яка вказує на кількість
протонів, розташовується знизу від
символу елемента або праворуч, або
ліворуч: He2 / 2He.

приклад, нам відомо, що в атомі Ге4
лія-4 He 2 міститься 4 елементарні
частинки, оскільки масове число
ізотопу – 4. При цьому нам відомо, що He 42 має 2 протони. Віднявши від 4 (загальне масове число) 2
(кількість протонів) отримуємо 2 –
кількість нейтронів в ядрі Гелія-4.
ПРОЦЕС РОЗРАХУНКУ
КІЛЬКОСТІ ФАНТОМНИХ
ЧАСТИНОК ПО В ЯДРІ АТОМА
Як приклад ми не випадково роз4
глянули Гелій-4 (He 2 ), ядро якого складається з двох протонів і
двох нейтронів. Оскільки ядро Гелія-4, іменоване альфа-частинкою
(α-частинка) володіє найбільшою
ефективністю в ядерних реакціях, його часто використовують для
експериментів у цьому напрямку. Варто відзначити, що в формулах ядерних реакцій часто замість
4
He 2 використовується символ α.

Саме за участю альфа-частинок
була проведена Е. Резерфордом перша в офіційній історії фізики реакція ядерного перетворення. В ході
4
реакції α-частинками (He 2 ) «бомбардувалися» ядра ізотопу азоту
14
(N7 ) внаслідок чого утворився ізо17
топ оксигена (O8 ) і один протон
1
Кількість нейтронів відповідає (p 1 ). Ця ядерна реакція виглядає тапевному ізотопу того чи іншого ким чином:
елемента. Ізотопи – це елеменN 14
+ He 42 g O17
+ p11
7
8
ти з однаковим атомним номером Здійснимо розрахунок кількості
(однаковою кількістю протонів і фантомних частинок По до і після
електронів), але з різним масовим цього перетворення.
числом. Масове число – загальна кількість нейтронів і протонів ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ
в ядрі атома (позначається латин- ФАНТОМНИХ ЧАСТИНОК ПО
ською буквою А). При запису фор- НЕОБХІДНО:
мул масове число вказується вгорі Крок 1. Порахувати кількість нейсимволу елемента з однієї зі сторін: тронів і протонів у кожному ядрі:
4 4
He 2 / 2 He (Ізотоп Гелія – Гелій - 4).
- кількість протонів зазначено в
нижньому показнику;
Таким чином, щоб дізнатися число - кількість нейтронів дізнаємося,
нейтронів в тому чи іншому ізо- віднявши від загального масового
топі, слід від загального масового числа (верхній показник) кількість
числа відняти число протонів. На- протонів (нижній показник).

Разом кількість фантомних частинок По до реакції
14

4

N 7 + He 2
315 + 90 = 405
17

1

ПІСЛЯ
РЕАКЦІЇ (O8 + p1 ):
17
O8
Кількість протонів: 8
Кількість нейтронів: 17 - 8 = 9
Кількість фантомних частинок По:
в 1 протоні – 12 По,
отже у 8 протонах: (12 х 8) = 96
в 1 нейтроні – 33 По,
отже у 9 нейтронах: (9 х 33) = 297
Загальна кількість фантомних частинок По в ядрі: 96+297 = 393
p 11

Кількість протонів: 1
Кількість нейтронів: 1 - 1=0
Кількість фантомних частинок По:
В 1 протоні – 12 По
Нейтрони відсутні.
(Ядерна реакція за участю α-час- Загальна кількість фантомних части4
тинки (He2 ), що проведена Е. Резер- нок По в ядрі: 12
фордом у 1919 році)
Разом кількість фантомних час14
4
17
1
тинок По після реакції
N 7 + He 2 g O8 + p 1
17
1
(O8 + p1 ):
4
ДО РЕАКЦІЇ (N 14
+ He2 )
393 + 12 = 405
7
N 14
7
Порівняємо кількість фантомних
Кількість протонів: 7
частинок По до і після реакції:
Кількість нейтронів: 14-7 = 7
До реакції
Після реакції
Кількість фантомних частинок По:
405
=
405
в 1 протоні – 12 По, таким чином
Кількості фантомних частинок
у 7 протонах: (12 х 7) = 84;
По до і після реакції рівні.
в 1 нейтроні – 33 По, таким чином
у 7 нейтронах: (33 х 7) = 231;
ПРИКЛАД СКОРОЧЕНОЇ
Загальна кількість фантомних час- ФОРМИ ОБЧИСЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ
тинок По в ядрі: 84+231 = 315
ФАНТОМНИХ ЧАСТИНОК ПО
ПРИКЛАД РОЗГОРНУТОГО
ОБЧИСЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ
ФАНТОМНИХ ЧАСТИНОК ПО
В ЯДРАХ АТОМІВ.

