
PR
A

PŮ
V

O
D

N
Í  

FY
ZI

K
A

  A
LL

A
T

R
A

ALLATRA SCIENCE





Zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ předložila mezinárodní vědecko-výzkumná skupina 
Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA. Zpráva obsahuje informaci o původu a struktuře 
elementárních částic, o prvotních základech, ze kterých se skládá hmota, o vzájemném vztahu ele-
mentárních částic a kosmologie ve světle teorie jednotného pole, o elektromagnetických a gravi-
tačních interakcích, o alternativních zdrojích energie, atd. Zpráva poukazuje na důležitost, rozsah 
a včasnost nejnovějších poznatků v oblasti fundamentální a aplikované fyziky. Přináší odpovědi na 
základní, dosud nevyřešené otázky moderní fyziky a předkládá  laicky srozumitelná vysvětlení.

Materiály byly předloženy účastníkům Mezinárodního společenského hnutí ALLAT
RA k prvotnímu seznámení s fundamentálními osnovami PRAPŮVODNÍ FYZIKY 
ALLATRA.
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ÚVOD

PRAPŮVODNÍ FYZIKA AL
LAT RA obsahuje základní zna

losti o prvotních osnovách fyziky 
fundamentálních částic a zákonech 
jejich vzájemného působení. Je to 
opravdu evoluční průlom pro svě
tovou vědu, která se nachází ve stá
diu výzkumů epochálních objevů 
vytvořených před sto lety. Tyto zna
losti obsahují celé spektrum funda
mentálních a interdisciplinárních 
výzkumů v různých vědních obo
rech počínaje fyzikou mikrosvěta a 
konče kosmologií, včetně odhalení 
jedinečné informace o prvotních 
základech neutrinové fyziky, části
cové astrofyziky. 

Co jsou to fundamentální částice? 
Z čeho se skládají elementární čás-
tice? Jak je řídit? Odkud se objevu
je a kam mizí viditelná hmota? V 
čem spočívá podstata fungování zá
konů gravitační interakce? Z čeho 
se skládá temná hmota? Jak vytvo
řit živý a neživý objekt? Jak zajistit 
lidstvu autonomní život v extrém
ních klimatických podmínkách na 
Zemi a ve vesmíru? Na všechny 
tyto otázky dává odpověď PRAPŮ
VODNÍ FYZIKA ALLATRA, kte
rá odhaluje fundamentální základy 
elementárních částic a kosmologie 
jako celku.

Díky PRAPŮVODNÍ FYZICE 
ALLATRA lze kterékoli experi
menty vypočítat s absolutní přes
ností, bez dohadů a následného od
volávání se na nezapočtené faktory 
při nepřesných výsledcích. V sou
časné době se vynakládají obrovské 
částky na provoz vědeckovýzkum
ných laboratoří, ve kterých se vědci 
snaží, pomocí drahého vybavení a 
materiálů, vytvořit určité podmínky 

pro to, aby si ve skutečnosti ověřili 
jen svoje teorie, provedli pozorová
ní a odvodili vzorce… s chybami. 
Ovšem změnímeli podmínky, změ
ní se mnohé. Jednoduchý příklad. 
Za normálních podmínek se destilo
vaná voda chová jako dielektrikum 
(látka téměř nevodivá), ale během 
zatmění slunce se chová jako elek
trolyt (látka, která vede elektrický 
proud). Podmínky se změnily – a 
máme zde nový výsledek!

Z tabulek výpočtů, které poukazují 
na nepřesnosti (poznámka: viz dále 
ve zprávě) je zřejmé, jakých ele
mentárních chyb se dopouští věda 
v procesu podobných pozorování, 
jaké jsou chyby ve výsledcích expe
rimentálních studií a jak je lze snad
no odstranit, pokud známe základy 
PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLA
TRA. Nač stavět Velký hadronový 
urychlovač, když každý školák, 
pokud bude znát základy PRAPŮ
VODNÍ FYZIKY ALLATRA, pro
vede pomocí tabletu naprosto přes
né výpočty interakcí elementárních 
částic za každých podmínek? Bylo 
by mnohem humánnější tyto obrov
ské částky, které se v současné době 
vynakládají na drahé výzkumy, vě
novat na skutečnou pomoc lidem v 
nouzi, s ohledem na to, kolik lidí v 
dnešním světě musí žít pod hranicí 
chudoby.

Díky PRAPŮVODNÍ FYZICE 
ALLATRA může lidstvo učinit 
evoluční skok ve vědě, neboť fy
zika je základem přírodních věd. 
PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLAT
RA umožňuje provádět kvalitativně 
nové výzkumy a objevy v různých 
vědních oborech a provést přesné 
výpočty prakticky bez chyb. Je zřej
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mé, že tyto evoluční znalosti umož
ní kvalitativně nový způsob, jak 
rozvíjet jakoukoli vědní disciplínu 
a dosáhnout skutečného průlomu v 
kvantové fyzice, biofyzice, chemic
ké fyzice, geofyzice, astrofyzice, a 
tak dále. Výzkumy v těchto vědních 
oborech na základě znalostí PRA
PŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA již 
přinesly vynikající výsledky, a to 
včetně osvojení nových technologií 
na výrobu a získání nevyčerpatelné 
energie.

Znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY 
ALLATRA otevírají přístup k nevy
čerpatelnému zdroji energie, která je 
všude kolem nás i v celém vesmíru. 
Jedná se o energii z obnovitelných 
zdrojů, díky které se vytvářejí ele
mentární částice a následně dochá
zí k jejich pohybu a vzájemnému 
působení. Schopnost získávat tuto 
energii a transformovat ji z jedno
ho stavu do druhého, otevírá nový, 
bezpečný, a pro každého člověka 
snadno dostupný zdroj alternativní 
energie. Potenciál tohoto nevyčer
patelného zdroje energie je obrov
ský. Je mnohem větší, stabilnější a 
bezpečnější než potenciál Slunce 
nebo geotermální energie. Navíc, 
při jeho použití se eliminuje potřeba 
akumulace přebytečné energie pro 
jeho další použití. Vždyť tato ener
gie je všude a může být k dispozici 
tady a teď pro každého člověka za 
každých podmínek jak na Zemi, tak 
i ve vesmíru.

Samozřejmě to kvalitativně změ
ní život lidské civilizace jako cel
ku. Jaderné elektrárny zaniknou 
jako zbytečné. Ropa, plyn a další 
zdroje energie známé v současné 
době, ztratí svůj význam vzhledem 
k náročnosti těžby, skladování, vy
čerpatelnosti těchto zdrojů a jejich 

nebezpečí pro životní prostředí. 
Použití nevyčerpatelného zdroje 
energie povede nejen ke snížení 
emisí škodlivých plynů do atmo
sféry, ale také k utilizaci celého 
výrobního cyklu v důsledku vzniku 
kvalitativně jiných možností získá
ní základních životně důležitých 
potravin.

Lidstvu se tím otevírá možnost vy
tvoření zcela nového způsobu ži
vota, ve kterém zmizí pojmy jako 
nouze, hlad, potřeba těžké vyčer
pávající práce pro zajištění důleži
tých životních potřeb. Lidé budou 
mít více volného času. Spotřebitel
ský trh zanikne jako zbytečný, ne
boť kteroukoli věc, jídlo, oblečení, 
dům nebo auto si bude moci kaž
dý člověk vytvořit sám, zdarma a 
v potřebném množství. V takových 
podmínkách je možný kvalitativ
ně nový přerod civilizace do nové 
podoby – civilizace založené na 
duchovním rozvoji, rozsáhlém vě
deckém poznání světa a sebe sama. 
Bohužel zde hrozí nebezpečí zne
užití těchto objevů k egoistickým 
účelům. Je nanejvýš jasné, že pro-
spěch či neprospěch z jakéhokoli 
epochálního objevu záleží pouze 
na stupnici hodnot převládajících 
v celé společnosti - sobecký (spo-
třebitelský) nebo duchovně tvořivý 
směr myšlení.

Všechno v tomto světě se skládá z 
elementárních částic. A pokud dis
ponujeme znalostmi o tom, z čeho 
se skládají a jsme schopni je řídit, 
pak můžeme vytvořit jakýkoli živý 
či neživý objekt, kopírovat a klo
novat ho (včetně získávání feno
typických a geneticky identických 
organismů), jinými slovy, zajistit 
v požadované kvalitě a kvantitě 
potřebný počet opakování. Právě 



teď, díky znalostem PRAPŮVOD
NÍ FYZIKY ALLATRA, probíhají 
výzkumy v mnoha oblastech, včet
ně odvětví nejnovějších biotech
nologií, které pomáhají vytvářet 
různé živé organismy, ať už malý 
dvoukřídlý hmyz (muchnička) nebo 
velká zvířata. V budoucnu můžeme 
zlepšovat a dokonce i tvořit zcela 
nové živé organismy s požadovaný
mi charakteristikami a vlastnostmi.

Právě tento jeden z hlavních smě
rů vědeckého a technologického 
pokroku může pomoci urychlit ře
šení mnoha problémů, především v 
oblasti zabezpečení potravin, stejně 
tak i zlepšení životního prostředí, 
kvality medicíny či zdravotní péče. 
Pod vlivem moderních biotech
nologií založených na znalostech 
PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLAT
RA se medicína může stát exaktní 
vědou díky jasnému pochopení pro
cesů probíhajících v živých orga
nismech a to nejen v molekulární a 
genetické rovině, ale také na úrovni 
vzájemných vztahů elementárních 
částic. Již nyní výzkumy vědců me
zinárodního společenského hnutí 
ALLATRA ukazují, že prodlouže
ní lidského života za výhledovou 
hranici je absolutní realita dnešního 
dne.

V budoucnu je PRAPŮVODNÍ FY
ZIKA ALLATRA rovněž schopna 
globálně vyřešit problém, jak zajis
tit lidstvu nejen kyslík a jiné důležité 
chemické prvky, ale také potraviny, 
čistou vodu, a to bez ohledu na glo
bální změny klimatu na Zemi či jiné 
planetě, možnost těžby nerostných 
surovin, zemědělskou a průmys
lovou výrobu, dostupnost vodních 
zdrojů a tak dále. Získání takto vy
soce kvalitních potravin, čisté vody, 
vzduchu apod. z elementárních čás
tic v dostatečném množství, učiní 

samozřejmě lidský život mnohem 
kvalitnějším a plnohodnotnějším. 
Navíc to povede k osvobození lidí 
od těžké práce a vymanění se z ře
tězů koloběhu průmyslové výroby a 
s nimi souvisejících problémů a dá 
jim zároveň příležitost ochránit ži
votní prostředí, obnovit a znásobit 
bohatství rostlin a živočichů.

Nebude nutné využívat rozsáhlé 
plochy půdy k pěstování například 
pšenice a poté stavět celý výrobní 
cyklus pro získání hotového pro
duktu. Vždyť z elementárních čás
tic můžeme vytvořit stejně chutný 
a zdravý „čerstvě upečený“ chléb s 
požadovanými vlastnostmi a navíc 
v jakémkoli množství. Nebude nut
né chovat a následně zabíjet zvířa
ta, abychom získali masný produkt. 
Vždyť vše se skládá z elementárních 
částic. Pokud známe zákony jejich 
kombinace a vzájemného působení, 
můžeme nejen vyrobit hotový pro
dukt připravený k použití (v poža
dované kvalitě a s řadou užitečných 
vlastností), ale také ho reproduko
vat podle stejného programu v ne
zbytném množství. Pomocí těchto 
znalostí můžeme navíc zužitkovat 
veškerý odpad, aniž by došlo k po
škození životního prostředí.

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLA
TRA umožní za poměrně krátkou 
dobu, v podmínkách plnohodnotné
ho a rychlého vývoje, vyřešit řadu 
strategických a pro lidstvo životně 
důležitých úkolů nejen v oblasti 
inovační energetiky a zajištění ži
votně důležitých potřeb, ale také v 
oblasti klimatického geoinženýr
ství. K dnešnímu dni má lidstvo 
reálnou šanci na přežití v podmín
kách globálních změn klimatu na 
planetě, které se bohužel v příštích 
desetiletích nevyhnutelně blíží. V 
oblasti klimatického geoinženýrství 

Fig.1 (A) Wild-
type fly. (B,C) Flies 
[syn1, syn2] were 
synthesized from the 
WT fly.

Foto 1. (A) 
Octomilka divoká, 
typ [WT], která 
byla použita jako 
platforma pro 
syntézu nových 
mušek [syn1, syn2] 
(B, C).
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byla provedena řada úspěšných vý
zkumů. Byly vyvinuty nové směry 
založené právě na znalostech PRA
PŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA. 
Již nyní můžeme říci, že nový vý
voj v oblasti klimatického geoinže
nýrství otevírá vynikající možnosti 
a perspektivy pro další výzkumnou 
činnost v tomto směru. Umožňu
je provádět monitoring klimatu, s 
přihlédnutím k určení více faktoro
vé analýzy průběhu dalšího vývoje 
událostí souvisejících se změnou 
klimatu, identifikovat kompenzační 
mechanismy přírody a spustit po
třebné lokální nebo celkové adap
tivní intervence zaměřené na změnu 
klimatických podmínek (pozn. viz 
zpráva „O problémech a důsledcích 
globálních změn klimatu na Zemi. 
Účinné způsoby řešení daných pro-
blémů" na oficiálních stránkách 
Mezinárodního společenského hnutí 
ALLATRA http://allatra.org/cs/re-
ports/o-problemah-i-posledstvijah-
globalnogo-izmenenija-klimata-na-
zemle)

Jak je známo, absolutně všechny mo
derní technologie jsou založeny na 
fundamentálních vědeckých výzku
mech a vedoucí úlohu zde hraje fy
zika. Vědci jsou znepokojeni tím, že 
za posledních 50 let nebyly ve světě 
uskutečněny žádné epochální obje
vy v oblasti přírodních věd. Existuje 
několik důvodů, z nichž ten stěžejní 
spatřují ve vývoji lidstva jako kon
zumní společnosti. Pro takovou spo
lečnost je charakteristický sobecký 
světonázor, změny v kvalitě vzdělá
vání nových generací s opomíjením 
morálních hodnot a tradic, či balan
cování mnoha zemí na pokraji eko
nomického a politického kolapsu. A 
v souvislosti s posledně jmenovanou 
příčinou pak banální politická imi
tace „prestiže“ nebo honba za dosa
žením „vůdčího“ postavení té či oné 

země, která ani neodpovídá skuteč
nosti. Je nepochybné, že tato situace 
ovlivňuje všechny oblasti života na 
Zemi, dokonce i tak důležitý vědní 
obor pro lidstvo, jakým je kosmický 
výzkum.

V současné době se světové velmo
ci, které byly donedávna průkopní
ky v poznávání vesmíru, nemohou 
posunout z místa v objevech, které 
učinily před půl stoletím. Nyní se 
průzkum vesmíru ve většině pří
padů omezuje pouze na bezpilotní 
lety do blízkého vesmíru. Většina 
misí s lidskou posádkou se nadále 
uskutečňuje jen v mezích termosfé
ry (nadmořská výška necelých 400 
km od zemského povrchu), tedy v 
prostoru nízké oběžné dráhy Země, 
protože věda dosud neobjevila způ
soby ochrany před kosmickým zá
řením. Problémy kosmonautiky 
obecně zůstávají z velké části stále 
nevyřešeny, počínaje fundamen
tálním výzkumem, přes technické 
otázky a konče jejich praktickým 
využitím. Astronauti potřebují zlep
šit hygienické podmínky a potýkají 
se s řadou základních každodenních 
problémů během svého pobytu na 
vesmírné stanici. Vždyť inženýři 
dosud nedokázali vytvořit elemen
tární pračku a praktický sprchový 
kout pro kosmické lodě. Například 
kapalný stav vody ve stavu beztíže 
či citlivost elektronických zařízení a 
přístrojů na palubě vesmírné stanice 
zůstává i nadále nevyřešenou otáz
kou. Lidé stále nemohou žít samo
statně ve vesmíru, neboť potřebují 
ze Země neustále doplňovat zásoby 
čerstvých potravin, vody, vzduchu, 
náhradních dílů pro kosmickou loď 
a tak dále.

PRARŮVODNÍ  FYZIKA ALLAT
RA je schopna řešit nejen tyto pro
blémy. Je to věda, která povede k 

Zpráva  
„O problémech a 
důsledcích globálních 
změn klimatu na Zemi. 
Účinné způsoby řešení 
daných problémů“

Seznámit se s obsahem 
zprávy lze na: http://
allatra.org/ru/
reports/o-problemah-
i-posledstvijah-
globalnogo-izmenenija-
klimata-na-zemle
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evolučním průlomům a vesmírným 
objevům, což představuje obrov
ský potenciál k vytvoření nových 
výzkumů a vědeckých směrů. Zna
losti PRARŮVODNÍ  FYZIKY 
ALLATRA poskytují zcela nová 
uvědomění a odpovědi na otázky 
typu: „V čem létat?“, „Jak daleko 
můžeme létat?“, „Za jakých pod
mínek létat a jak vytvořit umělou 
gravitaci, která se přiblíží pozem
ským podmínkám na palubě kos
mické lodi?“, „Jak žít soběstačně 
ve vesmíru?“, „Jak chránit loď 
před kosmickým zářením?“. Tyto 
znalosti dávají odpovědi na mnoho 
otázek o samotném vesmíru, který 
je přirozenou „laboratoří“ elemen
tárních částic a umožňuje „expe
rimenty“ v podmínkách, které ne
jsou možné na Zemi.

PRARŮVODNÍ FYZIKA ALLAT
RA dává hlubší pochopení vzniku a 

vývoje Vesmíru. Otevírá nové mil
níky v oblasti kosmologie, kvan
tové fyziky, kosmické biologie, 
gravitační biologie a biotechnolo
gie, planetologie, fyziky heliosfé
ry a blízkého kosmického prostoru 
Země, fyziky kosmického záření, 
mimoatmosférické astrofyziky. 
Tyto znalosti umožní lidstvu pře
konat ionizující záření, UV záření, 
problémy spojené s vakuem, pře
konávání meteorického nebezpečí 
změny v magnetickém poli, ote
vírá možnost pro existenci lidstva 
na jiných planetách, v jiných gra
vitačních podmínkách a tak dále. 
To není fantastická vyhlídka vzdá
lené budoucnosti. Je to skutečnost 
zítřejšího dne a v mnoha ohledech 
již dneška. Jak se říká, když máš 
v rukou univerzální klíče (znalosti 
o základech elementárních částic), 
pak můžeš otevřít jakékoliv dveře 
(mikro a makrosvěta).

HISTORIE
Intenzivní vývoj PRAPŮVODNÍ 
FYZIKY ALLATRA začal v roce 
1996, kdy byla skupina vědců za
svěcena do základů těchto znalostí. 
První seznámení s PRAPŮVOD
NÍ FYZIKOU ALLATRA dalo 
pochopení, jak jsou tyto znalosti 
důležité pro lidstvo a zároveň ex
trémně nebezpečné v podmínkách 
vývoje konzumní společnosti. Není 
žádným tajemstvím, že bohužel 
všechny významné objevy a nové 
výdobytky a inovativní technologie 
civilizace jsou v prvé řadě použity 
k vytvoření nového typu zbraní, k 
zdokonalování technologií mani
pulace a ovládání vědomí mas. S 
ohledem na danou skutečnost se 
jevilo v této době velmi nejistým 
v systému konzumní společnos
ti otevřeně šířit tyto informace. 

Vždyť v podmínkách morální a 
duchovní krize společnosti, maso
vé nevědomosti v těchto otázkách, 
uzurpování moci světovou elitou, 
včetně kontroly rozvoje vědy, by 
se mohly tyto, pro lidstvo tak dů
ležité znalosti, proměnit v nástroj 
formování moci. Z tohoto důvodu 
se dlouhou dobu tyto informace ne
zveřejňovaly, ovšem vědecké práce 
a výzkumy v různých směrech na 
základě PRAPŮVODNÍ FYZIKY 
ALLATRA nadále pokračovaly. 
Postupem času se však ukázalo, že 
s ohledem na nové fundamentální 
znalosti a perspektivy, které se ve 
společnosti otevírají, je třeba ne
závisle na světových politických 
a mocenských ambicích vytvářet 
příznivé podmínky, které by napo
máhaly volnému studiu a zapojení 
k fundamentálním výzkumům vět
šího počtu progresivních světových 

„To, co se jevilo 
jako nesplnitelné 
v průběhu staletí 
a to, co bylo včera 
odvážným sněním, 
se dnes stává 
skutečným cílem a 
zítra – 
skutečností“. 

S. P. Koroljev

„Když máš v rukou 
univerzální klíče 
(znalosti o základech 
elementárních 
částic), pak můžeš 
otevřít jakékoli 
dveře (mikro a 
makrosvěta)“

„Nikdy nežijeme v 
přítomnosti, hledáme 
jen předzvěsti 
budoucnosti a 
chceme ji uspěchat, 
zdá se nám, že se 
opožďuje, nebo 
voláme na minulost 
a snažíme se ji získat 
zpět, jako by odešla 
příliš brzy. Jsme 
tak nerozumní, že 
bloudíme v čase, 
který nám nepatří, 
čímž zanedbáváme to 
nejcennější, co nám 
bylo dáno“. 

Blaise Pascal 
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Anastasia Novych 
ALLATRA  

http://ibisbooks.
cz/dload/book_
allatra_cz.pdf

Anastasia Novych 
Ezoosmóza  

http://ibisbooks.
cz/dload/

ezoosmosa.pdf

vědců, kteří se specializují nejen na 
oblast fyziky, ale také na příbuzné 
vědní obory.

Díky sérii uměleckých a publicis
tických prací Anastasie Novych, ve 
kterých byly vysvětleny duchovní a 
morální aspekty zrození tvůrčí spo
lečnosti, cesty samostatného du
chovního vývoje člověka na základě 
prapůvodních znalostí, se do pově
domí světové veřejnosti dostaly ně
které základní pojmy z nové fyziky. 
Hlavní část znalostí PRAPŮVODNÍ 
FYZIKY ALLATRA byla vložena 
do knih „AllatRa“ a „Ezoosmóza“. 
Mnohá základní vysvětlení složitých 
fyzikálních procesů v těchto knihách 
byla speciálně představena v alego
rické formě snadno srozumitelné 
široké veřejnosti. Tímto způsobem 
fundamentální znalosti, které jsou 
obsaženy v různých oblastech a to 
nejen fyziky, ale i v dalších vědních 
oborech, se staly dostupnými prog
resivnímu světovému společenství, 
které projevuje zájem o duchovní 
a morální základy lidstva, sebepo
znání, sebezdokonalování a celkové 
rozšíření obzorů v různých oblastech 
vědy. Znalosti obsažené v knihách 
Anastasie Novych přitáhly pozornost 
aktivní části inteligence. Knihy oslo
vily mnoho chytrých lidí, kteří žijí v 
souladu se Svědomím a chtějí přispět 

k rozvoji společnosti pouze duchov
ním a morálním směrem. Navíc, jak 
ukazuje praxe, tyto knihy začaly ve 
velkém měřítku napomáhat změně 
vektoru myšlení společnosti ze spo
třebitelského na duchovní, mravní a 
tvořivý.

Znalosti, které byly uvedeny v kni
hách, sjednotily na duchovním a 
morálním základu mnoho slušných, 
inteligentních, svědomitých a talen
tovaných lidí z celého světa, kteří 
se spojili na mezinárodní úrovni a 
založili Mezinárodní společenské 
hnutí ALLATRA (www.allatra.org). 
To výrazně usnadnilo možnost in
formovat lidi z různých koutů světa 
o blížících se hrozbách a rizicích, 
napomohlo získat a propojit slušné 
talentované vědce k vývoji nových 
a perspektivních vědeckých směrů 
na základě PRAPŮVODNÍ FYZI
KY ALLATRA. Tito lidé přišli do 
vědy se Ctí a Svědomím ne pro pe
níze nebo slávu, ale v zájmu vědy 
samotné, pro blaho společnosti a v 
zájmu vyšších humánních cílů. To 
je právě ten duchovní a intelektu
ální fundament nezávislé světové 
vědy, který v současných podmín
kách umožňuje rychlé řešení mnoho 
globálních problémů, hrozeb a rizik 
současné doby, včetně problémů 
planetární povahy.

Mezinárodní společenské 
hnutí ALLATRA 

www.allatra.org
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Výsledky vědeckých výzkumů v 
mnoha oblastech přinesly, na zákla
dě znalostí PRAPŮVODNÍ FYZI
KY ALLATRA, pochopení skuteč
né podstaty takových fyzikálních 
jevů jakými jsou: čas, prostor, hmo-
ta, gravitace, elektřina, magnetické 
pole, světlo a mnohých dalších. K 
dnešnímu dni, vzhledem k existující 
rozsáhlé informační základně a zku
šenostem s použitím PRAPŮVOD
NÍ FYZIKY ALLATRA v různých 
vědních oborech, mimo jiné v oblasti 
geofyziky (zejména v oblastech, kte
ré se týkají nových metod výzkumu 
v seismologii, vulkanologii a klima
tickém geoinženýrství), vznikla na
léhavá potřeba otevřeně poskytnout 
určité informace založené právě na 
znalostech PRAPŮVODNÍ FYZIKY 
ALLATRA. Toto mimořádné prohlá
šení je spojeno s naléhavostí hrozby 
nebezpečí v podobě mimořádné si
tuace způsobené přechodem planety 
Země do cyklu nezvratných změn 
klimatu a následných rizik a hrozeb 
pro lidstvo v příštích desetiletích 
(pozn. viz zpráva „O problémech a 
důsledcích globálních změn klimatu 
na Zemi. Účinné způsoby řešení da-
ných problémů“ Mezinárodního spo-

lečenského hnutí ALLATRA). Zejmé
na však má být nápomocno při řešení 
situací v současné globální společ
nosti cestou zdravého vyhodnocení 
vývoje událostí v blízké budoucnos
ti s přihlédnutím ke změnám, které 
vnáší lidé do společenských vzájem
ných vztahů.

Zpráva „PRAPŮVODNÍ FYZI
KA ALLATRA“ byla předložena 
k prvotnímu seznámení účastní
kům Mezinárodního společenského 
hnutí ALLATRA z celého světa s 
fundamentálními osnovami PRA
PŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA. 
Jedná se o pouhou „abecedu“ zá
kladů elementárních částic. Přesto 
je to dostačující k tomu, aby inte
ligentní lidé pochopili podstatu a 
důležitost této otázky a následným 
porovnáním těchto informací mohli 
vyvodit vlastní nezávislé závěry. Pro 
snadnější pochopení základů PRA
PŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA 
v procesu přezkoumání některých 
všeobecně uznávaných vědeckých 
teorií a faktů, byla v této zprávě spe
ciálně zavedena terminologie z knih 
Anastasie Novych, která charakteri
zuje základní pojmy.

O ZPRÁVĚ
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ZPRÁVA  
PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

HISTORIE OTÁZKY

Učení o Velké prázdnotě, o diskrétní 
(nespojité) struktuře hmoty a o nedě
litelných částicích bylo lidem zná
mo v různých dobách a kulturách. 
V dávných dobách bylo toto učení 
celistvé a odráželo duchovní a ma
teriální základy světa a člověka. Čím 
více tyto znalosti procházely priz
matem spotřebitelského sobeckého 
myšlení politického a náboženského 
fanatismu, tím více se jejich původ
ní smysl ztrácel a přibývalo záměn a 
zkreslování. 

Například na Východě věděli lidé o 
nedělitelných částicích již v dávných 
dobách. Díky duchovním znalostem 
měli představu o tom, že svět se sklá
dá z „Velké prázdnoty“ a ze „zrníček 
Po“ tisíce let předtím, než v soula
du s moderními názory „zakladatel“ 
atomové teorie, starověký řecký filo
zof Démokritos (přibližně 460   370 
př. n. l.) popularizoval v Řecku toto 
již dávno známé učení na Východě 
 o existenci malých neviditelných 

částic, ze kterých se skládají všech
ny okolní předměty. Ve starověku 
se tyto fundamentální nedělitelné 
částice nazývaly atomy. Starověké 
chápání atomu jako základu vesmíru 
je kvalitativně odlišné od moderního 
pojetí, ve kterém jsou atomy jen nej
menší částí chemického prvku. Jak 
je známo, starořecké slovo „atomos“ 
(řec. άτόμος) doslovně znamená "ne
dělitelný", tj. částice, která není děli
telná na menší části. Do starověkého 
Řecka tento pojem přišel z Východu.

Například, ve starověké Indii bylo 
slovo Atman (také Átma) používáno 
pro označení „jediného a nedělitel-
ného“.

V sanskrtu existoval také pojem 
jako „ánu“(„atom“), který sloužil 
k označení titulu nejvyššího tvůrce 
 Bráhmy (v překladu ze sanskrtu 
„Bráhma“ znamená „posvátná síla, 
přivádějící v děj“), o kterém se uvá
dí, že je jak nejmenší atom, tak i ne-
omezený všeobjímající Vesmír v tom 
smyslu, že se z něho skládá vše.

& V překladu z jednoho z nejstarších jazyků – sanskrtu slovo „Atman“ 
(Atma) původně znamenalo pojmy nehmotného charakteru: „duše, božská 
bytost, univerzální duchovní podstata, věčnost". Pojem „Atma“ byl 
používán v souvislosti s vysvětlením struktury světa jako celku od makro 
po mikro objekty.
Literatura:Filosofie: Encyklopedický slovník, hlavní redaktor A.A . Ivina – M. : Gardariki, rok 2004 ; Nová 
filosofická encyklopedie: .4. díl / hlavní redaktor V.S. Stjepin - M : Mysl, 2000-2001.

& V hinduismu je Bráhma - nepoznatelný princip Vesmíru, z jehož podstaty 
všechno vychází a všechno se k němu vrací. Je věčný, bez začátku a nikdy nekončící. 
V archaických pramenech byl Bráhma chápan také jako prvotní nejvyšší božstvo, 
odpovědné za akty stvoření (znovuzrození) – tvoření, zachování a zničení hmotné 
stránky všech věcí. 
Literatura : Filosofický encyklopedický slovník / hlavní redaktor L.F. Ilichev, P.N. Fedosejev , S.M. 
Kovalev, V.H. Panov - M: Sovětská encyklopedie, rok 1983 ;  Nová filosofická encyklopedie: .4. díl / hlavní 
redaktor V.S. Stjepin - M : Mysl, 2000-2001.

ATOMY
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(obyvatelé Sumeru a Babylonie) 
také považovaly Anu za nejvyšší
ho boha uctívaného ještě z dávných 
časů. Na začátku byl spojován s 
bohyní Ki. Do dnešních dní se za
choval na Východě (Indie, Čína, Ja
ponsko), termín „ki“, který znamená 
energie.

V Indii byly nejmenší částečky ves
míru nazvány paramanu (v sanskr
tu anu, paramanu – „nejjemnější“, 
„nejdrobnější“).  Tento význam se 
používal pro označení něčeho, co je 
nejmenším „stavebním blokem Ves-
míru“. V různých školách indických 
filozofických směrů zůstaly zacho
vány zmínky o tom, že každý z para
maṇu v neprojevené podobě obsahu
je charakteristické vlastnosti všech 
prvků, které se projevují v procesu 
vytváření hmotných svazků  skand
hy. V sanskrtu „skandha“ (v jazyku 
pali – „khandha“) znamená „hroma
da“, „spojení“, „svazek“, „agregát“ 
neboli v moderní řeči – „klaster“. Ze 
starých indických učení se můžeme 
dozvědět, že jedinečnou vlastností 
těchto částic je jejich nepropustnost 
a nejjemnější stav, díky čemuž jsou 

schopny pohybovat se podél a na-
příč Vesmírem v jediném okamžiku. 
Neměnné, nepostřehnutelné a ne-
dělitelné částice tvořily dočasné a 
viditelné objekty. Základ nedělitel-
ných částic a jejich spojení vytváří 
síla nehmotného charakteru. Při
čemž může být na jednom místě v 
prostoru velké množství paramaṇu. 
(Poznámka: viz dál ve zprávě o sku-
tečných a fantomových částečkách 
Po, o síle Allatu).

V různých sbírkách indické literatu
ry najdeme zrnka tohoto starobylé
ho východního učení, včetně sbírky 
„Vaišéšikasútra“, kde je zmínka o 
velmi malé částici, mající sférický 
tvar (parimandalya), která je kon
stantní, neměnnou a prvotní pří
činou věcí, nositelem „konečných 
rozdílů“, substrátem stálých kvalit 
a minimální jednotkou hmotných 
prvků. Podle starověkého učení jsou 
všechny věci složeny z „ničeho“, 
přičemž hranicí dělení hmotných 
věcí, elementárních částic vesmíru, 
je atom. Seskupení těchto nejmen
ších částic tvoří hmotu. Po pečlivém 
přezkoumání PRAPŮVODNÍ FY
ZIKY ALLATRA budou všechny 

& Starověký Egypt. Jedním z nejstarších bohů prvopočátku stvoření v 
egyptské mytologii byl Atum (Ra-Atum). Zajímavé je, že takto znělo slovo 
podle výkladu tlumočníků. Ve skutečnosti je přesně známo jen to, že se 
ve staroegyptském jazyce samohlásky písemně nezaznamenávaly. To znamená, 
že slovo Atum bylo vyobrazeno pouze znaky, které znamenaly souhlásky. Z 
mytologie je známo, že Atum symbolizoval prvotní a věčnou jednotu všeho 
jsoucího, že vznikl sám ze sebe, z prvotního chaosu v podobě hada. Obraz 
hada v pohybu v dávných dobách znamenal vlnovou strukturu nebo spirálu. V 
posvátné knize starých Egypťanů, kterou vědci nyní nazývají „Kniha mrtvých“ 
v kapitole 175 je zmínka o tom, že Atum říká Bohu Osirisovi o konci světa, kdy 
on vše, co bylo vytvořené, zase zničí a sám se opět promění v hada. Tvořící 
rukou Atuma byla Iusat -„nejvelebnější mezi těmi, kteří sestupují“). To je jedna 
z prvních dávných bohyň, uvedených v staroegyptské mytologii, pramatka všech 
bohů. Byla ztotožňována s posvátným stromem Života a Smrti. Ve starověkém 
egyptském umění byla vyobrazena jako žena se znakem AllatRa (kruh a srpek) 
na hlavě.
Literatura: Starověký svět. Encyklopedický slovník. 2 díly, V. D. Hladký,  - M: Centropoligraf, rok 1998; 
Hart, George. A Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, London: Routledge, 2006.



tyto starověké znalosti zcela srozu
mitelné a navíc podložené na úrovni 
moderní fyziky. Kromě toho, zpráva 
umožní zformovat celistvé chápání 
jejich podstaty a odstraní rozpory ve 
výkladech těchto prapůvodních zna
lostí, které byly charakteristické pro 
různé starověké školy Východu.

Je známo, že pradávná učení o ato
mech popularizoval na západě Dé
mokritos s jeho přívrženci. Dlouhá 
léta strávil cestováním po výcho
dě a studiem filozofií a posvátných 
znalostí různých národů. Žil v Indii, 
Babylonu a Persii, kde byly nashro
mážděny bohaté tisícileté zkušenosti 
duchovního dědictví lidské civili
zace, včetně představ o konstrukci 
světa a člověka, o Zemi, o vzdále
ných hvězdách, o Velké prázdnotě a 

Vesmíru. Démokritos byl rovněž ve 
východní Africe. Navštívil Etiopii a 
pobýval v Egyptě, kde měl možnost 
se seznámit se skutečnými poklady 
ve formě starověkých vědeckých 
a duchovních znalostí staroegypt
ské civilizace. Mluvil s egyptský
mi žreci  strážci tajemství starých 
manuskriptů. Je přirozené, že tyto 
prapůvodní znalosti získané při ces
tách na východ a jejich následná in
terpretace se bohužel neobešly bez 
vnášení vlastních pohledů, představ 
a chápání tohoto člověka. Přidáme
li k tomu ještě nepřesnosti překladu, 
kdy předávané informace procházely 
prizmatem tradičního prozápadního 
myšlení, snadno pochopíme, proč 
se v průběhu času do těchto starově
kých znalostí vneslo tolik zkreslení. 
A přesto…

& Podle koncepce starověkých řeckých filozofů Leukippa a Démokrita existují jen atomy a prázdno: 
„Celý svět prostupuje božská substance ze zvláštních atomů nejjemnějších vlastností“; „… částice této 
vzduchem prostupující substance“; „jen nedělitelné (atomy) a prázdný prostor jsou pravdou."
Literatura: Reální slovník klasických starobylostí. Hl. redaktor F. Ljubker, J. Geffken, E. Cibart – Lipsko: Teubner, 1914.

Literatura: Slovník antiky. Hl. redaktor J.Irmšer, R. Jone, překl. z něm. M.: Progress, 1989.

& „Podle atomistů, srážení atomů v prázdnotě vytváří vír, který byl začátkem stvoření světa. Myšlení bylo 
chápáno jako výsledek určitých pohybů atomů."

& Znalosti převzaté z dávných duchovních učení Východu (o Velké prázdnotě a nedělitelné částici, obsahující 
skutečné bytí, neničící a nevznikající) přepracoval Démokritos v učení „atomistického materialismu“:
• Začátek Vesmíru - atomy a prázdnota, všechno ostatní existuje pouze v mínění.
 • Dohodou je sladké, dohodou je hořké, dohodou je teplé, dohodou je chladné, dohodou je barva, ve skutečnosti 
jsou to jen atomy a prázdnota.
• Existují prvotní příčiny, nekonečné co do počtu, ale nedělitelné z důvodu jejich příliš malé velikosti. Jsou to 
minimální prvotní jednotky – atomy…
• Mohou se různá tělesa skládat ze stejných atomů? Ano, mohou. Tak, jako se píší různé knihy stejnými písmeny.
• Atomy jsou substance, které nepůsobí na jiné a také nepodléhají žádnému jinému působení. Jsou rozptýleny 
v prázdnu a po vzájemném přiblížení do sebe narážejí nebo zachycují jeden druhého a následně se z těchto 
konglomerátů atomů jedno jeví jako voda, druhé - oheň, třetí - rostlina, čtvrté - člověk.
• V počátečním chaosu atomových pohybů ve Velkém Prázdnu…vzniká vír.
• Existuje nespočet světů různých velikostí, objevují se z nekonečné prázdnoty, vznikají a zanikají…V některých 
světech neexistuje ani Slunce ani Měsíc, v jiných je Slunce i Měsíc, často větší než u nás a v dalších světech je 
jich zase velký počet. Vzdálenosti mezi světy nejsou stejné; kromě toho je v jednom místě více světů a v jiném 
zase méně. Některé světy jsou na začátku vývoje, jiné na jeho vrcholu a další již upadají. Na jednom místě světy 
vznikají, na druhém mizí… Některé světy nemají zvířata a rostliny, je tam nedostatek vláhy.
• Existují dva druhy poznání: jeden pravdivý, druhý temný. Temný zahrnuje zrak, sluch, čich, chuť, dotek. Pravdivé 
poznání je zcela odlišné od toho druhého.
Litertura: P. S. Taranov „120 filozofů. Život. Osud. Výuka. Myšlenky“: Universalní analytický průvodce dějin filosofie ve 2. dílech – Simferopol: 
Renome, 2005.

Démokritos z Abdér 
(Δημόκριτος; přibližně 

460 - 370 př. n. l.)

Leukippos z Milétu  
(Λεύκιππος;  

500–440 př. n. l.)
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V tomto učení byly atomy považová
ny za prvotní, „nejmenší nedělitelné, 
neproniknutelné, nemizící, nevzni
kající, neměnné, neobsahující v sobě 
prázdnotu“.

V současné době je Démokritos 
představován jako zakladatel atomo
vé teorie (učení o diskrétní struktu
ře hmoty) a materialistické filosofie. 
Nikde už ale nenajdeme zmínky o 
tom, že Západ tyto znalosti čerpal z 
dávného Východního učení. Jak se to 
obvykle v takových případech dělá, 
veřejně byl prohlášen „fakt“, že díla 
starověkého vědce se nedochovala. 
Zůstaly jen citace a kritika jeho my
šlenek, „torzo“ práce v podobě útrž
kovitých zmínek v dílech pozdějších 
antických autorů.

Nicméně, učení o nedělitelných čás
ticích, o diskrétní struktuře hmoty 
i nadále existovalo v různých filo
sofických školách, a to jak na Vý
chodě, tak i na Západě, přičemž ho 
každý vykládal po svém. Například 
na Východě bylo v VII.  IX. stole
tí učení o nedělitelných částicích, 
struktuře hmoty, prostoru a času 
známé v arabskomuslimském světě 
díky mutakallimum. Na Západě te
orii atomismu najdeme v dílech sta
rověkého řeckého filozofa Epikura, 
římského filozofa Titusa Lucrécia 
Carusa, v učeních o homoiomeriích 
(z řeckého slova ὅμοιος  podobný, a 
μέρος  část), starořeckého filozofa, 
matematika a astronoma Anaxagorá
sa, starořeckého přírodního filosofa 
Archeláose, v učení, přesněji řečeno 
matematické verzi atomismu, řecké
ho filozofa Diodora Krona, v práci o 
trojúhelnících starořeckého filozofa 
Platóna a tak dále. Každý, kdo pra
coval nad touto otázkou, považoval 
za nutné tyto znalosti vydávat za své 
a přidat k nim vlastní úvahy, často 
mylné. A tak byly znalosti následně 

předávány zkreslené, čímž přiváděly 
následující generace do světa iluzí a 
bludů. Věda se formovala pozorová-
ním vnějších projevů bez porozumění 
vnitřní podstaty procesů.

V XVI. století anglický filozof („za
kladatel anglického materialismu“), 
vlivný politik a lord kancléře  Fran
cis Bacon (15611626) vnesl, vy
cházejíce z teorie Démokrita, další 
zkreslení do podstaty těchto znalostí. 
Představil totiž hmotu jako aktivní 
a nezničitelnou za předpokladu, že 
neexistují žádné „cihličky“ materie. 
Tvrdil, že její dělitelnost by měla 
být, podle jeho názoru, nekonečná. 
Sobecké ambice tohoto člověka se 
dokonce projevují i při definování 
cílů vědy. Smysl vědy totiž spatřoval 
v posílení nadvlády člověka nad pří
rodou jako bezduchým materiálem, 
který by měl být použit člověkem. 
Podobné úvahy zřejmě nebudou no
vinkou pro ty, kteří se dobře vyznají 
v historii světové politiky a chápou, 
jak se v zákulisí světové politické 
„kuchyně“ připravují z klamů a lží 
události a politické „pokrmy“ pro 
národy tohoto světa. Není pochyb, že 
i dnes někteří politici považují svůj 
elektorát, tj. svůj lid, za pouhou bez
cennou bezduchou biomasu.

Dalším, kdo šířil tyto znalosti zpra
cované podle vlastního chápání a 
vnímání světa, byl například v XVII. 
století Pierre Gassendi (15921655) 
 francouzský filozof, kněz církve 
římské a profesor, který se zabýval 
historií (studiem starověkých textů), 
matematikou, astronomií a mechani
kou. Jeho práce o atomismu jsou ve 
skutečnosti pouhým převyprávěním 
atomismu Epikura v kombinaci s 
vlastním pohledem na svět, který se 
zakládal na tradičních teologických 
ideích jeho regionu a doby. Gassen
di zavedl pro Západ pojem moleku

Francis Bacon 
(1561-1626)

Epikúros (Επίκουρος;  
342/341  př. n. l., také 

Epikúros ze Samu 
– 271/270  př. n. l., 

Athény)

Anaxagorás 
(Ἀναξαγόρας; z 

Klazomen, přibližně 
500 — 428 př. n. l.)

Titus Lucretius Carus 
(okolo 99 př. n. l.  

– 55 př. n. l.)
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ly (latinské slovo "moles" zname
ná "hmota" s příponou pro tvoření 
zdrobnělin „cula“  „hmotička, čás
tice“), jako nejmenší částice hmo
ty, počátečního spojení atomů, které 
nabývaly nové vlastnosti. Je třeba 
poznamenat, že ve středověku byl na 
Západě latinský jazyk považován za 
jazyk vědy (jazyk teologů, právní
ků, lékařů), proto byla vědecká ter
minologie latinizována. Vzhledem k 
tomu, že slovo „atom“ bylo řeckého 
původu, bylo odstraněno a nahrazeno 
latinským slovem "korpuskule", což 
znamená „částice, tělísko“ („corpus
culum“, zdrobnělina latinského slova 
„corpus“ – „tělísko, částice, drob
né tělísko“). Tento termín znamenal 
nejmenší částici hmoty, nebo éteru. 
Takto se v XVII. – XVIII. století v 
přírodních vědách objevily atomis
tické (korpuskulární) teorie. Podle 
korpuskulární filosofie Gassendiho, 
jsou atomy nekonečně malé, neza
chytitelné a nezničitelné částice, ze 
kterých se skládají všechna tělesa. 
Mezi nimi je prázdný prostor, atomy 
na sebe navzájem působí, pohybují 
se a přivádí do pohybu a vytvářejí 
struktury  molekuly. Předpokládal, 
že atomy jsou základem všech věcí 
stvořených Bohem, věřil, že i světlo 
a teplo je složeno z atomů.

V této době, se objevila celá řada 
vědců, kteří studovali dochované sta
robylé poznatky o nejmenších neděli
telných částicích a diskrétnosti hmo
ty. Při vysvětlování uspořádání světa 
se o ně opírali, obdivovali je i kriti
zovali. Ale jejich vlastní interpretace 
těchto prastarých znalostí se tak či 
onak odrazila v jejich práci. Za zmín
ku stojí například italský fyzik, ast
ronom, filosof a matematik Galileo 
Galilei (1564  1642); italský mnich a 
filozof Giordano Bruno (15481600); 
francouzský filozof, fyzik a matema
tik René Descartes (15961650); ho

landský astronom, fyzik a matematik 
Christiaan Huygens (16291695), je
hož žákem byl německý filozof, fyzik 
a matematik Gottfried Leibniz (1646
1716); anglický fyzik Isaac Newton 
(16431727); irský chemik a teolog 
Robert Boyle (16271691) a mno
ho dalších. Samozřejmě, následující 
generace dostávaly informace o ne
dělitelných částicích z jejich prací a 
aplikovali je vycházejíc z představ 
a názorů své doby. Práce Gottfrieda 
Leibnize ovlivnily mnoho němec
kých vědců, mezi nimiž byl i němec
ký učenec – encyklopedista a mate
matik Christian Wolff (1679  1754), 
u kterého se v mladém věku učil i 
budoucí ruský učenecencyklopedis
ta světového významu, fyzik, che
mik a mineralog Michail Lomonosov 
(17111765) při svém zahraničním 
studiu v Evropě.

Michail Lomonosov ovlivněný pra
cemi různých vědců, včetně Roberta 
Boyle, vytvořil molekulárně kinetic
kou teorie tepla, atomistickokine
tickou koncepci o diskrétní struktuře 
hmoty a nejmenších nedělitelných 
částicích, které ve svém díle pojme
noval „elementy“. Ve své disertační 
práci „Elementy matematické che
mie“ píše: „Elementem je část tělesa, 
která neobsahuje jakékoli menší a liší
cí se od něho jiná tělesa… Korpusku
le je svazek elementů, které tvoří 
jednu malou hmotu." Lomonosov ve 
svých dílech popisoval stejné prasta
ré znalosti, jen podle svého chápaní. 
Například o principu zachování síly 
(energie) tvrdil, že se všechna tělesa 
skládají z korpuskulí  molekul, což 
jsou „svazky“ elementů, tj. atomů. 
Atomy jsou samy o sobě rotující ku-
lovité částice. V jeho dílech lze vy
sledovat stejné prastaré znalosti na
příklad v podobě tvrzení, že jedním 
ze základních principů vesmíru je 
rotační pohyb (poznámka: viz dále ve 

 Pierre Gassendi  
(1592-1655)

„Elementy matematické 
chemie“, disertační 

práce M. Lomonosova

 Michail Vasilijevič 
Lomonosov 
(1711-1765)

„Pokud děláš náročnou 
práci s obtížemi, obtíže 
pominou a to dobré 
zůstane.
Pokud ale děláš zlo s 
potěšením, až potěšení 
pomine, zlo zůstane“.  

M. V. Lomonosov
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John Dalton
(1766‒1844)

zprávě o spirálovitém pohybu). Mo
derní věda se o něm vyjadřuje takto: 
„Byl u počátku vzniku univerzálního 
zákona přírody a položil základy pří
rodovědy XIX. století… jeho práce 
v mnoha ohledech předběhly funda
mentální zákony objevené mnohem 
později a rovněž moderní představu 
o diskrétní struktuře hmoty."

Proč dnes lidstvo mluví o atomu ne 
jako o základní nedělitelné (nestruk
turované) částici hmoty, ale jako o 
nejmenší částici chemického prvku, 
která si zachovává jeho vlastnos
ti? Historie moderní vědy uvádí, že 
britský chemik, fyzik a přírodovědec 
John Dalton (17661844), jeden z 
nejznámějších učenců počátku XIX. 
století, obnovil atomismus a tím i 
pojem atom. Ve skutečnosti, i když 
tento člověk věděl o starověkém 
konceptu nedělitelných částic  ato
mech, zásadně zkreslil informace 
dávných učení, zejména pojetí pod
staty atomu pro budoucí generace. 
Budemeli mluvit jazykem moderní 
vědy, tak toto zkreslení můžeme při
rovnat například k situaci, kdy z dů
vodu nepochopení povahy a funkce 
použijeme termíny fyziky vysokých 
energií (pojem neviditelné bosony a 
jejich celočíselné spiny) pro vysvět
lení struktury běžných viditelných 
chemických sloučenin. Například 
 vezmeme chemickou sloučeninu 
vody (H2O) jako hmatatelnou látku 
a do její definice přidáme, že kyslík 
bude navždy pojmenován bosonem 
a vodík nazveme spinem. Je zde jas
ný nedostatek pochopení prastarých 
znalostí a snaha o použití znalostí o 
neviditelných fundamentálních pro
cesech pro hmatatelné jevy.

John Dalton se zachoval stejně. 
Snažil se vysvětlit chemii za pomo
ci starých atomistických koncepcí. 
Není divu, že jeho teorie byly plné 

rozporů. Například, v práci „Nový 
systém chemické filozofie“ v roce 
1808 (New System of Chemical 
Philosophy, 1808) napsal následu
jící definici: „Atomy jsou chemic
ké prvky, které nemohou být zno
vu vytvořeny, rozděleny na menší 
částice nebo zničeny kterýmikoli 
chemickými přeměnami. Chemické 
reakce jednoduše změní uspořádání 
atomů do skupin." A samotné che
mické reakce považoval za souvi
sející procesy spojování a rozpojo
vání atomů, aby vysvětlil skokové 
změny složení při přechodu z jedné 
sloučeniny do druhé. Uvedl termín 
„atomová hmotnost“, přičemž za 
jednotku hmotnosti vzal hmotnost 
atomu vodíku, navrhl systém che
mických znaků pro „jednoduché a 
složité atomy“ a tak dále.

Na jedné straně přispěly Daltonovy 
studie k rozvoji teoretické chemie 
a vytvoření chemického průmyslu, 
ale na druhé straně jeho definování 
atomu, které bylo následně všeo
becně přijato společností, zkresli
lo pojetí podstaty fundamentální 
nedělitelné částice hmoty. Když v 
XIX. století přišli vědci na to, že 
se „chemické atomy“ rozkládají 
na menší elementární částice, vy
volalo to změnu postoje nové ge
nerace, která začala vnímat tyto 
starověké znalosti jako primitivní 
filozofii, která nemá nic společné
ho s exaktními vědami. Nejedná se 
zde však jen o tohoto konkrétního 
vědce, nýbrž o pochopení podsta
ty, jak a proč došlo na konci XIX. 
a počátku XX. století ke zkresle
ní a zdiskreditování starověkého 
pojmu „atom“, „éter“ (jako pojmu 
souvisejícího s volnou energií), 
což vyvolalo v budoucích genera
cích všeobecnou nechuť ponořit se 
do studování těchto informací. To 
také vysvětluje, proč se nyní věda 

 John Dalton  
„Nový systém chemické 

filozofie“  
z roku 1808

„Pravda se odhaluje v 
tichu jen tomu, kdo ji 
hledá“

D. I. Mendělejev

Dmitrij Ivanovič 
Mendělejev 

 (1834 - 1907) 
 „Věda je pro 
člověka pouze tehdy 
blahodárná, pokud ji 
přijímá nejen rozumem, 
ale i srdcem“.
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dostala do slepé uličky v hlavních 
otázkách fyziky vysokých energií 
týkajících se průzkumu moderní 
fyziky makro a mikrosvěta.

Na konci XIX. a počátku XX. století 
byla učiněna celá řada významných 
objevů vědci, kteří na své vědecké 
dráze studovali díla minulosti a byli 
seznámeni s atomistickou koncepcí 
starých časů. Patří sem mimo jiné 
objev periodické soustavy chemic
kých prvků, který byl učiněn v roce 
1869 vynikajícím ruským učencem 
a encyklopedistou, chemikem, fyzi
kem Dmitriem Ivanovičem Mendě
lejevem (18341907), dále díla slav
ného německého teoretického fyzika 

a zakladatele kvantové fyziky Maxe 
Plancka (18581947) o tom, že vyza
řování a absorpce energie má diskrét
ní charakter (1900), a tak dále. Jsou 
to objevy, které lidstvo využívá do
dnes. Problém ale spočívá v tom, že 
se v této chvíli lidstvo při studiu mi
krosvěta dostalo na takovou úroveň 
vědy, kdy tyto vynálezy založené na 
vnějším pozorování nedávají smysl 
pro pochopení procesů odehrávají
cích se uvnitř pozorovaného systému. 
Pro učinění nových fundamentálních 
objevů totiž chybí prapůvodní zna
losti z minulosti, které jsou částečně 
uvedeny a proanalyzovány z pohledu 
moderních fyzikálních pojmů v této 
zprávě.

Max Planck; 
(1858‒1947)

V písemných pramenech z dávných 
dob nacházíme, spolu s koncepcí o 
základních nedělitelných částicích 
hmoty – atomech, také zmínky o 
nevyčerpatelném zdroji volné ener-
gie, která je popsána jako všudypří
tomná a všepronikající („není místo 
ve hmotném světě, kde by nebyla“), 
jedna z prvotních základů hmotného 
světa. Ve starověkých indických pra
menech dochovaných do našich časů 
ji nazývají „akaša". Ākāsa  sanskrt
ské slovo odvozené od ā + kāś, do
slova „záření dále“, „nekončící zá-
ření“, „osvětlený prostor“. 
(Literatura: The Pali Text Society's, Pali
-English Dictionary. Edited Davids Rhys, 
Stede William, London: 1921-1925). 

Dešifrování samotného názvu ukazu
je na fakt, že naši předkové věděli o 
vlastnostech tohoto nevyčerpatelné
ho zdroje energie, který po mnoha 
staletích následně objevil i srbský fy
zik a vynálezce Nikola Tesla (1856
1943). Ale o tom později.

V překladech starého textu do ev
ropských jazyků je význam pojetí 
akaša interpretován jako „to, co 
leží v základu“. V řeckém jazy
ce to doslova zní jako „podstata“ 
(ousia, tedy základní), v latinském 
překladu řecké slovo „podstata“ 
se zase spojovalo s pojmem „sub
stance“ (substantia), který byl vní
mán jako „základní začátek jevu“, 
hmota z hlediska jednoty všech fo
rem jejího pohybu, všech rozdílů 
a protikladů, vznikajících v tomto 
pohybu. Moderní slovníky uvádí 
definici slova „akaša“ jako pro
storové substance, z nichž vychází 
„začátek projevu“, „počáteční im
puls“.

Dochovaly se dokonce starověké 
zmínky o tom, že akaša má pouze 
jedinou charakteristickou vlastnost  
Zvuk (poznámka: viz kniha AllatRa, 
str.50). Přičemž Zvuk v podobě ne
slyšitelných, velmi jemných vibrací 
neprojeveného Zvuku (ve starých 
zdrojích je zmiňován jako Prvotní 
Zvuk), který je příčinou všech ná
sledných neviditelných a viditelných 

„Věda představuje 
jediný celek.  Její 
rozdělení na jednotlivé 
oblasti není způsobeno 
podstatou věcí, ale 
omezenou schopností 
lidského poznání.“    

Max Planck

„On (pozn.: člověk) si 
již dlouho uvědomuje, 
že veškerá vnímaná 
hmota pochází z prvotní, 
neuchopitelné jemné 
substance, která vyplňuje 
celý prostor – Akaši, neboli 
světlonosného éteru, který 
je ovlivněn Pranou, která 
dává život neboli tvořivé 
síly volající v nekonečných 
cyklech všechny objekty a 
jevy k životu.“

(úryvek z článku 
Nikoly Tesly „Největší 
vymoženosti člověka“, 
publikovaného v „New 
York American“ 6. 
července 1930)

Ākāsa - sanskrtské 
slovo odvozené od ā 
+ kāś, doslova „dále 
zářící", „nekončící 
záření“, osvětlený 
prostor.

O ÉTERU
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Vesmíru. Akaša – nosič kvality právě 
takového Zvuku a je popisován jako 
nekonečná, všudypřítomná podstata 
Vesmíru, která prostupuje vše, nemá 
hmotnou podobu, ale poskytuje zá-
klad pro mnohotvárnost věcí. Všech
ny objekty na světě jsou prostorové 
a od sebe oddělené právě proto, že 
jsou obklopeny akašou a vzájemně 
s ní působí. Projevem akaši je vše, 
co představuje kombinaci prvků, 
působí jako hmatatelné, slyšitelné a 
viditelné. Přičemž samotná akaša je 
tak tenká, že není vnímána lidskými 
smysly. V překladech starých indic
kých učení se píše o tom, že při pro
jevení světa byla jen tato substance, 
a když se globální cyklus ukončí, vše 
se přemění na akašu a další cyklus se 
začne zase s ní. 
(Literatura: V.I. Zorin Eurasijská moud-
rost od A do Z: filosofický lexikon / V.I. 
Zorin - Almaty: Sozdik-slovník, 2002).

Zmínky o akaši můžeme nalézt v 
dochované literatuře, která vypráví 
o učení starých indických filosofic
kých škol jako je Vaisheshika, Njá
ja Sánkhja a dalších, ve kterých se 
filosofové snažili čerpat ze starých 
znalostí, které se zachovaly z přede
šlých dob. Například v Sánkhja se 
akaša vykládala jako „způsobující“ 
akaša a „způsobená“ akaša a byly 
popsány důvody této transformace. 
Tyto znalosti jsou velmi zajímavé, 
pokud je člověk seznámen se zna
lostmi o prvotních procesech, které 
probíhají v ezoosmické mřížce.

Staří Řekové přebírali znalosti z 
Východu, zejména ze starověké In
die. Nevyčerpatelný zdroj volné 
energie pojmenovali jako „éter“ 
(řec.„αινηρ“ - zářivý). Aby zacho
vali smysl při překladu z indického 
jazyka u pojmu akaša, použili ter

mín „nekončící záření“, osvětlený 
prostor. V dávných dobách použil 
Aristoteles tento termín pro ozna
čení hmoty, která tvoří vše, včetně 
„toho, z čeho se skládá nebe a to, co 
je v nebi“. Je nutné ale objasnit, jak 
staří Řekově chápali pojem „nebe“. 
V řecké mytologii byl znám pojem 
„horní, čistá, průsvitná, zářivá vrstva 
vzduchu, stanoviště bohů“, na rozdíl 
od „spodní vrstvy vzduchu, kde je 
vše dočasné a konečné“. Proto pojetí 
éteru jako vzduchu nad mraky (horní 
vrstva vzduchu) mělo poněkud jiný 
význam. V souladu s tím znamenal 
éter, stejně jako akaša, všepronika
jící prostředí, jeden z kosmických 
prvků, který tvoří beztížnou substan
ci nebe a hvězd, nejjemnější prvotní 
látku, která není uchopitelná smy
slovým pozorováním. Slavní řečtí 
starověcí filosofové a přírodovědci 
popisovali starobylé znalosti každý 
po svém a často vydávali za svoji, 
na Východě již dobře známou staro
věkou informaci, jako perlu „svého 
učení“ o neviditelném světě.

Zmínky o éteru jako o nejjemnější 
prvotní látce nalezneme v učeních 
starověkých řeckých filozofů Ana
xagorása  matematika, astronoma 
a zakladatele aténské školy; mocná
ře, politika a filosofa Empedoclesa; 
řeckých filosofů Platóna a Aristo
tela (žák Platóna byl vychovatelem 
Alexandra Makedonského), kteří 
nazývali éter „pátým elementem“ 
(quintessence), nehmotnou substan
cí nebeské klenby a nebeských těles 
zaplňující nebeský prostor. U Aris
totela byl „pátý element“ (quinte
ssence)  éter základním kamenem 
jeho kosmologie, substancí všeho 
„nebeského světa“ (nebeských těles 
a jejich „sfér“). Dále bylo uvedeno, 
že pro éter je typický pouze jeden 
druh pohybu  prostorový pohyb v 
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kruhu (poznámka: viz ve zprávě 
pohyb ve spirále) na rozdíl od čtyř 
živlů (země, oheň, vzduch, voda) 
„pozemského světa“, které podlé
hají „vzniku a zničení“ (cyklické 
vzájemné přeměně) a je pro ně na
opak typickou vlastností přímočarý 
pohyb. 
(Literatura: Filosofický encyklopedický 
slovník. Hl. redaktor L. F. Iličjev, P. N. 
Fedoseev, S. M. Kovaljev, V.G. Panov – 
M.: Sovětská encyklopedie, 1983).

Jednou z nejvlivnějších antických 
filosofických škol byla škola stoici
smu, která se později stala populár
ní i v Římě. Hlavní zaměření dané 
školy byla fyzika (filozofie příro
dy), logika a etika (filosofie ducha). 
Fyzika se zakládala na filozofic
kých dílech Aristotela a kosmologii 
Hérakleita. Stoici pojmenovali nej
jemnější prapůvodní substanci pne
uma, ze které se skládá vše, a která 
ve všem působí. Podle jejich učení 
se po „světovém požáru“ všechno 
stává touto substancí. Pneuma byla 
považována za nejjemnější substan
ci, „dech života“, životní sílu, která 
prostupuje vesmírem a spojuje ho v 
jeden celistvý organismus. Podle je
jich učení má pneumatický systém 
své vlastní řídící centrum „vedoucí 
úsek“, které je v éteru (poznámka: 
viz dále o reálných (stacionárních) 
částečkách Po).

Zajímavé je, že pneuma původně 
v řečtině znamená „vanutí“, tj. pr

votní impuls (poznámka: viz dále 
o prvotním impulsu - proces ezoos-
mózy).  V kosmologii starověku 
z prvotního impulsu jako procesu 
se zrodí pohyblivá substance, tj. 
začíná první pohyb. Proto se slo
vo „pneuma“ také překládalo jako 
„hořící éter“, tedy energie éteru. 
Později se pojem „pneuma“ překlá
dal jako „dech“, potom – „duch“ 
odvozený od „vanout“, „dýchat“. 
Nyní je pojem „pneuma“ například 
v náboženství spojován se sférou 
ducha. V křesťanské teologii lze 
nalézt takové pojmy jako „pneuma 
hagion“, což znamená Duch Svatý 
a také učení o Svatém Duchu – pne
umatologie.

Gnosticismus a Hermetismus po
psal pneuma jako „prostředníka“: v 
kosmu  mezi světlem a tmou, vyš
šími a nižšími úrovněmi světa a v 
člověku  mezi tělem a duší (vzduš
ný obal duše). Gnostikové nazýva
li lidi, kteří byli pod vedením bož
ského pneuma – „pneumatiky“, na 
rozdíl od lidí, kteří byli pod vládou 
hmoty. V magických papyrech a u 
alchymistů byla pneuma charakte
rizována jako skrytá a tajemná síla, 
jejíž ovládání umožňovalo dosaže
ní určitých cílů, například dávala 
sílu proměnit jakýkoli kov ve zlato. 
Neoplatonisté považovali pneuma 
za prostředníka mezi hmotným a 
nehmotným světem, za obal duše, 
který ji chrání před znečištěním 
při dotyku s tělem a před přímým 

& „Zdá se, že název [prvního tělesa], který se dochoval z dob našich 
předků až do současnosti vypovídá o tom, že se i oni drželi [v tomto ohle-
du] stejné hypotézy jako my. Z toho je možné vyvodit závěr, že stejné pod-
něty k nám přicházejí opakovaně, ne jednou, ne dvakrát, ale nekonečně 
mnohokrát. To je také důvod domnívat se, že první těleso je odlišné od země, 
ohně, vzduchu a vody a je označeno jako horní místo, „éter“ (aithsr). Tedy ná-
zev, který mu stanovili s ohledem na skutečnost, že „vždy běží“ (aei thein) v 
pokračování věčného času.“
Literatura: Aristoteles. O nebi. Kniha 1. Překlad A. V. Lebedeva.
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vnímání na úrovni pocitů („duše 
vnímá otisky těl na pneumatickém 
obalu“). (poznámka: viz v knize 
AllatRa pojetí o sub-osobnostech).

(Literatura: Filosofický encyklopedický 
slovník. Hl. redaktor L. F. Iličjev, P. N. 
Fedoseev, S. M. Kovaljev, V. G. Panov 
– M.: Sovětská encyklopedie, 1983; Lei-
segang H., Pneuma Hagion. Der es Ge-
istbegriffs der sinoptischen Evangelien 
aus dergriechischen Mystik, Lpz., 1922; 
Verbeke G., Involution de la doktrine 
du pneuma du stolcisme a St.Augustin, 
Louvain - P., 1945; Saake H., Pneuma, v 
kn.: RE, Suppl., Bdl4, 1974).

Zmínky o éteru se dochovaly i v le
gendách o bozích. Podle starořecké 
mytologie byl Éter synem prvotní 
věčné tmy Ereba (název se překlá
dá z řečtiny jako „tma“) a bohyně 
Nyx (z řeckého „nyx“ znamená 
„noc“). Věřilo se, že Nyx je jedna 
z hlavních potencí tvořící vesmír a 
její obydlí je umístěno v propasti 
Tartaru. Éter byl představován jako 
hořící vzduch, ve kterém se točí 
hvězdy a žijí bohové (poznámka: 
viz dále téma o ezoosmické mem-
bráně). V dávných dobách byl éter 
chápán jako to, co odděluje neko
nečný svět boha od dočasného a 
hmotného světa. Věřilo se, že skrze 
éter prosakovala síla, která vytvá
řela a spouštěla všechno viditelné i 
neviditelné v tomto hmotném svě
tě, a také to, co lidé nazývají „ži
votem“. Díky znalostem uvedeným 
v PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLA
TRA se tyto informace už nezdají 
legendami. Znalost základních in
formací dává jasné pochopení toho, 
že to jsou přirozené procesy tvořící 
základ vesmíru.

Znalosti o univerzálním, všepro
stupujícím éteru jako o nosiči ja

kýchkoli interakcí v hmotném svě
tě, byly uchovány i v následujících 
obdobích. Téměř každý, kdo se za
jímal o starověké znalosti z oblasti 
nedělitelných elementárních částic 
– atomů, narazil i na informace o 
nevyčerpatelném zdroji energie  
éteru, kterou chápal v souladu pro 
svoji dobu typickým dominant
ním pohledem na svět. Byly jimi 
Giordano Bruno, René Descartes, 
Christian Huygens, Isaac Newton, 
Leonard Euler, Michail Lomono
sov, Dmitrij Mendělejev, a mnozí 
další.

Například fyzik a matematik René 
Descartes popisuje ve svém slav
ném díle „Dioptrika“ („La Di
optrique“, 1637)  ideu éteru jako 
nosiče světla. Christian Huygens ve 
své práci „Traktát o světle“ («Trait 
de la lumiere», 1690) popisuje vl
novou teorii světla, která vyjadřuje 
klíčovou myšlenku: světelné vlny 
jsou pružné impulzy v éteru. Isa
ac Newton (16421727) ve svém 
hlavním díle „Matematické zákla
dy přírodní filozofie“ („Philoso
phia Naturalis Principia Mathema
tica“, 1687), ve kterém se pokusil 
shrnout výsledky výzkumů svých 
předchůdců, také zmiňuje o těchto 
znalostech známých už ve starově
ku. A to zejména o okamžitém pů-
sobení jednoho tělesa na druhé na 
dálku prostřednictvím prázdného 
prostoru bez pomoci hmoty. Tuto 
informaci Newton předložil jako 
jeho vlastní ideu působení na dál
ku. Také ve svém výkladu neopo
menul zmínit prapůvodní znalosti o 
„prvotním impulsu“ v souvislosti s 
představou božského původu světa. 
Velký matematik, inženýr a fyzik 
XVIII. století, který zásadně napo
mohl k rozvoji těchto věd  akade
mik Leonhard Euler ( 17071783) 

 René Descartes  
„Dioptrika“ 

 („La Dioptrique“, 
1637)

 Christian Huygens 
„Traktát o světle“ 

(«Trait de la lumiere», 
Leiden, 1690)

Isaac Newton 
(1642-1727) 

„Matematické základy 
přírodní filozofie“ 

(„Philosophiæ 
Naturalis Principia 

Mathematica“, 1687)
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ve svých dílech popisuje, že všech
ny optické, elektrické, magnetické 
a jiné jevy se dají vysvětlit jako 
výsledek interakcí „hrubé“ hmoty 
a „jemné“ substance (méně hustá, 
ale více pružná)  éteru. V té době 
známé jevy se snažil vysvětlit vib
racemi éteru.

V XVIII., XIX. a dokonce i na po
čátku XX. století, v období rych
lého rozvoje experimentální vědy 
(její výsledky moderní věda po
užívá dodnes) byl éter jedním z 
ústředních témat diskusí fyziků, 
matematiků, chemiků a výzkum
ných pracovníků z jiných oborů. 
O světovém éteru mluvilo a psalo 
mnoho vynikajících vědců. Napří
klad anglický fyzik a matematik Ja
mes Maxwell (1831  1879)  jeden 
ze zakladatelů statistické fyziky a 
zakladatel klasické elektrodynami
ky. Díky modelovým představám 
o éteru a přítomnosti pradávných 
znalostí o tomto konkrétním světo
vém prostředí, přišel na teorii elek
tromagnetického pole. Maxwell 
věřil, že napětí elektrického pole je 
spojeno s pružným napětím v éteru 
a magnetická indukce souvisí s jeho 
pohybem v podobě víru. V „Pojed
nání o elektřině a magnetismu“ („A 
Treatise on Electricity and Mag
netism”, 1873) napsal následující: 
„Nyní nemůžeme pochopit pohyb 
(pozn.: interakce) v čase jinak, než 
jako let hmotné substance skrze 
prostor nebo jako stav pohybu nebo 
napětí v prostředí, které už existuje 
v prostoru… Ve skutečnosti, po
kud se energie nepřenáší z jedno
ho tělesa do druhého v čase, musí 
existovat prostředí nebo látka, 
ve kterém se tato energie nachá
zí poté, co opustila jedno těleso a 
ještě nedosáhla druhého… Proto 
všechny tyto teorie (pozn.: vlnové 

interakce a elektromagnetismus) 
vedou k pochopení prostředí, ve 
kterém toto šíření probíhá. A pokud 
přijmeme toto prostředí jako hypo
tézu, myslím, že by mělo zaujímat 
významné místo v našem výzkumu, 
především ve snaze vytvořit si před
stavy jeho působení ve všech jejích 
detailech, což je i mým prvořadým 
cílem v tomto pojednání.“

Problematikou éteru se zaobírali i 
další vědci. Kupříkladu anglický 
fyzik a chemik Michael Faraday 
(17911867), zakladatel moderního 
pojetí „silového pole“ v elektrody
namice, autor řady významných ob
jevů, včetně zákona elektromagne
tické indukce, zákona elektrolýzy, 
atd., německý fyzik Heinrich Hertz 
(18571894), jeden ze zakladatelů 
elektrodynamiky, který experimen
tálně potvrdil existenci elektromag
netických vln (díky jeho práci a 
práci jeho kolegů následně vzniklo 
rádio), dále například holandský fy
zik Hendrik Lorentz (18531928), 
jehož významné práce jsou zamě
řeny na elektrodynamiku, statistic
kou fyziku, optiku, teorii záření a 
atomovou fyziku. Ten spojil kon
cepci nepřetržitého elektromagne
tického pole s pojmem diskrétních 
elektrických nábojů, které jsou 
součástí hmoty. Nebo slavný fran
couzský matematik, fyzik, astro
nom a filozof Jules Henri Poincaré 
(18541912), který použil ve svých 
dílech koncepci o světovém éteru a 
poukázal na to, že jej (éter) nikdy 
nebudeme schopni detekovat expe
rimentální cestou, jak se tvrdilo už 
ve starověku. V dávných dobách 
se sice poukazovalo na to, že tato 
substance je pro lidi nedostupná, na 
druhou stranu se ale upozorňovalo 
na to, že pokud známe její podsta
tu, je možné získat nevyčerpatelný 

James Maxwell 
(1831-1879)

 Michael Faraday 
(1791-1867)

Hendrik Lorentz 
(853-1928)

 Jules Henri 
Poincaré  

(1854-1912) 

Heinrich Hertz 
(1857-1894)
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se stala předmětem pozornosti po
litických a náboženských vůdců a 
bohatých lidí různých epoch, kteří 
do těchto studií náruživě zapojova
li nejlepší mozky své doby, finan
covali jejich výzkumy, motivovali 
nebo alespoň nebránili slavným 
vědcům, aby zkoumali otázky týka
jící se éteru.

V období nových objevů ve fyzice 
bylo toto všudypřítomné prostředí 
vnímáno jako základ základů stej
ně jako v dávných dobách. Kromě 
toho se ve světle nových chápání té 
doby éter také posuzoval jako nosič 
světla a elektromagnetických inte
rakcí. Došlo se k závěru, že právě 
éter napomáhá přenosu elektromag
netického záření, díky kterému rov
něž vznikl dnes běžně užívaný vý
raz „vysílat z rozhlasového éteru“.  
Byla to doba velkých objevů ve fy
zice. Jak uvádějí lidé té doby: „Ná
pady doslova kroužily ve vzduchu“. 
Všechny tyto fundamentální objevy 
se rychle rozvíjely a získávaly vý
znamná experimentální potvrzení, 
až do určité doby…

Nečekaně na začátku XX. století 
byly všechny výzkumy o éteru pře
rušeny. Mnohým vědcům, kteří ob
hajovali teorii éteru, bylo zastave
no financování, byly jim vytvářeny 
různé umělé překážky, jako napří
klad uzavření laboratoří a snižování 
počtů vědeckých pracovníků, což 
mělo za následek potíže při hledání 
nového zaměstnání propuštěných 
vědců, atd. Zároveň s tím začala v 
médiích masivní diskreditace éteru, 
jako jednoho ze základních pojmů 
teoretické fyziky. Proč se výzkum 
ohledně éteru, na jehož základě 
slavní vědci XIX. století vybudo
vali jejich základní teorie a získali 
opravdu převratné experimentální 

údaje o unikátní podstatě elektro
magnetismu, náhle přerušil? A proč 
se následně fyzikové, kteří se třeba 
jen zmínili o éteru v rozhovoru s 
kolegy, označovali za lháře a jejich 
teorie za bláboly, bez ohledu na je
jich vědecké zásluhy i přesto, že je
jich úvahy byly správné? Co se v té 
době skutečně stalo?

„Viníkem“ toho všeho byl pravdě
podobně slavný srbský fyzik, prů
kopník elektřiny vysokého napětí, 
talentovaný inženýr a vynálezce 
Nikola Tesla, který našel způsob, 
jak experimentálně získávat nevy
čerpatelnou energii z éteru. Jeho 
specializací byla elektrotechnika 
a hlavním vědeckým zájmem byla 
studie týkající se generování a bez
drátového přenosu energie na dál
ku. Ne náhodou představovaly jeho 
nápady, na první pohled, neskuteč
nou realitu pro lidstvo. Například 
bezdrátové noční osvětlení lodí, 
srovnatelné s denním světlem, které 
plují v oceánu pomocí volné ener
gie odebírané z atmosféry (přesněji 
z éteru). Pokud by byly tyto vyná
lezy uvedeny do praxe, poskytly by 
možnost pochopit mnohé události 
a tajemství starověku, faktů zjiště
ných v průběhu archeologických 
výzkumů a objevů, které nezapa
dají do rámce tradičního vysvětlení 
historie, života a technologických 
výdobytků dávných lidí. To by dalo 
odpovědi na mnohé otázky. Napří
klad, jak staří Egypťané realizovali 
výstavbu a dekorace uvnitř pyramid, 
aniž by používali metody osvětle
ní známé moderním lidem? Díky 
jaké síle dávní lidé mohli ovlivňo
vat gravitaci a přesouvat megality a 
budovat z nich celá města? K čemu 
byly určeny „kosmodromy“, jako 
například starověká terasa Baalbek 
v Libanonu? Odkud měli předkové 
afrického kmene Dogonů přesné 

 Nikola Tesla
 (1856-1943)

„ Náš svět je ponořen 
do ohromného oceánu 
energií, letíme v 
nekonečném prostoru 
ohromnou rychlostí. 
Kolem se vše otáčí a 
pohybuje – všechno 
je energie. Před námi 
stojí veliký úkol – najít 
způsoby získání této 
energie. Pokud bude 
lidstvo čerpat z tohoto 
nevyčerpatelného 
zdroje, bude se 
pohybovat dopředu 
gigantickými kroky“. 

Nikola Tesla, 
deníky, 

rok 1891

„Velká tajemství 
našeho bytí ještě 
čekají na svá 
odhalení, dokonce 
ani smrt nemusí být 
koncem“. 

Nikola Tesla

„ Čin i toho 
nejdrobnějšího tvora 
vede ke změnám v 
celém vesmíru.“ 

Nikola Tesla
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informace o hvězdě Sirius a jejím 
systému a jaký zdroj energie je nut
ný k tomu, aby bylo možné doletět 
(bezpečně) na kosmické lodi k této 
nebo jiným hvězdám?

Tesla dosáhl vynikajících výsled
ků ve svých výzkumech a snil o 
tom, že jeho vynálezy a volná ener
gie budou k dispozici všem lidem, 
což by přirozeně značně usnadni
lo a zjednodušilo život celého lid
stva a přivedlo civilizaci na novou 
úroveň technologického vývoje. 
Ale problém byl v tom, že finan
cování jeho myšlenek, výzkum a 
provoz laboratoře se uskutečňoval 
prostřednictvím peněz amerických 
průmyslníků, kteří měli jiný pohled 
na svět a jiné cíle. Jejich záměrem 
nebyla bezplatná distribuce energie 
pro všechny a vytvoření duchovní 
a morální světové společnosti, ale 
čistě obchodní zájmy a formování 
konzumní společnosti, ve které by 
oni a jejich potomci měli nad lidmi 
neomezenou moc. Ne náhodou se 
léta 18951904 nazývají obdobím 
revolučních změn ve fyzice. Léta 
1892 až 1905 považujeme za vrchol 
nejvýznamnějších objevů Tesly. 
Nicméně jeho „strategická chyba“ 
spočívala v tom, že prvním, komu 
ukázal svoje nejdůležitější objevy, 
byli ti, kteří sloužili záměru vytvo
ření konzumní společnosti. Tyto 
vynálezy a s nimi související možné 
důsledky a vyhlídky pro lidstvo na
tolik šokovaly americké finančníky 
a průmyslníky, že z obavy o ztrá
tu svých příjmů a moci nad lidmi, 
podnikli nejen okamžité a zásadní 
kroky, které vedly nejen k náhlé
mu zastavení financování projektů 
Tesly, ale také udělaly vše pro to, 
aby takový pojem jako éter „jednou 
provždy“ zmizel z fundamentální 
nauky  fyziky. Příběh Nikoly Tes
ly není určitě jediný. Podobné vy

nálezy mohl vytvořit kdokoli jiný, 
neboť věda té doby se skutečně 
přiblížila k významnému milníku, 
který otevíral fantastické vyhlíd
ky pro lidskou civilizaci. Ale tento 
konkrétní příběh se bohužel odrazil 
na vědě obecně jako celku a co je 
nejdůležitější – na její budoucnosti. 
Nikola Tesla tak nevědomky zmra
zil, na celé století, výzkum otázky 
získání volné energie z éteru tím, 
že uspěchal demonstraci revoluč
ní technologie těm, kteří by kvůli 
epochálnímu vynálezu mohli přijít 
o spoustu peněz, moc nad lidmi a 
„světovou nadvládu“.

Od roku 1905 se v oblasti vědy 
začalo cílevědomé ničení teorie o 
éteru. Ne náhodou se rok 1905 za
psal do historie fyziky jako „Rok 
zázraků“ (v latině Annus mirabilis; 
zajímavý fakt pro lidi, kteří znají: 
v anglické literatuře název „Annus 
mirabilis“ se většinou používá ve 
vztahu k roku 1666). V důsledku 
nekalých praktik světových průmy
slníků a magnátů urychleně kandi
duje na vědecký Olymp světového 
významu řada „osobností“, jejichž 
jména se začínají propagovat po ce
lém světě a oni na oplátku začínají 
zaměňovat pojetí o éteru a odvádět 
výzkum ve fyzice jiným směrem. 
Například v roce 1905 všem známý, 
tehdy 26 – ti letý Albert Einstein (v 
té době už švýcarský občan, člen 
patentového úřadu), zveřejňuje čty
ři články ohledně nejdůležitějších 
směrů, které byly v centru pozor
nosti fyziků po celém světě. Mezi 
nimi například práci „K elektrody
namice pohybujících se těles“ („Zur 
Elektrodynamik bewegter Körper“, 
1905), kde Einstein představuje 
speciální teorii relativity. Přičemž 
se jeho práce publikují v prestiž
ním fyzikálním časopise Němec
ka „Anály fyziky“ («Annalen der 

Albert Einstein   
„K elektrodynamice 

pohybujících 
se těles“ („Zur 
Elektrodynamik 

bewegter Körper“, 
1905)

 Fyzikální časopis 
Anály fyziky 

(«Annalen der 
Physik»), ve kterém 
se publikovaly práce 

A. Einsteina  

 Albert Einstein  
(1879-1955)



Physik»). V té době byla elektrody
namika velmi populárním tématem 
a přitahovala pozornost mnoha lidí 
a to zejména z důvodu teoretických 
a experimentálních objevů Nikoly 
Tesly a řady významných učenců té 
doby působících v oblasti elektřiny 
a magnetismu.

Speciální Einsteinova teorie re
lativity obsahovala přezkoumání 
představ o času a prostoru ve fy-
zice. Jeho názory byly prezento
vány jako, do značné míry „nezá
vislé“ na tehdejších teoriích, které 
se zakládaly na teorii o éteru. Na
příklad, pokud slavný holandský 
teoretický fyzik, nositel Nobelovy 
ceny za fyziku Hendrik Lorentz a 
významný francouzský matematik 
a fyzik Henri Poincaré považovali 
všechny nové efekty dynamickými 
vlastnostmi éteru, tak „Einsteinova 
teorie relativity“ toto všechno pře
váděla z dynamiky do kinematiky 
a eliminovala pojem éteru. Mladý 
vědec začal tvrdit, že všechno, co 
bylo považováno za vlastnosti éte
ru je „ve skutečnosti“ projevem 
objektivních vlastností prostoru a 
času a obecně není vhodné zahrno
vat pojem éteru jen pro to, aby bylo 
možné prokázat nemožnost jeho 
pozorování. Jinak řečeno, Einstein 
znehodnotil ve svých dílech jak po-
jem éteru, tak i pojmy absolutního 
pohybu a absolutního času, které 
se na něm zakládají (poznámka: 
Více informací o absolutním čase 
a pohybu v knize „Ezoosmóza“). 
Teorie relativity nebyla ve vědě nic 
nového. Dávno před zveřejněním 
Einsteinovy publikace zformuloval 
Henri Poincaré ve svém díle „Mě
ření času“ („La mesure du temps“, 
1898) obecný a univerzální princip 
relativity pro elektromagnetické 
jevy. Ale problém bylo, že Lorentz 
a Poincaré byli zastánci teorie o 

éteru, která se nehodila těm, kteří 
se podíleli na zničení tohoto pojmu 
v oblasti vědy na základě pokynů 
mocných finančníků.

Skutečnost, že se toto tajné spiknutí 
záměrně, systematicky a všemož
nými způsoby uvádělo do praxe a 
do všech oblastí života, potvrzuje 
řada faktů. Na začátku se největ
ší vědci té doby vyhýbali otázkám 
vyvolaným „novou teorií“ buď re
lativním mlčením, nebo se omezo
vali na pouhé odborné připomínky 
typu, že těmito problémy se zabý
vali již dříve jiní vědci a výsledky 
jejich výzkumu byly sice platné, 
ale pouze za určitých podmínek. 
Později se však fyzici rozdělili do 
dvou skupin: na ty, kteří byli za
stánci nové teorie a ty, kteří hájili 
koncept o éteru. Výsledkem vzá
jemného štvaní vědců a umělého 
rozkolu v jejich řadách, bylo ofi
ciální prohlášení v září roku 1920. 
Na sjezdu 86. Kongresu Svazu 
německých přírodovědců a lékařů 
v Bad Nauheimu (Německo) bylo 
oficiálně oznámeno, že takový po
jem jako éter byl nakonec zrušen. 
Čas a místo nebylo vybráno náhod
ně (prvotřídní evropské středisko 
Bad Nauheim, které se nachází 
na území Hesse, 38 km od Frank-
furtu nad Mohanem). (Poznám-
ka: viz informace z knihy Sensei 
ze Šambaly. 4. díl). Vědci té doby 
si byli vědomi, že toto tvrzení ve 
skutečnosti zrušilo mnoho dolože
ných teorií fyziky, bez poskytnutí 
řádných protidůkazů a vysvětlení. 
Prakticky se od té doby začalo ve 
vědecké komunitě pracovat s naří
zenými vzory od tvůrců konzumní 
společnosti, kteří tak rozdělovali 
vědce do dvou táborů: „slepých“, 
kteří nemohou vidět zjevná fakta a 
„němých“, kteří vědí, ale bojí se o 
tom mluvit.

Hendrik Lorentz 
řekl: „…vážitelná 
hmota je absolutně 
propustná, a právě v 
místě každého atomu 
existuje současně 
éter, což je zřejmé, 
když pozorujeme 

atomy jako místní 
modifikace éteru." 

Z knihy P. S. 
Kudrjavceva 

„Historie fyziky“, 3. 
svazek, 1971

Bez ohledu na potíže 
při našem úsilí si 
vytvořit představu 
o struktuře éteru, 
nepochybuji o tom, 
že meziplanetární a 
mezihvězdné prostory 
nejsou prázdné, 
ale naplněné 
materiální substancí 
nebo tělesem 
nejrozsáhlejším a 
myslím, že i nejvíce 
homogenním, jaké 
si jen můžeme 
představit.

Z článku „Éter“, 
James Maxwell. 

Encyklopedie 
Britannica, 9. 

vydání, rok 1878

Jedním z 
nejúžasnějších 
objevů fyziky, který 
byl vyhlášen za 
posledních několik 
let je ten, že hmota 
neexistuje.

Z knihy 
Henri Poincaré  

„O vědě“
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Zároveň mocnáři pomocí médií 
soustřeďovali pozornost mas na 
tvrzení o „pravdivosti teorie rela
tivity“ a vnucovali názor, že éter v 
podstatě neexistuje. Za velké pod
pory se popularizovaly knihy a 
vystoupení lektorů, kteří hovořili 
o nové teorii relativity jednostran
ně, z pohledu zřejmé a jednoznač
né skutečnosti. To také sehrálo 
významnou roli při znehodnocení 
znalostí o éteru. Řečeno moder
ním jazykem  světoví manipulá
toři použili známou technologii 
ovlivňování mas prostřednictvím 
masmédií, jejímž výsledkem bylo 
zničení určitého veřejného mí
nění a jeho záměna za falešné, 
které je přesným opakem toho 
skutečného, ale je velmi výhod
né pro zainteresované mocnáře. 
Později se tento postup stane ve
řejně známou metodou a dostane 
název „Overtonova okna“ („Over
ton windows“). Její význam spo
čívá ve speciálním informačním 
zpracování veřejného vědomí, 
počínaje fází vnímání myšlenky 
jako zásadně „nepřijatelné“ (na
příklad je v rozporu se společen
ským uspořádáním, starověkými 
znalostmi, postuláty, tradičními 
postoji, etickými a morálními vše
lidskými normami) a postupně se 
přesouvá až do fáze nejen veřejně 
„přijatelné myšlenky“, ale dokon
ce až k vytvoření nového neměn
ného pravidla pro společnost na 
tomto falešném základu. (Fáze in
formačního zpracování společen
ského vědomí podle technologie 
„Overtonova okna“: nemožnost 
přijetí falešné myšlenky  radikál-
ní pohled na tuto myšlenku  mi
nimálně přijatelný pohled na tuto 
myšlenku  maximálně rozumný 
pohled na tuto myšlenku  nejpo-
pulárnější pohled na tuto myšlen
ku  zavedení pravidla do života).

Všechny tyto otřesy ve vývoji fy
ziky jsou smutné, ale nikoli náhod
né. Toto je jen částečný obraz toho, 
co se v té době globálně odehráva
lo ve veřejném vědomí pod vlivem 
aktivní činnosti skupiny finanční
ků, kteří snili o světové nadvládě. 
Vždyť právě tehdy ve světě dochá
zelo k masivnímu ničení duchov
na, morálky, uměle se vytvářela 
konzumní společnost. Rychle se 
vytvářely mezinárodní koncerny, 
nadnárodní korporace, soukromé 
monopoly a světový trh orientova
ný na upevnění a rozvoj idejí maso
vé spotřeby konzumní společnosti. 
Ve světové společnosti se formoval 
člověkspotřebitel, jehož vědomí 
se už od raného dětství nastavova
lo na materialistické a sobecké vní
mání světa, spotřebitelský postoj k 
životu a osobní prospěch. Smysl 
života se stavěl na falešném zá
kladě (touha neustále zvyšovat své 
příjmy a bohatství, kariérní růst, 
obhajování egoistických ambicí), 
který v konečném důsledku nepři
nášel hledanou vnitřní svobodu a 
štěstí. Samozřejmě, že toto egois
tické myšlení člověkaspotřebitele 
po takovém masovém zpracování 
vědomí nepřijímalo s vážností zna
losti minulosti, včetně těch, které 
byly dříve považovány za posvát
né a chráněny jako důležité pro 
lidstvo a předávány z generace na 
generaci po tisíciletí. Člověku bylo 
těžké si představit, co je to absolut
ní prázdnota, pokud není naplněna 
ničím hmotným. Bylo mu těžké 
vyjít za rámec hmotného vnímání 
světa, který mu postavili jako od
dělovač ve vědomí, aby nepoznal 
více a nestal se náhodou dalším 
Teslou, Planckem nebo Maxwel
lem.