He 42
Кількість протонів – 2
Кількість нейтронів 4 - 2 = 2
Кількість фантомних частинок По:
в 1 протоні – 12 По,

В ЯДЕРНІЙ РЕАКЦІЇ

Тут і далі розрахунки кількості фантомних частинок По приведені в
скороченій формі, в якій відобра-
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Крок 3. Скласти кількість фантомних частинок По:
- скласти отриману кількість фантомних частинок По в протонах з
отриманою кількістю в нейтронах
в ядрах до реакції;
- скласти отриману кількість фантомних частинок По в протонах з
отриманою кількістю в нейтронах
в ядрах після реакції;
- порівняти кількість фантомних частинок По до реакції з кількістю фантомних частинок По після реакції.

таким чином у 2 протонах: (12 х 2) = 24
в 1 нейтроні – 33 По, таким чином у
2 нейтронах: (33 х 2) = 66
Загальна кількість фантомних частинок По в ядрі: 24+66 = 90

ALLATRA

Крок 2. Порахувати кількість
фантомних частинок По в атомному ядрі:
- помножити кількість протонів на
кількість фантомних частинок По,
що містяться в 1 протоні;
- помножити кількість нейтронів на
кількість фантомних частинок По,
що містяться в 1 нейтроні;
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жена загальна кількість фантомних частинок По в кожному ядрі, а
також їхня сума до і після реакції.
Відомою ядерної реакцією є реакція взаємодії α-частинок з ізотопом
берилію, при якій вперше був виявлений нейтрон, який виявив себе
як самостійна частинка в результаті
ядерного перетворення. Ця реакція
була здійснена в 1932 році англійським фізиком Джеймсом Чедвіком.

Формула реакції:
9

4

12

1

Be 4 + He 2 → C 6 + n 0

213 + 90 → 270 + 33 - кількість
фантомних частинок По в кожному
з ядер
303 = 303 - загальна сума фантомних частинок По до і після реакції
Кількості фантомних частинок
По до і після реакції рівні.

ФОРМИ ЗАПИСУ ЯДЕРНИХ
РЕАКЦІЙ

формули ядерної реакції: A(a,b)
B, де A – вихідне ядро; B – ядро,
що утворилося; a – частинка, що
Запис ядерної реакції може бути різ- вступила у взаємодію з ядром; b –
ним, залежно від використовуваних частинка, що утворилася в резульсимволів. Наприклад, часто мають таті взаємодії (викинута з ядра).
місце бути наступні види запису:
Вищенаведена формула, в такому
випадку буде мати вигляд:
1
Н 1 (протій; протон) – p
17
14
2
N ( α p) O
Н 1 (дейтерій; дейтон, дейтрон) – d
(D)
Далі розглянемо ряд різного виду
3
Н 1 (тритій; тритон ) ‒ t (T)
ядерних реакцій і проведемо під4
рахунок кількості фантомних
Не2 (Гелій-4, α-частинка) ‒ α
частинок По. У другому стовпці
Також варто відзначити, що при затаблиці приведена реакція в повписі ядерної реакції може бути зовсім
ному записі і підрахунок кількості
опущений атомний номер елемента, а
фантомних частинок По. А в трепозначено лише загальне масове чистьому стовпці – приклад реакції в
ло, яке вказує на ізотоп. Наприклад,
тому вигляді, як вона позначена в
вищезгадана формула може бути залітературі.
писана наступним чином:
17
14
N +α→O +p
Літературні джерела приведені під
Крім того, в ядерній хімії прийня- таблицею з вказівкою сторінки, на
то наступне скорочене написання якій розміщена формула реакції.
ФОРМУЛИ РЕАКЦІЙ, ЩО ЛЕЖАТЬ В ОСНОВІ КЕРОВАНОГО
ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗУ
2

2

Реакція:
Перевірка:

H 1 + H 1→ He 32 + n 10

Реакція:
Перевірка:

H 1 + H 1→ H 31 + р 11

Реакція:
Перевірка:

H 1 + H 1→ He 42 + n 10
45 + 78 → 90 + 33
123 = 123

45 + 45 → 57 + 33
90 = 90
2

2

45 + 45 → 78 + 12
90 = 90
2

3

Література: Прохоров А.М. Фізична енциклопедія в 5-ти томах. Том 5. – М.: Радянська енциклопедія,
1988. С. 104.