V důsledku toho se výzkum vlast
ností éteru a vývoj této perspektiv

Neodkládejte péči 
o veliké a věčné na 
potom, až uspokojíte 
své základní 
potřeby. Mohlo by 
být příliš pozdě, 
neboť vkládáme 
materiální blaho do 
rukou lidí, jejichž 
ideálem je „chleba a 
podívaná“. 

V. I. Vernadsky

Nejenže stále 
objevujeme nové jevy, 
ale i v těch, které 
byly považovány 
za dobře známé, 
se nám otevírají 
nečekané aspekty. 
Ve volném éteru 
zákony zachovávají 
svou majestátní 
jednoduchost; ale 
hmota se v pravém 
slova smyslu zdá být 
čím dál tím složitější; 
vše, co se o ní říká, 
má vždy jen přibližný 
význam a naše vzorce 
neustále požadují 
nové a nové členy.

Z knihy  
Henri Poincaré  

„O vědě“

Vítězství kteréhokoli 
vědeckého názoru 
a jeho zahrnutí 
do obecného 
světonázoru, stále 
ještě nedokazuje jeho 
pravdivost.

V. I. Vernadsky
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ní oblasti fyziky zastavil na víc než 
století. V prioritních oblastech vědy 
zůstalo jen to, co dávalo vojenskou 
převahu a přinášelo příjmy oligar
chům. V současné době existují po
zůstatky minulých znalostí o éteru 
jen v rámci tradičního výkladu vědy 
nebo na úrovni filosofických úvah 
„o primitivních znalostech minu
losti“, včetně zkreslení a nepocho
pení podstaty nebo jsou řazeny do 
kategorie „starověké okultní inter
pretace“.

Co můžeme v dnešním světě vy
sledovat v důsledku ztráty staro
bylých znalostí o nevyčerpatel
ném zdroji energie (éteru, akaši, 
ezoosmické mřížce)? Tvrdou 
konkurenci při honbě za získá
ním neobnovitelných zdrojů ener
gií na planetě, které vyústí často 
až do vojenského konfliktu, ex
panze nadnárodních společnos
tí, bezlítostného rozdělování lidí 
na „vaši a naši, své a cizí“ a boje 
bez pravidel za moc na spotřebi
telském trhu. Zdroje uhlovodíků 
se staly trumfem v politických a 
ekonomických otázkách konzum
ní společnosti. Dnešní civilizace, 
ve které peníze masivně ovládají 
mysl lidí, dospěla ve svém vývo
ji do slepé uličky a ke globálním 
problémům v důsledku ztráty du
chovních a morálních hodnot. A 
to vše se děje právě teď, v době, 
kdy se globální přírodní katastro
fy zrychlují, nabírají na tempu 
i síle a kdy jsou znalosti o éteru 
nezbytné pro přežití lidstva jako 
samotný vzduch. Pomocí peněz 
je možné přinutit vědce mlčet, 
ale není možné udržet narůstající 
hněv přírody!

V dnešní společnosti se díky mé
diím zakořenil výraz „energetic

ká krize“, kterým mocnáři ospra
vedlňují eskalaci mezinárodního 
vojenského a politického napětí, 
války a různé pokusy o zniče
ní „přebytku“ populace. Ale jen 
málo lidí přemýšlí o tom, co se 
ve skutečnosti skrývá za „ener
getickou krizí“ a proč byla tato 
myšlenka tak pevně zakotvena do 
oblíbeného veřejného mínění jako 
standardní omluva? Koneckon
ců, dnes existuje řada způsobů, 
jak vyrábět elektřinu bez použi
tí zdrojů uhlovodíků. Proč o tom 
oficiální zdroje mlčí? Odpovědi na 
tyto otázky přivedou chytrého člo
věka opět k banálnímu vysvětlení 
 lidskému přání ovládat světovou 
moc nebo alespoň neztratit páky 
řízení pro ovlivňování všech mož
ných situací na světovém spotře
bitelském trhu. Takže konzumní 
společnosti, kde funguje obchod 
„s proměnlivou lidskou tváří“ 
není slučitelná s pojetím duchovní 
a tvořivé společnosti – všem do
stupné volné energie a prapůvod
ními znalostmi.

Ale nyní, také díky PRAPŮVODNÍ 
FYZICE ALLATRA, mají všich
ni zdravě uvažující lidé na celém 
světě jedinečnou příležitost radi
kálně otočit vektor vývoje civiliza
ce duchovním a mravním směrem 
(pozn.: viz kniha AllatRa) a vyřešit 
nejdůležitější problém světové spo
lečnosti  generování volné energie 
zdarma. Příležitosti a perspektivy, 
které otevírá PRAPŮVODNÍ FY
ZIKA ALLTARA osvobozují člo
věka od materiální závislosti, tedy 
přispívají k odstranění jakéhokoli 
spotřebitelského systému. Přivádí 
lidstvo na zcela novou úroveň vní
mání a poznání světa, vědeckého 
studia a praktického prozkoumání 
vesmíru a člověka.

Pomocí peněz je 
možné přinutit 
vědce mlčet, ale 
není možné udržet 
narůstající hněv 
přírody!

„Jestli se společnost 
nezmění, lidstvo 
to jednoduše 
nepřežije…
Přežít budoucí 
kataklyzmata bude 
možné pouze při 
spojení celého lidstva 
a pouze při kvalitní 
změně společnosti v 
duchovním  
smyslu“.

z knihy „AllatRa“

„Osobní vklad 
každého člověka do 
společných záležitostí 
duchovní a mravní 
přeměny lidstva 
je velmi důležitý. 
Mohu říci, že každý, 
dokonce i, zdálo by 
se, nejjednodušší a 
„bezvýznamný“ čin 
vykonaný s cílem 
šíření Pravdy, se v 
konečném důsledku, 
ať tak či onak, 
projevuje na globální 
situaci ve společnosti 
a formuje její 
budoucnost.“

z knihy „AllatRa“
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Věda moderní civilizace začala 
používat zaměněnou představu o 
atomu, jako o nejmenší části che
mického prvku již od XIX. stole
tí. V roce 1897, díky anglickému 
fyzikovi Josephu Johnu Thomso
novi (18561940), který stanovil, 
že katodové paprsky jsou tvořeny 
proudem drobných částic, byl ob
jeven ELEKTRON  nosič zápor
ného elementárního elektrické
ho náboje v atomu. V roce 1919 
anglický fyzik Ernest Rutherford 
(18711937) v důsledku studia 
rozpadu jádra objevil PROTON  
elementární částici s kladným ná
bojem. V roce 1932 anglický fy
zik James Chadwick (18911974) 
při studiu interakce berylia s čás
ticemi alfa objevil NEUTRON 
 elementární částici v jádru ato
mu, který se hmotností přibližu
je k hmotnosti protonu, ale nemá 
elektrický náboj. Nicméně má 
moderní věda dodnes nevyřešené 
problémy v popisu vnitřní struk
tury atomového jádra.

Předpoklad o existenci FOTONU 
v elektromagnetickém poli byl po
psán roku 1900 v práci německého 
teoretického fyzika a zakladatele 
kvantové fyziky Maxe Plancka 
(18581947). V roce 1905 Albert 
Einstein rozvinul Planckovu my
šlenku a stanovil, že elektromag
netické záření (světlo) není nic 
jiného, než proud jednotlivých 
kvant (fotonů). Přímý experimen
tální důkaz existence fotonů byl 
získán americkými fyziky již v le
tech 19121915: Robertem Milli
kanem (18681953) a v roce 1922 

Arthurem Comptonem (1892
1962). V roce 1930, švýcarský fy
zik Wolfgang Pauli (19001958) 
postuloval existenci elementární 
částice, která téměř neintegruje s 
hmotou, a v polovině padesátých 
let američtí fyzici Frederick Rei
nes (19181998) a Clyde Cowan 
(19191974) experimentálně po
tvrdili existenci neutrální stabilní 
částice NEUTRINO.

Od roku 1930 a prakticky až do 
začátku roku 1950 bylo studium 
elementárních částic úzce spjato 
se studiem kosmického záření. 
Od roku 1950 až do současnosti 
se hlavním nástrojem pro výzkum 
elementárních částic v oblasti 
fyziky staly urychlovače a před
mětem studia  nové elementární 
částice, které vznikají při srážce 
se substancí zrychlených protonů 
a elektronů. Od té doby bylo obje
veno mnoho různých částic, včet
ně nestabilních elementárních 
částic, a také velmi nestabilních 
částic s názvem „rezonance“ (na
příklad v roce 1953 byla objevena 
první z nich D1 (1232)), těžké an
tičástice (antiproton (1955), anti
neutrino (1956), antisigma hype
rony (1960)), a tak dále.

Neočekávanou se pro vědce uká
zala řada vlastností objevených u 
částic. Při zkoumání této otázky, 
spolu s takovými charakteristika
mi jako elektrický náboj, moment 
hybnosti, atd., se musely zavést 
takové vlastnosti jako „podiv
nost“, „očarování“ atd. Bylo jas
né, že svět elementárních částic 
podle svých zákonitostí, vlastnos
tí a chování je velmi odlišný od 
obvyklé představy o něm zformo
vané na základě klasické fyziky.

Ernest Rutherford 
(1871-1937)

  James Chadwick 
(1891-1974)

   Joseph John 
Thomson (1856-1940)

Peter Higgs 
(1929)

ELEMENTÁRNÍ 
ČÁSTICE



V současné době je za význam
ný objev v oblasti fyziky částic 
a fyziky vysokých energií pova
žován jeden z výsledků, získaný 
v Evropském centru pro jaderný 
výzkum (CERN) za pomocí spe
ciálního zařízení  urychlovače 
nabitých částic (Velký hadronový 
urychlovač). Vědci objevili čás
tici, pravděpodobně podobnou 
Higgsovu bosonu (boson předpo
věděl britský fyzik Peter Higgs 
(1929)  teoreticky by měl mít ko
nečnou hmotnost a nemít žádný 
spin). Ve skutečnosti to, co vědci 
objevili, není žádný Higgsův bo
son. Tito lidé nevědomky oprav
du učinili důležitý objev a nejen 
to. Experimentálně totiž objevili 
jev, který je podrobně popsán v 
knize „AllatRa“ (poznámka:.kni-
ha „AllatRa“, str. 34, poslední 
odstavec)

V současnosti si fyzikové jen 
komplikují podmínky vnějšího 
pozorování, ale stále jim chybí 
možnosti, jak sledovat ty nej
jemnější procesy a porozumět 
zákonitostem, které se vyskytují 
uvnitř systému mikrosvěta. Pro 
spotřebitelskou společnost je toto 
„chození kolem horké kaše“ ty
pické. Vždyť vědci jsou nuceni 
doslova přežívat v tak sobecké 
společnosti a využívat své schop
nosti ne pro blaho lidstva, ale k 
uspokojení něčích ambicí a stu
dovat fyziku jen v úzkých me
zích povolených koncepty. Mo
derní „fyziku vysokých energií“ 
v konzumní společnosti můžeme 
obrazně přirovnat k působivému 
představení pro neznalé diváky, 
kteří ji financují, k zařízení, které 
v podstatě drtí obrovské kameny 
na malé kousky, které nazýváme 

elementární částice. Ale v proce
su drcení takového konglomerá
tu není možné pochopit podstatu 
vytváření zrnka písku.

Dnes se mnoho fyziků, kteří ne
zůstali lhostejní k problémům 
společnosti, snaží opět experi
mentálně navrátit k původnímu 
bodu, na cestu vedoucí přímo, ze 
které odbočili jejich předchůdci. 
Chápou, že v důsledku klimatic
ké situaci na Zemi spojené s glo
bálními klimatickými změnami 
životního prostředí je pro přežití 
lidské civilizace nutný kvalitativ
ně nový průlom ve fyzice zalo
žený na způsobu generování vol
né energie, bez ohledu na vnější 
podmínky a dostupnost přírod
ních zdrojů.

Shrnemeli výše uvedené, může
me říci, že nová éra moderních 
objevů jen mírně pootevřela klí
čovou dírku ve dveřích do mik
rosvěta, který je základem mak
rosvěta celého Vesmíru. To vše 
ovšem bylo omezeno pouze na 
malou část pozorovaných jevů 
mikrosvěta. S použitím univer
zálních klíčů PRAPŮVODNÍ 
FYZIKY ALLATRA můžete ne
jen široce otevřít dveře do nevi
ditelného světa, ale i vstoupit do 
něj a setkat se s jeho zdrojem. 
Abychom pochopili zákony in
terakce mikrosvěta, potřebujeme 
radikální revizi mnoha zažitých 
pojmů a představ a kvalitativně 
nový pohled na fyziku. PRA
PŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA 
otevírá perspektivu nejen zcela 
jiného vnímání fyzikálních jevů 
v mikrosvětě, ale vysvětluje její 
fundamentální základy a zákony 
interakcí.

Bengálský fyzik, 
biofyzik, archeolog 
a jeden z průkopníků 
ve výzkumu rádia a 
mikrovlnné optiky -
Jagadish Chandra 
Bose (1858 —1937) 
ve svém úvodním 
projevu, při otevření 

ústavu Bose v roce 
1917, poznamenal: 
„…V současné době 
se zapomíná, že 
On nás obklopuje 
neustále se svým 
vyvíjejícím se 
tajemstvím stvoření, 
nepopsatelným 
zázrakem, který 
se skrývá v 
mikrosvětě částice, 
která obsahuje ve 
složitých spleteních 
své atomární 
podoby všechna 
tajemství vesmíru, 
včetně jím vložené 
touhy poznávat a 
pochopit…“

A potom, opět se 
odkazuji na sebe, 
ať člověk porovná 
jeho bytost se vším 
jsoucím; ať pocítí, 
jak se ztratil v tomto 
odlehlém koutě 
Vesmíru a dívá se z 
úzké vězeňské cely 
přidělené mu pro 
bydlení - mám na 
mysli celý viditelný 
svět - i on musí 
pochopit, co je 
celá naše Země se 
svými státy a městy, 
a konečně, kdo je 
on sám. Člověk v 
nekonečnu - co on 
vlastně znamená?

z knihy „Myšlenky“, 
roky 1657—1658, od 

Blaise Pascala
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PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

V přírodě probíhá neustálý proces 
pohybu a transformace hmoty na 
různých úrovních své organiza
ce, s různými rychlostmi, fázový
mi stavy, za různých fyzikálních a 
dalších podmínek, a tak dále. Věda 
dokázala, že přestože jsou tyto 
změny lidskému oku neviditelné, 
neznamená to ještě, že tyto procesy 
neexistují. Každá změna v přírodě 
má svůj důvod. Zásadním úkolem 
moderní fyziky je  odhalit prvotní 
příčinu, která působí podle neměn
ného zákona a určuje různorodost 
následujících změn v jevech a vý
voji událostí.

Současná fyzika je neodmyslitelně 
spjata s filozofií, stejně jako tomu 
bylo ve starověku a v dřívějších 
dobách. S duchovními znalostmi, 
přesněji  jako jejich doplněk, ob
jasňovala člověku otázky nevidi
telného života makro a mikrosvěta. 
Jednalo se zejména o znalosti týka
jící se zrození, uspořádání a evoluce 
Vesmíru, opakování jeho zániku a 
znovuzrození, stavby viditelného a 
neviditelného světa. Dále se znalos
ti týkaly člověka a jeho víceúrovňo
vé konstrukce v neviditelném světě, 
jeho reálných možností spojených s 
hlavní silou a nejdůležitějším smys
lem jeho existence – duchovní pod
statou. Základy prapůvodní fyziky 
byly jakýmsi vodítkem k pochopení 
pravého duchovního významu člo
věka a jeho krátkodobé existence v 
tomto iluzorním světě.

Přemýšleli jste nad tím, proč byl v 
moderní společnosti původní du
chovní pohled na svět a skutečnou 
povahu člověka zničen a nahrazen 

filozofickými materialistickými ná
zory? Proč je dodnes vysvětlení vě
deckého obrazu světa postaveno na 
moderních filozofických názorech 
(materialistických představ o obec
ných zásadách a zákonech uspořá
dání Vesmíru)? Tedy, že se otázky 
o zrození a vývoji vesmíru, o vzni
ku prostoru a času, o elementárních 
částicích, mikrosvětě a vzniku a vý
voji života projednávají hypotetic-
ky, na úrovni stávajících vědeckých 
znalostí a předpokladů? Vždyť stej
né otázky můžeme nalézt již ve sta
rověkých duchovních pojednáních 
národů světa, jako stěžejní doplněk 
znalostí o člověku, smyslu jeho exi
stence a důležitosti duchovní trans
formace. Opomenemeli otázku, 
jak a od koho mohli lidé v dávných 
dobách získat tyto unikátní znalosti 
o neviditelném mikro a makrosvě
tu, zajímavým faktem zůstává, že je 
člověk jako biologická bytost (jako 
obyvatel trojrozměrného světa) ve 
svém vnímání (a následně i v pozná
vání) okolní reality velmi omezený. 
Vždyť pokud se mu neřekne o je
vech, které existují mimo viditelný 
svět a následně se nenaučí, jak s nimi 
zacházet, sám na to nepřijde. Příkla
dem jsou tak zvaní ferální lidé (vy
růstali v izolaci od lidské společnos
ti, mezi zvířaty) nebo děti, které byly 
od útlého věku z nějakého důvodu 
společensky izolovány od kontaktu s 
lidmi a tím pádem neměly možnost 
získat znalosti a sociální zkušenosti. 
Takové příklady jsou psychologům a 
sociologům dobře známy.

Jak se vlastně formuje představa 
člověka o světě, o sobě a svém ži
votě? Jak se formuje jeho vnímání 

LIDSKÉ VNÍMÁNÍ
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Frekvence Hz a jaké informace tvoří základ jeho 
pohledu na svět (čemu věří)? Co 
nazývá „realitou“ a jaký je svět do
opravdy? Podívámeli se na tyto 
otázky z hlediska fyziky, člověk je 
velmi omezen v svém vnímání svě
ta, ve vnímání rozsáhlého oceánu 
fyzikálních polí, širokého spektra 
elektromagnetických vln různých 
frekvencí a celé té variability vše
možných forem života a přírodních 
jevů, které existují v hmotném svě
tě. Jako pozorovatel je uzavřen v 
systému trojrozměrného vnímání a 
má možnost poznat jen jeho velmi 
malou část pomocí svého těla, přes
něji prostřednictvím smyslů. A jaké 
jsou hranice možností našich orgá
nů vnímání? Vezmeme jednoduchý 
příklad  oči. Hlavní informace o 
okolním světě přichází prostřednic
tvím optického kanálu. Pro lidské 
oči viditelnou částí spektra je elek
tromagnetická vlnová délka od 400 
do 760 nanometrů. Všechno, co leží 
mimo tento rozměr, člověk nevidí 
a proto se v jeho mozku neodráží 
skutečnost, která leží mimo tento 
rozsah vlnových délek. Totéž platí i 
pro zvuk, který člověk slyší pouze 
v rozsahu 16 až 20 kHz (pro srov
nání, sluch některých zvířat pokrý
vá rozsah až do 200 kHz, u hmyzu 
 až do 500 kHz). Orgány vnímání 
poskytují jen velmi málo informací 
o okolním světě, skrze které člověk 
dostává mylnou představu, a to ne
jen o prostorovém uspořádání vnější 
reality, ale i o statice (neměnnosti) 
mnoha viditelných objektů, čímž se 
u něj následně vytváří jakási iluze 
vnímání. Ve skutečnosti neexistuje 
žádný hmotný objekt, který by se 
nacházel v absolutním klidu, neboť 
vše se nachází v pohybu a to jak v 
mikro, tak i makrosvětě.

Lidské tělo je chemická továrna, 
která vyrábí a spotřebovává energii 

a může existovat pouze v přítom
nosti řady konkrétních podmínek, 
například v určitém gravitačním 
poli, za pomoci vzduchu, vody, ži
vin potřebných k udržení organi
zmu a tak dále. Jedná se o složitý 
biofyzikální objekt, který je scho
pen transformovat obdržené různo
rodé informace na elektrické signá
ly (nervové impulsy), které snímá 
a zpracovává centrální nervový 
systém. V těle průměrného dospě
lého člověka se jen na biochemic
kých procesech organismu podílejí 
triliony (!) nejmenších živých mi
kroobjektů, přesněji živých systé
mů  buněk, které podporují život 
tohoto složitého systému, neustále 
na sebe vzájemně působí a přizpů
sobují se měnícím se podmínkám. 
Ale všechny tyto buňky jsou slo
ženy z elementárních částic, které 
na úrovni kvantové fyziky existují 
podle zcela odlišných zákonů (na 
rozdíl od zákonů klasické fyziky), 
podle kterých je základem všeho 
energie a informace. Jinými slovy 
 chemie viditelného světa je zalo
žena na fyzice neviditelného světa.

Obecně vzato, člověk disponuje 
subjektivním vnímáním skutečnos
ti. Lidský mozek, i přes jeho složi
tost, je podstatně omezen ve svých 
schopnostech a může fungovat 
pouze za určitých podmínek. Infor
mace o okolním světě je jedincem 
vnímána s časovým zpožděním a 
prostorovou deformací. Například 
prostorové zkreslení vnímání může 
být způsobeno různou rychlostí 
průchodu zvukových (mechanic
kých) a světelných (elektromagne
tických) vln skrze různá prostředí, 
materiál, v důsledku disperze, re
flexe a skládání vln. To znamená, 
že člověk nedostává celistvou, ale 
fragmentární, nekompletní infor
maci. Model vnímání okolního 
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světa je velmi subjektivní. Člověk 
poznává okolní skutečnost s po
mocí vědomí, prostřednictvím zís
kaných asociací vycházejících z 
trojrozměrného světa. Jinými slo
vy, všechny procesy a jevy „měří“ 
trojrozměrností a hledá podobnosti. 
Proto vědomí, které je naladěno na 
každodenní šablonové vnímání svě
ta mnohé přehlíží v důsledku nepo
chopení jemu neznámých procesů 
a jevů. Šablonové vnímání člověka 
konzumní společnosti s materialis
tickým způsobem myšlení je vyjá
dřeno ve slovech biblické postavy 
nevěřícího Tomáše: „Dokud neuvi
dím, neuvěřím“. Zajímavá je však 
reakce na tento výrok představite
lem duchovního společenství (Ježí
še): „Blaženi jsou ti, kteří neviděli a 
uvěřili!“ Z hlediska PRAPŮVODNÍ 
FYZIKY ALLATRA je tento výrok 
více než stěžejní, protože se týká 
nejen duchovního života lidí, ale i 
globálních procesů probíhajících v 
mikrosvětě na úrovni ezoosmické 
mřížky (Poznámka: viz dále ve zprá-
vě téma „Ezoosmická mřižka“).

Pokud se podíváme na tuto otázku 
z hlediska kvantové fyziky, člověk 
žije v systému iluzí. Podívámeli se 
na otázku – co brání člověku pocho
pit a uvědomit si iluzorní povahu 
světa  z pohledu duchovních zna
lostí, je to jen negativní kvalita jeho 
vědomí, pýcha. Tedy „cukr a bič“ 
rozumného materiálního systému, 
který dělá z člověka nejen otroka 
svých přání, ale „dojnou krávou“ 
pro svůj systém, mrtvolu ještě za ži
vota. Ne náhodou, když staří mudr
cové předávali znalosti předchozích 
generací, zdůrazňovali, že všech
no, co člověk vnímá ve viditelném 
světě, není vlastně realita a že má 
příležitost k rozvoji jiného vnímá
ní, které je kvalitativně odlišné od 
klamného a iluzorního vnímání sku

tečnosti, kterou vnucuje materiální 
systém.

V důsledku těchto okolností nelze 
spolehlivě a přesně hovořit o složi
tých procesech fungování hmotného 
světa Vesmíru, které jsou nad rámec 
omezeného vnímání člověka jako 
obyvatele trojrozměrného světa. 
Nicméně znalosti přizpůsobené lid
skému chápání již existují od staro
věku. Podle starých pojednání byly 
tyto znalosti považovány za posvát
né a starostlivě se předávaly z gene
race na generaci. Je zřejmé, že byly 
určeny k tomu, aby člověk poznával 
svět a mohl mnohem více porozu
mět sám sobě, své pravé přiroze
nosti, duchovnímu smyslu života a 
byl schopen použít tyto dodatečné 
znalosti o neviditelných procesech 
hmotného světa výlučně k dosažení 
své duchovní transformace.

Mnoho starověkých znalostí se pře
dávalo z generace na generaci v 
asociativní formě, která je srozumi
telná pro vnímání většiny lidí, kteří 
žili v té či oné době v různých čás
tech světa.  Dnes se v kvantové fy
zice úspěšně využívá analogie, díky 
které se vytvářejí abstraktní teorie a 
různé modely, pomocí nichž se díky 
asociativním srovnáním vysvětlují 
veřejnosti ve srozumitelné podobě 
procesy neviditelného světa nepří
stupné pro vizuální vnímání člo
věka. Přičemž platí, čím širší aso
ciativní soubor, kterým disponují 
vědci, tím srozumitelnější teorie pro 
lidi moderní civilizace.

Ve starých dobách se znalosti pře
dávaly pomocí analogií, které byly 
srozumitelné a blízké lidem té doby 
a daného území. Například pro ná
rodnosti, které žijí na břehu moře 
nebo oceánu, se jako analogie pro 
vysvětlení znalostí o Vesmíru a ne
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viditelném světě využívaly proce
sy a jevy vyskytující se v oceánu, 
obrazné ukázky spojené s vodou 
a chováním podvodních obyvatel. 
Pro obyvatele stepních a lesních 
oblastí byly naopak srozumitelné 
asociace spojené se zemědělstvím, 
rozvojem a růstem rostlin a stromů, 
a s vlastnostmi a návyky zvířat. Ale 
pro většinu lidí byly nejvíce srozu
mitelnými příklady z každodenního 
života spojené s životem komuni
ty a lidskými vztahy. Když člověk 
ovládá prapůvodní znalosti, všech
ny tyto paralely lze snadno vypozo
rovat v kulturách různých národů.

Podle údajů, které se dochovaly až 
do naší doby, existují dva hlavní dů
vody, proč se starověké znalosti o 
makro a mikrosvětě uváděly jako 
doplněk k duchovním znalostem. 
Prvním důvodem bylo, aby si člo
věk uvědomil hlavní smysl svého 
pomíjivého života, který spočívá 
v duchovní transformaci. Druhým 
důvodem bylo, aby člověk učinil 
svoji vědomou a zralou volbu mezi 
v jeho životě dominujícími materi
álními nebo duchovními hodnotami 
(v pojetí dominantního osobního 
světonázoru a hlavního cíle živo
ta). Aby člověk mohl plnohodnotně 
učinit svoji volbu, měl by si být vě
dom nebezpečí, zvláštností a šablo
nového chování neviditelného světa 
materiálního „inteligentního systé
mu“, ve kterém dočasně existuje on 
jako Osobnost a jeho tělo (poznám-
ka: více informací v knize AllatRa).

Bohužel později, kvůli nedostatku 
pochopení starověkých informa
cí, došlo časem ke ztrátě hlavních 
klíčů k jejich dešifrování, znalosti 
o procesech makro a mikrosvěta se 
začaly vykládat jinak a to v doslov
ném smyslu výše uvedených příkla
dů, tj. v primitivním směru myšle

ní. Dnes, díky moderním vědcům, 
kteří se nepředpojatě dívají na tuto 
otázku, bylo shromážděno velké 
množství kulturologických materi
álů z celého světa. Tyto materiály 
nasvědčují tomu, že ve své podstatě 
stejné sakrální znalosti byly známy 
lidem na různých kontinentech a v 
různých dobách. Takže dnes, s ohle
dem na bohaté kulturní a duchovní 
dědictví lidské civilizace a pomo
cí klíčů  základů PRAPŮVODNÍ 
FYZIKY ALLATRA, má lidstvo 
možnost nejen pochopit svoji pra
původní minulost, ale také změnit 
svoji budoucnost.

Je třeba zdůraznit, že pokud člověk 
se zvídavým rozumem, se svobod
nou myslí nezanesenou šablonami 
veřejně uznávaných „rámcových 
autorit“, začne studovat a snažit se 
důkladně ve všem vyznat z pozice 
znalostí prapůvodní fyziky a boha
tého duchovního a kulturního dědic
tví lidské civilizace, potom začne 
hluboce chápat a duchovně pozná
vat sám sebe. Kromě toho pochopí 
skutečné příčiny dnešní duchovní a 
morální světové krize a důvody pro 
vytvoření umělých podmínek, které 
vedou k destabilizaci stavu člově
ka a moderní společnosti. Ale co je 
nejdůležitější, v důsledku takového 
hlubokého poznání si člověk uvě
domí, jakým způsobem může nejen 
radikálně změnit situaci, ale také 
jak přejít na zcela novou evoluční 
úroveň vývoje jak sebe, tak i spo
lečnosti jako celku. A to jak z hle
diska vývoje civilizace v souladu s 
prapůvodním duchovním směrem, 
tak i v plánu epochální transfor
mace vědy a dosáhnout tak fantas
tických výšin technologického po
kroku. Jak se říká, všechno nové je 
dobře zapomenuté staré.



 A
L

L
A

T
R

A
     SC

IE
N

C
E

32

Stejně jako v dávných učeních Vý
chodu, tak se i v rané historické po
době starořeckého atomismu vy
skytovalo pojetí nehmotné podstaty 
existující mimo prostor a čas. To do 
značné míry vysvětlovalo chování a 
vlastnosti hmotného světa a umožňo
valo pochopit zákony interakce hmo
ty a principy jejího řízení. Začátkem 
XIX. století byly z veřejně přístup
ných znalostí záměrně odstraněny 
anebo důkladně pozmeneny všechny 
starověké zmínky o nehmotné pod
statě. V důsledku toho byly následu
jící generace vychovávány výhradně 
na dominanci materialistického svě
tonázoru, se sobeckým a spotřebitel

ským myšlením a zúženým vnímá
ním reality. Výsledkem je, že má dnes 
lidstvo spoustu problémů, včetně pro
blémů vědecké povahy, kterým by se 
mohlo vyhnout. Například ve fyzice 
je problémem takzvaná „krize fyziky 
elementárních částic“. To znamena, 
že i když se dnes lidstvo, díky fyzice 
vysokých energií setkalo s neobvyk
lými jevy mikrosvěta, různorodými 
vznikajícími a mizejícími částicemi 
a vzájemnou přeměnou hmoty na 
energii, tak se díky absenci znalostí 
o nehmotné podstatě musí zastavit na 
prahu nepochopení těchto globálních 
procesů a jejich uvědomění z pozice 
Pozorovatele mimo systém.

O NEHMOTNÉ PODSTATĚ

DEFINICE PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA
Tudíž, co je základem jednoty hmot
ného světa a určuje rozmanitost jeho 
změn? Dávno ztraceným klíčem, 
který otevírá tajemství opravdové 
fyziky mikrosvěta, jsou pojmy jako 
EZOOSMÓZA a EZOOSMICKÁ 
MŘÍŽKA. Dávají ucelený obraz o 
procesech, které probíhají ve ves
míru, o diskrétní struktuře hmoty, o 
funkcích nedělitelných a vzniku dě
litelných částic, pochopení základů 
jejich interakce a možnosti získání 
volné energie z nevyčerpatelného 
zdroje. Jedná se o časem ztracené 
znalosti, kolem kterých se vytvářely 
různé kosmologické mýty, nábožen
ská dogmata, filozofické školy a tak 
dále. Do současného tisíciletí se za
chovaly jen dozvuky minulých zna
lostí o těchto neviditelných procesech 
(například v starověkých indických 
pojednáních  pojem „akaša“ („ne
končící záření“, osvětlený prostor), 
ve starověké řecké literatuře – po
jem „éter“ („horní, čistá, průsvitná, 
zářivá vrstva vzduchu, stanoviště 
bohů“)), které byly bohužel opako

vaně zkomplikovány nepochopením 
skutečné povahy těchto procesů.

Co je to ezoosmóza a ezoosmická 
mřížka? Známé je tvrzení Poincaré
ho (na základě starých pramenů) o 
nehybném éteru a o tom, že ho nikdy 
nebudeme schopni poznat experi
mentálně. To ale neznamená, že éter 
není. To znamená, že je nepřístupný 
pro vnímání člověka jako pozorova
tele trojrozměrné dimenze. V dáv
ných dobách se zdůrazňovalo, že ten
to základ hmotného světa je skutečně 
nehybný, nedostupný lidem, a že tuto 
substanci nemůže člověk hmatatelně 
cítit, vidět, ani slyšet, neboť z ní vy
chází neslyšitelný Zvuk. Nicméně se 
uvádělo, že pokud budeme znát jeho 
uspořádání, může nám být velkým 
přínosem pro svoji nevyčerpatelnou 
sílu a můžeme se naučit ovládat ne
viditelné jevy, které nejsou přístupné 
lidskému oku. 

Pro lepší podmíněné pochopení pod
staty procesů, které jsou základem 
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& Zajímavé je, že staroslovanské slovo „vesmír“, vzniklo překla-
dem z řec. slova „oikoumenh“, což znamená „obývána“, „obydlená 
část“.

prvotních jevů, uvedeme řadu vy
světlení PRAPŮVODNÍ FYZIKY 
ALLATRA. Je třeba vzít v úvahu, že 
tato vysvětlení jsou zjednodušená a 
přizpůsobená pro pochopení široké-
ho okruhu zainteresované progresiv-
ní společnosti. Vzhledem k této sku
tečnosti a pro srozumitelnost těchto 
znalostí, je ve zprávě vynecháno 
mnoho fyzikálních, matematických 
a technických podrobností, údaje o 
těchto provedených experimentech 
a vědecké definice, které jsou sro
zumitelné pouze úzkému okruhu 
odborníků z oblasti přírodních věd. 
Také byl vynechán popis výsledků 
dosažených při zlepšování meto
dologie a nástrojů výzkumu, studia 
struktury a prognozování vlastností 

objektů mikrosvěta a vědecká vy
světlení vztahující se k přehodnoce
ní oblastí fyziky, především kvanto
vé mechaniky, kvantové statistiky a 
kvantové teorie pole. Nicméně, spo
lu s vysvětlením základních principů 
a konceptů PRAPŮVODNÍ FYZI
KY ALLAT RA, je uvedeno mnoho 
analogií těchto pojetí a procesů které 
byly používány v dávných pojedná
ních různých kultur a národů světa. 
Také zde nalezneme specifické vý
počty, vysvětlující diagramy, info
grafiky, tabulky a vzorce, které jsou 
uvedeny v přístupné formě a jsou 
určeny pro matematické a fyzikální 
výpočty a pro nezávislé ověření po
skytnutých informací širokým okru
hem zainteresované veřejnosti.

EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA
Základem hmotného Vesmíru je 
zvláštní „prostorový skelet“, ne
hmotná struktura  EZOOSMICKÁ 
MŘÍŽKA. Z pohledu obyvatele troj
rozměrné dimenze by tato energe
tická „konstrukce“ jako celek podle 
vnějších obrysů připomínala silně 
zploštělý objekt, přibližně jako plo
chá cihla, jejíž výška boční hrany 
odpovídá 1/72 její základny. Jinými 
slovy, ezoosmická mřížka má plo
chou geometrii. Možnost rozšíření 
hmotného vesmíru je omezená veli
kostí ezoosmické mřížky.

V rámci ezoosmické mřížky je 72 di
menzí (poznámka: více informace o 
72 dimenzích v knize AllatRa). Vše, 
co moderní věda nazývá „materiálním 
Vesmírem“ existuje pouze v rámci 
prvních 6 dimenzí a zbývajících 66 di
menzí je v podstatě kontrolující nad
stavba, která udržuje „hmotný svět“ 

v určitém omezujícím rámci  šesti 
dimenzích. Podle prastarých znalostí 
patří těchto 66 dimenzí (od 7. do 72. 
včetně) také do hmotného světa, ale 
ve své podstatě nejsou takové.

V dávných posvátných tradicích růz
ných národů světa se rovněž uvádí, 
že mimo ezoosmickou mřížku se 
nachází duchovní svět  kvalitativně 
jiný svět, který nemá nic společného 
s hmotným světem, jeho zákony a 
problémy.

EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA je sta
bilní a nepohyblivá. Skládá se z ur
čitého počtu identických EZOOS
MICKÝCH BUNĚK, které mají v 
trojrozměrném prostoru tvar krychle 
(ovšem v dimenzích vyšších, než tře
tí, mají složitější konstrukci). Každá 
ezoosmická buňka se skládá z, řekně
me, šesti „zídek“ v podobě EZOOS



Dnes můžeme najít zmínky o ezoosmické mřížce, které se dochovaly od 
starověku, u různých národů světa žijících na různých kontinentech. 
Byly ukryty v etiologických a kosmogonických mýtech, posvátných 
malbách zobrazujících strukturu světa, v různých filozofických pojednáních, 
náboženských učeních a legendách vyprávějících v alegorické formě o stvo-
ření Vesmíru a stvoření světa. Bohužel, čím jsme současnosti blíže, tím více 
ztracených znalostí máme, včetně nepochopení skutečné podstaty a záměny 
posvátných metaforických významů všedním smyslem. Z bohaté škály naleze-
ných svědectví o určitých artefaktech uvádíme jen některé.

& Paleolit. Obrázky v podobě znaku (mřížky, pletiva, čtverce, kosočtverce s 
bodem uvnitř, ornament v podobě šachové desky) existovaly od starověku a 
některé z nich - ještě od dob paleolitu. Domnívat se, že tyto znaky znamenají 
„zaseté pole“ je mylné, neboť se objevily dlouho před vznikem zemědělství. 
Je známo, že dávní lidé nechávali na některých místech posvátné znalosti, 
které jsou důležité pro budoucí generace a fixovali je v podobě skalních ma-
leb, včetně vyobrazení určitých znaků. Skalní znaky a symboly, které se obje-
vily na různých kontinentech, jsou poměrně stejnotypové podle konkrétních 
znaků (poznámka: více informací v knize „AllatRa“), což ukazuje na společ-
ný zdroj znalostí. V současné době existuje mnoho artefaktů z různých epoch, 
které ukazují, že se mřížka, pletivo, kosočtverec s tečkou, kruhy, čtverce či 
spirály hojně vyskytovaly v prvcích ozdob a ornamentů na rituálním nádobí, 
oblečení, posvátných předmětech nebo v ozdobách posvátných textů různých 
národů. Často se v blízkosti těchto znaků nacházely symboly bohyně Nebe a 
boha Země.

& Africa. Vápencová jeskyně Blombos - jedna z nejslavnějších archeologic-
kých památek z dob paleolitu, která se nachází na jižním pobřeží Jihoafrické 
republiky. V horních vrstvách těchto usazenin (přibližné stáří 68 tisíc let) se 
našly náhrdelníky vyrobené z mušlí, kostěné nástroje a kousky okru s geomet-
rickými rytinami.

& Čína. Keramická nádoba pocházející z neolitické kultury Yangshao, která 
existovala v V.-II. tisíciletí před naším letopočtem na území moderní Číny. Afrika. Vápencová jeskyně 

Blombos.

  Čína. Keramická nádoba, 
kultura Yangshao,  
V.-II. tis. př. n. l. 

  Čína. Keramická nádoba, 
kultura Yangshao, 
 V.-II. tis. př. n. l. 

Obr. 1 Fragment ezoosmické mřížky v třetí dimenzi.

MICKÉ MEMBRÁNY. Uvnitř, v 
centru každé krychle ezoosmické 

buňky se nachází STACIONÁRNÍ 
ČÁSTEČKA PO.

Ezoosmická 
membrána  
(hrana krychle)

Reálná 
(stacionární) 
částečka Po

Pozdnětripolská amfóra, 
konec IV. tis. př. n.l.

Tripolská číše, 
 V.-IV. tis. př. n. l.
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& Starověký Egypt

V nejstarších představách Egyp-
ťanů byla „velikou matkou 
hvězd“, která „rodí bohy," bo-
hyně jménem Nut. Za děti Nut se 
považovaly hvězdy, kterým ona 
vládne. Byla spojována s kos-
mickým prostorem. Zpočátku ji 
zobrazovaly jako Nebeskou (kos-
mickou) Krávu, poté jako ženu 
Nut, oceán a dokonce jako kupoli 
střechy - symbol toho, že za vi-
ditelným obrazem se skrývá něco 
jiného, do značné míry pro člově-
ka nepochopitelného. Oddělova-
la neviditelnou a nepoznatelnou 
část vesmíru od viditelné, pře-
chodné a dočasné části, svět věč-
ného života od světa dočasného a 
pomíjivého. Někdy ji znázorňova-
li na vnitřní straně víka sarkofágu 
dívající se na mumii. Zobrazení 
bohyně Nut lze nalézt také v mal-
bách, které zdobí vnitřek pyramid 
či posvátné texty. Je to vyobraze-
ní ženy-bohyně kosmu, která se 
rozprostírá napříč horizontem a 
je ohnutá do tvaru čtverce, obdél-
níku nebo kopule. Její tělo nebo 
oděv je ve formě mřížky nebo ko-
sočtvercového vzoru (někdy s bo-
dem v každém čtverci).
Literatura: V. D. Hladký, Starověký svět. 
Encyklopedický slovník ve 2 dílech. - M., 
1998.

Z Hathor a Ra - Garahuti. Výz-
doba hrobky královny Nefertari v 
Thébách. ХІХ. dynastie. Přibliž-
ně 1250 př. n. l.

Stará Evropa. Keramická 
nádoba (Tripolská 
kultura, VI.-III. tis.  

př. n. l.)

Thajsko. Keramická 
nádoba (4420-3400 

 př. n. l.)

Keramická nádoba kultury Yangshao (V.-II. tisíciletí př. n. l.) se nachází 
v čínské provincii Shaanxi.

& Thajsko. Keramická nádoba patřící k archeologické památce Ban 
Chiang (naleziště doby bronzové 4420 - 3400 př. n. l., které se nachází v se-
verovýchodní části současného Thajska).

& Starověká Evropa. Keramická nádoba patřící do Tripolské kultury (Cucu-
teni-Tripolje) rozšířené v VI. - III. tisíciletí př. n. l. v oblasti mezi Dunajem a 
Dněprem (území dnešní Ukrajiny, Moldavska, Rumunska).

Zobrazení bohyně Nut, které se nachází na 
vnitřním povrchu víka egyptského sarkofágu 
nalezeného v roce 1857 v Thébách (Veset) 
egyptologem Heinrichem Brugschem. 
Literatura: Brugsch, Heinrich. Geographische Inschriften 
altägyptischer Denkmäler. Leipzig: Hinrichs, 1857-1860.

Literatura: V. D. Hladký, Starověký svět. Encyklope-
dický slovník ve 2 dílech. - M., 1998.

Encyklopedie  
Tripolské kultury, 

2004

Kniha „Dočchingská 
epocha Číny“

, 2002)(

Literatura: Vladimir Moiseenko kříž s půlměsícem - vichniyi postav: Illustrated historii Ukrajiny postav. 
KA: Orans 2006.



Ve starověkém Egyptě, podle po-
hřebních nalezišť, byly tradičními 
pohřebními ozdobami mřížkové 
výrobky ze skleněných perliček. 
Takovéto mřížkové pletení se na-
nášelo na pohřební sarkofágy 
nebo sochy a ukazovalo, jaké 
představy měli staří Egypťané o 
neviditelném světě a o tom, kam 
mizel člověk. Zajímavé je, že té-
měř všechny tyto pletiva na pokrytí 
sarkofágů byly vyrobeny ze světle 
modré a modré barvy a zhotoveny 
z tyrkysových korálků. I to v sobě 
nese svůj vlastní význam a ukazu-
je na určité posvátné informace. 
(Poznámka: viz kniha „AllatRa“ 
o významu modré a zelené barvy 
v mytologii národů světa). 

Nástěnná malba v pohřební komoře 
Tigran Pasha (1. století př. n. l.) - ka-
takomby Kom el-Shouqafa se nachází 
v blízkosti Alexandrie (Egypt).

Fragment mřížkové ozdoby na sar-
kofágu egyptské mumie Nes-paka-
šuti (760-656 př. n. l.). Nachází se v 
Luxorském muzeu.
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Na stropě chrámu bohyně Hathor (Dendera-Egypt) je znázorněn takzva-
ný „čtyřúhelníkový (obdélníkový) Denderský zodiak“. Basreliéf se sklá-
dá ze dvou polovin lemovaných vzájemně podobnými postavami bohyně 
Nut (nahoře) a boha Geba (v dolní části). Bohyně Nut je znázorněna jako 
obepínající vesmír ve tvaru obdélníku, čímž se vytváří uzavřený útvar při-
pomínající cihlu. V centru jejího těla je zobrazen opakující se kosočtvercový 
ornament.   

Bohyně nebe Nut rodící slunce. Strop-
ní část očištná kaple v chrámu bohyně 
Hathor. (Dendera, Egypt), 1. století př. n. 
l. - 1. století n. l.
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1) Sarkofág Hekaemsa-
efa nalezen v hrobce v 
Sakkáře (664 -525 př. n. 
l.). Nachází se v Egypt-
ském muzeu v Káhiře. 
2) Nejvíce zachovalé 
mřížkové „šaty“ pro mu-
mii byly nalezeny v hrob-
ce v Gíze poblíž dnešní 
Káhiry. 
3) „Fajjúmské mumie“ 
známé jako „Fajjúmské 
mumiové portréty“- mu-
mie s portréty místo po-

hřebních masek nalezené v nekropoli Fayum. (Římský Egypt I. - III. století). 
Mumie jsou vyrobeny z vrbových prutů v podobě mřížkové vazby. 
Literatura: V.V. Kalashnikov, G.V. Nosovskii, A.T. Fomenko. Astronomická analýza chronologie. Almagest. 
Zvěrokruhy. – M.: Obchodní Express, 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.

1 2 3

Z Fragment mřížko-
vé ozdoby na sarko-
fágu egyptské mumie 
Nes-paka-šuti (760-
656 př. n. l.). Nachází 
se v Luxorském mu-
zeu.

& Starověká Čína. V čínské filozofii existuje takový pojem jako Yu Zhou, 
který vyjadřuje myšlenku substanciality a strukturálního uspořádání, jednoty 
prostoru a času jako atributů Vesmíru. To znamená, že „prostor a čas“, „Ves-
mír“ a v moderním světě slovo „yuzhou“ se používá ve smyslu „kosmos“. 
Zajímavé je, že etymologie slova sahá k vymezení dvou kolmých nosníků ve 
spodní části střechy. Tato informace je zvláště zajímavá, neboť v dávných do-
bách (stejně jako dnes) se znalosti o procesech probíhajících v neviditelném 
světě vysvětlovaly na asociativních příkladech, které byly lidem známy z kaž-
dodenního života a na činnostech spojených s viditelným světem.
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V čínském taoistickém filozofickém traktátu „Čuang-c’“ (IV. - III. 
století př. n. l.) byly pojmy „yu“ a „zhou“ spojené s pochopením 
významu „tao“. Konkrétně, slovo „yu“ vyjadřuje prostorovou neko-
nečnost, „[to, které] má hmotnost/fyzičnost, ale nepřebývá v [kon-
krétním] místě“ a pojem „zhou“ dočasnou nekonečnost, „ [to, které] má 
délku, ale nemá žádný kořen nebo vrchol“, to znamená (bez konce a za-
čátku).  Je pozoruhodné, že synonymem pro  yu zhou  je ťan di, doslovně 
znamenající „nebe-země“. V pojednání Jang Chu „Čuang-c’“: „Vychází, 
i když nemá kořen; vchází, i když nemá otvor; má podstatu, ale nikoli 
místnost [pro ni]; má délku, ale nemá začátek ani konec. To, co proniká 
bez otvoru a má podstatu; to, co má podstatu, ale ne místnost [pro ni] – 
prostor. To, co má délku, ale nemá začátek ani konec – čas. Ovládá život, 
ovládá [i] smrt, ovládá to, co vchází [a] ovládá to, co vychází. To, co 
neprojevuje formu při vstupu ani při výstupu se nazývá branou přírody. 
Brána přírody – nebytí. [Veškerá] temnota věcí vychází z nebytí. Bytí není 
schopno stát se bytím s pomocí bytí, [ono] by mělo přijít z nebytí. Nebytí 
má jedině nebytí - to je to, co skrývali mudrci… V poznáních některých 
prastarých informací bylo dosaženo [krajní] meze... Nebytí považovali za 
hlavu, život za tělo, smrt za ocas. Tomu, kdo poznal zachování jednoty v 
bytí a nebytí, v životě a smrti, stanu přítelem”. Pojednání o poznání sebe 
sama, ve kterém jsou zmínky o uspořádání vesmíru je aktuální i dnes: 
„Ten, kdo uzavře vnitřní dohodu, zůstává bezejmenný. Ten, kdo uzavře 
vnější dohodu, snaží se získávat. Ten, kdo koná beze jména, běžně vyza-
řuje světlo. Každý, kdo se snaží získávat, je jen obchodník. Při pohledu, 
jak se vytahuje na špičky, ho lidé považují [za člověka] důležitého... Život 
[člověka] je saze [pod kotlem]. Odhalíme [smysl], řekneme jednoduše: 
přemístění podstaty“. 

V traktátu „Čuang-c’“ jsou zajímavé zmínky o tom, že „člověk se po 
smrti stane tlapkou hmyzu nebo játry myši“ a vysvětluje se to takovým 
„metafyzickým“ pojmem jako „nerozdělená realita“ (tj. nedělitelná), ve 
které je „každý - ve všem a všechno je - v každém“ (poznámka: viz dále 
ve zprávě o stacionárních a fantomových částečkách Po). Podíváme-li se 
na tuto problematiku z pohledu zániku jedné formy života a vzniku jiné, 
která se skládá ze stejných elementárních částic (přecházejících z jedno-
ho stavu do druhého) je jasné, že tento alegorický příklad má nejenom 
filozofický kořen.

Co se týká pojmu „yu zhou “, pak počínaje starověkým čínským pojedná-
ním „Čuang-c’", sestaveného vědci v II. století, začali ho používat ve filo-
zofickém kontextu, kde „yu“ bylo definováno jako „čtyři strany světa, na-
hoře a dole“ (poznámka: toto označení se ve starých pojednáních Východu 
obvykle používalo pro označení krychle, krychlového prostoru), a „zhou“ 
jako „uplynulá dávná minulost a přicházející dnešek“ (XI, 12). Pojem „yu 
zhou“ také souvisí s myšlenkou jedinotělesnosti Vesmíru: „Nebe (Ťan) a 
Země (Di)“ a „yu zhou“ se srovnávají s „tělem jednoho člověka“ (VII, 
155). 

Jak již bylo zmíněno, pojmy „yu“ a „zhou“ jsou spojeny s významem 
„tao“, který je jedním z ústředních pojmů čínské filozofie. Tao je po-
užito v různých filosofických školách a charakterizuje se jako božská 
prázdnota; všejednota; prvotní příčina vzniku; prvotní princip všeho 
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jsoucího a zásada jeho existence; je věčné a bezejmenné, prázdné 
a nevyčerpatelné; vytváří temnotu věci; dá se ho předat, ale ne-
můžete ho vzít, můžete ho pochopit, ale nemůže ho vidět; je samo 
pro sebe začátkem a osnovou, nemá začátek ani konec, existuje všude 
a ve všem, a tak dále. Například podle filozofie Lao-c', tao znamená 
jednotu všeho. Nemá jméno, žádnou formu; je neslyšitelné, neviditelné, 
neměnné, nepřechodné, nepochopitelné, nedetekovatelné, ale dokonalé. 
Přebývá v pokoji, a přesto se ve všem pohybuje. Samo se nemění, ale je 
příčinou všech změn. Je věčně jediné. Je kořenem všeho a matkou všech 
věcí. „Člověk je závislý na zemi, země závisí na nebi (kosmu), nebe - na 
tao, a tao - od sebe sama.“ Tao je definováno jako zákonitost pro stří-
dání sil „jin-jang“.

Ze slavného pojednání čínských myslitelů VI. – V. století př. n. l. „Tao te 
ťing“: „Tao je prázdnota, ale při použití nevyčerpatelné. Transformace 
neviditelného jsou nekonečné. [Tao] - hluboké brány narození. [Ono], 
existuje [věčně] jako nekonečná nit a jeho činnost je nevyčerpatelná… 
Tao je nehmotné. Tao je mlžné a nejisté. Nicméně, v jeho mlhovině a ne-
jistotě jsou obrazy. Ono je mlžné a nejisté. Nicméně, v jeho mlhovině a 
nejistotě jsou skryté věci. Je hluboké a temné. Nicméně, v jeho hloubce 
a tmě jsou skryté nejjemnější částice. Tyto nejjemnější částice disponují 
nejvyšší realitou a důvěryhodností… Veliké je v neustálém pohybu. Na-
chází se v neustálém pohybu, ale nedosahuje žádné meze. Nedosahuje 
meze a vrací se [ke svému zdroji]. Díky němu, všechno jsoucí se rodí a ne-
přestává [růst]… Tao je skryté [před námi]… Tao rodí jedno, jedno rodí 
dva, dva rodí tři a tři rodí všechny bytosti. Všechny bytosti nosí v sobě 
jin a jang, jsou naplněny čchi a tvoří harmonii… Následovat záření [tao], 
pochopit jeho hluboký význam…“ (Poznámka: jin a jang - symbol tvůrčí 
jednoty protikladů ve Vesmíru. Je líčen jako kruh rozdělený vlnovkou na 
dvě poloviny - tmavou a světlou, v každé z nich se symetricky nachází bod 
(světlý na tmavém pozadí a tmavý na světlém). Podle prastarých čínských 
přesvědčení jin znamená „proměnlivost“ a jang – „neměnnost, jedno-
značnost, pevnost“. Prapůvodní fyzika ALLATRA vysvětluje, že proměn-
livost je vlastnost fantomových částeček Po a neměnnost, jednoznačnost 
- reálných (stacionárních) částic Po).  

Z pojednání „Huainan - c'“ : „Tao… je spojené  s beztvarým. Běží jako 
voda a bije pramenem… Vstane mezi nebem a zemí a naplní celý prostor… 
Natahuje čtyři šňůry, skrývá v ústech  jin-jang (poznámka: „skrývá v ústech 
jin-jang“ - viz informace v knize AllatRa průsečík 72. a 1. dimenze, o sta-
rověkém symbolu vesmíru - had kouše svůj ocas, o dahomejské mytologii, 
která vypraví, že Bůh stvořil svět z čelistí hada).

Literatura: Nová encyklopedie filozofie ve čtyřech svazcích. Filozofický ústav Ruské akademie 
věd. Vědecko-redakční rada: V.S. Stepin, A.A. Huseynov, G.Y. Semigin - M:.. Mysl, 2010, sv. IV; 
Filozofický encyklopedický slovník/Red.  E.F. Gubskiy a kol. - M: INFRA-M, 2006; Čínská filozo-
fie. Encyklopedický slovník / Red. M.L. Titarenko - M: Mysl, 1994; Jang Chu. Le- c’, Čuang-c’. 
Překlad L.D. Pozdneyeva, hlavní redaktorka východní literatury - M: Věda, 1967; Jang Hin-shun. 
Tao te ťing (trans. Yang Hinshuna). Starověká čínská filozofie ve 2 dílech - M: Mysl, 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.

Znak jin – jang

Kniha Čuang-c’  
v lidovém čínském 

písmu
(                  , 2003)

Kniha Chuajnan- c’
(                , 2004)

Kniha Tao te ťing
(                , 2008)



& Kosmický symbol předení a tkaní. Symboly tkaní a předení měly 
posvátný význam pro mnoho národů. Dodnes se dochovaly docela 
zajímavé informace. Například moderní slovo, které se v arabštině 
nazývá      (nul), je starověký ruční tkací stroj (plochý obdélníkový 
rám, na který se natahovaly dvě vlákna, která tvoří mřížku). Pokud je 
nám znám posvátný význam symbolu tkaní (a předení) pro starověké ná-
rody, můžeme spatřit asociativní spojení tohoto symbolu s jejich kosmo-
logickými koncepcemi. Zejména na příkladu ručního tkacího stroje se 
vysvětloval princip stvoření Vesmíru, na kterém tvořivé božstvo tkalo 
z vláken, vplétalo vzory (znaky) z nich složené do plátna Vesmíru, čímž 
určovalo život a osud všech věcí, včetně každého člověka. A proces pře-
dení (proces podélného skládání a spirálovitého stáčení pomocí vřete-
na jednotlivých vláken pro nepřetržité, pevné vlákno) vysvětlovali jako 
proces tvorby všech věcí a života ve Vesmíru. Spirálovitá rotace vřetena 
symbolizovala pohyb Vesmíru, závoj, přes který se svět jeví iluzorním 
světem (pozn.: úroveň ezoosmické mřížky). Slovo „vřeteno“ je blízké 
staroindickému slovu „vártanam“ – „rotace, valení, pohyb dopředu a 
dozadu.

Předení bylo atributem Velké Matky a také „měsíčních“ bohyň (obvykle 
byl jejich znakem allat – srpek s růžky otočenými nahoru) a tkadlen osudu 
v kosmické mytologii mnoha národů světa. Například ve východní slovan-
ské mytologii byla patronkou ženského principu, osudu, plodnosti, vody, 
předení a tkaní (označována také jako neviditelná Veliká tkadlena světa) 
bohyně Makoš (Mokoš). Jedním z jejich atributů byl roh hojnosti, srpek s 
růžky otočenými nahoru. Obecně je třeba poznamenat, že východní Slo-
vané již v předkřesťanské době měli unikátní starověké znalosti o vesmíru 
a člověku, znacích a symbolech. To vše bylo ztělesněno v kultuře, víře a v 
architektonických stavbách slovanských chrámů a svatyň (poznámka: více 
informace v knize AllatRa). Věděli o procesech vzniku světa jako procesu 
podobnému výrobě příze nebo plátna: svět „se stáčí“ jako vlákno, „pře-
misťuje se tam a sem“ jako základ pro tkaní nebo „se utká“ jako plátno. 
Jak se ničily prastaré znalosti, jak se vštěpoval a stanovil nový kněžský a 
zpolitizovaný světonázor, dá se podle toho faktu vysledovat, že starodávné 
jméno bohyně Makoš bylo v XII. - XIV. století zahrnuto do téměř všech 
učení proti pohanství.

Mokoš byla významnou bohyní protoslovanského panteonu, která pa-
třila k sedmi hlavním bohům. Zajímavé je její jméno – „Makoš“ nebo 
spíše „Ma-koš“. Etymologie tohoto slova je spojena s kořenem zna-
menajícím „tkanivo, tkaní“. V sanskrtu je slovo „mokša“ (moksa), což 
znamená „osvobození“, které je i nyní používáno v indické filozofii 
a náboženství jako význam pro duchovní osvobození. Název Ma-koš, 
vzhledem k hloubce staroindoevropského slova Ma, znamená „Mat-
ka“ (Velká Matka, která porodila svět, Bohyně osudu). A slovo „koš“ 
v staroslovanštině znamená – „pletený koš“, pletený vozík pro snopy 
(známý od doby eneolitu – IV. - III. tisíciletí př. n. l.), nádoba pro 
obilí. Přičemž výraz „můj los“ (v pojetí „můj osud“, „moje účast“) 
znamenalo „můj vůz snopů“, „můj koš obilí“. A vzhledem ke starověké 
symbolice těchto asociativních předmětů a rostlin spojených s vysvět-
lením procesů stvoření vesmíru to mělo nehmotný význam. Například 
výraz „můj koš obilí“ v sobě nesl význam „moje duchovní dobro“, 
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„moje duchovní blaho“. Obilí představovalo starověký symbol zro-
zení, vzkříšení a obnovy země v mytologii národů světa. V pojetí du-
chovního zdokonalování člověka představuje symbol obilí zrození a 
utvrzení duchovního života v člověku, kde se za nejvyšší hodnotu považuje 
dosažení nemateriálního blaha, duchovní dozrávání a zdokonalování bě-
hem svého života, tedy zrození věčného duchovního života v krátkém ob-
dobí existence obalu - těla. Proto původní představa o bohyni, ochránkyni 
naplněných košů jako Matky opravdového Štěstí (osvobození), měla úplně 
jiný význam spojený s nehmotnými hodnotami člověka.

Literatura: E.V. Aničkov, Pohanství 
a Starověká Rus - SPb: Tisk. M.M. 
Stasjulevič, 1914; J.K. Běhunov, Dě-
jiny Rusi v pěti svazcích: Od dávných 
dob do Olega Věštěho (1. svazek). 
M.: Polytechnika, 2006; B .A. Ryba-
kov, Pohanství starověké Rusi. – M.: 
Sofie, Helios, 2001; B.A. Rybakov, 
Pohanství starých Slovanů. - M: Na-
uka, 1981; A.S. Fomincin, Božstvo 
starých Slovanů. - SPb.1995; Brita-
nnica Encyclopedia of World Religi-
ons. Encyclopedia Britannica, Inc., 
2008; Niederle, Lubor. Slovanské 
starožitnosti. Praha: Bursík & Ko-
hout, 1916; Gieysztor A. Mitologia 
Słowian. Warszawa: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.

Mnohé starověké kosmologic-
ké mýty národů světa ukazují 
na to, že tkaní bylo provádě-
no právě bohyní (poznámka: 

ukazuje na sílu Allat), jako akt vesmírného stvoření a nepřetržitého procesu, ve 
kterém se přechodné události (nitě) vplétaly do věčně se měnícího vzoru na ne-
měnném základu. (Poznámka: viz dále ve zprávě o fantomových částečkách Po, 
které svým prostorovým umístěním v každé elementární částici utváří projekci na 
rovině a vytváří určité znaky). Přičemž byl základ plátna (podélné nitě táhnoucí 
se podél rámu) symbolem neměnného a stálého spojující všechny úrovně Vesmíru 
(pozn.: viz ezoosmická mřížka, reálné (stacionární) částice Po). Útek (příčné pří-
ze plátna, které jsou umístěny kolmo k nitím osnovy a proplétají se s nimi), sym-
bolizoval všechno proměnné a pomíjivé, kvantitativní, tedy samotnou přírodu v 
čase a prostoru (poznámka: viz fantomové částečky Po). Základ a útek tvoří kříž.
 

Schéma slovanské výšivky, která znázorňuje 
bohyni Makoš.

Obr. 2. Starý ruční tkací nástroj (obdélníkový 
plochý rám, na který se natahují dvě nitě, které 
utváří mřížku). Obr. 3. Základ (1) a útek (2).

1

2

B.A. Rybakov, 
Pohanství starých 

Slovanů, 1981

Marija Gimbutas. 
Civilizace Velké 

Bohyně: svět Staré 
Evropy, 1991

«Encyclopedia of 
Goddesses and 

Heroines»;   
2014)



& Severní a Střední Amerika. S podobným výjevem se můžeme setkat i na ji-
ných kontinentech, které jsou tisíce kilometrů daleko od těchto míst. Například 
v Severní Americe, u původních obyvatel Aljašky (indiáni severo-athabaské eth-
no-lingvistické skupiny), je mýtus o bohyni Atsentmě. Vypraví o tom, že Atsentma 
otevřela oči v prázdném světě. Pak utkala plátno z květu vrbovky (u Slovanů 
rod rostlin z čeledi pupalkovité – ivan-čaj) natáhla ho a upevnila na vrcholech 
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Téměř všechny bohyně Osu-
du a Času jsou v mytologii 
národů světa přadleny a 
tkadleny. K dnešnímu dni se do-
chovaly různé zmínky, tradice 
a legendy s tím spojené. Napří-
klad, jak sestry Noc a Den tkaly 
pavučinu času, prostorově časo-
vé plátno kosmologického tvoře-
ní. Takových starověkých zmínek 
existuje mnohem více. Například 
ve starověkém Egyptě byla uctí-
vána bohyně Neit jako prvotní 
bohyně nebe, moudrosti a tka-
ní, z nichž vyšel a zazářil bůh 
slunce. Podle mýtů na začátku 
času právě ona natáhla oblohu 
na svůj tkací nástroj a upletla 
svět z prapůvodních vod, utkala 
všechny živé bytosti, včetně žen 
a mužů. Obvyklé Neit (Nit, Net) 
označovaly hieroglyfy 

První hieroglyf znamenal její jméno (kořen „nt“), druhý hieroglyf ukazuje na 
její symbol, který se nachází na hlavě, a třetí hieroglyf znamená „bohyně“. Je 
zajímavé, že kořen názvu Neit je spojený s kořenem slova znamenajícím „tkát“ 
(ntt)         , stejný kořen je kořenem slova „bytí“. Egypťané spojovali Neit s bo-
hyní prvotní prázdnoty (prvotních vod) Nun.  Jméno Neit má kořen slova také 
spojený se slovem voda (nt)                   - což ukazuje na spojení bohyně Neit 
a prvotních vod. V jednom z mýtů je Neit popisována jako ta, která „rozzářila 
první tvář“, nebo „rozsvítila první čelní plochu“. Plútarchos a Platón uvádějí 
následující text o bohyni Neit: „Já jsem všechno minulé, současné a budoucí; 
můj zavoj jeste nikdo neodhalil“. Podle historických pramenů byla ve staro-
věkém Egyptě modlitba k Neit: „Ó veliká Matko narození, které je nepostih-
nutelné. Ó bohyně mladá a veliká, závoj ještě nikdo neodhalil! Oh, otevři svůj 
závoj tajemný, protože není mi dána cesta, abych vešel k tobě. Zjev se a přijmi 
moji duši a ochraň ji svýma rukama“.
Literatura: 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.

Obr. 4. Žena-tkadlena při práci u starého 
tkacího stroje.

( )

/

Kultura Vinča, VI.—V. 
tis. př. n. l., ženská 
terakotová figurka

Kněžka bohyně Neit. 
Chrám v Dendeře 

(Egypt), 1. st. př. n. l. – 
1.st. n. l.

Řecko. Ženská hliněná 
figurka, 700 let př. n. l. 
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posvátných hor. Pak začala zpívat. A tak byl dán počátek vesmíru. Zajíma-
vé je, že květy Vrbovky (této docela běžné bylinky nejen na Aljašce) jsou 
postaveny podle čtyřnásobného plánu. Dolní část květu je čtyřhranná a 
časem se transformuje do dlouhé čtyřhranné krabičky, která se po prasknutí 
rozdělí do 4 částí-křídel a vytváří velké množství semen, které díky dlouhým 
vláskům mají schopnost odlétat na poměrně velké vzdálenosti. Pokud známe 
takové podrobnosti, pak je jasné, proč právě tuto rostlinu používali při vysvět-
lování kosmologické koncepce (poznámka: u jiných národů světa byla asociace 
vesmíru spojena s plochou čtyřhrannou cihlou, a hlas, první slovo či pronesený 
zvuk asociovaly s Prvotním Zvukem).

V kosmické mytologii indiánů Střední Ameriky byla původem nejstarší bohyní-
matka, stvořitelka  světa, bohyně plodnosti a duchovní čistoty. (Mimochodem, 
u většiny kmenů, například v Jižní Americe, před invazí Evropanů, převažoval 
mateřský rod). S rostoucím počtem sociálních technologií a jejich zvyšující se 
složitosti se tato jediná bohyně stává pramatkou panteonu. Postupně vznikají 
bohyně měsíce, deště, kukuřice a tak dále. Zajímavým faktem je, že u některých 
z nich se dodnes zachovaly starobylé prvky a atributy bohyně-tvůrkyně světa: 
oděv s mřížkovým vzorem, kolovrátek, stejně jako některé znaky, včetně kruhu, 
rovnostranného kříže, znaku AllatRa a allat (poznámka: více informací o zna-
cích naleznete v knize AllatRa).

      

Ženská božstva Aztéků: 
1) Chalchiuhtlicue - bohyně sladké vody, 
jezer, moří a řek, matka Sentson Mimiš-
koa (matka hvězd na severní obloze); (2) 
Tonantzin („Naše matka“) - matka bohy-
ně, ztělesnění země a měsíčního božstva; 
3) Toci („Naše babička“), její atributy 
byly předměty potřebné pro spřádání a 
tkaní; 4, 5) bohyně plodnosti Tlasolteo-
tl – jedno z nejstarších božstev Střední 
Ameriky, se přiřazuje k „bohyním s co-

pánky“. Aztékové si pravděpodobně zapůjčili tento kult od Huastéků. Rysy bo-
hyně - nosní vložka v podobě půlměsíce, čelenka z peří křepelky s kouskem vaty 
a dvěma vřeteny.

Objevené archeologické artefakty jasně ukazují na to, jak docházelo k postupné-
mu nahrazování starých ženských bohyní mužskými bohy. Zřízení žrectví vedlo k 

1                                            2                                                   3

4                              5                       



zneuctění starých bohů a nivelaci jejich tvořivých funkcí, k záměně znaků. 
S vývojem politické moci se objevují nová božstva moci, vládců a dynastií, 
masivně se zavádí lidské oběti bohům, ničí se starověké duchovní základy 
a znalosti.

Literatura: Encyklopedický slovník, F.A. Brockhaus a I.A. Efron - SPb:. Brockhaus-Efron, 1890-
1907; M.R. Fasmer, Etymologický slovník ruského jazyka.  - M: Progress, 1964-1973; Celosvětová 
historie.  Encyklopedie / red. A. Beljavský, L. Lazarevič, A. Mongait, I. Lurie a M. Poltavský – M., 
1956-1965; Člověk a společnost: Kulturologie. Slovník-přírůčka / red. O.M. Štompel - Rostov na 
Donu: Fenix, 1996; Mýty národů světa ve 2. dílech. Red. S.A. Tokarev. M., 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;

základní minimální článek v kon
strukci ezoosmické mřížky v troj
rozměrné dimenzi má tvar krychle, 
jejíž stěny představují ezoosmickou 
membránu. Ve středu buněčné kon
strukce se nachází jedna reálná, ne
měnná a stacionární částečka Po. 
Přes ezoosmickou buňku mohou 
procházet spirálovitě se pohybující 
fantomové částečky Po, ze kterých 
se skládají všechny elementární čás
tice tvořící hmotný svět. V ezoos
mické buňce dochází k důležitému 
procesu částečného přerozdělení 
energie a informací (odebrání urči
té části energie reálné částečce Po a 
snímání informací z procházející fan
tomové částečky Po) a také dochází 
k všemožným druhům srážek dvou 
fantomových částeček Po vyskytují
cích se v důsledku působení na tyto 
procesy reálné (stacionární) částečky 
Po. To vše určuje další vývoj, trans
formaci nebo zničení hmoty, kterou 
tvoří fantomové částečky Po.

Proces, při kterém dochází ke sráž
ce dvou fantomových částeček Po v 
ezoosmické buňce je neméně zajíma
vý. Například, ve viditelném světě 
pozorujeme proces srážky dvou ele
mentárních částic. A jak začíná tento 

proces na úrovni ezoosmické mříž
ky? Dochází ke srážce pravě prvních 
(hlavních) fantomových částeček Po 
každé ze dvou elementárních částic. 
Srážka dvou hlavních částeček Po, 
probíhá vždy pod kontrolou a vli
vem reálné (stacionární) částečky Po. 
Tento proces je doprovázen výdejem 
značného množství energie, jejíž část 
je odebrána reálnou částečkou Po 
a přerozdělena na systém reálných 
částic Po (septonové pole). Je důleži
té vědět, že všechny následné fanto-
mové částečky Po, které tvoří danou 
elementární částici, vždy procháze-
jí stejnou ezoosmickou membránou 
a buňkou, skrze kterou prošla jejich 
první hlavní fantomová částečka Po.

Obr. 5. Schéma ezoosmické buňky  
(1 - ezoosmická membrána (hrany 
krychle); 2 - reálná částečka Po).

EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA 1

2
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& O nevysvětlitelném (z hlediska lidského materialistického vnímání) 
vnitřním prostoru ezoosmické membrány, která na jedné straně v trojroz-
měrnosti nemá tloušťku, ale zároveň její reálný prostor nemá hranice, se 
ve starověkých pojednáních hovořilo různými způsoby. Tento nekonečný, 
věčný prostor, ze kterého přichází tvořivá síla (energie; v knize AllatRa je pou-
žit starověký termín „síla Allat“) a prvotní plán (informace; v knize AllatRa je 
použit starověký termín „plán Prvotního Lotosu“) se označoval jako „duchovní 
svět“, „svět, kde se rodí bohové“, „prvotní svět“, „věčný“, „to, co bylo věč-
né před stvořením tohoto světa“. Přičemž duchovní svět se v prvopočátcích 
označoval v množném čísle (například svět bohů), jako představa něčeho, co 
sjednocuje množné („jediné v množném“). Materiální systém - jako jednotný 
a alegorický se přirovnával ke „kosmickému tělu“, „smrtelnému Já“ (Ego, z 
latinského slova Ego - Já). Teprve mnohem později, s rozvojem politických a 
náboženských institucí v lidské společnosti a stanovením patriarchátu, se du-
chovní svět začal označovat v jednotném čísle (svět Boha), a v množném čísle 
- svět hmoty. Tvořivý ženský božský princip označili jako zlo a agresivní mužský 
princip jako dobro. To znamená, že kněží a mocnáři úmyslně zaměnily znaky z 
„+“ na „-“ a všechno bylo přesně opačně, ve prospěch systému materiálního 
rozumu. Pro ilustraci uvádíme příklad.

Zmínky o účasti bohů se jménem „Po“ (nebo počáteční předpona Po- k jejich 
jménu) na stvoření světa byly společné u národů Havaje, Haiti, Velikonočních 
ostrovů, Nového Zélandu, a to navzdory značné geografické vzdálenosti mezi 
nimi. Například, podle starověkých kosmologických představ domorodců růz-
ných ostrovů Polynésie (podoblast Oceánie, která se skládá z mnoha malých 
ostrůvků v centrální a jihozápadní části Tichého oceánu), v začátku kosmolo-
gického procesu byly „Core“ (prázdnota) a „Po“ (což se překládá jako „noc“, 
„tma“, tj. neviditelno). Připomíná se zde, že stvoření světa se zúčastnili bohové, 
jako jsou Če (Zvuk), Ao (Světlo), Kune (Vývoj) a další, včetně bohů v podobě 
kořene. V jiných Polynéských teokosmogoniích se jako prarodiče, se kterými byl 
spojen začátek kosmického procesu, uváděl pár  - Atea (prostor) nebo Te-Tumu 
(zdroj). 

Pokud víme, co se odehrává v nevi
ditelném světě při srážce například 
dvou elementárních částic, je jasné, 
proč stejné reakce (při zachová

ní stejných vnějších podmínek) ve 
skutečnosti nikdy neprobíhají přes
ně stejným způsobem a vždy mají 
drobné odchylky.

EZOOSMICKÁ MEMBRÁNA
 unikátní nehmotná struktura. 
Představuje „strany“ prostorové 
krychle ezoosmické buňky. Právě 
přes ezoosmickou membránu (její 
střed) prochází hlavní proces, kte-
rý dává život celému materiálnímu 
systému - proces EZOOSMÓZY. Je 
charakteristická takzvaným „pa-
radoxem dimenzí“ což znamená, 

že v trojrozměrné dimenzi nemá 
ezoosmická membrána prakticky 
žádnou tloušťku, ale zároveň sku-
tečně existuje a její vnitřní pro-
stor je bezmezný. Mezi sousední
mi ezoosmickými membránami, 
které se nachází na stejné přímce, 
se vždy dodržuje absolutní vzdále-
nost.
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V nejstarší verzi mýtu o původu vesmíru u Maorů - původních obyvatel 
Nového Zélandu - byl pár Rangi (Nebe) a Papa (Země). Legenda praví, 
že Rangimu a Papi se narodily děti (sedmdesát synů a dcer) - budoucí 
bohové Maorů. Po dlouhou dobu byly v temném a úzkém prostoru mezi těly 
rodičů, kteří se přitiskli k sobě. Nakonec se pět z nich pokusilo odstrčit Ran-
giho od Papi, ale jejich úsilí bylo marné. Až šestý (Tane) narovnal silná záda a 
opřel si ruce o Rangiho (Nebe) a odtlačil nohama Papi (Zemi). Nebe bylo od-
hozeno nahoru a upevněno na čtyřech pilířích (toko). Na Novém Zélandu měl 
tento příběh charakter vzpoury bohů-bratrů proti rodičům Rangimu a Papi 
s následným sporem mezi bratry. (Poznámka: v této kosmologické koncepci 
jsou asociativní obrazy: prázdnoty, neviditelné částečky Po, a také jsou zde 
zmínky o vzniku 72 dimenzí (70 dětí a 2 rodičů), oddělení šesti dimenzí, které 
tvoří hmotný svět od 66 dimenzí; šestá dimenze - řídící část systému hmotného 
světa, v němž probíhá formování kterékoli události ve viditelném světě).

V polynéské kosmologii je Země zároveň dávána jako protiklad Nebi, které se 
skládá z mnoha vrstev a podzemnímu světu, který se asociuje s temnotou Po. 
Přičemž funkce horního a dolního světa jsou často smíšené. To je nejtypičtěj-
ší rozdělení v mnoha kosmologických koncepcích různých národů světa, kde 
Země asociativně představuje celý viditelný materiální svět, Nebe - neviditel-
ný makro svět rozdělený dimenzemi (vrstvami) a podzemní svět - svět nevidi-
telných procesů probíhajících na úrovni mikro světa (to, co se rozkládalo do 
nejmenšího stavu, stavu „duchů“).
Nicméně prastaré znalosti, které se dochovaly také v mýtech, jsou dnes výrazně 
pozměněny, podle „trendu moderní doby“. Důkazem toho jsou konkrétní fakta: 
"Představa jediného Boha - stvořitele světa se u obyvatel Oceánie objeví mno-
hem později - v souvislosti se vznikem tříd a pronikání křesťanství. Starověké 
mýty a legendy Polynésie transformuji a předělávají se v souladu s novými 
pohledy."
Literatura: Mýty, pověsti a legendy Velikonočního ostrova. Překlad z rapanujského a západoevrop-
ských jazyků I. K. Fedorova. „Věda“ M., 1978. – st. 12; Mýty národů světa ve 2 dílech. Hl. redaktor 
S.A. Tokarev. M., 1988. díl II, str. 319, 320; Te Rangi Hiroa (P. Bak), Námořníci východu slunce - M., 
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. Jour-
nal of the Polynesian Society, 1956.

Pokud pozorně prozkoumáme starořeckou literaturu (nejvíce popularizova-
nou a přístupnou pro veřejnost), která vypráví příběh o vzniku světa, můžeme 
najít další informace. Personifikaci prvotního stavu světa, před příchodem 
čehokoliv, až do vniku uspořádaného Vesmíru (kosmu), byl „chaos“. Pů-
vodně slovo „chaos“ mělo odlišný význam od současného. Slovo „chaos“ 
vzniklo z řeckého «χάος» (od "χαίνω») – „odhalovat, rozevírat se, otevírat 
rty; chrlit“ (řecky „chainein“ - zet) a mělo význam rozevírání zející pro-
pasti, prvotní prázdnoty. Staří Řekové nazývali chaosem nezměrný neko-
nečný kosmický prostor, prvopočátek Vesmíru, prvotní zdroj všeho života 
na světě, ze kterého vzniklo všechno jsoucí, „to, bez čeho nemůže existovat 
nic jiného, ale ono bez toho existuje“. To je původní „předkosmický stav“, 
ze kterého vznikl a byl stvořen Bohem svět jako uspořádaný, harmonický 
kosmos. Přičemž se zachovaly zmínky, že proniknutí do „zející propasti“, 
ze které pochází všechno jsoucí, bylo alegoricky spojeno s průchodem mlhy 
a tmy (poznámka: analogie ezoosmické membrány). Kromě toho, stoici se 

Elsdon Best „Maori, 
jakým on byl: stručný 
popis života maori v 

předevropském období“ 
(Elsdon Best ,«The 

Maori As He Was: A 
Brief Account of Maori 
Life as it was in Pre-

European Days»; 1924)

Encyklopedie.  
Mýty národů světa, 

1987

Mýty, pověsti a legendy 
Velikonočního ostrova, 

1978
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zmiňovali, že na rozdíl od zejícího chaosu, chaos-látka není prázdná. Chaos
-látka, podle stoiků, je velmi řídká látka, která se zahušťuje pod vlivem víru 
a vytváří Vesmír (poznámka: viz dále o fantomových částečkách Po a jejich 
spirálovitém pohybu).

Původní informace o všech těchto jevech a procesech, na které se odkazují staří 
Řekové, můžeme najít v posvátných dílech starověkého Východu, které si staro-
věcí Řekové vypůjčili a přepracovali podle vlastního chápání těchto procesů. O 
Velké Prázdnotě (moderní překladatelé to bohužel překládají jako „neuspořá-
daný chaos“) a o stvoření světa lze nalézt zmínky například ve starověké egypt-
ské, japonské, čínské či polynéské mytologii. Stejnou informaci můžeme objevit 
ve skandinávských, amerických (období před Kolumbem) a dalších mytologiích 
světa.

V mnohých starověkých rukopisech je zachována zmínka o pojetí Nula (Null 
[nula]). Toto pojetí je přítomno již od starověku v mnoha jazycích světa. Napří-
klad v sanskrtu -       (śūnya, šunya), řecký - μηδεν (miden), také znamená „nic, 
nula“, latina - nullis, což znamená „nijaký“, v jazyku Yoruba rozšířeném v zá-
padní Africe zní nula jako òdo nebo òfo a znamená – „prázdnota, nicota“, a tak 
dále. Anglické slovo „zero“, stejně jako francouzské „zéro“, španělské „cero“ 
a jim podobné názvy nuly v jiných jazycích etymologicky vycházejí z arabského 
kořene „sifr“ (           ) znamenající „prázdnotu, nic, absence čehokoli." V arab-
ském jazyce dodnes označují nulu stejným kořenem.

V sanskrtu jsou dvě slova pro označení nuly - šunya (       ) a bindu (      ). Slo-
vo šunya se dodnes používá v jazyce hindi a znamená nula. Zajímavé je, že 
samotná představa šunya je důležitou filozofickou kategorií indického myšlení 
nesoucí hluboký smysl prázdnoty, vakua. V buddhismu mahájány, zejména v 
„Pradžňápáramitě Sútra“ („Sútry o vyšší moudrosti“), slovo „šunya“ ozna-
čuje stav pocitu prázdnoty, které slouží jako hlavní znamení přiblížení stavu 
„osvobození“ nebo Nirvány. Šunya může také znamenat samotnou prázdnotu, 
svobodu.

Nula byla považována za základní příčinu změny- to, co tvoří látku, to, co mů-
žeme získat v neustálé transformaci (poznámka: v procesu ezoosmózy). To bylo 
spojováno s prvotní prázdnotou nesoucí princip zrození všech věcí. Nula byla 
interpretována jako absolutní tajemství, nepochopitelný Absolut, „prvotní hý-
bající se“, součet všech možností, „nic“, stav nepřítomnosti všeho materiální-
ho: velikost, efekty, hmotnost, objem, atd. Například v hinduismu nula znamená 
neprojevené, nekonečné, věčné, neexistující. Ve starověkém Východě se chápání 
„existence“ vztahovalo k dočasnosti bytí a krátkodobému přebývání v něm - v 
lidském těle a pochopení „skutečného života“ - k duchovnímu světu, spojení s 
duší a navrácení se do duchovního světa. Ne náhodou je nula zobrazena jako 
prázdný kruh, jako poukázání na nepřítomnost smrti a absolutního života, který 
se nachází uvnitř kruhu. Nicméně, toto není jediné zobrazení nuly. 

Například ve Střední Americe, u národů civilizace Májů, často zobrazovali nulu 
v podobě prázdné mušle (ačkoli je také známo 25 různých hieroglifů označují-
cích pojetí nuly, jedno, ze kterých dvě spirály připomínají písmeno З). Májové 
nazývali nulu „tulakal“, a Aztékové „sintli“ (vše). V Asii je nejrozšířenějším 



 
obrazem nuly (až po kruhu) bod. Například, v arabských protopísemnostech 
můžete narazit na horní index sukkun (              „klid, pohoda“), který připomíná 
malou nulu. V nábožensko- filozofické nauce starověké Indie - tantrismu (z san-
skrtského „tantra“ - systém, pletení, příze, kolovrátek, plátno, text a tak dále), 
je znak bindu (doslovně „bod“, tento pojem se považuje za „skvrnu“, „zrno“, 
„zdroj“, „základ“). A v sufismu bos (arabský           „nusk“) hraje důležitou roli 
v přenosu učení, jako „vnitřní znalosti“.

Литература: Этимологический словарь русского языка/ред. Крылов Г. А. ‒ СПб.: Виктория 
плюс,2004; Философский энциклопедический словарь / глав. ред. Ильичёв Л. Ф., Федосеев П. Н., 
Ковалёв С. М., Панов В. Г.- М.: Советская энциклопедия, 1983; Философия: Энциклопедиче-
ский словарь/ глав. ред. Ивина А.А. ‒ М.: Гардарики, 2004; Новая философская энциклопедия: в 
4 т./глав.ред. Степин В.С. ‒ М.: Мысль, 2000‒2001. Грамматологический словарь [Электрон-
ный ресурс]: www. rbardalzo. narod. ru/text_gram_slovar1. html; Παναγιώτης Ε. Γιαννακόπουλος. 
Λεξικό Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Athens: Pelekanos Books, 2014; 1980,  

Maḥmūd ʻAbbās Ḥammūdah.
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Na úrovni ezoosmické mřížky jsou 
všechny reálné částice Po, nehle
dě na to, že každá existuje ve své 
ezoosmické buňce, spojeny do jedi
ného společného septonového pole 
(poznámka: viz doplňující informa-
ce o tomto poli v knize „AllatRa", 
uváděné pod termínem „Živočišný 
rozum“). Septonové pole sjedno
cuje všechny stacionární částice 
Po do jediného integrovaného sys
tému („řídící část“ hmotného svě
ta), který jako jediné „řídící cen
trum“ funguje pouze v rámci 6ti 
(!) dimenzí (poznámka: viz knize 
„AllatRa“:„Moc Živočišného rozu-
mu  je omezena pouze šesti dimen-
zemi...“). V septonovém poli do
chází k okamžitému informačnímu 
kontaktu mezi reálnými (stacionár
ními) částicemi Po. To znamená, že 
se informace v tomto poli přenáší z 
jedné částice Po do druhé okamži
tě, a to bez ohledu na to, jak daleko 
jsou od sebe částice v ezoosmické 
mřížce vzdáleny. V tomto poli nee
xistuje čas.

Septonové pole je společné uni
verzální pole, díky kterému se 
uskutečňují všechny fundamentál
ní interakce ve hmotném světě. Je 

základem každého jevu, procesu, 
objektu a jejich součástí. Vlastní 
septonové pole je charakteristické 
všem objektům makrokosmu a mik
rokosmu. Je to společné pole, které 
je spojuje ve své podstatě, protože 
jak realná částečka Po, tak i fanto
mová částečka Po, jsou složené z 
prvků tohoto pole  septonů. Právě 
toto univerzální pole určuje chová
ní komplexních systémů. Znalosti 
o septonovém poli jsou klíčové pro 
pochopení hmotného světa na všech 
úrovních jeho existence. Dávají od
povědi na otázky, co je to čas, pro
stor, gravitace, elektromagnetismus, 
povaha elektrického proudu, co nutí 
částečky a objekty pohybovat se a 
bojovat o život či vzájemně na sebe 
působit? Pokud známe princip fun
gování septonového pole, můžeme 
pochopit, jak probíhá proces pře
dávání informací, jejich kódování a 
dekódování různými systémy a tak 
dále. Pokud disponujeme informa
cemi, jak funguje septonové pole 
různých objektů, včetně člověka, 
můžeme pochopit, jak probíhá pro
ces vzniku myšlenek.

Unikátní strukturou septonového 
pole a jeho nejmenší složkou je sep

SEPTONOVÉ POLE
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ton (moderní název, který se používá 
v PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLA
TRA). Slovo septon je odvozené z 
latinského slova „septem“, což zna
mená „sedm“. Název byl dán podle 
počtu prvků dané struktury. Kromě 
toho, na základě filozofického smys
lového kontextu, pojetí septonu (jako 
součásti Živočišného rozumu) odrá
ží ve své podstatě také latinské slo
vo „septum“ a řecké slovo „σήψιζ“ 
(sept). Latinské slovo „septum“ zna
mená „přepážka“, tedy tenká zeď, 
která odděluje kterýkoli prostor, pro
stor rozdělený na části, vnitřní dělící 
konstrukce, nosní přepážka. Jak bylo 
psáno v dávných dobách, jedním z 
hlavních úkolů Živočišného rozumu 
je rozdělení a rozdrobení celku na 
části („rozděl a panuj“). Řecké slo

vo „σήψιζ“ (sept) znamená „hnijící, 
zkažený“, tedy krátkodobý život, 
ničení, rozklad mrtvého, přeměna 
mrtvého pod vlivem podmínek (což 
hraje důležitou roli při oběhu látek). 
Septon nelze přiřadit ani k nejmenší 
nedělitelné „částice“ Po, neboť on je 
tím, co tuto částečku tvoří (reálnou 
a fantomní), ale nejeví se tak ve své 
podstatě. Struktura septonu se skládá 
z vtroušeniny síly Allatu a šesti „an
tipodůodrazů“  antiallatů, které ji 
obepínají, tedy celkem ze 7 elemen
tů. Jako asociativní příklad vytvoře
ný na základě obrazný řady trojroz
měrného světa, můžeme uvést, že se 
jedná o zvláštní mikrostoj, mechani
smus pro přepracování sil Allatu v 
antiallat, v důsledku kterého existuje 
celý hmotný svět.