Реакція:
Перевірка:
Правильно:

2

1

H 1+ p1 → He32 + γ
45 + 12 → 57 + 3
57 ≠ 60
1

2

3

H 1 + p1 → He 2
57 = 57

Реакція:
Перевірка:

He32 + He 42 → Be 74 + γ
57 + 90 → 147 + 3
147 ≠ 150

Правильно:

He32 + He 42 → Be 74
147 = 147

Реакція:
Перевірка:

Li 73 + p 11 → He 42 + He 42
168 + 12 → 90 + 90
180 = 180

Література: Путілов К.А., Фабрикант В.А. Курс фізики. У 3-х томах. Том 3. – М.: ФІЗМАТГІЗ, 1963.
С. 626.

ФОРМУЛИ РЕАКЦІЙ ВУГЛЕЦЕВОГО ЦИКЛУ
(СN-ЦИКЛ)

Вуглецевий цикл ‒ послідовність
термоядерних реакцій у зірках, в
результаті якого з водню утворюється гелій. Як каталізатори в реакціях цього типу беруть участь
Реакція:
Перевірка:
Правильно:

Реакція:
Перевірка:
Правильно:

12

вуглець, азот, кисень і фтор. Вважається, що вуглецевий цикл є
джерелом енергії масивних зірок
на початкових стадіях їхнього існування.
13

1

C6 + p1 → N 7 + γ
270 + 12 → 282 + 3
282 ≠ 285
12

13

1

C6 + p1 → N 7
282 = 282
13

14

1

C6 + p1 → N 7 + γ
303 + 12 → 315 + 3
315 ≠ 318
13

1

14

C 6 + p1 → N 7
315 = 315
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Протон-протонний цикл — цикл Згідно з уявленнями сучасної ядертермоядерних реакцій, що відбу- ної фізики, рр-цикл є головним
ваються в зірках, в результаті яких джерелом енергії Сонця.
водень перетворюється на гелій.
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ФОРМУЛИ РЕАКЦІЙ ПРОТОН-ПРОТОННОГО ЦИКЛУ
(PP-ЦИКЛ)
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Реакція:
Перевірка:
Правильно:

15
1
N 14
7+ p 1→ O8 + γ

315 + 12 → 327 + 3
327 ≠ 330
N

14
+
7

p 11 → O 15
8
327 = 327

Література: Фізика космосу / гол. ред. Сюняєв Р.А. Видання друге, перероблене і доповнене. – М.: Радянська енциклопедія, 1986; Савельєв І.В. Курс загальної фізики. Т.3. Оптика, атомна фізика, фізика
атомного ядра, – М.: Наука, Гол. ред. фіз-мат. літ., 1970. С. 474.

ФОРМУЛИ ФОТОЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ

Фотоядерними реакціями назива- супроводжуються
випусканням
ються процеси взаємодії високое- одного або декількох гамма-кваннергетичних фотонів з ядром, що тів, нейтронів, протонів і так далі.
1

Реакція:
Перевірка:

γ + H 21 → n 10 + p 1
3 + 45 → 33 + 12
48 ≠ 45

Правильно:

γ + H 1 → n 10 + p 11 + γ

2

48 = 48
Реакція:
Перевірка:
Правильно:

γ + Be 94 → 2He42 + n 10
3 + 213 → 180 + 33
216 ≠ 213
γ + Be 94 → 2He 42 + n 10 + γ
216 = 216

Література: Давидов О.С. Теорія атомного ядра. – М.: Державне видавництво фізико-математичної
літератури,1958; Byrne, James. Neutrons, Nuclei and Matter: An Exploration of the Physics of Slow
Neutrons. Dover Publications, 2011.P. 17; Lieser, Karl Heinrich. Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals
and Applications. John Wiley & Sons, 2008.P. 130.

ФОРМУЛИ ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ ЗА УЧАСТЮ НЕЙТРОНІВ
Реакція:
Перевірка:

Li 63 + n 10 → He 42 + H 31
135 + 33 → 90 + 78
168 = 168
27

Реакція:
Перевірка:

1
Al 13+ n 10→ Mg 27
12+ p 1
618+33 → 639 +12
651 = 651

Реакція:
Перевірка:

89
1
1
Zr 90
40 + n0 → Zr 40 + 2n 0

2130 +33 → 2097 + 66
2163 = 2163

Література: Esposito, Salvatore. Neutron Physics for Nuclear Reactors: Unpublished Writings. World
Scientific, 2010. P.168; Camilleri, Aidan N. Radiation Physics Research Progress. Nova Publishers, 2008.
P. 413.