& Z knihy „AllatRa“: „…ještě jeden důležitý fakt týkající se stvoření vesmí-
ru, jež umožňuje pochopit, čím vlastně dnes Vesmír je. Směřování síly Allatu k 
jednotné uspořádané formě …vedlo k pohybu Vesmíru „zevnitř ven“ a začalo 
ho roztáčet ve správné spirále, což vedlo k jeho rozpínání. Tak byla vyvolá-
na tvořivá funkce. (Pohyb „zevnitř ven“ se u národů už od dob staršího paleolitu 
symbolicky zobrazoval ve tvaru správné svastiky („přímé“, „pravé“ svastiky), tedy 
v podobě kříže s ohnutými rameny do pravého úhlu směrem doleva. Symbolizuje 
pohyb ve směru hodinových ručiček doprava. Mimochodem v překladu ze sanskrtu 
je staré indické slovo „svastika“ vytvořeno z části „su“ – „spojené s blahobytem“, 
takže „su-asti“ znamená „je překrásné“, „blahobytné existování“.) Když se Vesmír 
otáčel ve směru správné spirály, dala síla Allatu současně vzniknout také protiklad-
né síle. Ta začala roztáčet pohyb uvnitř Vesmíru v obracené spirále, která působila 
v opačném směru, než základní síly Allat – tedy „zvenku dovnitř“, což mělo za 
následek sjednocování hmoty v jednotný Rozum (Živočišný rozum).  Tak byla vyvo-
lána destruktivní funkce, jež je opačná, než síla Allatu. Pohyb „zvenku dovnitř“ se 
u dávných národů už symbolicky zobrazoval ve tvaru nesprávné, agresivní opačné 
svastiky, tedy v podobě kříže s ohnutými rameny do pravého úhlu směrem doprava. 
Symbolizuje pohyb proti směru hodinových ručiček doleva. V mytologii je vznik 
protikladné síly zachycen jakožto zrod ohně z vody.)  

…Takovým způsobem vznikly ve Vesmíru dvě protikladné síly: velká síla, která roz-
táčí Vesmír vně a malá síla která jí klade odpor uvnitř samotného Vesmíru.  Poté, 
co se obě síly projevily, ztratil Vesmír tvar koule a na základě jejich působení se 
zploštil, tedy sevřel se a stal se plošším. Tento moment je zachycen v kosmických 
legendách světových národů v podobě rozdělení světového vejce, jeho rozpůlení, 
kdy z jedné půlky vzniklo nebe, z druhé země a mezi ně byly umístěny hranice (pro-
stor) a vody. V jiných případech se mluví o tom, že části, které po rozdělení vejce 
zbyly, vyrostly a přeměnily se na Vesmír. Další legendy mluví o rozdělení světa na 
dva živly, na dvě božstva s přímo opačnými funkcemi, o stvoření neviditelné dvojice. 
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V dávných dobách tuto strukturu, 
která tvoří základní jednotku sep
tonového pole, asociativně přirov
návali k šesti „kouřícím zrcadlům“ 
(ničivým podstatám), které obklopu
jí zářící zdroj (svíci živého ohně, pra
vou podstatu). Tato zrcadla při svém 
otáčení deformují odražené světlo a 
nejeví se světlem ve své podstatě. V 
dávných legendách se pravá podstata 
(vtroušeniny síly Allatu) srovnávala 
s hořící svíčkou. Jakmile hořící svíč
ka zmizí, zmizí i všechno viditelné 
a změní se v nic. Svíčka znázorňuje 
nepřetržité hoření a zrcadla  nepře
tržité odrážení. Tak vyjadřovali lidé 
v dávných dobách podstatu neustá
lého pohybu a činnosti této struktu
ry  septonu. Existuje mnoho odrazů, 
které člověka lákají a nutí ho sou
středit svoji pozornost na mrtvém. 
Ale skutečný zdroj lidského života je 
jeden. Neskrývá se ve vnějším světě 

nebo v těle člověka, ale v jeho duši. 
Zdůrazňovalo se, že tento mnohočet
ný zrcadlový odraz jediného je jako 
hrana mezi viditelným a neviditel
ným světem, opravdovou realitou a 
iluzí, která se jen schovává za realitu. 
Proto se v duchovních učeních psalo 
o tom, že jen ten, kdo není připoután 
k viditelnému, oblažuje svoji duši.

S využitím moderních asociativ
ních srovnání můžeme šest „antipo
důodrazů“  antiallatů označit jako 
mikroholografické objekty, které v 
tomto světě existují jen díky přítom
nosti síly Allatu a jsou podstatou 
iluzorního světa  světa množství 
pseudokopií. V dávných traktátech 
jsou zmínky o tom, že celý tento do
časný svět je iluze zrcadlových pře
křížení poutajících pozornost člově
ka svými lživými, avšak realisticky 
vypadajícími stíny, jejich hrou vzá

Samotné spirály jsou v mýtech prezentovány například v podobě první dvojice bohů 
s opačnými funkcemi (podstata jednoho z nich je božská a druhého démonická), z 
nichž pak vznikli ostatní bohové. Jiné legendy je zobrazují jako napůl lidi – napůl 
hady (přičemž mají tvořivou funkci, jsou vodním božstvem a jejich těla mají charak-
teristickou zelenou barvou). Další je zachycují jako postavy, které na jedné straně 
ztělesňují pořádek, vody života, plodnost a světlo a na straně druhé nepořádek, smrt, 
tmu a nepárovou bytost (podle afrických mýtů například šakal, kterému se zachtělo 
stát se pánem Vesmíru). Takto tedy v mytologii zobrazovali vznik Vesmíru. U dneš-
ních lidí se už prostě vytratilo duchovní chápání této otázky a všechno se soustředí 
jen na úroveň materiálního vnímání starých pověstí.“ (více o silách Allatu v knize 
„AllatRa“)

Struktura septonu: 6 antiallatů („antipodů-odrazů“, „kouřících se zrcadel“) a vtrou-
šenina síly Allat.



& V rané védské mytologii existoval termín „májá“ (v sanskrtu    
doslova – „iluze“), který se později používal v hinduismu i dalších ná-
boženstvích Indie. Tento termín znamenal představu o něčem, co existuje 
samo o sobě, odděleně od Boha a má své vlastní zákony. Věřilo se, že 
pokud není vidět Bůh, nic nemůže být viděno ve své pravé podobě, protože v 
tomto případě je člověk pod vlivem májí. Hmotný svět - májá, která se skládá 
z množství iluzí, způsobí, že člověk vnímá a vidí vše zkresleně, vidí jen falešné 
formy, které jsou ve světě skutečné Reality (duchovním světě) úplně jiné.  Májá 
skrývá Realitu. Iluze vzniká kvůli připoutání člověka k tužbám tohoto světa a 
jeho neochotě proniknout do skutečné Reality. Ve Védách termín májá označuje 
sílu, která vzniká v hmotném světě.
Literatura: Náboženství: Encyklopedie /red. A. A. Gricanov, G.V. Sinilo – Mn.: Dům knihy, 
2007. 

jemného sledování. Vše je odrazem 
něčeho, důsledkem i příčinou. Čemu 
dává člověk ve svém životě pozor
nost  zrcadlová hra mnohonásob
ných odrazů hmotného světa nebo 
skutečný duchovní zdroj  součástí 
toho se ve svém výsledku stává.  

Každá částečka Po (reálná a fanto
mová) je v podstatě koncentrova
ný shluk septonů, kolem kterého 
je malé zředěné vlastní septonové 

pole. Takže částice Po, je jinými 
slovy vysoká koncentrace septonů 
v malé části prostoru  ezoosmic
ké buňce. Pro pochopení tohoto 
procesu si obrazně můžeme před
stavit částici Po jako atmosféric
ký vír (tornádo), kde jsou septony 
molekuly vzduchu. Částečku Po, 
můžeme také asociativně přirovnat 

k sněhové kouli, která se skládá z 
mnoha sněhových vloček (septonů). 
Tento koncentrovaný shluk (částice 
Po) obsahuje max. 80%  septonů, 
a v jeho vlastním septonovém poli, 
které obklopuje tento shluk – max. 
20% septonů. Ve skutečnosti mů
žeme fantomovou částečku Po (z 
nichž se skládají všechny elementár
ní částice) asociativně přirovnat ke 
komfortnímu mechanismu, který je 
určen zejména pro skladování a pře

pravu vnitřního potenciálu (energie 
a informace) a reálnou částečku Po 
(která představuje jeden z klíčových 
elementů ezoosmické buňky) mající 
vyšší koncentraci septonů, můžeme 
přirovnat ke komfortnímu mecha
nismu, který je určený pro částečné 
přerozdělování vnitřního potenciálu 
fantomové částečky Po. 
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Obr. 6. Schematický příklad zobrazení částeček Po, které se skládají z 
koncentrovaného shluku septonů: 
1 – reálná (stacionární) částečka Po; 2 – fantomová částečka Po.

1                                                                       2
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Septonové pole je hlavní složkou 
celého hmotného Vesmíru. Toto 
pole je všude. Je základem všech 
oficiální vědě dosud známých i ješ
tě neznámých polí a jejich interak
cí, hmotných objektů, organických 
a anorganických látek, jejich slou
čenin a tak dále. Vlastní septonové 
pole lze nalézt ve všech „živých“ 
i „neživých“ předmětech, ve všech 
jevech. Například, septonové pole 
má i naše Země. Stejně jako u ji
ných objektů i ona projevuje zvý
šenou aktivitu dříve, než dojde k 
určitému jevu. Ze záznamů vyplý
vá, že k rychlému nárůstu napětí 
septonového pole dochází již 7  8 
hodin před výskytem tornáda, a to 
jak v místech vzniku, tak i v oblas
ti jeho následného šíření. Podle ne
dávných výzkumů v oblasti seismo
logie a vulkanologie provedených 
vědci z mezinárodního společen
ského hnutí ALLATRA, dochází v 
„ohniskových“ zónách ke zvýšení 
napětí septonového pole a ke změ
ně jeho chování před zemětřesením 
či aktivací vulkánu. Takže je mož
né nejen studovat, ale také řídit tyto 
procesy a následně získávat přesné 
předpovědi přírodních jevů. (Po-
známka: viz podrobnosti ve zprá-
vě „O problémech a důsledcích 
globálních změn klimatu na Zemi. 
Efektivní řešení těchto problémů» -  
http://allatra.org/ru/reports/o-pro-
blemah-i-posledstvijah-globalno-
go-izmenenija- klimata-na-zemle). 

Dnes je hlavním tématem fyziků 
(jako i starověkých filozofů) zkou
mání „předpokladu“ existence jedi
ného pole, které je základem všech 
jevů a fundamentálních interakcí ve 
hmotném světě. Ale na rozdíl od sta
rověkých vědců, kteří měli prastaré 
znalosti o tomto jediném poli, mno
ho moderních vědců zotročených 

systémem, bloudí ve tmě „materia
lismu“. Možná by měli progresivní 
vědci na celém světě zaujmout po
zici Pozorovatele a povznést se nad 
existující problém, zamyslet se nad 
tím, proč je vlastně do takto úzké
ho rámce soustředěno tolik lidské 
energie a pozornosti, a proč se utrácí 
tolik sil a prostředků. Kde původ
ně vznikla myšlenkaprogram a tak 
horlivá snaha za každou cenu posta-
vit hmotu do hlavní role v jakékoli 
„Teorii Velkého Sjednocení“ a tím 
ve vědomi současných i budoucích 
generací upevnit nové „potvrzení“ 
materializmu? Pro koho je výhodné, 
aby se lidstvo ubíralo tímto směrem 
a soustřeďovalo tolik pozornosti na 
prvenství materiální podstaty, a po
silovalo tak tento program v lidském 
vědomi? Proč byly v dávných do
bách znalosti o Jediném poli, jako o 
jediném materiálním Rozumu, Uni
verzálním Rozumu, jediném poli 
Vědomí, „kosmickém myšlenkovém 
základu“, „Knížeti tohoto světa“ a 
tak dále, představeny jako protiklad 
duchovnímu světu? Proč se často 
zmiňovalo, že vědomí člověka (jeho 
vlastní septonové pole, ve kterém 
vznikají myšlenky) je součástí živo
čišné podstaty a jediného jednotného 
Živočišného rozumu Vesmíru? Proč 
byly hluboké vnitřní pocity pova
žovány za unikátní lidské vnímání 
(procesu probíhajícího bez účasti 
septonového pole vědomí!), které 
spojovalo Osobnost s duší (duchov
ní podstatou) a s duchovním světem, 
ovládající výjimečnou tvůrčí sílu a 
darující Osobnosti absolutní svobo
du od moci Živočišného Rozumu? 

Mnozí dnešní fyzici utrácí draho
cenný čas svého života a vynaklá
dají obrovské úsilí na vytvoření no
vých materialistických teorií, zápasí 
s neřešitelným dilema ve snaze vy
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&  Z dávných dob měli lidé povědomí o existenci síly (démonické bytos-
ti), která byla rozumná a měla mnohem větší možnosti v materiálním světě, 
než člověk, ovšem před silami duchovního světa byla bezmocná. Tehdy 
lidé věděli, že příroda není mrtvý objekt. Spolu se znalostmi o hlavním 
smyslu lidské existence – o duchovním životě, o duši, její nezávislosti na těle a 
o znovuzrození duše, věděli také o uspořádání materiálního světa a o tom, že 
každý přírodní jev je produkován silou, která je vlastní veškeré hmotě (poznám-
ka: septonovým polem). Některé její projevy nazývali „duchy“ (neviditelné síly 
světa), a věděli, že všechny objekty přírody kolem nás mají své nadpřirozené 
dvojníky (poznámka: jakýkoli objekt v hmotném světě má své vlastní septonové 
pole). 

tvořit „Teorii všeho“, hledají rovnice 
Jednotného pole, která by sjednotila 
pouze k dnešnímu dni známé čtyři 
fundamentální interakce: gravitační, 
elektromagnetickou, slabou a silnou. 
Ale co je základem těchto polí a proč 
na nich můžeme praktikovat staro
věké pravidlo „změníš podmínky a 
všechno se změní?“ Výše jmenova
ná známá silová pole, to není celý 
výčet v přírodě existujících interak
cí. Stačí se jen podívat na seznam 
nevyřešených problémů moderní 
vědy v každém z fundamentálních 
směrů a pochopíme, jak málo lidé 
vědí o sobě, o světě a jeho struktuře. 
Nemusíme ani zacházet do složitých 
kosmických procesů, stačí jen po
kusit se odpovědět na jednoduchou 
otázku  co je to lidská myšlenka? 
Jak vzniká a z čeho se skládá? Co 
je podstatou fenoménů spojených s 
ní? Z čeho se skládá pole vědomí a 
podvědomí? Jakou sílu skrývá po
zornost člověka, a proč je spouště
cím mechanizmem všech činů? Jak 

ve skutečnosti probíhá proces pře
nosu informací v neviditelném pro 
lidské oko světě? Vždyť základem 
všech těchto procesů je čistá fyzika. 
PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLAT
RA odpovídá nejen na tyto otázky, 
ale dává absolutní pochopení toho, 
kdo je člověk, a jaký je pravý smysl 
jeho existence.

Septonové pole (Živočišný rozum) 
je vysoce organizovaná sebeuvě
domující rozumná struktura hmoty, 
která sama sebe vnímá jako „žijící v 
reálném světě“. V dávných dobách ji 
nazývali všepronikající sílou, která 
má počátek v hmotném světě, mlu
vili o ní jako o Vyšší inteligenci, o 
všezahrnující a dominující v tomto 
hmotném světě Bytosti (Živočišném 
rozumu) s funkcemi protikladnými 
duchovnímu světu. Také se zmiňo
vali o vědomí člověka jako o mate
riální části této rozumné struktury, 
která je protichůdná nehmotné části 
člověka  duchovní podstatě (duši). 

Například, národy Melanésie a Polynésie věděli o všudypřítomném duchu 
„mana“ - nadpřirozené síle (skryté nebo potenciální), kterou není možné vnímat 
na úrovni pocitů, přinášející člověku zlo, i když se na počátku jeví, jako dobro. 
Mana jako síla může být individuálně vlastní některým duchům, mrtvým, stejně 
jako lidem (většinou čarodějům, kněžím, vůdcům), zvířatům, předmětům. Pro 
Melanésany mana znamená tajemnou a aktivní sílu, kvalitativně odlišnou od 
fyzických sil a působící libovolně. Například věřili, že: vůdce klanu má manu; 
magické rituály bílých lidí (misionářů), kteří přišli na jejich zemi, mají více 
many než místní rituály; Britové dobyli maorský národ, protože jejich mana byl 
silnější; dokonce i latríny mají many jako „přijímací síly“ přítomné v lidských 



Dodnes se v současném světě používá ve složených slovech slovní základ „- 
man“, což naznačuje vtíravé nutkání k určitému jednání, jevu atd. V řečtině slovo 
„manía“ - znamená „šílenství, nadšení, vášeň“. Ve slovanských jazycích slovo 
„mana“ znamenalo „pokušení, podvod, čarování, lákadlo, co uvádí v omyl a kla-
me.“ Je příbuzné slovu „trápit“, „trápím se“, „utrápit“ (jedním z jeho významů 
je „muka, mučení, znakem ukázat; naznačit, podvést, fata morgána, jít oklikou), 
a také starověkému indickému slovu „māуā́“ - „proměna, magická síla, podvod, 
iluze“ („dur-māyúṣ“- „používající zlá kouzla“). U Slovanů se z dávných dob do-
chovala mytologická postava Mara - zlého ducha, který škodí člověku. V sanskrtu 
„mâra“ doslovně znamená „zabíjející“, „zničující“. V buddhistické mytologii je 
Mara - duch, který zosobňuje zlo a vše, co vede živé bytosti ke smrti. To on vládne 
velkému počtu zlých duchů představujících negativní lidské emoce (touhu, nená-
vist, pochybnosti a tak dále). Jeho hlavní funkcí je vytváření překážek pro lidi na 
duchovní cestě, kteří hledají osvícení, odvést je pryč od jejich vnitřního duchovní-
ho života a nalákat je na zemské vnější iluzorní pokušení, vydávat lež za pravdu, 
negativní jako pozitivní. Jeho úkol - zničit jejich duchovní život. V mytologii budd-
hismu Mara - démon-pokušitel, který se pokoušel svést Gautama Buddhu různými 
pozemskými vidinami a tužbami. V čínské mytologii je postava  Man - monstrózní 
had (drak), který byl považován za největšího hada, krále všech hadů.

Různé starověké národy měly představu, že všem věcem na světě byla dána 
síla, která těmto věcem nepatří. O takových přírodních jevech, jako jsou 
vítr, déšť, nebo o objektech jako řeky, stromy, kameny a tak dále se říkalo, 
že mají svého „vlastního ducha“. Mělo se za to, že všudypřítomná síla je 
v každém bodě Vesmíru, ale projevuje se pouze v mimořádných jevech, na-
příklad v činnosti Slunce a Měsíce, při silném zemětřesení, v hurikánu, ve 
větru, v hromu, a také v bytostech a lidech posedlých touto sílou (čarodějích 
atd.). Poslední jmenovaní manipulovali s manou pro získání materiálního 
bohatství (všimněte si – cíle, jiné než duchovní!), pro chvilkové touhy, jako 
například zotavení z nemoci, dobré počasí, úspěch v boji o dosažení hoj-
nosti a moci. Tato síla byla podstatou magických dějů. Mělo se za to, že 
takový člověk (čaroděj) může komunikovat s duchy přírody a mrtvými lidmi 
(přízraky) v procesu věštění, magie a čarodějnictví. Nicméně se ale vědělo, 
že žádný člověk nevládne této síle: manipuloval s ní pomocí duchů, kteří k 
této síle patřili, a kteří nakonec řídili jeho samotného jako otroka. Takový 
člověk, který podlehl těmto dočasným a iluzorním pokušením Živočišného 
rozumu, platil za tyto iluze a hry neúměrně velkou cenu - jeho  životní sílu 
a pravou svobodu. To bylo považováno za cestu odsouzeného k Smrti. (Po-
známka: více v knize "AllatRa").

tělech a jejich výmětech. Navíc tuto sílu spojovali se „stínem“ duše (poznámka: 
sub-osobností), odsouzenou ke zmizení se smrtí jejího nositele, kdy ona přechází 
na jinou osobu nebo se stává totemem. Je zajímavé, že i v jiných částech světa 
zůstaly upomínky těchto znalostí. Existovaly i jiné národy, které věděly o této 
síle. Například u některých kmenů amerických Indiánů nazývali tuto sílu wakan 
(wakanda, u kmenu Siouxů nebo Dakotů), orenda (u Irokézů, kteří například 
věřili, že orenda se projevuje v bouři, že muže ve vzteku ovládá jeho orenda a tak 
dále), pokunt (u kmenu Šošonů), manitu (u Algonkinů), eki (u Pongvejů v Afri-
ce), megbe (u afrických Pygmejů - Bambuti) a tak dále. Všechny tyto pojmy mají 
stejný význam jako mana pro Melanésany. 
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Nicméně, všechny tyto znalosti o pro člověka nepřátelském materiálním svě-
tě a síle, kterou tento dočasný svět disponoval, byly vedlejší. Hlavní bylo 
pojetí duchovního světa a spojení člověka s tímto vyšším světem. Tyto ved-
lejší znalosti byly jen jako doplnění k vysvětlení toho, co je smyslem lidského 
života, jaké jsou příčiny jeho dočasné existence a utrpení v tomto hmotném 
světě. Jinak řečeno, byly dány jako dodatek k celkovým duchovním znalos-
tem, k podrobnému vysvětlení důležitosti a významu duchovní podstaty v člo-
věku - duše. Od dávných dob lidé věděli, že duše existuje mimo tělo (v životě 
i po smrti těla), má schopnost převtělovat se a není výhradním vlastnictvím 
člověka, vystupuje pouze jako síla, která ho může vyvést za hranice hmotné-
ho světa, pro spojení s věčným a prvotním duchovním světem. Lidé věděli, 
že Osobnost (ne tělo, a kým se člověk cítí uvnitř) může za jeden život, a to 
díky spojení s duší, odejít do duchovního světa, a tím získat absolutní svobo-
du od moci Živočišného rozumu materiálního světa. To je hlavním smyslem 
lidského života. Všechno ostatní, čeho člověk dosáhl v hmotném světě během 
svého života je dočasné, iluzorní a smrtné a Osobnost po smrti těla ponese 
plnou odpovědnost za všechny své činy.

Ve skutečnosti slovem „mag“ (latinsky – „magi“, v řečtině –„magos“) starověcí 
Řekové nazývali žrece u Médů a Peršanů („magush, mugh“). Předpokládá se, 
že toto slovo pochází z praindoevropského kořene „mugh“ – „mít sílu, moc". 
Od tohoto kořene bylo odvozeno hodně evropských slov znamenajících „můžu“, 
„mám možnost“. V dávných dobách o lidech, kteří byli obdařeni touto silou, 
říkali – „mající možnost“ (poznámka: více v knize „AllatRa“). Tuto sílu měli 
někteří lidé od narození a někteří ji nabývali speciálními technikami. V podstatě 
je to síla Allatu. Ale čím více jí člověk měl, tím více se aktivovalo jeho septonové 
pole. Síla je síla, vše záviselo na tom, co si člověk vybíral, kam směřoval svoji 
pozornost, jak říkali v dávných dobách – dával ji svému živému plamínku (duši, 
hlubokým vnitřním pocitům) nebo ji směřoval na vířící se kouř iluzorního světa 
(myšlenky, emoce od Živočišné podstaty). Jestliže větší část své pozornosti člo-
věk soustředil na „septoniku“ (septonové pole), to znamená na touhy (myšlenky) 
hmotného života, dostával ve výsledku magii, což mělo katastrofální následky 
pro jeho Osobnost. Pokud člověk dával danou sílu svému duchovnímu vývoji, 
potom dosáhl hlavního cíle svého života - duchovní transformaci a vnitřní svo-
bodu od hmotného světa, od dominantního vlivu septonového pole na něj.

Základem těchto změn a transformací člověka je čistá fyzika. Podle sta-
rověkých prapůvodních znalostí, síla pozornosti je obrovská životně dů-
ležitá síla, ve které je soustředěna tvůrčí síla Allatu. Díky síle pozornosti 
má Osobnost svobodu volby, a tím formuje v každém okamžiku svého ži-
vota svůj posmrtný osud. Čemu věnuje člověk pozornost (vnitřní potenci-
ál), to se stává jeho realitou. Jakékoli pokusy dávat pozornost hmotnému 
světu, jeho touhám a pokušením, následně formují realitu utrpení mající 
prodlouženou dobu trvání. Proto se v duchovních traktátech zdůrazňo-
valo, jak je pro člověka důležité, aby neustále soustřeďoval pozornost na 
duchovní vnitřní svět. Pouze v tomto případě dá člověk svůj cenný vnitřní 
potenciál na formování života po smrti, a neutrácí ho na formování smrti 
ještě během svého života (sub-osobnosti). Říkajíc jazykem PRAPŮVOD-
NÍ FYZIKY ALLATRA, pokud člověk utrácí ne více, než 10% síly své 
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Všechny tyto duchovní znalostí v té či oné formě existovaly v lidské spo-
lečnosti od pradávna. Potvrzují to i etnografické studie různých národů. 
Zajímavé je, že u národů, které někteří vědci spotřebitelské společnos-
ti nazývají „primitivní společenství“, jsou magické praktiky, na rozdíl 
od duchovního života méně rozvinuté (věnuje se jím méně pozornosti), 
než u národů, u kterých byl vytvořen náboženský a politický systémy.  
U posledně jmenovaných zaujímá magie vedoucí postavení, jako tajné 
znalosti kněží a mocnářů (vůdců). Nehledě na to, že magii je možné 
potkat všude. Dominantní vliv má právě ve „vyspělých společnostech“. 
Faktem zůstává, že magie a okultizmus jsou dodnes jádrem většiny nej-
rozvinutějších kněžských a politických systémů moderního světa a leží 
v základech jakékoli globální restrukturalizaci světa naplánované v zá-
kulisí světové politiky. Stačí popřemýšlet nad tím, proč žreci patřící do 
různých náboženských systémů, nutí milióny věřících s využitím všemož-
ných nástrojů utrácet svůj vnitřní potenciál na „kouřící se zrcadla“, 
prosit „vyšší moc“ o dočasné a iluzorní věci pro člověka, jakými jsou 
například řešení finančních problémů, zdraví, dobrou úrodu, vyhrát vál-
ku, a tak dále. Co za tím stojí? Kdo ovládá žrecovo vědomí, aby nutil 
lidi žádat o zemská blaha? Vždyť jejich úkolem je kázat lidem o duši a 
duchovním bdění v tomto pomíjivém světě. Jaký je smysl většiny různých 
náboženských obřadů, a jak se vlastně liší od magických obřadů domo-
rodců využívajících sílu mana? 

Duchovní život může mít pouze jednu prosbu - duchovní spásu Osobnosti mož-
nou jen díky duši. Tato prosba nepotřebuje vnější zprostředkovatele, všechno 
probíhá ve vnitřním světě člověka. V historii náboženství v různých dobách bylo 
dost lidí, kteří se duchovně probudili a pochopili klamy a lží systémů, všechno 
toto zrcadlové zkreslení prvopočáteční Pravdy. Tito lidé, bez ohledu na to, ja-
kou pozici v náboženství zastávali, když si to uvědomili, odcházeli do ústraní, 
dále od systému moci, aby se věnovali skutečnému duchovnímu zdokonalování. 

pozornosti na materiální život a 90% na dominanci duchovního života 
ve svém vnitřním světě, pak se uskutečňuje duchovní proměna člověka. 
V opačném případě, kdy 90% pozornosti je věnováno hmotnému životu, 
touhám a myšlenkám Živočišné podstaty a 10% se zaměřuje na duchov-
ní život, člověk během svého života formuje svojí sub-osobnost. To není 
filozofie či náboženství, ale neměnné zákony fyziky. 

Ve starověké Indii se věřilo, že základem magie jsou nadpřirozené síly, 
které byly spojené se silou světové iluze (májá). Ve staré hinduistické tra-
dici pojem májá znamenal světovou iluzi, „převracejícího“ transformují-
cího principu, který určuje existenci hmotného světa. Byla to celá nauka 
o „májá“, kterou spojovali se slovem „magie“ (sanskrtské slovo «maya» 
- čarodějnictví, podvod, mystifikace, iluzornost). Tato nauka se zakládala 
na Zákoně o Podobnosti (podobné rodí podobné), o možnosti vědomého 
vlivu člověka na objekty okolního světa. Věřili, že s pomocí májá Bůh 
probouzí k imaginárnímu, iluzornímu životu (vnímanému jen vědomím) 
celý svět objektů, který člověk nemající pravdivé znalosti, prožívá jako 
„realitu“. 
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V základech magie se nachází vždy touha po moci. O kněžském využití nadpřiro-
zených sil, které jsou základem magie, slavný starověký filozof Proklos napsal: 
„Když starověcí žreci vzali v úvahu, že mezi věcmi v přírodě existují určité po-
dobnosti a sympatie jedné věci ke druhé, stejně jako i mezi projevenými věcmi a 
okultními silami a zjistili, že všechny věci jsou obsaženy ve všem, vytvořili po-
svátnou nauku na základě této vzájemné sympatie a podobnosti… využívali pro 
okultní účely jak nebeské, tak i pozemské bytosti, s jejichž pomocí a prostřed-
nictvím určitých podobností stahovali božské síly do tohoto nižšího příbytku.“

Princip Živočišného rozumu „rozděluj a vládní“ se fraktálně opakoval v lidské 
konzumní společnosti. V průběhu historie lze jasně vysledovat období aktivního 
vlivu jediného septonového pole na lidskou společnost v různých dobách, přes 
jemu podřízené lidské vědomí. Během těchto období je očividný nárůst aktivity 
lidí (jeho průvodců) spojených s mocí (magií, okultismem) v lidské společnosti, 
kteří zkreslovali duchovní znalosti předchozích generací a vštěpovali mladým 
generacím stereotypy výhodné pro systém Živočišného rozumu, které jsou zalo-
ženy na strachu, nenávisti a podlézavosti.

Starobylá duchovní podobenství vyprávěla o tom, že duchovní znalosti činí 
lidi skutečně svobodnými, nezávislými na iluzích hmotného světa a odhalují 
vnitřní duchovní sílu. Nicméně, když se v lidské společnosti začaly utvářet 
náboženství, jako instituce kněžské moci, prapůvodní duchovní znalostí se 
začaly předělávat do podoby příhodné pro manipulaci s lidmi. Historie vý-
voje náboženství v různých dobách svědčí o tom, že každé náboženství, které 
získalo masovou popularitu díky zrnům duchovních znalostí, bylo následně 
rozdělené do různých směrů v důsledku neshody v otázkách nadřazenosti a 
moci uvnitř náboženské komunity. Docházelo k rozštěpení moci mezi potom-
ky žreckých rodů, které vedlo ke vzniku dogmatických rozlišností v nábožen-
ském směru. Rozdíly ve výkladu podstaty moci se později zformovaly v různé 
doktríny svrchované moci s cílem utvrdit „svoji“ pravdivost ve výkladu du-
chovních znalostí. To ukazuje na stereotypnost materiálního myšlení řízeného 
septonovým polem.

Porovnáme-li náboženské a vládní politické instituce z různých dob a u růz-
ných národů, vidíme stejné šablony projevující se v boji o moc a vliv, vlastní 
každému systému složitější organizace hmoty. Dnes můžeme pozorovat sílu 
působení jednotného septonového pole stacionárních částeček Po v celém 
svém rozsahu, a také jeho vliv na jednotlivá vědomí lidí, jako částí tohoto 
pole. Je to mnohonásobná roztříštěnost lidské společnosti na malé dílky podle 
určitých kritérií: od národnosti, náboženství, společenského postavení, až po 
všechny druhy vládních institucí, hierarchií, a tak dále. „Rozděl a panuj“ – je 
odkazem toho, co se děje ve vědomí lidí a kdo s nimi doopravdy manipuluje 
a pro jaké účely.

Základy Prapůvodní Fyziky ALLATRA dávají možnost pochopit, že vědomí s 
jeho množstvím myšlenek je jen septonové pole Živočišné podstaty, které snad-
no člověkem manipuluje a využívá jeho potenciál pro svou existenci. Nicméně, 
díky duchovnímu vývoji se otevírá úplně jiné vnímání člověka, nezávislé na 
septonovém poli a to mu dává možnost zbavit se jeho dominantního vlivu a 
spojit se se skutečným zdrojem síly -  duší. Jak bylo psáno ve starobylých uče-
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REÁLNÁ  (STACIONÁRNÍ) 
ČÁSTEČKÁ  PO

ních, ztracením prapůvodních znalostí v průběhu času ztratili lidé klíč ke svému 
nevyčerpatelnému duchovnímu zdroji a začali sloužit zrcadlům, zlákáni jejich 
iluzorní hrou.

je fundamentální „nedělitelná čás
tečka“ (přesněji nemateriální, mají
cí strukturu pole), která se nachází 
v centru prostorové krychle ezoos
mické buňky.  Reálná částečka Po, 
představuje vysokou koncentraci 
septonů v nejmenším možném pro
storu   centru ezoosmické buňky. Je 
nazývána „reálnou“ nebo „stacio
nární“ díky jedinečnosti své pozice, 
svých funkcí a vlastností (na rozdíl 
od FANTOMOVÝCH ČÁSTEČEK 
PO, z nichž se skládají všechny ele
mentární částečka vesmíru). Reálná 
částice Po, je jediná fundamentální, 
základní „částečka“ hmotného svě-
ta, která se nepřetržitě a neměnně 
nachází ve stacionárním (relativně 
nehybném) stavu ve své ezoosmic
ké buňce. V každé ezoosmické buň
ce se nachází jedna reálná částečka 
Po. Neexistuje ani jedna ezoosmic
ká buňka bez této částečky. Každá 
reálná částečka Po má v rámci své 
ezoosmické buňky „vedoucí“  úlo
hu v „korekci“ pohybu a částečného 
přerozdělení vnitřního potenciálu 

fantomových částeček Po prochá
zejících touto ezoosmickou buň
kou. Reálná částečka Po, snímá 
informaci a odebírá 10% vnitřního 
potenciálu procházející fantomové 
částečky Po. Přičemž, reálná části
ce Po, získává veškerou informaci o 
elementární částici a jejím pohybu 
z první (hlavní) fantomové částečky 
Po, která prochází touto buňkou a je 
součástí dané elementární částice. 

„Reálnou“ je tato částice pojmeno
vána proto, že je jediná stacionární 
„částečky“ (ve smyslu nemateriál-
ní polní struktury) stabilně existu-
jící v hmotném světě, ve srovnání 
se všemi dočasnými objekty a jevy, 
které se skládají z fantomových 
částeček Po. Je „informačním pře
rozdělovačem“ a „pohlcovačem“ 
energie (síly Allatu, díky které 
existuje veškerý hmotný svět). 
Důležité je, že nikdy, za žádných 
okolností a podmínek, nemůže 
dojít ke srážce reálné částečky 
Po s fantomovou částečkou Po. I 



když v ezoosmické buňce dochází 
ke kolizi dvou fantomových čás
teček Po, reálná částečka Po, jen 
pohlcuje energii, která se uvolňuje 
při srážce dvou částic a přerozdě
luje jejich informace, ale sama zů
stává relativně nehybná v centru 
ezoosmické buňky. Nic na tomto 
světě, žádná destruktivní síla ne-
může rozkolísat a narušit uspo-
řádaní reálných (stacionárních) 
částeček Po, které se nacházejí v 
ezoosmické mřížce v přesně zada-
né pozici.

Jednoduchý příklad. Destruktivní 
síla termojaderné exploze založe
ná na využití energie jaderné syn
tézy (například syntézy atomové
ho jádra helia a dvou jader atomů 
deuteria), při které se uvolňuje 
kolosální množství energie. Jest
liže ve viditelném světě trojroz
měrné dimenze v důsledku této 
syntézy pozorujeme explozi ob

rovské síly, v mikrosvětě kvan
tové fyziky na úrovni prvotních 
procesů v ezoosmické mřížce, 
a to zejména v každé ezoosmic
ké buňce, dochází pouze ke ko
lizi dvou fantomových částeček 
Po, rychlejší přerozdělování jejich 
vnitřního potenciálu, tzn. přeno
su většího množství energie a in
formací do reálné částečky Po a k 
dalšímu přerozdělení této energie a 
informací na systém reálných čás
teček Po v ezoosmicské mřížce. 

Takový proces můžeme asociativ
ně přirovnat k tomu, když na ob
razovce počítače vidíme velmi re
alisticky vypadající explozi a její 
ničivou sílu. Nicméně, na úrovni 
pixelů matrice monitoru bude sou
časně probíhat plánovaný a na
programovaný přenos informace 
o obrázku a přerozdělení energie, 
díky které bude obrázek na obra
zovce pro pozorovatele viditelný 

Obr. 7.  Schéma procházení fantomové částečky Po přes ezoosmickou buňku 
a proces odebrání části vnitřního potenciálu reálnou částečkou Po.
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& Jednoduchý příklad s kulečníkovou koulí. Co sleduje člověk při ku-
lečníku? Jeho pozornost je soustředěna na kouli, jak se pohybuje, jak 
díky tření o sukno kulečníkového stolu zpomaluje, až se zastaví. Ale od-
kud se bere energie, která způsobí tento pohyb a kam zmizí, když se koule 
zastaví? Vše, co může hráč „sledovat“ jsou následující etapy: vznik myšlenky 
- převod impulzu na sval ruky - přenos energie na tágo - přenos energie z tága 
na kouli - pohyb koule – její zpomalení a zastavení díky třecí síle a skončení 
přenášeného impulsu. Je-li hráč také vyznavač klasické fyziky, příjme v úvahu 
zákon zachování mechanické energie, zákon zachování hybnosti, molekulové 
interakce, vliv gravitačních sil a tak dále. Avšak, co se opravdu děje z pohledu 
kvantové fyziky? Co v neviditelném světě způsobuje vznik myšlenky a jak se 
po skončení impulzu a zastavení hybnosti objektu viditelného světa (koule) 
energie a informace v kvantovém světě pohlcují a přerozdělují? Na tyto otázky 
odpovídá

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA, která dává podrobné znalosti o ezoosmické 
mřížce, o septonovém poli a o fungování reálných a fantomových částeček Po. 

& V jednom z největších starověkých čínských filozofických traktátu „Gu-
an-ci“, který se skládá z textů různých autorů (IV-III století př. n. l.), slovní 
spojení pro definici prostoru a času „zhou he“ („čas a [prostorový] soulad“) 
zdůrazňovalo substanciální vyplněnost a uspořádanost vesmíru. Zajímavé 
je, že čínský znak „ he“ (spojení) znamená „šest spojení“ („liu he“) - for-
mule vzájemné zkoordinovanosti transformací („hua“), světových substancí 
v prostoru („čtyři světové strany, nahoru a dolů“). Pojem „zhou he“, je zde 
definován jako jakási „sít“ zachycující Nebe a Zemi, které také tvoří „síť“ 
pro „temnotu věcí“.
Literatura: I. S. Lisevič, Literární čínská myšlenka na přelomu starověku a středověku. - M: 
Nauka, 1979; A. I. Kobzev, Učení Wang Yangming a klasická čínská filozofie. - M: Nauka 
GRVL, 1983; V. E. Eremejev, O starém čínském časoprostorovém modelu světa // 20 - á 
NK OGK. 1. část - M., 1989; Čínská filozofie. Encyklopedický slovník. Hl.redaktor  M. L. 
Titarenko - M., 2009

(poznámka: podrobnější příklad s 
pixely v knize „AllatRa“, strana 
207). Na tomto asociativním pří
kladu názorně vidíme rozdíl mezi 
viditelnými a neviditelnými pro
cesy, které tvoří podstatu stejného 
jevu.

Takže na úrovni mikrosvěta - reál-
ných částeček Po a fantomových 
částeček Po v ezoosmické mříž-
ce dochází jen k přenosu energie 
a informací, a na úrovni objek-
tů makrosvěta, které se skládají 
z fantomových částeček Po - jak 
viditelné, tak i neviditelné změny. 
Když známe funkci fantomových 
a stacionárních částeček Po a je

jich fungování, můžeme pochopit, 
odkud přichází energie, kam mizí 
a jak se přerozděluje v hmotném 
světě. 

Reálná (stacionární) částečka Po se 
řídí určitými zákonitostmi:
• reálná částečka Po je stabilní, ni
kdy nikam nemizí, dokud existuje 
hmotný svět.
• počet reálných částeček Po ve 
Vesmíru je vždy konstantní, neboť 
reálné částečky Po jsou nedílnou 
součástí ezoosmické mřížky.
• reálná částečka Po nemůže být 
rozštěpená nebo zničená žádnou sí
lou hmotného světa.
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FANTOMOVÉ  ČÁSTEČKY  PO 
– je shluk septonů, kolem něhož 
se nachází malé rozředěné septo
nové pole. Fantomová částečka 
Po, má vnitřní potenciál (je jeho 
nosičem), který se obnovuje v pro
cesu ezoosmózy. Podle vnitřního 
potenciálu má fantomová částeč
ka Po svoji souměrnost. Nejmenší 
fantomovou částečkou Po, je uni
kátní silová fantomová částečka 
Po - Allat (poznámka: viz podrob-
nosti dále ve zprávě.). Fantomová 
částečka Po, je uspořádaná struk
tura, která se neustále spirálovitě 
pohybuje. Může existovat pouze 
ve spojení s ostatními fantomový
mi částečkami Po, což utváří kon
glomeráty, které jsou primárními 
projevy hmoty. Díky svým unikát
ním vlastnostem je fantomem (pří
zrakem) pro hmotný svět. Vzhle
dem k tomu, že se veškerá hmota 
skládá z fantomových částeček, 
zadává jí to charakteristiky iluzor
ní konstrukce a formy bytí, která 
je závislá na procesu ezoosmózy 
(naplnění vnitřního potenciálu).

Fantomové částečky Po, jsou ne
hmotný útvar. Avšak pokud jsou 
spojeny (postupně seřazeny) podle 
informačního programu v určitém 
množství, pořadí a na určitou vzdá
lenost od sebe, tvoří základ struktury 
veškeré hmoty, zadávají její různoro
dost a vlastnosti díky svému vnitřní
mu potenciálu (energii a informaci). 
Fantomové částečky Po   je to, z 
čeho se ve své podstatě skládají ele
mentární částice (foton, elektron, ne
utrino atd.) a také částice zprostřed
kovávající interakce. Je to primární 
projev hmoty v tomto světě. 

Co je energie vnitřního stavu objektů 
mikrosvěta? Je to sumárnost vnitřních 
potenciálů (energie a informace) fan-
tomových částeček Po, z nichž se ob-
jekt mikrosvěta skládá. Takže energie 
vnitřního stavu elementární částice je 
součet vnitřních potenciálů částeček 
Po, ze kterých se skládá. Je to energie 
vnitřního stavu elementárních částic, 
která se rovná součtu vnitřních poten-
ciálů částeček Po a jeho součástí.

& V této fázi vědeckého a technologického vývoje má moderní věda 
určité možnosti a vybavení ke studiu mikro-objektů a jejich vzájemné-
ho působení na subatomární úrovni. Ale tyto technické možnosti jsou 
omezené (umožňují pozorování pouze v rámci 3 - rozměrné dimenze) a zda-
leka nedostačují. Obrazně řečeno, je to podobné tomu, jak když se pozo-
rovatel ve vzdálenosti několika kilometrů od zdroje snaží prozkoumat roz-
ptýlenou světelnou stopu v mlze a posuzuje ji podle viditelných příznaků o 
její celistvosti (nedělitelnosti). Tento předpoklad však neodpovídá skuteč-
nosti, neboť po přiblížení k tomuto světelnému objektu (v mikrokosmu se 
musí brát v úvahu obrovské vzdálenosti mezi částmi mikro-objektu), uvidí 
pozorovatel několik světelných objektů namísto rozptýlené světelné stopy. 
Ale když se přiblíží k objektu ještě více, v nejlepším případě uvidí, že je to 
například světlo od lamp na elektrických sloupech postupně uspořádaných 
ve vzdálenosti několika metrů od sebe. S ohledem na procesy probíhající 
v mikrokosmu - je to maximum toho, co pozorovatel trojrozměrného světa 
může vidět, jelikož je součástí samotného systému hmotného světa. Otázka, 
z čeho se skládá každá lampička a odkud se vzala elektřina (asociativní 
srovnání s fantomovými částečkami Po, utvářejícími mikro-objekt), zůstá-
vá pro něj nevyřešená.
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Obr. 8. Prostorové uspořádání 13 fantomových částeček Po, které tvoří elektron. 
Dodatečná linie ukazuje trajektorii pohybu fantomové částečky Po v prostoru.

Electron. Boční pohled Electron. Pohled shora

Fantomová částečka Po (řec. phan
tasma  přízrak) nebo „iluzorní“ 
částečka Po, je tak pojmenovaná na 
základě její hlavní vlastnosti - schop-
nosti okamžitě zmizet „v nikam“ a 
zase se objevit v ezoosmické mřížce, 
s novým informačním programem. 
V dávných traktátech jí metaforic
ky srovnávali s kouřem, který se 
nakrátko objeví a pak okamžitě zmi
zí. Proto byly v dávných traktátech 
zmínky o tom, že celý lidský život, 
hmota a Vesmír jsou iluzorní.

Fantomová částečka Po ve spojení 
s ostatními fantomovými částečka
mi Po se neustále pohybuje po je
jich společné spirálovité dráze od 
okamžiku svého vzniku, až do oka
mžiku zmizení v ezoosmické mem
bráně. Fantomová částečka Po má 
důležitou vlastnost - pronikat přes 
ezoosmickou membránu a podílet 
se na procesu ezoosmózy. Díky této 
vlastnosti má pohyb veškeré hmoty 

diskrétní povahu (z lat. discretus  
rozdělený, přetržitý).

Fantomová částečka Po, existuje 
pouze ve spojení s jinými fantomo
vými částečkami Po a společně vy
tváří hmotu na různých úrovních své 
organizace. Fantomová částečka Po, 
neexistuje odděleně. Pokud ze struk
tury elementární částice vypadne 
aspoň jedna fantomová částečka Po, 
dochází buď ke zničení nebo trans
formaci dané elementární částice. 

Například, jestliže z fotonu, který se 
skládá ze 3 fantomových částeček 
Po, (poznámka: více o fotonu dále 
ve zprávě), odstraníme jednu čás
tečku Po, pak dojde k následujícímu 
procesu: tato fantomová částečka Po 
okamžitě zmizí v ezoosmické mem
bráně a následovně v ezoosmické 
membráně zmizí i zbývající dvě 
fantomové částečky Po. V důsledku 
čehož daný foton přestane existovat.

„Život nemůže být dočasný, dočasnou je pouze existence“.
Rigden Djappo
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Fantomová částečka Po má určité 
charakteristiky:

v fantomová částečka Po, má vnitř
ní potenciál (je jeho nosičem), který 
se obnovuje v procesu ezoosmózy.
v fantomová částečka Po, má svoji 
souměrnost v souladu se svým vnitř
ním potenciálem. Nejmenší fanto
mová částečka Po, je unikátní silová 
částečka Po  Allat.
v fantomová částečka Po, existuje 
pouze ve spojení s dalšími fantomový
mi částečkami Po.
v všechny elementární částice jsou 
složeny z určitého počtu fantomo
vých částeček Po.

v při zničení mikroobjektu (nebo 
jeho transformaci) může fantomo
vá částečka Po, která je jeho částí, 
nenávratně zmizet v ezoosmické 
membráně. A při tvorbě mikro
objektu se v procesu ezoosmózy 
objevuje z ezoosmické membrá
ny.  
v fantomová částečka Po, je nesta
bilní, je schopná zmizet z hmotného 
světa a zase se objevit s obnoveným 
vnitřním potenciálem (energií a in
formačním programem).
v počet fantomových částeček Po 
ve vesmíru je nestálý, ale mnohem 
menší, než počet reálných (stacio
nárních) částeček Po. 

& V posvátných pověstech, legendách, mýtech a náboženských uče-
ních různých národů světa se dochovaly četné zmínky o iluzornosti 
tohoto světa. Uveďme několik příkladů. 

U Indiánů Severní Ameriky byl kouř symbolem pomíjivosti života, prostřed-
kem ke komunikaci s bohy. Sloup dýmu stoupající z otvoru týpí nebo jurty 
symbolizoval osu světa, spasitelnou stezku z prostoru a času k věčnosti a 
nekonečnosti.
Literatura:Tresidder Jack. Slovník symbolů. - M:. FAIR-PRESS, 2001. 

A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, 
zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“ -  vy přece nevíte, co 
bude zítra! Co je váš život? Je to pára, která se na okamžik ukáže a potom 
zmizí! Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme 
to neb ono.“ Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je 
zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.
Literatura: Bible. Nový Zákon. List Jakubův. 4. Kapitola, verše 13-17.

„Není vzniku pro nejsoucno a jsoucno nezaniká, hranici obou však vidí ti, 
kdo nazírají pravou skutečnost.“
Literatura: Bhagavadgíta. Zpěv 2, verš 16. 

V islámské tradici je celý hmotný svět obklopující člověka, až do jeho smrti 
označen slovem „Dunya“. Od momentu smrti se tento svět pro každého 
končí a člověk přechází do jiného světa (akhira). Dunya je konečná a akhi-
ra je věčná. Proto každý člověk žijící v tomto světě, by měl přemýšlet o 
tom a snažit se získat přízeň Alláha, a to jak v tomto, tak i v dalším světě. 
V Koránu Alláh mluví o zdánlivých radostech tohoto světa, kterými chtějí 
ovládat nevěřící. 
Literatura: Islámský encyklopedický slovník. A. Ali-zade, - M.: Ansar 2007.
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Podle představ Osetinců (jeden z kavkazských národů) - existuje svět skuteč-
ný, pravý a neměnný – „aetsaeg tung“ (v překladu z osetského jazyka – „sku-
tečný svět“), kam odchází duše zesnulého a pozemský svět, „maeng tung“ 
(v překladu s osetského – „iluzorní svět“), svět fiktivní, iluzorní a falešný. 
Budoucnost byla viděna jako přechod k jinému bytí, do světa skutečné rea-
lity. Pozemská existence měla menší hodnotu než život na druhé straně bytí. 
Přítomnost byla jen přízračný okamžik, ale pochopit to bylo možné pouze z 
pozice bezmezné věčnosti. V osetské náboženské kultuře se dodnes zachovaly 
znalosti o rozdílu mezi světem přízračným (maeng tung) a světem skutečném a 
nezměnitelným (aetsaeg tung). Pojem duše se jako jeden z prvních objevil již 
v nejdávnějších představách o existence člověka. Na euroasijském kontinentě, 
v době raných civilizací, byla idea nesmrtelnosti lidské duše a přechod ducha 
do jiného světa zakomponována do kosmologického schématu struktury ves-
míru, a hrála v něm významnou roli.
Literatura: Z. U. Corajev, Představa o nesmrtelnosti duše v osetské náboženské kultuře. // 
III. Všeruské Millerovské čtení (materiály vědecké konference 4-5 října 2012): Sbírka článků; 
Sev.- Oset. Institut hum. a soc. výzkumů  V.I. Abaeva. Vladikavkaz: IPO SOIGSI, 2012. – str. 
420 

V buddhistickém učení existovalo mnoho zajímavých koncepcí známých i 
jiným národům světa, které dnes mají bohužel podobu pouze ideologické 
a náboženské předělávky dřívějších znalostí. Například, učení o nestálos-
ti a proměnlivosti bylo charakteristickým jak pro Upanišady (starověké 
indické traktáty náboženského a filozofického charakteru), tak i pro raný 
buddhismus. V učení o univerzální nestálosti „anitya“ (slovo se překládá 
jako „nestálé, pomíjivé, křehké, přechodné“; sanskrtské                , ani
-tya, čínské          , u-chan, japonské           , mudzje) se uvádí, že všechno 
na světě je v neustálém pohybu a nic není neměnné, včetně hvězd, planet, 
a tak dále. Anitya je základním principem vzájemně propojených jevů. 
V lidském životě se projevuje jako růst a stárnutí, jako řada znovuzro-
zení, jako utrpení apod. Vzhledem k tomu, že jsou všechny fenomény ve 
světě pomíjivé, připoutanost k nim je marná a vede k utrpení. Skuteč-
ným zakončením anitya je nirvána - jediná realita, která se nemění, kde 
není stárnutí a smrt. Pochopení, že všechno v životě je nestálé, podléhá 
změnám, rozpadá se a mizí, je první stupeň osvícení. Hluboké pochopení 
pomíjivosti všech pozorovaných objektů a tím vychovávání v sobě nepři-
poutanosti, je krokem na Cestě k osvobození (její první etapa - sotápan-
na, „ten, jenž vstoupil do proudu“).

Modifikaci učení „anitya“ je buddhistické ontologické učení o elemen-
tech a okamžitosti bytí – Kšanikavada (v sanskrtu                 , teorie 
okamžitosti“). „Kšana“ znamená okamžik (obrazně je srovnávána s ča-
sovým úsekem, během kterého se dá lusknout prsty). Kšana je doba tr-
vání jednoho zablesknutí dharmy (elementu bytí, toho, z čeho se skládá 
všechno jsoucí). Podle tohoto učení se vyšší realita skládá z bodových 
momentů - dharm. Dharmy („mající příznaky“; ze sanskrtského kořene 
dhri, což znamená „držet, udržovat“) - jsou noumenální, mnohočetné, 
dynamické, atomární (nerozložitelné) přenašeče-substráty elementů, z 
nichž se skládá tok existence. Každá Dharma nese pouze jeden určitý 
příznak.
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Dharmy jsou ve Východní filozofii částice v mžiku se projevující z neznámé-
ho zdroje, které momentálně vzplanou a pohasnou, tvoří neustále se měnící 
tok a podléhají individuálním vnitřním zákonům své podstaty. V každý mo-
ment dharmy vzniknou a zaniknou, čímž vytváří nový „vzor“ (znak), novou 
kombinaci podmíněnou zákonem vzájemně závislého proniknutí (pratītya-
samutpāda - koordinace [elementů- dharm]; zákon kauzality, vzájemně zá-
vislého vzniku elementů, kdy jeden element je vždy za druhým a také před 
ním, přičemž bez podstatného vzájemného ovlivnění) a karmou. Dharmy 
jsou v neustálém pohybu, v toku tvorby a zániku. Každý element existuje 
jeden moment (kšana), stává se jakoby bodem v časoprostoru. Hmotný svět 
je nepřetržitý proud dharm, které jsou jednoduché, nedělitelné. 

Vnímání člověkem tohoto světa je jako střídání snímků na pohybující se 
filmové pásce, které probíhá tak rychle, že se vytváří iluze stabilní a trvalé 
„reality“ - obrazu okolního světa a lidí, kteří v něm žijí. Tak rychlá a oka-
mžitá změna snímků a přechod do nového obrazu je mimo lidské vnímání. 
Ve skutečnosti neexistuje ani materie, ani substance, jen potok následných 
dharm (jednotlivých elementů). Přičemž, tento potok není chaotický, ničím 
nepodmíněný proces: každý element se objeví v souladu se zákonem o závis-
lém vznikání. Uvádělo se, že to, co je vnímáno jednotlivcem jako „Já“ - je 
jen iluze navozená skandhami (spojení dharm podle psychofyzické činnosti), 
což zase znamená utrpení a neštěstí, které zažívají takovéto „Já“.
Literatura: N.L. Žukovska, V.I. Kornev, Buddhismus jako kulturní a historický fenomén. 
Slovník – M.: Republika, 1996; N.A. Kanaeva, Kšanikavada // Buddhismus jako kulturní a 
historický fenomén. Slovník.  – M.: republika, 1996; V.G. Lysenko, A.A. Terentyev, V.K. Šochin, 
Raná buddhistická filosofie. Filozofie džinismusu - M .: Východní literatura, 1994; Filozofie. 
Encyklopedický slovník //hl. redaktor A.A. Ivin. - M: Gardariki, 2004.  Filosofická encyklopedie. 
5. dílů. // hl. redaktor F.V. Konstantinov. - M: Sovětská encyklopedie, 1960-1970.

HLAVNÍ  ROZDÍLY  MEZI  REÁLNÝMI A 
FANTOMOVÝMI  ČÁSTEČKAMI  PO
Proč mají fantomové a reálné čás
tečky Po stejný název – „částečky 
Po“?  Název „částice Po“ („části-
ce“, skládající se z Po) je převzato 
z dávných dob jako označení nej-
menší veličiny projevené díky silám 
Allatu prostřednictvím septonového 
pole hmotného světa. Fantomová 
částečka Po a reálná částečka Po, 
mají absolutně odlišné vlastnosti 
a funkce, společným je pro ně jen 
septon, z něhož se skládá veškerý 
materiální svět. Jejich společný ná
zev „Po“ nejen ukazuje na nejmen
ší veličinu („částečku“) hmotného 
světa, ale také prokazuje úctu pra
původním znalostem (jedna z prv

ních pradávných legend praví, že 
celý svět je vytvořen ze zrníček Po). 

Fantomové částečky Po a reálné čás
tečky Po, se mezi sebou kardinálně 
liší ve funkcích a vlastnostech. Reál
né (stacionární) částečky Po, formují 
základ neviditelného světa materie  
jednotné, společné septonové pole, 
což má zásadní vliv na viditelný svět 
(včetně trojrozměrné dimenze) a cel
kově kontrolují a řídí svět materie. 
Fantomové částečky Po, formují zá
klad viditelného světa hmoty a díky 
svému zkoncentrovanému shluku 
septonů přenášejí vnitřní potenciál, 
tj. energii a informaci.

Dešťová kapka na křídle
motýla
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& Jak už bylo zmíněno, v dávných dobách byly procesy neviditelného světa 
vysvětlovány na viditelných a pro člověka pochopitelných jevech a před-
mětech. Stvoření světa z neviditelných nejmenších částic bylo vysvětleno 
na příkladu semínka (tvořícího v něm ducha) jako zárodku života nebo na 
příkladu nejmenších zrn obilí, dobře známého místním obyvatelům. Stručně 
uvedeme několik příkladů, které ukazují na to, že takové znalosti existova-
ly mezi národy žijícími na různých kontinentech. Asie: semeno v hinduis-
mu znamená božský duch (Átman), který se nachází v centru bytí a seme-
no-zrnko symbolizuje semeno života, mnohé v malém. Afrika: podle jedné 
verze kosmogonického mýtu afrického kmenu Dogonů, svět vznikl ze slova 
„Amma“ (Prvotního Zvuku), který dal počátek nekonečně malému – kize uzi 
(také známý jako zrnu Po nebo zrnu fonio – jedno z nejdávnějších pěstova-
ných obilí Afriky). Amerika: u amerických indiánů představuje klas kukuři-
ce všechny lidi, všechny věci ve vesmíru a tak dále.
Literatura: Mýty národů světa. Encyklopedie //hl. redaktor S.A. Tokarev – M.: Sovětská 
encyklopedie, 1987. 1.díl; Tressider Jack. Slovník symbolů. – M.: FAIR-PRESS, 2001.

V dávných dobách se rozdíl mezi čás
ticemi vysvětloval na asociativním pří
kladu ryby (obrazné srovnání s reálnou 
částečkou Po) a ptáka (přirovnání k 
fantomové částečce Po). Prostředí ryb 
je voda. Ryba není vidět ani v malém 
jezírku, ale ona tam je.  Jezero je ome

zené břehy, takže ryba žije jen v jeho 
prostoru (srovnání s ezoosmickou buň
kou). Prostředí ptáků je vzduch a nebe. 
Na rozdíl od ryb, které neopouštějí své 
jezero, pták může létat k různým jeze
rům (obrazné srovnání se stálým pohy
bem fantomové částečky Po). 

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI  
REÁLNÝMI A FANTOMOVÝMI ČASTEČKAMI PO

• Formuje neviditelný materiální svět. v Formují viditelný svět materií.

• Každá částečka Po se nachází od
děleně ve své ezoosmické buňce. 
S jinými reálnými částečkami Po 
je spojená jen prostřednictvím je
jich společného septonového pole. 

v Sama o sobě fantomová částečka Po, 
nemůže existovat, oddělená ihned mizí 
v ezoosmické membráně. Existuje jen 
ve spojení s jinými částečkami Po, což 
formuje elementární částici složenou ze 
třech i více fantomových částeček Po.

• Nepohyblivá (stacionární), nachází se 
stále ve své ezoosmické buňce. 

v Jsou pohyblivé. Neustále se pohybují 
po spirálovité dráze.

• Provádí částečné odebrání energie 
a snímají informace z fantomových 
částeček Po procházejících ezoosmickou 
buňkou, následně přerozdělují získaný 
potenciál na systém reálných částic Po 
septonové pole.

v Pohybují se v ezoosmických buňkách, 
pronikají skrze ezoosmickou membránu, 
berou účast v procesu ezoosmózy. 
Mohou se momentálně objevit a stejně 
momentálně zmizet v různých částech 
ezoosmické mřížky.

• Počet reálných částeček Po je stálý a 
neměnný.

v Počet fantomových částeček Po se 
mění, ale je mnohem menší, než počet 
reálných částeček Po.

FANTOMNÍ  ČASTEČKA  POREÁLNÁ  ČASTEČKA  PO
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fundamentální proces, díky ně
muž existuje materiální svět. 
EZOOSMÓZA  vnitřní ener
getický impulz nesoucí v sobě 
potenciál, tzn. sílu a informační 
program pro jakýkoliv projev ve 
fyzickém světě, včetně informací 
o zrození života. Vše v materiál
ním světě existuje jen díky vnitř
nímu potenciálu. Jeho množství a 
včasné doplnění určují kvalitu a 
délku existence daného objektu, 
jevu, atd., ve viditelném i nevidi
telném materiálním světě. 

Pokud pochopíme proces ezoos
mózy, můžeme nalézt odpovědi 
na mnoho otázek fyziky, včetně 
kvantové fyziky. Například, dnes 
je známo, že hlavní charakteristi
kou atomu je jeho vnitřní energie. 
Atom je kvantový systém (podlé
há zákonům kvantové mechaniky). 
Jeho celková vnitřní energie je 
kvantována, to znamená, že nabý
vá diskrétní (nespojitou) řadu hod
not, které odpovídají stacionárním 
(stabilním, neměnným v čase) sta-
vům atomu. Ale proč se energie 
atomu mění pouze skokově, ces
tou kvantového přechodu atomu 
z jednoho stacionárního stavu do 
druhého? Proč v kvantové mecha
nice moment impulzu a energie 
pohybu částice v omezené oblasti 

prostoru může nabývat jen řady 
určitých diskrétních hodnot? Co 
je základem těchto procesů? Mo
derní věda vysvětluje kvantování 
energie atomu vlnovým charakte
rem elektronu. Ale z čeho se sklá
dá samotný elektron a jak probíhá 
jeho přechod z částice do vlny, a 
naopak? Co určuje kvantový stav 
atomů chemických prvků? Znalos
ti základů PRAPŮVODNÍ FYZI
KY ALLATRA dávají odpověď na 
tyto a mnohé další otázky fyziky.

ETYMOLOGIE 
SLOVA EZOOSMÓZA.
Slovo „ezoosmóza“ je složeno ze 
dvou slov: „ezo“ a „osmos“. Řecké 
slovo „EZO“ (řec. „ἔσω“) je odvo
zené z předložky „eis“ (řecké „εἰς“) 
a má několik významů. V každo
denním životě znamená „ezo“ „v, 
uvnitř, zevnitř, v rámci“. Ovšem v 
duchovních pojednáních se dané 
slovo používá ve výrazu „vnitřní 
člověk“ (ὁ ἔσω ἄνθρωπος), tj. ve 
významu „duše“, „vnitřní já“.
Literatura: Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Ετυμο-
λογικό 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.    

Neméně zajímavá je předložka 
„is“ (řecky „εἰς“   „k, v“), z níž 

EZOOSMÓZA 

& Úryvky z Bible:

„…aby se pro bohatství boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upev-
nil vnitřní člověk…“ 

Bible , List Efezským . Kapitola 03:16. 

„A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne 
obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné 
slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné 
je dočasné, neviditelné však věčné“. 

 Bible.  Druhý list Korintským, kapitola 4: 16-18 
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pochází slovo „ezo“. Tato předlož
ka se používá k označení vstupu, 
směru, ohraničeni: „v, na, k, pro, 
mezi“. Používá se ve smyslu dosa
žení (proniknutí) vchodu, vstupu 
do určitého období. V obrazných 
rčeních se tato předložka použí
vá, mluvíli se o tom, že jedna věc 
přechází do druhé, anebo se rozdě
luje na části; když se několik osob 
nebo věcí schází, spojují se v jed
no, atd. 
Literatura: 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.

Zajímavé je, že „εἰς“ spojené se 
starořeckým slovem „εἷς“, které 
označuje číslo „jedna“ a je kog
nátem (podobný, má stejný kořen) 

praindoevropskému základu sḗm a 
sanskrtskému         (sakṛ́t), které 
mají významy jako „jediný; jiný; 
rozdělovat na části; prostupovat“.
Literatura: Cognate class 623; Indo-European 
Lexical Cognacy Database (LexDB version 0.9 
http://ielex.mpi.nl/cognate/623/ ‒ mezinárodní 
databáze kohnátů; Slovník sanskrtsko-ang-
lického jazyka: Etymologically and Philolo-
gically Arranged with Special Reference to 
Cognate Indo-European languages, Monier 
Monier-Williams, revised by E. Leumann, C. 
Cappeller, et al. 1899, Clarendon Press, Ox-
ford.  
 

Řecké slovo „OSMOS“ znamená 
„impuls, tlak“. Je odvozeno od sta
rořeckého kořene „othein“  „tla
čit“, příbuzné sanskrtskému slovu 
„vadhati“, což znamená „tlačí“, 
„dá úder“ a avestskému vadhaya – 
„odtlačit, odstrkovat“.. 
Literatura: Webster’s Third New Internati-
onal Dictionary of the English Language, 
Unabridged. Springfield, MA: Merriam-Web-
ster, 1993

& „Základní funkcí první dimenze je primární vnitřní energetický im-
puls“.                                                                               Kniha „AllatRa“, str. 180

PROCES  EZOOSMÓZY
Podíváme se na důležitý proces v 
mikrosvětě, který probíhá v ezoos
mické buňce, přesněji v její ezoos
mické membráně. Připomeňme si, 
že ve středu ezoosmické buňky je 
reálná (stacionární) částečka Po. A 
každá strana prostorové buňky ve 
tvaru krychle se skládá z unikátní 
nemateriální struktury  ezoosmic
ké membrány. V trojrozměrném 
prostoru nemá tloušťku a není v ní 
čas. Její vnitřní prostor je spojený 
s nehmotným světem a je bezmez
ný. (Poznámka: v dávných dobách 
se nemateriální svět nazýval du-
chovní svět, v starořeckých pověs-
tech obrazně popisovali, že bohové 

žijí v éteru). Fantomová částečka 
Po, může procházet ezoosmickou 
buňkou. Přičemž současně v jeden 
moment, přes ezoosmickou buňku, 
prochází zpravidla jedna (1) fanto-
mová částečka Po. V jiných přípa
dech mohou bočními hranami pro
storové krychle ezoosmické buňky 
současně projít nejvýše dvě (2) fan
tomové částečky Po. V takovýchto 
případech je největší pravděpodob
nost srážky fantomových částeček 
Po v ezoosmické buňce. Takový 
proces srážky částic v ezoosmické 
buňce probíhá pod přímým vlivem 
septonového pole reálných (stacio
nárních) částeček Po.
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& Je zajímavé sledovat etymologii slova informace ve starověku. „Infor-
matio“ - latinské slovo, které znamená představování, vysvětlení, výklad, 
pojem, ideu, koncepci. Odvozené od „informo“, což znamená „obkreslo-
vat, zadat tvar“. Latinské slovo „informo“ se skládá z předpony „in“, což 
ukazuje na význam „uvnitř, vnitřní, zevnitř“, a kořene „form“. Předpokládá se, 
že indoevropský kořen slova „forma“" je „mer-bh“ nebo „mer-gwh“ -„jiskřit, 
zářit, lesknout se“ Tento kořen ukazuje na projev něčeho v zorném poli. Tento 
kořen latinského slova „forma“ je blízký řeckému slovu „morphe“ (μορφ), což 
znamená „vnější formu, vnější aspekt, tvar, obrysy, strukturu“. 

Literatura:  А.V. Semenov, Etymologický slovník ruského jazyka. Moskva. Junives, 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.

FANTOMOVÁ ČÁSTEČKA 
PO MÁ DŮLEŽITOU VLAST
NOST  JE SCHOPNA PRO
NIKNOUT DO EZOOSMICKÉ 
MEMBRÁNY A ÚČASTNIT SE 
PROCESU EZOOSMÓZY. TO 
ZNAMENÁ, ŽE JE SCHOPNA 
OKAMŽITĚ ZMIZET Z MATE
RIÁLNÍHO SVĚTA V MEM
BRÁNĚ EZOOSMICKÉ BUŇKY, 
MOMENTÁLNĚ SE PROJEVIT 
A TO V JAKÉMKOLIV MÍSTĚ 
EZOOSMICKÉ MŘÍŽKY (VY
JÍT Z EZOOSMICKÉ MEMBRÁ
NY JINÉ EZOOSMICKÉ BUŇ
KY), ALE JIŽ S OBNOVENÝM 
VNITŘNÍM POTENCIÁLEM 
(ENERGIÍ A USPOŘÁDANOU 
INFORMACÍ).

Proces ezoosmózy v trojrozměr
ném prostoru se uskutečňuje pouze 

přes geometrický střed jedné ze šesti 
membrán ezoosmické buňky. Spirálo
vitá struktura (elementární částice) se 
začíná hlavní fantomovou částečkou 
Po „zašroubovávat“ do geometric
kého středu ezoosmické membrány. 
Díky procesu ezoosmózy se fanto
mová částečka Po, objevuje v jiné 
ezoosmické buňce s obnovenou záso
bou energie, podle starého, částečně 
obnoveného nebo zcela nového pro
gramu, který byl do ní vložen v době 
přebývání uvnitř membrány. Zbylé 
fantomové částečky Po, které jsou 
součástí dané elementární částice, ná
sledují hlavní fantomovou částečku 
po stejné spirálovité dráze a prochází 
stejnými ezoosmickými buňkami a 
stejnými ezoosmickými membrána
mi. Tak se formují vírová vybuzení 
při spirálovitém pohybu těchto struk
tur přes ezoosmický prostor.

Obr. 9. Schéma srážky dvou fantomových částeček Po v ezoosmické buňce
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Jak se uskutečňuje přenos a rozdě
lení energie a snímání informace 
uvnitř  ezoosmické buňky? Vysvět
líme tento proces na příkladu ode
brání části vnitřního potenciálu s 
hlavní fantomové částečky Po, která 
je na začátku spojky fantomových 
částeček Po (obrazně řečeno, jako 
lokomotiva a vagóny) formujících 
elementární částici (obrazně řečeno, 
vlak). Proč jí dáváme tolik pozor
nosti? Protože právě z první (hlav
ní) fantomových částeček Po, snímá 
reálná částečka Po informace o ce
lém mikroobjektu (o všech spoje
ních fantomových částeček  Po, ze 
kterých se elementární částice sklá
dá). A za druhé, v případě, že reálná  
částečka Po, v důsledku účinku síly 
vlastního septonového pole mění 
trajektorii pohybu hlavní fantomo
vé částečky Po, mění tím následně 
trajektorie pohybu ostatních fanto
mových částeček Po v této spojce. 

Při procházení stejnou ezoosmickou 
buňkou jako jejich hlavní fantomo
vé částečky Po, ztrácí část energie, 
kterou z nich odebere reálná částeč
ka Po, díky svému vlastnímu septo
novému poli. 

Jak probíhá proces odebrání ener
gie reálnou částečkou Po? Jakmile 
fantomová částečka Po v ezoosmic
ké membráně obnovila svůj vnitřní 
potenciál a vstoupila do nové ezoos
mické buňky, dochází k vybuzení 
vlastního septonového pole reálné 
(stacionární) částečky Po, která se 
nachází v dané buňce. Reálná čás
tice Po, začne vykonávat funkce 
podobné, obrazně řečeno, celní
kům, výběrčím daní (energií) nebo 
kontrolorům (snímaní informací). 
Přírodní síla vlastního septonové
ho pole reálné částečky Po, způso
buje to, že fantomové částečky Po, 
při pohybu v ezoosmické buňce, 

PŘENOS  A  ROZDĚLENÍ ENERGIE
A  INFORMACÍ

Co pro hmotný svět znamená ob
novený vnitřní potenciál fantomové 
částečky Po, který se pokaždé obno
vuje a „koriguje“ v procesu ezoos
mózy? Obecně to lze nazvat: evolucí 
(vytvoření, transformace, destrukce, 
obnovování), zdroje, rezervy a mož
ností. Tuto zásobu unikátní energie, 
kterou dodává fantomová částečka 
Po z nemateriálního světa, v dávných 
dobách nazývali Allat (poznámka: 
podrobnosti o síle Allatu v knize 
„Allat Ra“). Je to síla, díky které exi
stuje celý hmotný svět. Septonové 
pole reálných částeček Po „zachy
cuje“ koncentraci této síly v různých 
místech ezoosmické mřížky a vyu
žívá ji pro existenci svého systému 
(systému Živočišného rozumu). 

Podle starověkých duchovních 
znalostí pravě síla Allatu vše uspo
řádává ve viditelném a neviditel
ném světě, přivádí vše do pohy
bu a transformuje podle určitého 
plánu (informace) nemateriálního 
světa (poznámka: v dávných do-
bách to nazývali plánem Prvotní-
ho Lotosu, záměrem a Boží vůlí, 
vůlí duchovního světa). Uspořá
daná informace určuje vlastnosti, 
parametry, program realizace (a 
tak dále) objektů a jevů hmotné
ho světa. Měli bychom rozlišovat 
mezi obecným pojmem moderní
ho slova „informace“ a smyslem, 
vloženém do slova „informace“ v 
popsaných fyzikálních procesech 
mikrosvěta. 



obchází reálnou částečku Po (což 
zapříčiňuje spirálovitý pohyb fan
tomových částeček Po a spolu s 
tím i všech objektů a jevů materi
álního světa). (poznámka: viz déle 
ve zprávě o spirálovitém pohybu). 
V podstatě, když se vlastní pole 
fantomové částečky Po, střetne s 
vlastním septonovým polem reál
né částečky Po, dochází k procesu 
odebraní energie (zpravidla 10%) a 
snímání informaci reálnou částeč
kou Po.  Následně reálná částečka 
Po, převádí tento odebraný potenci
ál z fantomové částečky Po na sys
tém – jednotného společného sep
tonového pole reálných částeček Po 
(Živočišný rozum). 

Takovým způsobem systém reál
ných částeček Po (celkové septo
nové pole) kontroluje vše, co se 
děje v hmotném světě, přerozdě
luje, transformuje a spotřebovává 
energii potřebnou ke své existenci. 
A co víc, v závislosti na určitých 
podmínkách může systém (celko
vé septonové pole) přes každou 
reálnou částečku Po přímo nebo 
nepřímo ovlivňovat procesy uvnitř 
ezoosmické buňky, modifikovat je, 
transformovat tyto procesy, pře
směrovávat je atd., zesilovat nebo 
oslabovat činnost fantomových 
částeček Po. Od tohoto „korigová
ní“ prováděného reálnou částečkou 

Po, záleží, kam, jakým směrem a 
pro aktivaci jakých programů bude 
použit vnitřní potenciál fantomové 
částečky Po. Následně to celkově 
ovlivní životní činnost mikro  
objektu, který se skládá z daných 
fantomových částeček Po. 

Tak pod přísným „dozorem systé
mu“ v procesu spojování fantomo
vých částeček Po (tvořících různé 
elementární částice) se směr pohy
bu této spojky fantomových částe
ček Po a také jejich vnitřní potenciál 
může variabilně měnit. Například, 
podle počáteční informace vložené 
při ezoosmickém procesu, jednou z 
variant směru pohybu hlavní fanto
mové částečky Po, byl směr k pro
tilehlé membráně ezoosmické buň
ky. Ale pod cíleným vlivem a po 
korigování reálnou částečkou Po, 
změnila hlavní fantomová částeč
ka Po svůj směr a vešla, například, 
do přilehlé membrány dané ezoos
mické buňky. Připomeneme, že pr
votní informace, která se vkládá do 
vnitřního potenciálu fantomní čás
tice Po v procesu ezoosmózy, má 
od začátku „omezenou variabilitu“ 
možných projevů v hmotném světě, 
která zahrnuje různé přípustné va
rianty působení systému (Živočiš
ného rozumu)  septonového pole, 
jenž je základem všech interakcí a 
procesů materiálního světa. 
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& „Když se díváme z pozice Pozorovatele Materiální podstaty nebo Du-
chovní podstaty, tak už ovlivňujeme samotnou situaci a její možné zavr-
šení, předběžné rozhodnutí ve světě, který je pro nás neviditelný, jelikož 
činíme volbu. Každá situace je zvláštní odpovědí nejen na tvou přítomnost 
na daném místě tady a teď, ale i na to, jakým se právě ty v tento moment po-
zoruješ.

z knihy „AllatRa“



VOLNÁ  ENERGIE

Spolu se všemi výše uvedenými 
znalostmi o procesech probíhají
cích na úrovni ezoosmické mříž
ky jsou v PRAPŮVODNÍ FYZI
CE ALLATRA i informace o tom, 
jak získat volnou energii, jak po
rozumět fungování a zákonitos
tem neviditelného světa. Termín 
„volná energie“ v PRAPŮVOD
NÍ FYZICE ALLATRA nezname
ná totéž, co znamenají ve fyzice a 
fyzikální chemii termíny – „Hel
mholtzova volná energie“, či „Gi
bbsovy volné energie“. Termín 
„VOLNÁ ENERGIE“ v  PRA
PŮVODNÍ FYZICE ALLATRA 
znamená derivovaná univerzální 
působící síla, která se projevuje 
při podráždění vlastního septo
nového pole reálné částečky Po 
v ezoosmické buňce. Je to, fak
ticky, generování volné energie 
na základě vybuzení septonové

ho pole reálných (stacionárních) 
částeček Po v ezoosmické mříž
ce. Chápání podstaty této ener
gie není v rozporu se základním 
chápáním energie v moderní fyzi
ce, což znamená schopnost hmot
ných systémů vykonávat práci při 
změně svého stavu; energie, jako 
jediná společná veličina kvali
tativně různých forem pohybu 
materie, jež je zachovávána při 
jejich vzájemných přeměnách. 
Tady se spíše odhaluje základní 
princip. Znalostí o této univerzál
ní síle dávají odpovědi na mnoho 
aktuálních otázek moderní fyzi
ky, včetně odpovědi na otázku, 
jak lze zdarma získat elektrickou 
energii v neomezeném množství, 
bez přírodních zdrojů v jakémko
li prostorovém bodě ezoosmické 
mřížky. 

ASOCIATIVNÍ PŘÍKLADY PROCESU 
EZOOSMÓZY, PŘENOS A ROZDĚLENÍ
ENERGIE A INFORMACÍ

Veškerý pohyb v mikrokosmu, 
proces ezoosmózy a transformace 
probíhající na úrovni ezoosmické 
mřížky (vliv reálných částeček Po 
na fantomové částečky Po), mů
žeme obrazně vysvětlit na asocia
tivních příkladech srozumitelných 
pro většinu lidí moderní civiliza
ce. Představte si, že jste pozorova
tel a nacházíte se na vesmírné sta
nici, která provádí pozorování nad 
určitým dopravním uzlem želez
niční sítě na Zemi. Nejprve vidíte 
bod. Po přiblížení objektu pomocí 
optických přístrojů se bod mění 

v množství čárek. A při dalším 
zvětšení již vidíte mnoho různých 
vlaků, z nichž každý je na svých 
železničních kolejích, se svým po
čtem vagónů a tak dále. 

Strukturu elementární částice 
zkusíme asociativně přirovnat k 
vlaku s připojenými vagóny.  Po
čet vagonů je počet fantomových 
částeček Po formující danou ele
mentární částici. Pro pozorova
tele shora jsou všechny vlaky 
stejné  s univerzálními krytými 
vagóny. Nicméně, obsah vagónů 
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každého vlaku může být různý: 
lidé, zvířata, štěrk, uhlí, nafta, 
kyselina, a tak dále. Je to asoci
ativně podobné různým spojkám 
fantomových částeček Po, které 
jsou naplněné vnitřním potenciá
lem, utváří „živou“ a „neživou“ 
materii, přírodní jevy. Například, 
mohou být elektronem nebo ji
nou elementární částicí, z níž se 
skládá objekt mikrosvěta, který 
může být součástí struktury člo
věka, zvířete, trávy, vody, plane
ty Země, vzdálené hvězdy, a tak 
dále. Vnitřní potenciál (energie 
a informace) každé částečky Po 
 v našem asociativním srovnání 
je vnitřní obsah každého vagó
nu skrytý před pozorovatelem. 
Prázdné vagóny tady neexistují! 
Zvenčí jsou vagóny různých vla
ků stejné, ale každý převáží svůj 
náklad.

Železniční tratě, lokomotivy a 
strojvůdce — obrazně přirovná
me k různorodé informaci, která 
v celku určuje rozmanitost hmo
ty, směr jejího pohybu, přeměny, 
běh událostí a tak dále. Reálná 
částečka Po v ezoosmické buňce 
 je vlakový dispečer a zároveň i 
celník na svém úseku (dispečers
kém kruhu), kde vlastní septono
vé pole reálné  částečky Po, je cel
ní zónou.  Tento kontrolor nejen 
že sám řídí pohyb vlaků a provádí 
dispečerskou kontrolu ve svém 
obvodě (ezoosmické buňce), ale 
také vybírá z každého vlaku, který 
projíždí jeho úsekem, svého dru
hu „poplatek“ (mýto, jako výběrčí 
daní) za přepravu nákladu. Takže 
reálná  částečka Po, odejme 10% 
vnitřního potenciálu z každé fan
tomové částečky Po procházející 
touto ezoosmickou buňkou.

Dispečer „snímá“ z lokomotivy 
(první hlavní fantomové částečky 
Po) veškerou informaci o prochá
zejícím vlaku: délka vlaku, obsah 
jeho vagónů, trasu, atd. Všechny 
procházející vlaky jedou daným 
úsekem (ezoosmickou buňkou) 
bez zastavení, přičemž objíždí 
kontrolní, dispečerskou stani
ci, tak říkajíc „situační centrum“ 
(reálnou  částečky Po). Takže, na 
nejbližší možné vzdálenosti platí 
poplatek „na dálku“  při průjezdu 
celní zóny (septonového pole re
álné částice Po). Přičemž dispečer 
může snížit nebo zvýšit rychlost 
vlaků na jeho úseku, odejmout 
menší či větší část nákladů (10% 
nebo více % vnitřního potenciálu 
v závislosti na situaci), a tak dále. 
A ve zvláštních případech, kdy má 
vlak „diplomatický vagón“ (silo
vou (allatovskou) fantomovou 
částečku Po) — dispečer nesmí 
zasáhnout při průchodu takového 
zvláštního vagónu, který má sta
tus nedotknutelnosti.

Každý dispečer (po dohodě s ce
lým systémem ostatních dispe
čerů) může na svém úseku kont
rolovat a regulovat pohyb vlaků, 
včetně změny směru celého vlaku. 
Dispečer okamžitě předává obdr
ženou informaci a dělí se o část 
odebraného „nákladu“ s ostatními 
dispečery systému. Pokud vez
meme v úvahu, že se informace a 
energie mezi reálnými částečkami 
Po, okamžitě předává v jejich spo
lečném septonovém poli, může
me pochopit, jak systém reálných 
částeček Po (systém Živočišného 
rozumu) kontroluje hmotný svět, 
ovlivňuje ho, mění charakteristi
ky hmoty, přesměrovává vektor 
působení síly a tak dále.
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Pohyb vlaků na této železniční síti 
není zcela obvyklý pro pozorovatele 
na vesmírné stanici. Každý vlak na 
hranicích mezi dispečerskými úseky 
prochází jakýmsi neviditelným tu
nelem nulové tloušťky, něčím jako 
jemnou mlhou (ezoosmickou mem
bránou). Přičemž, pro pozorovatele 
z vesmírné stanice se bude jevit po
hyb vlaků na Zemi (při přecházení 
hranic dispečerských úseků) jako 
nepřetržitý. Ve skutečnosti, každý 
vagón vlaku při průjezdu této „děli
cí čáry“ mezi úseky, zmizí z jednoho 
úseku a pak se znovu objeví v jiném 
úseku (v jiné ezoosmické buňce). 
Někdy se vlak pro pozorovatele 
může pohybovat zcela nepředvída
telně, podobně jako při efektu oka
mžité „teleportace“ zmizí z jedno
ho úseku na jeho hranici a okamžitě 
se objeví v jiném úseku, který se 
nachází tisíce kilometrů daleko. Při
čemž, řídit vlak už může jiný stroj
vedoucí s jiným plánem trasy, vlak 
může být natankován novým pali
vem, může přejít na novou kolej, jet 
jiným směrem (nová informace) a s 
novým nákladem a tak dále.

Kromě toho, jestli na stejný dispe
čerský úsek ve stejnou dobu vjedou 
dva vlaky a dojde k jejich střetu 
(srážka dvou fantomních částic Po 

v ezoosmické buňce pod vlivem 
vlastního septonového pole reálné 
částečky Po), pak některé části těch
to vlaků mohou navždy zmizet na 
hranici daného úseku (v ezoosmic
ké membráně) a jiné částí mohou 
vyjet na jiném místě v úplně jiné 
podobě (jiná kombinace fantomo
vých částeček Po) a pohybovat se 
novými směry, s novým nákladem 
(změněným vnitřním potenciálem), 
atd. (V mikrosvětě vše závisí na in
formacích a energiích získaných při 
ezoosmickém impulzu, tj. v procesu 
ezoosmózy). Například, místo dvou 
vlaků, které přepravovali ve svých 
vagónech, jeden  obilí a druhý  
naftu, se po jejich střetu a přecho
du hranice (ezoosmické membrány) 
v jiných úsecích objeví, například, 
pět vlaků s malým počtem vagónů, 
z nichž každý bude pokračovat po 
nových kolejích a poveze nový ná
klad, například, jeden  lidi, druhý  
uhlí, třetí  kyseliny a tak dále. Ten
to proces připadá pozorovateli jako 
okamžitý. Takže, v této železniční 
síti uvidí pozorovatel zcela odlišné 
případy, které se mu budou na první 
pohled jevit jako chaotické a nesro
zumitelné, ale ve skutečnosti bude 
vše probíhat podle přesně stanove
ného programu, ve kterém má místo 
„omezená multivariabilita“.

Obr. 10.  Asociativní příklad srážky dvou fantomových částeček Po v ezoosmické 
buňce a procesu transformace jejich vnitřního potenciálu po průchodu ezoosmickou 
membránou.
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V mikrosvětě existuje úžasný jev: 
stejná elementární částice sestávají
cí z řady  fantomových částeček Po, 
se podílí na různých procesech, ale 
její vnitřní potenciál se může měnit 
v závislosti na procesu, kterého se 
částice zrovna účastní v tomto da
ném okamžiku. Otázka: Kde a jak 
se tento fenomén odehrává na úrov
ni ezoosmické mřížky? Vrátíme se 
k našemu asociativnímu příkladu s 
vlakem a vagóny. V momentě zmi
zení vlaků na hranici úseků, dochází 
k velmi důležité transformaci. Před
stavte si teď, že jste pozorovatel, 
který se nachází vedle železničního 
přejezdu na hranici dvou úseků. K 

přejezdu se přibližuje nízkou rych
lostí vlak s krytými vagóny nalože
nými, například, obilím. Na samot
ném přejezdu vlak projíždí jakoby 
jemnou mlhou nebo krátkým tune
lem, a vyjíždí z něho úplně jinou 
rychlostí, řídí ho jiný strojvůdce a 
vagóny nejsou naložené obilím,  ale 
lidmi. Co se stalo?

Pokud by měl pozorovatel možnost 
podívat se dovnitř tohoto tunelu 
(ezoosmické membrány), uviděl 
by, pro jeho známý svět, neobvyklý 
proces. V našem asociativním pří
kladu by se samotný vagón zastavil 
v bezčasovém prostoru a všechen 

Obr. 11. Asociativní příklad změny vnitřního potenciálu během průchodu ezoosmickou 
membránou.
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jeho náklad by byl buď doplněn 
nebo zcela změněn (změny vnitřní
ho potenciálu: energií a informací). 
To znamená, že vlak zůstává stejný 
(např. tentýž elektron), ale jeho ob
sah je pozměněn (vnitřní potenciál 
fantomových částeček Po). Jinými 
slovy, v tomto pozemském asocia
tivním příkladu by pozorovatel uvi
děl kvalitativně odlišný (nekonečný) 
svět, ve kterém je vagón, zastavený v 
čase, obsluhován jako na stanici tří
dění, vykládání a nakládání nákladů, 
kde se vyloží starý náklad a naloží 
nový, vymění se strojvedoucí, do
plní se palivo, připraví se přeprav
ní doklady (nová nebo zkorigovaná 
informace), atd. To znamená, že při 
přechodu hranice (ezoosmické mem
brány) se uskuteční dekompletace 
starého nákladního vlaku a následná 
kompletace nové vlakové soupravy 
s výběrem vagónů a jejich obsahu, 
dojde k vybavení vlaku, ke shromáž
dění celkové informace o průjezdu 
vagonů, o nákladu, dojde ke změně 
informace v souvislosti s novými 
podmínky, k přípravě podkladů pro 
operativní plánování, k přesměrová
ní, doplnění paliva a tak dále.