19

4

1
F 9 + He 2 → Ne 22
10+ p 1

438 + 90 → 516 + 12
528 = 528
12

4

Реакція:
Перевірка:

1
C 6 + He 2 → O 15
8 + n0
270 + 90 → 327 + 33
360 = 360

Реакція:
Перевірка:

1
U 92 + He 42 → Pu 241
94 + n 0
5922+ 90 → 5979 + 33
6012 = 6012

Реакція:
Перевірка:

242
1
4
Pu 239
94 + He 2 → Cm 96 + n 0
5913 + 90 → 5970 + 33
6003 = 6003

238

Реакція:
Перевірка:

9

1
Be 4 + He42 → C 12
6+ n0

213 + 90 → 270 + 33
303 = 303

Література: Sharma B. K. Nuclear and Radiation Chemistry. Krishna Prakashan Media, 2001. P. 106.

ЗАКІНЧЕННЯ
Знання СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ
АЛЛАТРА допомагають не просто
зрозуміти світ на самому початку
його прояву, принципи його існування, але найголовніше - усвідомити
відносність і ілюзорність всіх процесів, що відбуваються, тимчасовість
та неістотність буття, глобальність і
важливість духовного світу для людини. Матерія не має внутрішнього
змісту, а має лише зовнішній прояв,
тому люди ніколи не замислюються
про внутрішню будову речей, а просто сприймають їх як «належне».
Все, що людина бачить у навколишньому світі, починаючи від чужого їй з народження тіла-оболонки і
закінчуючи світлом давно згаслих
зірок, ‒ це всього лише результат
тимчасової взаємодії фантомних
частинок По, частинок-примар цього світу, що з'являються на короткий
період, як легкий дим, і тут же зникають. Все, що пригнічує людину в
цьому світі, починаючи від нав'язливих думок, агресивних емоцій і за-

кінчуючи шаблонними бажаннями
егоїста-споживача ‒ це результат вибору людини на користь септонного
поля ‒ матеріальної розумної системи, яка шаблонно експлуатує людство. Але якщо людина слідує вибору свого духовного начала, то вона
набуває безсмертя. І в цьому немає
релігії, а є знання фізики, її споконвічних основ.
Сучасній людині не вистачає одного
‒ цілісного погляду на світ, погляду
з позиції Духовного спостерігача,
з позиції Особистості, що володіє
величезним духовним потенціалом
‒ силою аллату (душею). Система
(септонне поле) орієнтує людину на
миттєві проблеми, звужуючи її свідомість до точки тимчасового буття.
Система роз'єднує людей, змушуючи їх страждати, жити або минулим,
або майбутнім, концентрувати силу
своєї уваги протягом дня на чому
завгодно, але тільки не на своїй духовній складовій, бо там криється
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Реакція:
Перевірка:
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справжня свобода людини від пут
зомбування матеріальним світом. Матеріальний світ порожній у своїй основі, тому яких би вершин людина в
ньому не досягла ‒ влади, майна, маніпуляції масами або ближнім своїм ‒
все виявиться в результаті безглуздою
порожнечею, розтраченими силами
на септонне поле Тваринного начала.
У мріях про майбутнє і в чварах про
вчорашнє не буде завтра. Завтра ‒ це
всього лише день змінює ніч, і тіло
старіє всупереч внутрішнім почуттям людини, яка ще навіть не почала
жити.
Септонне поле лише стимулює і провокує, але здійснюють дії самі люди
за власним вибором. Щоб змінити
світ на краще, треба всього лише почати з себе, ігноруючи систему. Треба об'єднуватися з іншими людьми
на основі споконвічних Знань. Не
підігрувати системі, яка все ускладнює, а мати сміливість змінити ситуацію докорінно. Досить почати з
того, щоб самому не множити зло і
не посилювати споживацьку систему, а щоденно всілякими способа-

ми стверджувати духовно-моральні
цінності. (Примітка:. Детальніше
див. у книзі «АллатРа» останні 50
сторінок). Зміни умови і все зміниться!
СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТ
РА дає розуміння основ, завдяки
яким можна вивести науку на небачені рубежі і значно полегшити життя людської цивілізації, направивши
її в русло духовно-морального розвитку. Зараз у світовому суспільстві
назріла ситуація, коли все поставлено на грань. Люди в більшості своїй бояться змінити систему не тому,
що не бачать її згубності, а тому, що
не бачать іншого рішення, справедливого світоустрою, опору своїм духовним діям. Але парадокс полягає
у тому, що головна їх опора не в постійному порушенні власного септонного поля (думок про нескінченне страждання), а в силі, яка може
керувати септонним полем, і ця сила
‒ духовне начало людини. Бо будьяке перетворення в цьому світі залежить від сили внутрішнього потенціалу та точки його прикладення!

E-mail: science@allatra.org
www.allatra-science.org
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