Změna vnitřního potenciálu fantomo
vých částeček Po, je unikátní jev, který 
přidává kvantovému systému elemen
tární částici (sestávající z fantomových 
částeček Po) novou kvalitu, mění jeho 
vnitřní stav, nastavuje zcela nový pro
gram chování, průběh událostí, a tak 
dále. Podívejme se například na zjed
nodušené schéma „života“ elektronu, 
který se skládá z 13 fantomových čás
teček Po (poznámka: viz podrobnos-
ti dále ve zprávě.). Zpočátku se daný 
elektron nacházel, například, v atomu 
dusíku, který byl součástí minerálního 
hnojiva půdy. Poté se dusík dostal přes 
kořenový systém, například, do pše
ničného klíčku a stal se komponentem 

této rostliny, součástí proteinu, přesněji 
lepku (glutenu). Klíček pšenice vyrostl 
a má klas. Přišel čas, lidé sklidili úrodu, 
posbírali zrní, rozemleli je na mouku, 
udělali těsto a upekli chléb. To zname
ná, že dusík nacházející se v lepku je 
součástí chemického složení mouky, 
potom těsta a následně se stal součástí 
chleba. Člověk sní chléb, aby doplnil 
zásoby energie pro zachování života 
organizmu, který se vyvíjí podle své
ho určitého informativního programu.  
Dusík, který byl komponentem protei
nu lepku a poté součástí chleba, se nyní 
jako živina dostal do lidského těla, to 
znamená, že se nachází v úplně jiném 
chemickém prostředí, kde pod vlivem 
různých biochemických reakcí došlo 
k transformaci sloučeniny, do složení 
které předtím patřil. Připusťme, že pro
tein, ke kterému náležel daný atomu 
dusíku, nebyl přijat organizmem. Byl 
z organizmu odstraněn při vylučování, 
dostal se zpět do země, kde následně 
vstoupil do jiných chemických reakcí 
pod vlivem jiných sil. 

Po celou dobu zůstal elektron dusí
ku elektronem a skládal se z těch sa
mých 13 fantomových částeček Po: 
v zemi, v obilí, jako součást mouky, 
těsta, chleba, proteinu, v lidském 
těle, a poté, co se opět dostal do 
půdy. Jediná věc, která se v elektro
nu měnila  byl vnitřní potenciál jeho 
fantomových částeček Po (energie a 
nový informační program). To jas
ně vysvětluje, proč je jedna a tatáž 
elementární částice přítomna v růz
ných materiálních objektech, které 
vykonávají různé funkce za různých 
podmínek existence. V našem ome
zeném chápání života se všechny 
elementární částice jeví stejné. Ve 
skutečnosti je jejich vnitřní poten
ciál zcela odlišný. Tytéž elektrony, 
které tvoří různé mikroobjekty, 
jsou dle složení stejné, ale mají růz
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„Všechno, co se děje, má své místo v čase díky vzájemnému prolínání sil Příro-
dy, ale člověk ponořený do klamu svého egoizmu si myslí, že tím vykonavatel je 
on sám. Avšak ti, kteří znají souvislosti sil Přírody s jejich projevením vidí, jak 
jedny síly Přírody působí na jiné síly Přírody, vyhnou se osudu jejich otroka.“

Bhagavadgíta (3:27,28,29)
Literatura: Velký lexicon ruských sloves/comp. L. Babenko, I. Volchkov a kol. – M.: AST Press 
Kniha, 2009; Nová encyklopedie filozofii.  2. vydání, dopl. A opr. V.S. Stepin - M: Mysl, 2010;. 
Upanishads ve třech knihách. 1.kniha  Brihadaranyaka Upanishad / př. ze sanskrtu, koment., 
A.J. Syrkina, 2. vyd., dopl. - M: Východní literatura, Ruská akademie věd, 2000;. Tresidder, 
Jack. The Com plete Dictionary of Symbols. San Francisco: Chronicle Books.2005.

& „Od nereálného veď mě do reality! Ze tmy vyveď mě ke světlu! Od 
smrti přiveď mě k nesmrtelnosti!“

Brihadaranyaka Upanishad (1, 3:28 ) .

né potenciály. Některé jsou součástí 
alkalických sloučenin, jiné  kyse
lin, jedny se podílí na tvorbě mate
riálních objektů, zatímco jiné  na 
jejich zničení.

V dávných dobách měli lidé prav
du, když říkali, že hmotný svět je 

přízračný a iluzorní, protože všech
no v něm je jen přerozdělování 
energií a informací. Měli pravdu, 
když tvrdili, že smysl lidského ži
vota nespočívá v tělesné existenci, 
která je konečná, ale v duchovní 
transformaci, kde podstatu všeho 
určuje lidská volba.

V hinduistické mytologii kosmická hra boha, prostřednictvím které tvoří svět a 
vytváří v něm iluzi „reality“, jako představení nebo tanec, se nazývala „Lila“ 
(v sanskrtu            , līlā, līlā - hra). Lila je iluzorní vidina, předstírání, napodo-
bování. Celý svět, všechny jeho obrazy a jevy, celý „přeludný“ vesmír, to jsou 
jen projevy této letmé hry rychle se měnících forem. Toto představení s rychle 
probíhajícím dějem, připoutává pozornost lidí, ale je to jen iluze přetrvávající 
kvůli nevědomosti. Skutečná realita se skrývá v člověku samotném. Ale uvidět 
ji, dáno jen tomu, kdo je schopen vnímat tuto skutečnou realitu (duchovní svět) 
schovanou za měnícími se iluzemi (maya), které skrývají za zdánlivou rozmani-
tost dočasného hmotného světa svoji pravou podstatu. 

V indických kosmologických mýtech se pojednává o bohu kosmické hry - energicky 
tančícímu Šivovi (jeden ze tří hlavních hinduistických bohů: Brahma, Vishnu, Šiva) 
ničícímu a tvořícímu všechno jsoucí. V posvátném tanci (tandava) za pomoci ma-
gické síly (maya) vytváří Šiva zdání všech bytostí a věcí ve světě, je zdrojem cyklu 
„stvoření – zachování – zničení“. V sanskrtu „maya“ (sanskrtský           māyā) 
znamená iluzornost. A slovo „tandava“(sankr.             tāṇḍava) je odvozeno z 
tamilského „tandu“ - skákat, přerušovaně skákat, tančit. Skákat znamená rychle 
se pohybovat v různých směrech v prostoru a odrážet se od povrchu (poznámka: 
diskrétní pohyb fantomních částic Po). Symbol tance je v mytologii považován za 
pohyb kosmické energie, rytmů vesmíru, transformace prostoru a času a napodo-
bování božské hry tvoření. Dnes je v indické kultuře jedním z nejpopulárnějších 
ikonografických obrazů Šivy, socha tančícího Šivy v kruhu ohně (Natarádži). Má 
zvednutou levou nohu, druhou nohou šlape na trpaslíka (Apasmara) symbolizují-
cího nevědomost, tudíž nižší lidské „já“, do kterého je člověk tak silně vtahován, 
že zapomíná na svoji vyšší duchovní podstatu a osud. 
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STRUKTURA ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC

Jeden ze slavných fyziků součas
nosti, po seznámení s PRAPŮ
VODNÍ FYZIKOU ALLATRA, 
řekl: „Tyto znalosti vyvedou mo
derní fyziku z letargického snu. Je 
to radikální přehodnocení ustále
ných koncepcí a představ. Celá slo
žitost fyziky se promění v geniální 
jednoduchost, když si uvědomíme, 
že jsme předtím pozorovali kom
binaci duplicitních stínů a nikoliv 
podstatu reálného procesu.“ Jak se 
říká, pravda je vždy jednoduchá.

Příroda je bohatá na rozmanitost 
částic, ze kterých se skládá. Zna
losti PRAPŮVODNÍ FYZIKY 
ALLATRA umožňují nahlédnout 
za oponu tajemství struktury hmoty 
a tím odhalit počáteční fázi vzniku 
jejich prvotních interakcí a proce
sů. Z dávných dob se dochovala ta
bulka, kde je označen početní stav 
fantomových částeček Po pro kaž
dou částici, ze kterých se skládají 
nejčastější a nejdůležitější přírodní 
procesy spojené s interakcí hmoty 
a její strukturou. Tabulka obsahuje 
popis částic v současné době zná
mých (které byly v dávných dobách 
uváděny pod různými názvy a sym
boly) i částice současné vědě dosud 
neznámých. Například, částice, kte
rou moderní věda nazývá „proton“ 
se skládá z 12 Po (z dvanácti fanto
mových částeček Po), „elektron“ se 
skládá z 13 Po (z třinácti fantomo
vých částeček Po) a „neutron“ z 33 
Po (z třiceti tří fantomových částe
ček Po). Tabulka také obsahuje je
dinečné částice, které mají složitou 
vnitřní strukturu, oficiální vědě do
sud neznámé a skládající se, napří
klad, z 25 Po, 39 Po, 47 Po, 60 Po a 
také 72 Po. Znalosti početní sklad
by fantomových částeček Po, které 

tvoří tu či onu elementární částici, 
otevírají lidské civilizaci ohromné 
možnosti. Například, umožňují s 
absolutní přesnosti vypočítat jakou
koli reakci za jakýchkoli podmínek 
působení, stanovit vzorec pro vý
počet složení kterékoli látky živého 
či neživého objektu, a tak dále.

Vzhledem k tomu, že tato zpráva 
byla předložena účastníkům Me
zinárodního společenského hnutí 
ALLATRA k prvotnímu seznámení 
s fundamentálními osnovami PRA
PŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, 
uvedeme pro pochopení srozumi
telné příklady. Zejména se sezná
míme s informací, která dosud není 
oficiální vědě známa – o unikátní 
fantomové částečce Po, která je zá
kladem jakékoli silové částice tvo
řící jádro silové interakce  allatov-
ské fantomové částečce Po. A jako 
příklad také uvedeme stručný popis 
struktury několika již objevených 
a nejzáhadnějších elementárních 
částеc (fotonu, neutrina, elektronu), 
které mají ve svém složení alla
tovskou fantomovou částеčku Po. 
Uvedeme jednoduché příklady vý
počtu počtu fantomových částеček 
Po v jádrech atomů a ověříme vzor
ce jaderných reakcí. Pokud budeme 
znát výpočetní schéma, úspěšně 
je může provést dokonce i školák. 
Samozřejmě, existují i jiné složitěj
ší výpočty energetického výtěžku 
jaderných reakcí s vydáním nebo 
absorpcí energie a tak dále. Ale ty 
jsou zajímavé jen pro úzký okruh 
specialistů. Když pochopíme pr
votní základy, nebude pro žádného 
dobrého odborníka těžké samostat
ně proniknout do tohoto procesu a 
pochopit mnohem více, než je ve
řejně uvedeno.

HMOTA

MOLEKULA

АТОМ

STAVBA 
ELEKTRONU: 

FANTOMOVÉ  
ČÁSTEČKY 
PO 

SEPTON

13 PO

 A
L

L
A

T
R

A
     SC

IE
N

C
E

78



A
L

L
A

T
R

A
  

  
 S

C
IE

N
C

E

79

& Dnes existuje názor, že v dávných dobách žili „lovci a sběra-
či“, kteří měli údajně primitivní představy o hmotném světě a jeho 
uspořádání. Přehlíží se „nepohodlná“ fakta, která nezapadají do 
„teorie pro otroky systému“, o existenci minulých civilizací, které 
svými znalostmi daleko převyšovali moderní lidstvo. Tato hypotéza je 
pevně zakotvena ve vědomí většiny lidí jako samozřejmost, aby nevznika-
ly zbytečné otázky, aby lidé nepřemýšleli o smyslu své existence, o vlastní 
duchovní transformaci a transformaci celé civilizace. Neboť odpovědi na 
tyto otázky dají v konečném důsledku pochopení toho, v jaké společnosti 
„primitivního šablonového myšlení“ na úrovni potřeb systému živočišné-
ho principu žijí současné generace. Jinak řečeno, ohrozilo by to stávající 
systém konzumní společnosti. Ale vzhledem k tomu, že moderní civilizace 
stojí i tak na pokraji propasti, není právě teď ta správná doba, kdy by lidé 
měli vyjít za rámec šablon a vyvinout společné úsilí na záchranu sebe i 
celé civilizace?

Artefaktů, které svědčí o tom, že v dávných dobách existovaly více tech-
nologicky vyspělé lidské civilizace, než je ta dnešní, je více než dost. Ka-
ždým rokem se tato kolekce pro systém „nepohodlných“ faktů doplňuje o 
nové objevy a poznatky z celého světa. Dnes máme, například, nezvratný 
fyzický důkaz toho, že před 140 milióny léty existovala vyspělá civili-
zace, jejíž úroveň technologického rozvoje několikrát převyšovala mo-
derní civilizaci. Ovšem, změní nějak tato fakta osud současného systému 
konzumní společnosti? Ne, neboť všechno skončí u triviální spotřebitelské 
zvědavosti na straně „nižších“ a touhy „vyšších“ vytvořit nový nástroj 
moci pro zastrašování a manipulaci s „nižšími“. A všimněte si zároveň, 
že se nikdo nezbaví svých osobních utrpení vytvořených a znásobených 
systémem. Ale vše se změní, pokud se lidé sami začnou duchovně probou-
zet a svojí každodenní činností budou měnit nejen sebe, ale i okolní svět 
ve směru duchovního a mravního vývoje společnosti. Vždyť proto jsou 
dány všechny znalosti a příležitosti!

Pozůstatky vědeckého dědictví raných vyspělých civilizací lze vysledo-
vat z nejznámějších stránek nedávné minulosti - starověkých civilizací 
Egypta, Sumeru a Indie, z nichž jak předpokládá oficiální historie „se 
začal vývoj současné lidské civilizace“.  Stačí si prostudovat otázku, jaká 
čísla a výpočty používali, jaké měli tabulky, zařízení a technologie. To 
vše předpokládá ovládání takových disciplín, jakými jsou algebra, geo-
metrie, astronomie, fyzika či chemie. Samotní Řekové, o jejichž práce 
se opírá současná věda, otevřeně ve svých dílech zmiňovali, že mnohé 
znalosti získali díky cestám na Východ, zejména do Egypta. V této zemi 
se od starověku považovala výpočetní věda za dokonalé a důkladné stu-
dium všech věcí, které dává pochopení jejich podstaty a odhaluje poznání 
jejich tajemství.
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Je nejmenší a svojí podstatou neju
nikátnější fantomová částečka Po. 
Pokud je součástí elementární čás
tice, hraje důležitou roli jako silová 
částečka a univerzální spojovací 
článek mezi fantomovými částeč
kami Po, jejichž vnitřní potenciály 
jsou neslučitelné, a tedy nemohou 
být umístěny vedle sebe ve struk
tuře dané elementární částice. Tato 
částečka může být pouze ve spojení 
s dalšími fantomovými částečkami 
Po. (Jak již bylo zmíněno, odděle
né fantomové částečky Po neexis
tují. V případě rozpadu elemen
tární částice, oddělená samotná 
fantomová částečka Po, nenávratně 
zmizí v ezoosmické membráně). 
Díky své univerzálnosti a výjimeč
nosti byla tato fantomová částečka 
Po, pojmenována jako allatovská 
fantomová částečka Po, nebo zkrá
ceně  allat.

Jde o unikátní silovou fantomo
vou částečku Po. Je jediná z fan
tomových částeček Po, z níž reálná 
(stacionární) částečka Po, nemůže 
odebrat energii a informaci. Když 
prochází allatovská fantomová 
částečka Po ezoosmickou buňkou, 
má, obrazně řečeno, status nedo

tknutelnosti (asociativní příklad s 
diplomatickým vagónem). Díky 
přítomnosti allatovské fantomové 
částečky Po, mají elementární čás
tice jako je například foton (3 Po), 
neutrino (5 Po) nebo elektron (13 
Po) své unikátní vlastnosti. Máli 
elementární částice ve své struk
tuře allatovskou fantomovou čás
tečku Po, znamená to, že se daná 
elementární částice podílí na si
lových procesech a interakcích, 
vykazuje specifické vlastnosti a 
zvláštní funkce. Ale protože cílem 
této zprávy není úplný popis cha
rakteristik allatovské fantomnové 
částečky Po a jejího vlivu na další 
částečky Po v různých interakcích, 
do nichž je zapojená elementární 
částice, která se s těchto fantomo
vých částeček Po skládá, omezíme 
se zde jen na obecné vysvětlení 
těchto procesů.

Vzhledem k univerzální síle Alla
tu, kterou nazývali v dávných do
bách „síla vycházející z duchovní
ho světa“, a také díky své unikátní 
funkci spojovat neslučitelné, jsme 
označili allatovskou fantomovou 
částičku Po, staroslovanským pís
menem „A“ ([a]; název tohoto pís

ALLAT

& Pojem „Allat“ je velmi starý. Dříve se znak Allatu ve tvaru půl-
měsíce s růžky otočenými nahoru používal, aby se poukázalo na pří-
tomnost nejvyšší božské síly v tom či onom jevu, objektu, atd. Stejným 
způsobem označovali společnou jednotku - předchůdce času. „Allat 
se projevuje jako nespočetný a mnohostranný. Ve vědeckém pojetí je Allat 
celistvá jednotka času, která má veliký význam pro veškerou materii. A po-
kud vezmeme aktuální označení pozemského času, Allat činí 12 minut, nebo 
přesněji 11 minut 56,74 vteřin. Když vědci objeví tuto nejvýznamnější fun-
damentální částečku, abych tak řekl, základní stavební kámen vesmíru, bude 
to nejen velká revoluce ve vědě, ale i ohromný evoluční skok. Pak vědci po-
chopí, co se skrývá za tajemstvím času, a dokážou odhalit skutečný proces 
tvoření matérie ve vesmíru. A pokud lidé poznají podstatu Allatu, otevřou se 
jim obrovské možnosti (Poznámka: podrobnosti o jedinečnosti síly Allatu a 
starověké zmínky o něm najdete v knihách Anastasie Novych)
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mena ve staroslovanském jazyku 
je „Az“, znamenal také jedničku, 
což bylo spojeno s použitím pís
men v cyrilici pro označení čísel. 
Existoval staroslovanský výraz 
„Аz jesm“ (Já jsem)). Toto ozna
čení bylo dáno ze dvou důvodů. 
Za prvé, aby se na pozadí zná
mých veličin a termínů z fyziky 
(pro které se používají písmenka 
latinské a řecké abecedy) ukázala 
jedinečnost a výjimečnost allatov
ské fantomové částičky Po a jejich 
specifických vlastností. A za dru
hé, z historických důvodů, vzhle
dem k tomu, že v čase ztracené 
základní znalosti PRAPŮVODNÍ 

FYZIKY ALLATRA, jako azy  
prvotní základy vědy, byly v dneš
ním moderním světě obnoveny na 
slovanských teritoriích.

Elementární částice sestávající z 
jedné nebo dvou fantomových čás
teček Po v přírodě neexistují. Svět 
elementárních částic, které tvoří 
veškerou hmotu, začíná ze spoje
ní 3 a více fantomových částeček 
Po. Tyto znalosti se odráží v řadě 
starých kulturních tradic národů 
světa. Například, 1 a 2 nebyly brá
ny jako číslice, ale za první číslo v 
řadě bylo považováno číslo 3.

& „Symbolický význam jedničky odrážel starobylé poznání allatov-
ské fantomové částečky Po. V nejstarších dochovaných textech narazí-
me na číslo „jedna“ jen velmi zřídka. Jednička znamenala ne tak první 
předmět v řadě, jako spíš dokonalou celistvost duchovního světa (nej-
vyššího boha, díky němuž vznikl i tento svět). Byla chápána jako začátek, 
prapříčina, prvotní pohyb, nedělitelné, základ života“.

Symbolický význam číslice „dvě“ byl spojen s dávnými znalostmi o fanto-
mových a reálných částečkách Po tvořících základ interakcí v ezoosmické 
mřížce. Číslo 2 tlumočili jako základ binárních protikladů, s jejichž pomocí 
popisovali svět, rozdělení jednoty, zkreslené odražení jednoty (na příkladu 
svíčky, která se odráží ve dvou protilehlých zrcadlech), přičemž bylo zmíně-
no, že nic neexistuje mimo Jednotu. Číslo dvě bylo interpretováno jako roz-
lišenost, závislost, vábení iluzí, vytvoření páru protikladů. Ve védské tradici 
je zajímavý poměr mezi 1 a 2, kde dva, na jedné straně, slouží jako symbol 
protikladů, rozdělení a spojení, a na straně druhé - jako symbol shodnos-
ti nebo homologie protikladných článků. Starověký řecký filozof Platón se 
zmínil, že číslo dvě je číslo nemající význam, neboť předpokládá spojitost, 
kterou uvádí třetí faktor.

V tradicích mnohých národů světa je za první číslo považováno číslo 3. 
Bylo na začátku číselné řady a bylo chápáno jako dokonalé číslo, dyna-
mická celistvost, akumulované působení, univerzálnost síly, pluralita, tvo-
řivost, hromadění, pohyb vpřed, vnější projev, počátek všech věcí a tak 
dále. Bylo základní konstantou mýtopoetického makrokosmu a sociální 
organizace (tři vyšší hodnoty, tři nejvyšší božstva, třikrát opakování něja-
kého děje během obřadů, a tak dále). O spojení tří fantomových částeček 
Po budeme dále pojednávat ve zprávě.

Literatura: Mýty národů světa. Ve 2 dílech. hl. red. S.A. Tokarev. M., 1988; Encyklopedie 
symbolů / comp. V.M. Rošal. - Moskva: AST; SPb:. Sova, 2005.
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O odrazu a lomu světla se vědělo 
odedávna. Podstatu těchto jevů a 
jejich skutečnou povahu oficiální 
věda dosud nezná, všechno se za
kládá na teorii pravděpodobnosti. 

V moderní fyzice je foton popi
sován jako kvantum elektromag
netického pole. V současných vě
deckých teoriích se předpokládá, 
že je to elementární částice, no
sitel elektromagnetické interak
ce. Ve skutečnosti je termín „fo
ton“ v současném pojetí pojímán 
jenom jako pozorovaný proces  
nejmenší „porce“, „svazky“ svět
la tvořící vlnu elektromagnetic
kého záření, včetně viditelného 
světla, radiových vln, rentgeno
vých záření, laserových impulsů, 
a tak dále. 

Pojem „foton“ (z řeckého slova 
φωτός (fotos) – „světlo“) byl zave
den v roce 1926 americkým chemi
kem Gilbertem Newtonem Lewi
sem. Mimochodem, tento učenec 
považoval fotony za „nezničitelné 
a ty, které se nedají vytvořit“ (při
pomíná to zavedení pojmu atomu 
chemikem Johnem Daltonem, je
hož uvažování bylo založeno na 

starobylých znalostech o neděli
telných částicích).

Dnes je foton ve fyzice označován 
řeckým písmenem gama — γ, v 
souvislosti s objevem gama záření 
roku 1900, které se skládá z vy
soce energetických fotonů. Učinil 
ho francouzský fyzik Paul Villard, 
při pozorování vyzařování rádia v 
silném magnetickém poli. Anglic
ký fyzik Ernest Rutherford, který 
jako první pojmenoval dva typy 
záření z uranu jako alfa a beta zá
ření prohlásil, že nový typ záření 
objeveného Villardem, má vyso
kou pronikavost. Pojmenoval ho 
gamapaprsky.

Objevení fotonu výrazně stimulo
valo rozvoj teoretické a experi
mentální fyziky, včetně fyzikální 
chemie (fotochemie), kvantové 
mechaniky, atd. Lidé začali více 
chápat a používat takové fyzikální 
jevy, jako je elektrický proud nebo 
tok fotonů. Ale poznání těchto jevů 
je zdaleka nedostačující, neboť 
oficiální věda zatím neví, z čeho 
se elektron či foton skládá (i když 
znalosti o pravé povaze mikrosvě
ta byly již v dávných dobách).

FOTON

& Ve svém vědeckém článku v roce 1926, Lewis Gilbert píše: „Vyjadřu-
ji hypotézu, že jde o nový typ atomu, neidentifikovatelný objekt, nevzni-
kající a nezničitelný, který je nositelem energie záření a poté, co jej atom 
absorbuje, stává se jeho hlavní složkou do té doby, než se objeví znovu 
s novou zásobou energie… Dovolím si navrhnout pro tento hypoteticky nový 
atom, který, i když není světlo, hraje důležitou roli ve všech procesech záření, 
název „foton“. Zajímavým faktem je, že Gilbert Lewis si myslel, že foton je 
„nositelem energie záření/radiace“, ale nikoli samotnou energii (nyní fyzi-
kové považují foton za nositele elektromagnetické síly). Od té doby se slovo 
„foton“ začalo veřejně používat.
 Literatura: 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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& Celá teoretická fyzika elementárních částic je založena na teorii 
pravděpodobnosti. Nicméně analýza objektivních základů teorie prav-
děpodobnosti byla brána v úvahu jen v době vzniku kvantové mecha-
niky. Nyní se již o povaze pravděpodobnosti fyziky diskutuje méně. Na 
jedné straně uznávají, že je součástí základů procesů mikrosvěta, ale na 
straně druhé – se v průběhu vědeckých studií o ní zmiňují jen velmi málo, 
jakoby hrála druhořadou roli. To platí zejména pro fyziku elementárních 
částic, kde jsou při popisu vlastností a vnitřních stavů elementárních čás-
tic představy o pravděpodobnosti z větší části ignorovány. Americký vědec 
Richard Feynman, jeden ze zakladatelů kvantové elektrodynamiky, řekl: 
„Nezáleží na tom, jak moc bychom se snažili vymyslet rozumnou teorii vy-
světlující, jak se foton „rozhoduje“, zda projde sklem nebo se odrazí zpět. 
Předvídat, jak se bude daný foton pohybovat, je nemožné. K různým výsled-
kům vede tato podmínka: stejné fotony se pohybují ve stejném směru do 
jednoho kusu skla. Nemůžeme předpovědět, zda se foton dostane do bodu 
A nebo B. Jediné, co můžeme předvídat je, že ze 100 fotonů se průměrně 4 
odrazí od povrchu. Neznamená to tedy, že fyziku jako exaktní vědu dohnaly 
k tomu, aby teď vypočítávala pravděpodobnost události, namísto přesného 
předvídání toho, co se stane? Ano. Tak to je.“ Mimochodem, zmíněný „pro-
blém“ fotonů je pro oficiální vědu stále nevyřešenou otázkou. Ale pro vědce 
ALLATRA SCIENCE je to již dávno vyřešené.

Literatura: Filosofické problémy fyziky elementárních částic (o třicet let později).Hl. red. Y.B. 
Molčanov. M., 1994; R. Feynman, KED - Neobyčejná teorie světla a látky.  M., 1988

Povaha fotonu zůstává pro vědce zá
hadou. Nicméně, i na základě těchto 
výsledků pozorování a provedených 
experimentů byli učiněny objevy, 
které jsou široce používány dneš
ním lidstvem. Například, různá 
technická zařízení, jejichž princip 
fungování souvisí s použitím foto
nů  počítačová tomografie, kvan
tový generátor (maser), laser atd. 
Laser si našel široké uplatnění v 
průmyslu, medicíně, životě, po
čínaje vysoce přesnými přístroji 
pro fyzikální měření  seismogra
fy, gravimetry, laserové skalpely v 
mikrochirurgii, a konče technolo
gickými procesy svařování, řezání 
kovů, laserovými tiskárnami a tak 
dále. Fotony se také používají ve 
spektrální analýze (studiem spek
tra elektromagnetického záření 
atomů se zabývá atomová spekt
roskopie). Díky výzkumu fotonů 
vědci zjistili, že atomy každého 

chemického prvku mají přesně ur
čenou rezonanční frekvence, při 
níž vyzařují nebo absorbují světlo 
(fotony). Jako každý člověk má in
dividuální otisky prstů, tak i každý 
chemický prvek má své vlastní je
dinečné emisní a absorpční spekt
rum. A to vše je jen začátek studia 
této jedinečné částice, jakou je fo
ton, aktivně zapojené do různých 
silových procesů a interakcí v pří
rodě.

Ale co ve skutečnosti představují 
foton a elektron, a z čeho se sklá
dají tyto struktury? Díky které 
své součásti zůstává foton stabil
ní a podílí se na silových interak
cích? Proč tato, v moderní fyzice, 
tak zvaná „elementární částice s 
nulovou hmotností“ nemá žádný 
elektrický náboj? Proč je foton 
jednou z nejmenších a nejrozší
řenějších elementárních částic ve 



Vesmíru? Nyní na tyto otázky ne
může oficiální věda dát odpověď, 
neboť foton, navzdory nahroma
děnému bohatému experimen
tálnímu materiálu, stále zůstává 
tajemnou částicí. Napravit tuto 
situaci je velmi snadné. Se zna
lostmi základů PRAPŮVODNÍ 
FYZIKY ALLATRA může odpo
vědi na tyto otázky nalézt i ško
lák.

VE SKUTEČNOSTI SE FOTON, 
pokud jej prozkoumáme z hle
diska původní elementární části
ce, skládá z fantomových částe
ček Po. Foton může existovat ve 
dvou stavech: FOTON3 (γ3) a 
FOTON4 (γ4). Většina fotonů se 
skládá ze 3 fantomovýh částeček 
Po (foton3). Ovšem každý z těch
to fotonů může být, za určitých 
podmínek, přeměněn na foton, 
který se bude skládat ze 4 fanto
mových částeček Po (foton4) a 

obráceně. Foton4 se zase může 
přeměnit na foton3. Na základě 
svého stavu může foton vykoná
vat funkci silové částice (foton3) 
nebo „informační“ částice (fo
ton4), tj. být nositelem informa
ce o elementární částici, se kterou 
interaguje. Je pozoruhodné, že 
spirálovitý pohyb fantomových 
částeček Po fotonu, po ezoosmic
ké mřížce, je rychlejší, než pohyb 
fantomových částeček Po, mnoha 
jiných elementárních částic. Díky 
tomuto zrychlenému „zvíření“ 
fotonové struktury je rychlost po
hybu fotonu ve srovnání s rych

lostí mnoha jiných elementárních 
částic vyšší. 

Foton3 a foton4 se obvykle po
hybují v jednom energetickém 
proudu, přičemž fotonů3 je vždy 
mnohonásobně větší počet, než  
fotonů4. Například, ze slunce 
přichází proud fotonů, z nichž 
většinu tvoří  silové fotony (fo
ton3) vykonávající energetické 
a silové interakce, ale jsou mezi 
nimi i informační fotony (foton4) 
nesoucí informaci o slunci. Prou
dy fotonů3 teplo nenesou, vytvá
řejí ho při rozpadu elementárních 
částic, se kterými se srážejí. Čím 
větší je tok fotonů3 směřujících 
kolmo k objektu, tím více tepla 
vytváří. Prostřednictvím infor
mačních fotonů (fotonů4) člověk 
vidí očima světlo, které proudí ze 
slunce a slunce samotné, a díky 
sílovým fotonům (fotonům3) 
z něj cítí teplo. Takže, fotony3 

utváří energetický proud (a také 
různé silové interakce v hmotném 
světě), a fotony4  nesou informa
ci v tomto toku energií (tj. účastní 
se procesů umožňujících člověku 
vidět okolní svět). 

FOTON3 Skládá se ze tří fanto-
mových částeček Po nebo přesně-
ji, ze dvou fantomových částeček 
Po spojených jednou allatovskou 
fantomovou částečkou Po. To, že 
se v jeho struktuře nachází tato 
allatovská fantomová částečka 
Po, z něj dělá unikátní, stabilní a 
aktivní částici, která vstupuje do 

foton3 γ3 3

foton4 γ4 4

Název Označení Počet fantomových částeček Po
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různých silových interakcí. Mi
mochodem, allatovská fantomová 
částečka Po, se nikdy nebude na-
cházet na místě první hlavní fan-
tomové částečky Po v žádné ele-
mentární částici, v jejímž složení 
se nachází. Bude vždy umístěná 
uvnitř elementární částice mezi 
fantomovými částečkami Po, jako 
silová základna dané částice.

Foton3 může být přeměněn na 
foton4 a foton4 zase přejít do 
stavu fotonu3. Jak se odehrává 
tento proces? Foton (jak foton3, 
tak i foton4) má jedinečnou 
strukturu, která je odlišná ode 
všech ostatních elementárních 
částic. Zejména má neobvyklou 
první (hlavní) fantomovou čás
tečku Po. Pokud v ezoosmické 
buňce vzniknou určité podmínky, 
za kterých do ní současně vstu
pují, z různých stran, dvě hlavní 
fantomové částečky Po (z nichž 
jedna patří fotonu a druhá  dal
ší elementární částici), tak v mo
mentě jejich maximálního přiblí
žení probíhá následující proces.

Hlavní fantomová částečka Po 
fotonu, díky své vyšší rychlosti 
a vzhledem k rychlosti pohybu 
hlavní fantomové částečky Po 
jiné elementární částice, se rych
le otáčí. Tímto způsobem umož
ňuje jdoucí za ní silové částeč
ce fotonu (allatovské fantomové 
částečce Po) zachytit a odejmout 
u pohybující se naproti elemen
tární částice její hlavní fantomo
vou částečku Po, nositele veškeré 
informaci o této elementární čás
tici. 

Následně foton3 připojuje při
vlastněnou hlavní fantomovou 

částečku Po (jiné elementární čás
tice) ke své struktuře. V důsledku 
toho se foton3 přemění na fo
ton4 skládající se ze čtyř fanto
mových částeček Po. Elementární 
částice, z níž byla odebrána hlav
ní fantomová částečka Po, se roz
padá, čímž se uvolňuje energie. K 
tomuto procesu, kdy foton zachy
tává informace, dochází pouze v 
případě, kdy přes ezoosmickou 
buňku prochází hlavní fantomová 
částečka Po elementární částice, 
a ne její zbylé fantomové částeč
ky Po patřící do struktury této 
elementární částice.

Pokud foton3 zachytí hlavní fan
tomovou částečku Po z elemen
tární částice, mění se z „uchvati
tele“ na „transportér“, tj. nositele 
informace (foton4). Vrátímeli 
se k asociativnímu příkladu s vla
kem a vagóny, je to stejné, jako 
když vlak s třemi vagóny, pohy
bující se v plné rychlosti, uchvátí 
lokomotivu protijedoucího vlaku. 
Tímto způsobem se z něho stá
vá vlak s dvěmi lokomotivami, 
jedním diplomatickým a jedním 
jednoduchým vagónem. Bude jím 
tak dlouho, dokud nevzniknou 
podmínky, které umožní zbavit 
se přivlastněné lokomotivy. Zbý
vající vagóny druhého vlaku zba
veného lokomotivy se vrací do 
depa (ezoosmická membrána) a 
rozpouští se v něm. 

FOTON4 
se skládá ze čtyř fantomových 
částeček Po: unikátní hlavní 
fantomové částečky Po, „cizí“ 
hlavní fantomové částečky Po 
(informační částečky), allatov
ské fantomové částečky Po a 



koncové fantomové částečky Po. 
Právě přítomnost „cizí“ hlavní 
fantomové částečky Po, ve struk
tuře fotonu4, jej dělá informačně 
plným, tj. nositelem informace o 
této („cizí“) elementární částici. 
Obecně platí, že pokud je tako
vých fotonů mnoho    obsahují 
informace o konkrétním předmě
tu, objektu, jevu, a tak dále. Foton 
existuje v tomto stavu (foton4) 
do té doby, než opět vzniknou po
dobné podmínky v ezoosmické 
buňce, ve kterých se daný foton 
osvobodí od „cizí“ hlavní fanto
mové částečky Po, tj., dochází k 
procesu „odhození informace". 
Přičemž se hlavní fantomová čás
tečka Po fotonu, znovu otáčí, a 
díky allatovské fantomové částeč
ce Po, dochází k odhození „cizí“ 
hlavní fantomové částečky Po do 
vlastního septonového pole proti
jdoucí hlavní fantomové částečky 
Po elementární částice. Samotný 
foton transformovaný do stavu fo
tonu3 opouští ezoosmickou buň
ku. Osvobozená hlavní fantomová 
částečka Po, předává informaci 
vlastnímu septonovému poli reál
né částečky Po a také hlavní fan
tomové částečce Po procházející 
elementární částice (a tím oboha
cuje jejich vnitřní potenciál novou 
informací) a následně nenávratně 
mizí v ezoosmické membráně.

Po odhození (předání) informační 
„cizí“ hlavní fantomové částečky 
Po, se foton4 opět přemění na 
foton3, tzn., přejde do svého pů
vodního stavu, ve kterém má vel
kou variabilitu funkcí. Například 
se foton3 může účastnit různých 
interakcí, být součástí elementár
ních částic a tak dále. Může zmi
zet (díky ezoosmické membráně) 
v jednom místě a objevit se na 

jiném, tj. prakticky okamžitě se 
přesunout v ezoosmické mřížce 
na obrovské („kosmické“) vzdá
lenosti. Samozřejmě, je to jen 
částečná informace o fotonu urče
ná pro prvotní seznámení. Mimo 
to, existuje celá řada unikátních 
informací získaných v průběhu 
studií zákonitostí a paradoxů cho
vání fotonu v různých prostře
dích, zejména o jeho vlnových 
vlastnostech, interakcích s jinými 
elementárními částicemi, o algo
ritmech řízení chování fotonu, a 
mnohé další.

Po shrnutí výše uvedených infor
mací můžeme říci, že hlavní funkcí 
fotonu3 je energetická interakce, 
spojená především s procesy roz
padu hmoty a uvolňování energie, 
a fotonu4 – informační interak
ce spojená s přenosem informací. 
Pokud známe funkce a vlastnosti 
fotonu, principy jeho interakcí s 
ostatními elementárními částicemi 
a zejména se septonovým polem, 
můžeme pochopit mnohé proce
sy makro a mikrosvěta, jichž se 
foton přímo účastní. Tyto znalosti 
dávají odpovědi na mnoho otázek. 
Například, jak člověk ve skuteč
nosti vnímá zrakovou informaci? 
Co je to stín, teplo nebo chlad, z 
pohledu probíhajících procesů na 
úrovni ezoosmické mřížky? Jaké 
jsou prvotní příčiny rozpadu hmo
ty, která je po delší dobu vystavena 
slunečnímu záření? Jaká jsou spe
cifika interakcí fotonu s gravitač
ním a elektromagnetickým polem? 
A mnohé další. Znalosti o povaze 
fotonu pomáhají pochopit prvotní 
příčiny různých dějů probíhajících 
díky jeho účasti, a také provádět 
přesnější výpočty fotonových inte
rakcí, bez použití drahých přístrojů 
a techniky.
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& V jednom z hlavních filozofických pojednání taoismu s názvem  Lie
-c' (I.-III. století př. n. l.) jsou následující řádky o absolutnu, o tom, jak 
svět dostal jméno z nejmenovaného absolutního celku.
„Na počátku byla Veliká Prázdnota,
potom se objevil Veliký Začátek,
za ním následovala Veliká Podstata,
po které vznikla Veliká Realita.

Veliká Prázdnota ještě nebyla dechem.
Veliký Začátek byl začátkem dechu,
Veliká Podstata byla začátkem všech tvarů,
Velká Realita - počátkem všech věcí.

Dech, tvar a věc ještě nebyly rozděleny, tomu se říká Chaos. Zřete a neuvidíte, 
naslouchejte a neuslyšíte. Tomu se říká – „Prázdnota“. Prázdnota nemá žád-
nou formu, žádné hranice. Poté, co prošla proměnou, se stala Jediným, a z Je-
diného – Sedmi. Sedm se přeměnilo na devět. Na tom proměny končí a všechno 
znovu přechází k Jedinému. Toto Jediné je počátek proměn všech forem. Čisté a 
lehké se zvedlo nahoru a vytvořilo Nebe, špinavé a těžké spadlo dolů a vytvořilo 
Zemi. Dech, jenž prostupuje oběma, zplodil člověka. Tak Nebe a Země v sobě 
umístili semeno všeho živého a všechno existující nabylo života“.

Staré čínské pojednání „Tao te ťing“ (kapitola 42) obsahuje následující 
řádky: „Tao plodí jedno, jedno plodí dvě, dvě plodí tři, tři plodí všechny 
věci. Každá věc na sobě nosí jin a v sobě má jang.“
Literatura Čuang-c’. Lie-c'. Překlad V.V. Maljavina, Filozofické dědictví. Ve 3. dílech - M: Mysl, 1995; Tao 
te ťing: Kniha o Cestě / compl. a překlad V.V  Maljavina - M: Feoria, 2010; Werner, T.C.  Edward, Myths 
and Legends of China. George G. Harrap & Co. Ltd. London Bombay Sydney, 1922.

NEUTRINO

V moderní fyzice se tato elemen
tární částice nazývá neutrino (ital
ské slovo „neutrino“, zmenšenina 
„neutrone“  neutron). Oficiálně 
byla hypotetická existence této 
částice předložena Wolfgangem 
Pauli v roce 1930. Tento vědec, ve 
snaze vysvětlit zdánlivé porušení 
zákonů zachování energie a mo
mentu hybnosti v procesech be
tarozpadu atomových jader, jako 
„poslední možnost“ pro vysvětle
ní tohoto procesu, předložil hypo
tézu o existenci jakési slabě inte
ragující částici. Vynikající italský 
fyzik Enrico Fermi (19011954), 
na základě této idey vyvinul teorii 
betarozpadu, podle které kromě 

elektronu v betarozpadu, vzni
ká i vědě neznámá elementární 
částice. Pojmenoval tuto částici 
 neutrino. Experimentálně byla 
existence neutrina potvrzena až v 
roce 1956.

Neutrino nazývají „přízračnou 
částicí“. K dnešnímu dni toho ofi
ciální věda moc neví o této jedi
nečné částici a také nemá předsta
vu, co ve skutečnosti představuje. 
Vědci se domnívají, že je neutri
no velmi obtížné detekovat, proto 
se snaží vytvářet vhodné podmín
ky, speciální zařízení, drahé ma
teriály, atd. Je známo, že neutrino 
vzniká a zaniká v důsledku roz
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padu částic, vykazujících slabou 
jadernou interakci. Neutrino ve
lice slabě interaguje s hmotou a 
má vysokou pronikavost. Předpo
kládá se, že tyto částice vznikají 
při transformaci atomových jader 
a rozpadu elementárních částic v 
nitru Země, v atmosféře, uvnitř 
Slunce či jiných hvězd, a tak dále. 
V laboratorních podmínkách jsou 
zdrojem neutrina jaderné reak
tory a urychlovače částic. Vědci 
předpokládají, že silný tok neu
trin prostupuje celý vesmír. Oko
lo sta trilionů těchto částic pro
chází člověkem každou sekundu. 
Dnes je neutrino považováno za 
perspektivní nástroj pro studi
um kosmických objektů (včetně 
Země a Slunce) jako možnost pro 
získání přesné a včasné informa
ce, a to úspěšně potvrdili vědci 
ALLATRA SCIENCE.

VE SKUTEČNOSTI JE NEU
TRINO stejně jako foton jednou 
z nejmenších a nejrozšířenějších 
elementárních částic ve Vesmíru. 
Neutrino se skládá z 5 fantomo
vých částeček Po, přičemž dvě 
fantomové částečky Po, jsou spo

jeny přes allatovskou fantomo
vou částečku Po, s dvěma dalšími 
fantomovými částečkami Po.
Je třeba věnovat pozornost násle
dujícímu faktu, vztahujícímu se k 
silové částečce – allatovské fan
tomové částečcePo. Jako součást 
fotonu3 spojuje po jedné fanto
mové částečce Po, díky čemuž 
tato elementární částice vykazuje 
silnější interakci v hmotném svě
tě. Jako součást neutrina, allatov

ská fantomová částečka Po, spo
juje po dvou fantomové částečky 
Po, díky čemuž daná elementární 
částice projevuje slabší interakce 
v hmotném světě. 

Charakteristickým rysem neutrina 
je všepronikající efekt v důsledku 
jeho velmi slabé interakce s hmo
tou. Jeho hlavní funkcí je přenos 
„vnitřní informace“ o objektech. 
Ale na rozdíl od fotonu neničí 
elementární částice, ze kterých se 
daný objekt skládá. Neutrino, při 
procházení určitým objektem jen 
snímá informaci z hlavních fan
tomových částeček Po elemen
tárních částic, ze kterých se daný 
objekt skládá (podobně snímá 
informaci reálná částečka Po). 
Tímto způsobem se proud neu
trin stává nositelem informací o 
vnitřní struktuře a stavu objektů a 
jevů, na rozdíl od proudu fotonů, 
které nesou hlavně informace o 
vnějším stavu objektů nebo jevů. 
Neutrino nese informaci o vnitřní 
struktuře a stavu materie, ze které 
se uvolňuje (tzn., odděluje se ze 
struktury složitých elementárních 
částic) a také nese částečně infor

maci o materii, kterou prochází. 
V posledně jmenovaném případě 
dochází u neutrin k výměně in
formací s hlavními fantomovými 
částečkami Po elementárních čás
tic, které jsou součástí objektu. 

Neutrino může existovat v ně
kolika stavech, ale na rozdíl od 
fotonů se u něj nemění počet 
fantomových částeček Po (vždy 
zůstane stejný  5 fantomových 

Neutrino ν 5

Název Označení Počet fantomových částeček Po
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částeček Po). Neutrino může pře
cházet z jednoho stavu do dru
hého v závislosti na tom, zda 
se nachází ve struktuře složité 
elementární částice nebo existu
je odděleně. Pokud existuje od
děleně, může se též nacházet v 
různých stavech, podle toho, zda 
je v daný moment nositelem in
formace o jiných objektech nebo 
nenese žádnou informaci. Pokud 
jsou neutrina v daném okamžiku 
nositelem informací, můžou být 
detekovány a zafixovány v troj
rozměrné dimenzi.

Neutrina jsou zvláštní elementár
ní částice. Díky své všepronika
jící schopnosti, prochází proudy 
neutrin Zemí, Sluncem, kosmic
kým prostorem a jinými objekty 
vesmíru a jsou nositeli unikátní 
informace o stavu těchto objektů. 
Poslední studie v oblasti fyziky 
elementárních částic, neutrinové 
geofyziky a astrofyziky provede
né skupinou vědců Mezinárodní
ho společenského hnutí  ALLAT
RA otevírají veliké možnosti pro 
základní a aplikované výzkumy. 

Během studie vědci přišli na to, 
jaký obrovský vliv mají kosmic
ké faktory na aktivaci vnitřní dy
namiky Země… Díky znalostem 
PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLA
TRA je možné nejen důkladně 
studovat chování neutrin vychá
zejících z nitra Země a vlastní
ho septonového pole Země, vy
počítat určité vzájemné vztahy, 
ale také vyvíjet nové metody pro 
prognózování sopečné erupce, 
díky podrobnějšímu studiu mo
derních magmatických forma
cí geodynamických podmínek. 
Navíc se také objevila možnost 
přímo ovlivňovat tyto procesy 
prostřednictvím klimatického 
a vulkanického geoinženýrství. 
Dnes, díky PRAPŮVODNÍ FY
ZICE ALLATRA můžeme s jis
totou říci, že řídit přírodní jevy 
je zcela reálné. (Poznámka: viz 
podrobnosti ve zprávě „O pro-
blémech a důsledcích globální 
změny klimatu na Zemi. Efektivní 
řešení těchto problémů“ - http://
allatra.org/ru/reports/o-proble-
mah-i-posledstvijah-globalnogo
-izmenenija- klimata-na-zemle).

ELECTRON

Bez ohledu na to, že byl elek
tron ve fyzice první objevenou 
elementární částicí (anglický fy
zik Josef Thomson v roce 1897), 
podstata elektronu zůstává do
dnes pro vědce záhadou. Teorie 
elektronu je nedostačující, neboť 
má v sobě mnoho logických roz
porů a otázek, na které oficiální 
věda nezná odpovědi.

Název dané elementární části
ce navrhl v roce 1891 irský fy

zik George Stoney (1826 1911), 
jako „fundamentální jednotku 
měření elektřiny“. Název „elek
tron“ pochází z řeckého slova 
„elektron“, které znamená „jan
tar“ (Jak víme, jantar je  zkame
nělá fosilní pryskyřice. Třením v 
jantaru vzniká elektrický náboj, 
proto přitahuje lehká malá tě
lesa. Tato vlastnost byla známa 
různým národům od pradávna. 
Například, podle dochovaných 
informací znali ve starověkém 
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Řecku vlastnosti jantaru již v 
roce 600 př. n. l.). Vědci se do
hodli, že budou považovat elekt
rický náboj elektronu za záporný 
na základě mnohem dřívějšího 
rozhodnutí nazývat náboj elektri
zovaného jantaru záporným.

Elektron je součástí atomu a je
den z hlavních strukturních ele
mentů hmoty. Elektrony tvoří 
elektronové obaly atomů veške
rých nyní známých chemických 
prvků. Jsou zapojeny do téměř 
všech elektrických jevů, které 
jsou dnešním vědcům známy. Ale 
co je vlastně elektřina, to ofici
ální věda nemůže stále vysvětlit. 
Omezuje se pouze na obecná tvr
zení, například, že to je „souhrn 
jevů podmíněných existencí, po
hybem a interakcí nabitých těles 
nebo částicnositelů elektrických 

nábojů“. Je známo, že elektřina 
není nepřetržitým tokem, ale pře
náší se po částech - diskrétně.

Téměř všechny základní informa
ce o elektronech, které věda nyní 
využívá, se objevily na přelomu 
XIX. a XX. století, včetně před
stavy o vlnové povaze elektro
nu (stačí si vybavit práci Nikoly 
Tesly a jeho studii o generování a 
bezdrátovém přenosu energie na 
dálku). Nicméně, podle oficiální 
historie fyziky, byla tato hypoté
za předložena v roce 1924 fran
couzským fyzikemteoretikem, 
jedním ze zakladatelů kvantové 
mechaniky Louisem de Brogliem 
(18921987), pocházel z Francie, 

ze známého šlechtického rodu). 
Ovšem experimentálně tuto hy
potézu potvrdili v roce 1927 
američtí vědci Clinton Davisson 
(18811958) a Lester Germer 
(1896 1971), při objevu elektro
nové difrakce.  Slovo „difrakce“ 
je odvozeno z latinského slova 
„diffractus“, což znamená „zlo
mený, rozlomený, vlnolam“. Dif
rakce  jev šíření vln, například 
světelný paprsek při průchodu 
úzkým otvorem nebo při dopadu 
na okraj překážky. Představy o vl
nové povaze elektronu posloužily 
jako základ vlnové mechanice 
rakouského teoretického fyzika, 
jednoho ze zakladatelů kvantové 
mechaniky Erwina Schrödinge
ra (18871961) v roce 1926. Od 
té doby oficiální věda moc velký 
pokrok ve studiu povahy elektro
nu neudělala.

VE SKUTEČNOSTI SE ELEK
TRON skládá z 13 fantomových 
částeček Po a má unikátní struk
turu. Detailní informace o elek
tronu se zde neuvádí úmyslně, ne
boť jsou dávány široké veřejnosti 
a mohly by se stát nebezpečný
mi v rukou lidí, jejichž cílem je 
vytvářet nové zbraně. Uvedeme 
jen, že elektron má neobvyklé 
vlastnosti. To, co je nyní známo 
jako elektřina  je ve skutečnosti 
zvláštní stav septonového pole, 
jehož procesů se elektron ve vět
šině případů účastní spolu s jeho 
dalšími „komponenty“.

Elektron e 13

Název Označení Počet fantomových částeček Po

1
0
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& Zajímavá fakta svědčící o unikátních vlastnostech elektronu jsou po-
psána v knize „AllatRa“: 

Anastasia: A jak může Pozorovatel provést změny svým pozorováním? 

Rigden: Aby bylo možné odpověď na tuto otázku pochopit, dovol, abychom 
udělali exkursi do oblasti kvantové fyziky. Čím více vědci zkoumají otázky, které 
věda klade, tím více dochází k závěru, že všechno na světě je velmi těsně vzá-
jemně propojeno a nic neexistuje odděleně. Tytéž elementární částice existují 
ve svém vzájemném propojení. Podle teorie kvantové fyziky, pokud je vyprovo-
kován v jednom okamžiku vznik dvou částic, tak se nebudou nacházet pouze ve 
stavu „superpozice“, tedy současně na mnoha místech, ale také změna stavu 
jedné částice povede k okamžité změně stavu druhé částice, ať už se od sebe bu-
dou nacházet jakkoli daleko, dokonce i pokud bude tato vzdálenost převyšovat 
hranice působnosti všech přírodních sil, které jsou dnes člověku známy. 

Anastasia: A v čem tkví tajemství takového okamžitého propojení?

Rigden: To hned vysvětlím. Podívejme se například na elektron. Je tvořen infor-
mačními cihlami (nebo jak je nazývali v dávných časech – „zrna Po“), které za-
dávají jeho hlavní charakteristiky včetně toho, že určují jeho vnitřní potenciál. 
Podle současných představ se elektron pohybuje okolo atomového jádra jakoby 
po „spirálovité orbitě“ (orbitalu). 

Přesněji řečeno, už nyní si tento pohyb představují ne v podobě materiálního 
bodu se zadanou trajektorií, ale v podobě elektronového oblaku (pomyslné zob-
razení elektronu, který „je rozmazán“ po celém atomu), v němž jsou oblasti s 
vyšší a nižší koncentrací elektrického náboje. Elektronový oblak jako takový 
nemá zřetelné hranice. Pod pojmem orbita (orbital) se rozumí část prostoru, 
oblast okolo atomového jádra, kde je největší pravděpodobností vyskytuje elek-
tron v atomu (atomový orbital) nebo v molekule (molekulový orbital).

Rozdíl mezi vnitřním potenciálem a vnějším nábojem právě takové orbitaly 
vytváří. Kvalita vnitřní energie (potenciálu) charakterizuje materiální objekt. 
Řečeno jazykem současné vědy to znamená, že takové elektronové obaly (orbi-
taly) atomů v závislosti na počtu a umístění elektronů určují elektrické, optické, 
magnetické a chemické vlastnosti atomů a molekul, a také většinu vlastností 

Obrázek č. 2. Elektronový oblak atomu vodíku: část trojrozměrného prostoru okolo atomového 
jádra, kde se s největší pravděpodobností nachází elektron. 
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tvrdých těles. Jak si pamatujeme z hodin chemie, tvary elektronových oblaků 
mohou být různé.

Takže elektron, jak víme, může v materiálním světě existovat ve dvou stavech 
současně: ve stavu částice a stavu vlny. Podle téže kvantové fyziky se může 
současně projevovat na různých místech. Když elektron odejde nebo přesněji 
zmizí ze své atomové orbity, okamžitě se přemisťuje, tedy na tomto místě mizí, 
ale na jiné orbitě se objevuje.

Ale nejzajímavější na této otázce je to, o čem vědci zatím nevědí. Podívejme 
se například na elektron atomu vodíku, tedy prvku, který je obsažen ve vodě, v 
živých organizmech, v přírodních nerostech a který představuje jeden z nejroz-
šířenějších prvků v kosmu. Elektronový oblak rozprostírající se okolo atomo-
vého jádra vodíku má tvar koule. To je fakt, který může věda na dnešní úrovni 
zaznamenat. Ale vědci zatím nevědí, že elektron je sám od sebe zatočený do 
spirály. Přičemž tato spirála (jedna a ta samá) může být zatočena jak doleva 
tak i doprava v závislosti na tom, jak je v ní rozmístěn náboj. Takže právě 
díky takovému spirálovitému tvaru a změně místa koncentrace náboje pře-
chází tento elektron snadno ze stavu částice do stavu vlny a naopak. 

Uvedu názorný příklad. Představ si, že máš v rukách pomeranč. Za pomoci 
nože z něj pečlivě loupeš kůru vcelku, postupuješ kolem dokola, jakoby 
ve spirále, pohybuješ se od jednoho konce k druhému, řekněme třeba od 
vrcholku v bodu A do vrcholku v bodu B. Pokud sejmeš takovou kůru z 
pomeranče, tak v obvyklé složené podobě bude tvořit tvar koule, bude při-
pomínat obrys pomeranče. Ale pokud ji roztáhneme, bude se podobat zvl-
něnému provazu. Takže oranžová strana pomerančové kůry bude v našem 
názorném příkladu představovat spirálu elektronu, kdy se na jejím povrchu 
v oblasti bodu A bude nacházet vnější náboj a v oblasti bodu B zevnitř 
(na bíle straně kůry) bude vnitřní náboj. Jakákoli vnější změna v bodu A 
(na oranžové straně kůry) povede ke stejné okamžité vnitřní změně, ovšem 
opačné síly působení v bodu, který se nachází na bílé straně kůry pod vr-
cholkem B. Jakmile klesá vnější náboj elektronu, tak se spirála pod vlivem 
vnitřního potenciálu roztahuje a elektron přechází do stavu vlny. Když se 
znovu objevuje vnější náboj, který vzniká v důsledku vzájemného působení 
vlny s hmotou, spirála se stočí, a elektron opět přechází do stavu částice. 
Ve stavu částice má elektron vnější záporný náboj a levostrannou spirálu, 
ale ve stavu vlny má pravostrannou spirálu a vnější kladný náboj. A celá 
tato přeměna probíhá díky ezoosmóze.  

Obrázek č. 3. Různé tvary elektronového oblaku („geometrie“ kvantové chemie)
1) s-orbital – elektronový oblak ve tvaru koule (znak kruhu);
2) p-orbital – tvar činky nebo dvojité hrušky (znak nekonečna);
3) d-orbital – tvar květu se čtyřmi okvětními lístky (znak kosého kříže)
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Pozorovatel z pozice trojrozměrné dimenze může při vytvoření určitých me-
chanických podmínek vidět elektron jako částici. Ovšem Pozorovatel z pozice 
vyšších dimenzí, který bude vidět náš materiální svět v podobě energií, může 
pozorovat jiný obraz struktury toho samého elektronu. Uvidí zejména to, že in-
formační cihly, které tento elektron tvoří, budou projevovat výlučně vlastnosti 
energetické vlny (roztažené spirály). Přičemž tato vlna bude v prostoru neko-
nečná. Jednoduše řečeno, poloha samotného elektronu v celkovém systému 
reality je taková, že se bude nacházet všude v materiálním světě. 

Anastasia: Můžeme říci, že bude existovat nezávisle na tom, zda ho vidíme 
jako Pozorovatelé trojrozměrného světa nebo ne?

Rigden: Ano. Aby to bylo možné pochopit, podívejme se ještě na jeden příklad 
– se zrcadlem. Dejme tomu, že několik základních informačních cihel tvoří 
strukturu, která představuje lokální bod, nějaký blíže neurčený objekt. Ten 
umístíme doprostřed místnosti, ve které jsou pod určitým úhlem rozmístěna 
zrcadla takovým způsobem, že se objekt odráží v každém z nich. Takže objekt 
se nachází uprostřed místnosti, odráží se v každém zrcadle, navíc my ho vidí-
me, takže informace o něm je v našem vědomí. Stručně řečeno je informace 
o tomto objektu na několika místech současně. Pokud odstraníme jedno ze 
zrcadel, tak v tom místě nebudeme daný objekt pozorovat. Ale když zrcadlo 
vrátíme, znovu se objeví. V principu to znamená, že informace o něm nezmi-
zela. Prostě za určitých podmínek projevení informace objekt opět vidíme, ale 
když se podmínky změní, nevidíme ho. Nicméně objektivně daný objekt na tom 
místě z pohledu informace stále existuje. Odraz může mít nepřetržitý sled, což 
znamená, že tento objekt je v každém bodě dané místnosti (a mimochodem 
nejen místnosti ale i v prostoru mimo rámec místnosti) nezávisle na tom, jestli 
ho vidíme nebo ne.

Podle kvantové fyziky to, zda se elektron nachází ve stavu částice, závisí na 
samotném aktu měření nebo pozorování. Jinak řečeno, neměřený a nepozoro-
vaný elektron se chová ne jako částice, ale jako vlna. V tomto případě pro něj 
existuje celé pole pravděpodobností, protože se nachází tady a teď na velkém 
množství míst najednou, tedy ve stavu superpozice. Přitom bez ohledu na to, 
že elektron zaujímá větší množství pozic, bude to jeden a ten samý elektron a 

Obrázek č. 4. Názorný příklad přeměny elektronu z částice na vlnu:
1) stav částice; 2) stav vlny
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jedna a ta samá vlna. Superpozice je možnost nacházet se v jeden okamžik ve 
všech možných alternativních stavech, dokud není učiněna volba, dokud Pozo-
rovatel neučinil měření (výpočet daného objektu). Jakmile Pozorovatel soustře-
dí pozornost na chování elektronu, tak se elektron okamžitě přemění v částici, 
tedy přemění se z vlny v materiální objekt, jehož polohu je možné lokalizovat. 
Jedním slovem, po měření, tak říkajíc po volbě Pozorovatele, se bude jeden 
objekt nacházet pouze na jednom místě.

Anastasia: Ó, to je zajímavá informace! Jak se ukazuje, závěry kvantové fyziky 
jsou cenné pro ty, kdo se věnují zdokonalování sebe sama. To v určitém směru 
vysvětluje důvody toho, proč se člověku nedaří meditace. Vždyť co napomáhá 
tak říkajíc „zhmotnění“ procesu meditace, tedy přechodu ze stavu vlny do sta-
vu hmoty, v němž energie znovu získává vlastnosti hmoty? Právě pozorování a 
kontrola ze strany Materiální podstaty. Jinými slovy se meditace nedaří tehdy, 
když se spouští myšlenkové procesy, jež jsou vlastní obvyklému, každodennímu 
stavu vědomí. Přitom mozek se celou dobu snaží cosi identifikovat a lokalizovat 
objekt pozorování. Taková situace se rozvíjí tehdy, když se Osobnost během me-
ditace nedostatečně ponořuje do změněného stavu vědomí, nebo ztrácí kontrolu 
nad tímto stavem. To umožňuje Materiální podstatě vměšovat se do procesu 
pozorování, to má za důsledek zrod asociativních obrazů a Pravda se ztrácí. 
Vlna přechází ve hmotu. Ale jakmile „odpojíš mozek“ s jeho myšlenkovými 
procesy a plnohodnotně se zapojíš do meditace, tak díky projevení tvých hlubo-
kých vnitřních pocitů dojde k rozšíření vědomí a hmota pozorovaná Duchovní 
podstatou se přemění ve vlnu. Spojíš se s opravdovou realitou světa, utvoříš s ní 
jediný celek a zároveň budeš cítit všechny jeho rozmanitosti, doslova jakoby tě 
bylo mnoho a ty jsi byl všude. Potom teprve probíhá opravdová meditace jako 
proces poznání Pravdy. 

Rigden: Zcela správně. Svět Materiální podstaty je svět, kde vládne hmota a 
její zákony. Svět Boha je svět dokonalých energií. Když se nacházíš v meditaci, 
ve změněném stavu vědomí, stáváš se částí procesu, částí božského projevení 
se na tomto místě. Jakmile se v tobě uvede do chodu Pozorovatel Materiální 
podstaty, zdá se ti, že se stává faktem tvá kontrola nad hmotou. Ve skutečnosti je 
to tak, že kontrolu nad tebou má hmota neboli (Materiální Rozum). Výsledkem 
je pouze to, že se stáváš více projeveným materiálním objektem, v podstatě se 
měníš v korpuskulární objekt celkové hmoty (korpuskule z latinského corpuscu-
lum – „tělísko“, „nejmenší částečka hmoty“) a podrobuješ se jejím zákonům. 
Pokud se přepínáš do stavu vlny, stáváš se částí božského projevení se v tomto 
světě, tedy Pozorovatelem Duchovní podstaty. Proto se také říká: čeho je v tobě 
víc, tím se také staneš. 

Ve stavu meditace mizí obvyklé vnímání. Zejména u člověka, který má zkuše-
nosti s meditacemi, pokud se podíváme na jeho stav během duchovní prakti-
ky „Lotosový květ“, tak se jeho vědomí opravdu výrazně rozšiřuje, vychází za 
hranice obvyklého světa. Člověk cítí, že se současně nachází všude. Můžeme 
říci, že superpozice v kvantové fyzice, získání stavu vlny je to samé, jako když v 
meditaci získáš stav přístupu do vyšších dimenzí, kde už hmota není. Superpo-
zice ve stavu meditace je tehdy, když „vidíš“, ve smyslu že cítíš hlubokými city, 
celý svět a jeho různorodé projevy. Ale jakmile se Pozorovatel koncentruje na 
nějaký objekt, jeho vědomí se redukuje a omezuje se na objekt pozorování. To 
znamená, že když činíš volbu a soustředíš se na konkrétní detaily, vlna se mění 
ve hmotu. Vždyť když se soustředíš na detaily, mizí celkové vnímání a zůstávají 
jenom detaily. Myšlenky vycházející z Materiální podstaty jsou zvláštní nástroj, 
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síla k materializaci objektů, ale pocity vycházející z Duchovní podstaty, to je 
síla k rozšíření vědomí, cesta k vyšším dimenzím. 

Anastasia: Ano, nakolik je složitý tento svět a jak zřejmé v něm mohou být 
jednoduché věci. 

Rigden: Takže co se týče kvantové fyziky… Na jedné straně toto povědomí 
o Pozorovateli rozšířilo hranice vědění vědců, na druhé straně je to zavedlo 
do slepé uličky. Vždyť pozice Superpozorovatele dokazuje, že existuje nějaká 
ohromná síla, která je schopná působit zvnějšku na Vesmír, na všechny jeho 
objekty a všechny procesy, které v něm probíhají. 

Anastasia: Fakticky je to ještě jedna cesta, jak vědecky dokázat existenci 
Boha? 

Rigden: Ano, člověk má Duši jako částečku božské síly. Čím více mění svůj 
vnitřní svět, čím více jeho Osobnost splývá s Duší, otevírá se před Bohem, tím 
se stává duchovně silnějším a získává možnost ovlivňovat materiální svět z 
vyšších rozměrů. A čím víc takových lidí je, tím významnější a rozměrnější je 
tento vliv. Superpozorovatel je Bůh, který může ovlivňovat všechno. A Člověk 
jako Pozorovatel Duchovní podstaty, to je Pozorovatel, který může zasahovat 
do procesů světa a na mikroúrovni je měnit. Lidem jsou samozřejmě dostupné 
určité manipulace s hmotou i z pozice Pozorovatele Materiální podstaty. Ale 
opravdovou sílu ovlivňovat získává pouze tehdy, když se zapojí jeho Pozoro-
vatel Duchovní podstaty.“ 

Díky znalostem PRAPŮVODNÍ 
FYZIKY ALLATRA je dnes mož
né snadným a dostupným způso
bem ověřit různé reakce a vzorce, 
aniž bychom se museli uchýlit k 
nákladným experimentům. V zá
sadě se stejným způsobem takové 
výpočty prováděli v dávných do
bách. S těmito informacemi mů
žeme provést jakékoli vzorové vý
počty, například, téhož jaderného 
štěpení nebo fúze, přijít na nesrov
nalosti a najít správné řešení. Uve
deme srozumitelný příklad takové
ho výpočtu na základě informace 
o počtu fantomových částeček Po 
v dnešní době známých elementár
ních částic. 

Pro začátek si uvedeme krátký 
přehled základů moderní jaderné 

fyziky. V průběhu rozvoje moder
ní vědy bylo získáno velké množ
ství nepřímých důkazů o složitos
ti struktury atomového jádra, na 
základě kterých se objevilo chá
pání obecných strukturních prv
ků všech známých atomů. Jádro 
atomu se ukázalo být  dostatečně 
spolehlivě chráněno  elektrono
vým obalem atomu, vůči vnějším 
vlivům. Bylo zjištěno, že tlak ti
síců atmosfér v malém rozsa
hu  deformuje pouze vnější část 
elektronového obalu. Zahřátí na 
několik tisíc stupňů Celsia,  vede 
pouze k  částečné ionizaci atomu. 
Částečná ionizace se vyskytuje v 
elektrickém výboji při napětí v 
řádu desítek či stovek tisíc voltů. 
Viditelné záření má vliv pouze na 
vnější elektrony. Tvrdé rentgeno

KONTROLA  ZNÁMÝCH  VZORCŮ  
A REAKCÍ



vé záření, které ovlivňuje i vnitř
ní elektronové orbity je zpravidla 
nedostatečné k tomu, aby mohlo 
ovlivnit jádro.

(Literatura: G. A.  Zisman, O.M. Todes, Kurs 
obecné fyziky (3. svazek „Optika“). Fyzika 
atomů a molekul. Fyzika jádra atomu a 
mikročástic (4. vydání). M.: Nauka, 1970).

Aby bylo možno poznat struktu
ru jádra, tak říkajíc „nahlédnout“ 
dovnitř atomu, bylo nutné použít 
efektivní metody účinného půso
bení. Řešením bylo bombardovat 
jádra takovými částicemi, které 
byly na jedné straně dostatečně 
malé, aby pronikly do jádra, a na 
straně druhé měly dostatek energie 
pro jeho štěpení. Objev radioakti
vity a získání produktů radioaktiv
ního rozpadu pomohli objevit čás
tice nazvané alfa částicemi. Podle 

oficiální historie fyziky byla první 
umělá jaderná reakce (umělá tran
smutace jader) provedena v roce 
1919 britským fyzikem Ernestem 
Rutherfordem při bombardování 
jádra dusíku alfa částicemi (kladně 
nabité částice, které jsou tvořeny 
dvěma protony a dvěma neutrony, 
tj. jádrem atomu helia  4). V dů
sledku této srážky částic probíhala 
následující jaderná reakce:

Na příkladu této dané reakce se 
podrobně podíváme na to, jak vy
počítat množství fantomových 
částeček Po v jádrech atomů. Díky 
výpočtu množství fantomových 
částeček Po, je možné přesně ově
řit jakoukoli jadernou reakci a cel
kově vypočítat výsledky jakých
koli jaderných transformací.

& Jaderná reakce je proces, při kterém atomová jádra podstupují trans-
formaci v důsledku jejich interakce s elementárními částicemi a jádry 
jiných atomů (v daném případě se atomem rozumí nejmenší část chemic-
kého prvku). Je doprovázeno korpuskulárním a elektromagnetickým zá-
řením. 

Součet nábojů a hmotnostních čísel mateřského jádra a s ním interagující čás-
tice, je rovný součtu nábojů a hmotnostních čísel nově vytvořeného jádra a 
částic vznikajících při reakci. V přírodě jaderné reakce vznikají za specifických 
podmínek. Například, podle moderních koncepcí se mohou termojaderné reak-
ce přirozeně vyskytovat v nitru hvězd a uskutečňovat při teplotě několik milionů 
stupňů. Na Zemi probíhají jaderné reakce často v atmosféře a litosféře v důsled-
ku kosmického záření a činnosti jaderných aktivních částic v horních obalech 
Země (termosféra a exosféra).

Moderní jaderné reakce uměle vytvořené člověkem se provádí za použití 
speciálního vybavení. Například, pomocí některých technických zařízení 
(např. urychlovače částic) se uskutečňuje tzv. „bombardování“ jader ato-
mů jednoho prvku jádry jiných prvků nebo rychlými elementárními částice-
mi. Tímto způsobem lze identifikovat změny v jádrech a detekovat při tom 
vznikající elementární částice. Jaderné přeměny se zapisují do speciálních 
vzorců, kde se uvádí, jádra jakých atomů vstoupili do daných reakcí a také 
nově vzniklá jádra.

Literatura: Y. M. Širokov, N.P. Judin, Jaderná fyzika (2. vyd.), M.: Nauka, 1980; K.B. 
Zaborenko.  Metoda radioaktivních indikátorů chemie: učebnice pro chem. spec. univerzit - M: 
Vyšší škola, 1964; Mlađenović, Milorad. The History of Early Nuclear Physics (1896-1931). 
World Scientific, 1992.
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SLOŽENÍ JÁDRA ATOMU. 
VÝPOČTY PROTONŮ 
A NEUTRONŮ

Podle moderní koncepce se atom 
skládá z jádra a elektronů kolem 
něj. Atomové jádro se skládá z 
menších elementárních částic – ur
čitého počtu protonů a neutronů 
(obecně přijatý název  nukleony), 
které jsou navzájem svázány ja
dernými silami.
Počet protonů v jádru určuje 
strukturu elektronového obalu 
atomu. A elektronový obal urču
je fyzikální a chemické vlastnosti 
látky. Protonové číslo odpovídá 
pořadovému číslu atomu v peri
odické soustavě chemických prv
ků D. I. Mendělejeva. Máme také 
nábojové číslo, atomové číslo, 
atomový počet. Například, počet 
protonů v atomu helia  2. V peri
odické tabulce má pořadové číslo 
2 a chemickou značku He2. Sym
bol pro označení počtu protonů 
je latinské písmeno Z. Při zápisu 
reakcí se počet protonů zapisuje 
vlevo dolů vedle symbolu: 2He.

Počet neutronů odpovídá urči
tému izotopu toho nebo jiného 
prvku. Izotopy jsou prvky, které 
mají stejné atomové číslo (stej
ný počet protonů a elektronů), ale 
odlišná hmotnostní čísla. Hmot
nostní číslo označuje celkový 
počet neutronů a protonů v já
dře atomu (označuje se latinským 
písmenem A). Při zápisu vzorců 
je hmotnostní číslo uvedeno zle
va v horní části u symbolu prvku: 
       (izotop helia  helium4).
Takže, abychom zjistili počet ne
utronů v určitém izotopu, odečte
me počet protonů od hmotnostního 
čísla. Například, vidíme, že atom 

hélia4 Не   obsahuje 4 elementár
ní částice, protože hmotnostní čís
lo izotopu je 4. Také v zápisu vidí
me, že Не  atom má dva protony. 
Odečtením 2 (počtu protonů) od 4 
(hmotnostní číslo) získáme 2  po
čet neutronů v jádře helia4.

VÝPOČET FANTOMOVÝCH 
ČÁSTEČEK PO V JÁDRU ATOMU

Jako příklad (ne náhodný) uvádí
me Helium4 (Не  ), jehož jádro 
se skládá ze dvou protonů a dvou 
neutronů. Vzhledem k tomu, že já
dro hélia4, nazývané alfa částicí 
(αčástice), má vysokou účinnost 
při jaderných reakcích, používá 
se často pro experimenty v tom
to směru. Je třeba poznamenat, že 
se v zápisu jaderných reakcí často 
používá místo značky Не  symbol 
α.

Pravě za účasti alfa částic byla v 
oficiální historii fyziky provedena 
E. Rutherfordem první reakce ja
derné transmutace. Během reakce 
αčástice Не   „bombardovaly“ já
dro izotopu dusíku (N  ), což vedlo 
ke vzniku izotopu kyslíku (O  ) a 
jednoho protonu (p  ) Tato jaderná 
reakce je následující:

Provedeme výpočet množství fan
tomových částeček Po před a po 
této transmutaci.

PRO VÝPOČET FANTOMO
VÝCH ČÁSTEČEK JE TŘEBA:

Krok 1. Vypočítat počet neutro
nů a protonů v každém jádru:
 počet protonů je v dolní části 
značky;
 počet neutronů dostaneme ode
čtením počtu protonů (dolní čísli
ce u značky) od hmotnostního čís
la (horní číslo u značky).
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Krok 2: Spočítat počet fantomových 
částeček Po v atomovém jádru:
 vynásobit počet protonů počtem 
fantomových částeček Po, obsaže
ných v jednom protonu;
 vynásobit počet neutronů počtem 
fantomových částeček Po, obsaže
ných v jednom neutronu.

Krok 3: Sečíst počet fantomových 
částeček Po:
 sečíst výsledný počet fantomových 
částeček Po v protonech s výsledným 
počtem fantomových částеček Po v 
neutronech v jádrech před reakcí;
 sečíst výsledný počet fantomových 
částeček Po v protonech s výsledným 
počtem fantomových částeček Po v 
neutronech v jádrech po reakci;
 porovnat počet fantomových částe
ček Po před reakcí s počtem fanto
mových částeček Po po reakci.

PŘÍKLAD PODROBNÉHO VÝPO
ČTU POČTU FANTOMOVÝCH 
ČÁSTEČEK PO V ATOMOVÝCH 
JÁDRECH.

(Jaderná reakce za účasti α-částice 
(Не  ) provedená E. Rutherfordem v 
roce 1919)

PŘED REAKCÍ 
N
Počet protonů: 7
Počet neutronů: 147 = 7
Počet fantomových částeček Po:
v 1 protonu  12 Po, 
v 7 protonech (12 x 7) = 84;
v 1 neutronu – 33 Po, 
takže v 7 neutronech (33 x 7) = 231;
Celkový počet fantomových částeček 
Po v jádře: 84 + 231 = 315
 
He
Počet protonů  2
Počet neutronů 42 = 2
Počet fantomových částeček Po:
v 1 protonu – 12,

takže ve dvou protonech: (12 x 2) = 24
v 1 neutronu  33, 
ve 2 neutronech (33 x 2) = 66
Celkový počet fantomových částeček 
Po v jádře: 24 + 66 = 90
Takže celkový počet fantomových 
částeček Po před reakcí je:

 N   + He
315 + 90 = 405

PO REAKCI
O
Počet protonů: 8
Počet neutronů: 178 = 9
Počet fantomnovýh částeček Po:
v 1 protonu – 12 Pо, 
v 8 protonech: (12 х 8) = 96
v 1 neutronu – 33 Pо, 
v 9 neutronech: (9 х 33) = 297
Celkový počet fantomových 
částeček Po v jádře:  96+297 = 393

p
Počet protonů: 1
Počet neutronů: 11=0
Počet fantomových částeček Po:
v 1 protonu – 12 Pо
Neutrony nejsou.
Celkový počet fantomových
částeček Po v jádře:12
Takže celkový počet fantomových 
částeček Po po reakci je:

393 + 12 = 405
Porovnáme počet fantomových čás
teček Po před a po reakci:
   Před reakcí           Po reakci
           405           =         405
Počet fantomových částeček Po 
před a po reakci je stejný.

PŘÍKLAD ZJEDNODUŠENÉHO 
VÝPOČTU POČTU FANTOMO
VÝCH ČÁSTEČEK PO V JADERNÉ 
REAKCI

Zde i v následných příkladech jsou 
uvedeny výpočty fantomových čás
teček Po ve zkrácené formě, kde se 
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zobrazuje celkový počet fantomových 
částeček Po v každém jádru, a také je
jich součet před a po reakci.

Známá jaderná reakce je reakce α
částic s isotopem berylia, ve které 
byl poprvé detekován neutron, který 
se projevil jako samostatná částice v 
důsledku jaderné transformace. Tato 
reakce byla provedena v roce 1932 

anglickým fyzikem Jamesem Chad
wickem. Zápis reakce:
 

213 + 90 → 270 + 33  počet fanto
mových částeček Po v každém z jader
303 = 303  celkový součet fantomo
vých částeček Po před a po reakci
Počet fantomových částeček Po 
před a po reakci je stejný. 

Be   + He   → C   + n9
4  

4
2  

12
6  

1
0  

FORMY ZÁPISU JADERNÝCH 
REAKCÍ

Zápis jaderné reakce může být různý, 
v závislosti na použitých symbolech. 
Například, často se používají následu
jící zápisy:

(Protium; proton)  p
(Deuterium; dayton, deuteron)  
  d (D) 
(Tritium; triton)  t (T)
 (Helium4, α  částice)  α

Rovněž stojí za zmínku, že při zápisu 
jaderné reakce může být zcela vyne
cháno atomové číslo prvku, a uvede
no jenom hmotnostní číslo, které udá
vá izotop. Například, výše uvedený 
vzorec může být zapsán takto:  

Kromě toho se v jaderné chemii po
užívá tento zkrácený zápis jaderné 

reakce: A (a, b) B, kde A  počáteč
ní jádro; B  výsledné jádro; a čás
tice, která vstoupila do interakce s 
jádrem; b  částice, která vzniká při 
interakci (vyprodukována z jádra). 

Výše uvedený zápis v tomto případě 
by byl:

Dále se podíváme na řadu různých 
typů jaderných reakcí a provede
me výpočet fantomových částeček 
Po. Druhý sloupec tabulky ukazuje 
celý zápis reakce a počítání počtu 
fantomových částeček Po. Ve třetím 
sloupci  příklad reakce ve formě, v 
jaké je uvedena v literatuře.  

Tyto literární zdroje uvádíme pod 
tabulkou s uvedením stránky, kde 
je daný vzorec reakce zapsán.

Н
Н

Н
Не

1
1  
2
1  

3
1  

4
2  

N   + α → O   + p14 17

N   ( α p) O 14 17

ZÁPIS REAKCÍ, KTERÉ JSOU ZÁKLADEM KONTROLOVANÉ 
TERMOJADERNÉ SYNTÉZY 

Reakce:
Kontrola:

Reakce:
Kontrola:

Reakce:
Kontrola:

H  + H  → He  + n2
1  

2
1  

3
2 

1
0 

45 + 45 → 57 + 33
90 = 90

H  + H  → H  + р2
1  

2
1  

3
1 

1
1 

45 + 45 → 78 + 12
90 = 90

H  + H  → He  + n2
1  

3
1  

4
2 

1
0 

45 + 78 → 90 + 33
123 = 123

Literatura: A.M. Prochorov, Fyzikální encyklopedie v 5-ti svazcích. 5. svazek – M.: Sovětská encyklopedie, 
1988, str. 104.



Proton  protonový cyklus cyklus 
termonukleárních reakcí vyskytují
cích se uvnitř hvězd, při kterém se 
vodík mění v helium. Podle před

stav moderní jaderné fyziky je „pp
cyklus“ hlavním zdrojem energie 
Slunce.

Literatura: K. A. Putilov, V.A. Fabrikant, Kurz fyziky. Ve 3. svazcích. 3. svazek – M.: FYZMATGIZ, 1963, str. 
626.

Reakce:
Kontrola:

Správně:

Reakce:
Kontrola:

Správně:

Uhlíkový cyklus  posloupnost termo
jaderných reakcí probíhajících uvnitř 
hvězd, v jejichž důsledku se vodík pře
měňuje na helium. Jako katalyzátory se 

reakcí tohoto typu účastní uhlík, dusík, 
kyslík a fluor. Má se za to, že uhlíkový 
cyklus je zdrojem energie obrovských 
hvězd v raných stádiích jejich existence.

Reakce:
Kontrola:

Správně:

Reakce:
Kontrola:

Správně:

Reakce:
Kontrola:

H  + p  → He  + γ2
1  

1
1  

3
2  

45 + 12 → 57 + 3
57 ≠ 60

H  + p  → He  
2
1  

1
1  

3
2  

57 = 57

He  + He  → Be  + γ3
2   

4
2  

7
4  

57 + 90 → 147 + 3
147 ≠ 150 

He  + He  → Be  3
2   

4
2  

7
4  

147 = 147

Li  + p  → He  + He7
3   

1
1

4
2  

4
2  

168 + 12 → 90 + 90
180 = 180

C  + p  → N   + γ12
6  

1
1  

13
7  

270 + 12 → 282 + 3
282 ≠ 285

C  + p  → N 12
6  

1
1  

13
7  

282 = 282

C  + p  → N   + γ13
6  

1
1  

14
7  

303 + 12 → 315 + 3
315 ≠ 318

C   + p  → N   13
6   

1
1  

14
7  

315 = 315

ZÁPIS REAKCÍ PROTON PROTONOVÉHO CYKLU
(PP CYKLUS)

ZÁPIS REAKCÍ UHLÍKOVÉHO CYKLU
( CN  CYKLUS )
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Reakce:
Kontrola:

Správně:

N  + p  → O   + γ14
7  

1
1  

15
8  

315 + 12 → 327 + 3
327 ≠ 330

N    + p  → O 14
7  

1
1  

15
8  

327 = 327

Literatura: Fyzika vesmíru / hl. redaktor R. A. Sjunjaev. 2. vydání, revidované a doplněné. - M: Sovětská 
encyklopedie, 1986; I. V. Saveljev, Kurz obecné fyziky. T. Z. Optika, atomová fyzika, fyzika atomového jádra, 
- M.: Nauka, hl. redaktor fyz. mat. lit., 1970. str. 474.

Fotonukleárními reakcemi jsou na
zývány procesy interakce vysoce 
energetických fotonů z jádrem, kte

ré jsou doprovázeny vyzařováním 
jednoho nebo více  gama kvant, ne
utronů, protonů, atd.

VZORCE FOTONUKLEÁRNÍCH REAKCÍ

Literatura: A. S. Davydov, Teorie atomového jádra  - M. : Státní nakladatelství fyzikální a matematické 
literatury, 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.

Reakce:
Kontrola:

Správně:

Reakce:
Kontrola:

Správně:

1
1  γ + H   → n  + p2

1   
1
0  

3 + 45 → 33 + 12
48 ≠ 45

γ + H   → n  + p  + γ2
1   

1
1  

1
0  

48 = 48

γ + Be   → 2He  + n9
4   

1
0  

4
2  

3 + 213 → 180 + 33
216 ≠ 213

γ + Be   → 2He  + n  + γ9
4   

1
0  

4
2  

216 = 216

ZÁPISY JADERNÝCH REAKCÍ ZA ÚČASTI NEUTRONŮ

Reakce:
Kontrola:

Reakce:
Kontrola:

Reakce:
Kontrola:

Li  + n  → He  + H6
3  

1
0  

4
2  

3
1

135 + 33 → 90 + 78
168 = 168

Al   + n  → Mg   + p27
13  

1
0  

27
12  

1
1  

618+33 → 639 +12
651 =  651

Zr    + n   → Zr    + 2n90
40

1
0  

89
40 

1
0  

2130 +33  →   2097 + 66
2163  =  2163

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

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

Reakce:
Kontrola:

Reakce:
Kontrola:

Reakce:
Kontrola:

Reakce:
Kontrola:

Reakce:
Kontrola:

F  + He  → Ne   + p19
9  

4
2  

22
10  

1
1

438 + 90 → 516 + 12
528 = 528

C   + He  → O   + n12
6  

4
2  

15
8  

1
0

270 + 90 → 327 + 33
360 = 360  

U    + He  → Pu    + n238
92  

4
2  

241
94  

1
0

5922+ 90 → 5979 + 33
6012 = 6012  

Pu     + He   → Cm    + n239
94  

4
2  

242
96  

1
0

5913 + 90 → 5970 + 33
6003 = 6003 

Be   + He   → C   + n9
4  

4
2  

12
6  

1
0

213 + 90 → 270 + 33
303 = 303

Znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY 
ALLATRA pomáhají nejen pochopit 
svět v samotném počátku jeho proje
vování a principy jeho existence, ale 
co je nejdůležitější, uvědomit si re
lativní a iluzorní povahu všech pro
cesů, dočasnost a nepodstatnost bytí, 
globálnost a významnost duchovní
ho světa pro člověka. Hmota nemá 
vnitřní smysl, ale jen vnější projev, 
proto lidé vůbec nepřemýšlí o vnitřní 
struktuře věcí a prostě je berou tako
vé, jaké jsou.  Vše, co člověk vidí ve 
světě kolem sebe, počínaje, jemu od 
narození, cizím tělem obalem a kon
če světlem dávno vyhaslých hvězd 
 je jen výsledkem dočasného vzá
jemného působení fantomových čás
teček Po, částečekpřízraků tohoto 
světa, které se na chvíli objeví jako 
pára, a potom zmizí. Vše, co člově
ka trápí v tomto světě, od dotěrných 
myšlenek, agresivních emocí, až po 
stereotypní touhy egoistyspotřebi
tele  je výsledkem lidské volby ve 

prospěch septonového pole – hmot
ného rozumného systému, který ša
blonově zotročuje lidstvo. Ovšem 
pokud člověk zvolí svojí duchovní 
podstatu, stává se nesmrtelným. V 
tomto není žádné náboženství, jsou 
to jen znalosti fyziky, jejich prapů
vodních základů. 

Modernímu člověku chybí komplex
ní pohled na svět, pohled z hlediska 
Duchovního pozorovatele, z pozice 
Osobnosti s obrovským duchovním 
potenciálem – silou Allatu (duší). 
Systém (septonové pole) člověka 
orientuje na momentální problémy, 
zužuje jeho vědomí do bodu, kdy 
je soustředěn jen na svoji dočasnou 
existenci. Systém lidi rozděluje, nutí 
je se trápit, žít minulostí nebo bu
doucností, koncentrovat sílu své po
zornosti po celý den na cokoli, jen ne 
na svoji duchovní podstatu, neboť v 
ní člověk nachází skutečnou svobo
du a vymaňuje se z okovů hmotného 

ZÁVĚR
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světa. Hmotný svět je ve své podsta
tě prázdný, proto dosáhneli v něm 
člověk jakýchkoli výšin  moci, ma
jetku, manipulace mas nebo svých 
bližních  vše se nakonec změní v 
nesmyslnou prázdnotu, budou to jen 
zbytečně vyplýtvané síly na septono
vé pole Živočišného rozumu. Přemí
táním o budoucnosti či rozjímáním v 
minulosti se zítřek nezrodí. Zítřek je 
jen střídaní dne a noci, stárnutí těla 
navzdory vnitřním pocitům člověka, 
který ještě ani nezačal žít.

Septonové pole pouze stimuluje a 
provokuje, ovšem všechno vykoná
vají samotní lidé na základě jejich 
vlastní volby. Chcemeli změnit 
svět k lepšímu, stačí začít u sebe a 
ignorovat systém. Měli bychom se 
spojit s ostatními lidmi na základě 
Prapůvodních Znalostí. Nenechat se 
manipulovat systémem, který všech
no komplikuje a mít odvahu změnit 
situaci radikálně. Pro začátek stačí 
nepodporovat zlo, nepřispívat k po
sílení spotřebitelského systému a v 
každém dni, všemi možnými způ
soby, upevňovat duchovní a morální 

hodnoty. (Poznámka: viz podrobnos-
ti v knize „AllatRa", posledních 50 
stránek). Změňte podmínky a všech
no se změní!

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLAT
RA dává pochopit základní infor
mace, díky kterým je možné po
sunout vědu na vysokou úroveň a 
značně usnadnit život lidské civi
lizaci přesměrováním na duchov
ní a mravní vývoj. Nyní dospěla 
světová společnost do situace, kdy 
všechno stojí na hraně. Lidé se vět
šinou bojí změnit systém, ne snad 
proto, že by neviděli jeho zhoub
nost, ale proto, že nevidí jiné řeše
ní, spravedlivé světové uspořádání, 
oporu pro svou duchovní realizaci. 
Ovšem paradox spočívá v tom, že 
jejich hlavní opora není v neustá
lé aktivaci vlastního septonového 
pole (myšlenky o nikdy se nekončí
cím trápení), ale v síle, která může 
řídit septonové pole. Tato síla je 
duchovní podstata člověka. Neboť 
jakékoliv změny v tomto světě zá
visí na síle vnitřního potenciálu a 
místě jeho použití!





Email: science@allatra.org 

www.allatrascience.org
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