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Zpráva  
„PRAP VODNÍ FYZIKA ALLATRA“ 

 

Zprávu „PRAP VODNÍ FYZIKA ALLATRA“ p edložila mezinárodní v decko-výzkumná 
skupina Mezinárodního spole enského hnutí ALLATRA. Zpráva obsahuje informaci o 

vodu a struktu e elementárních ástic, o prvotních základech, ze kterých se skládá hmota, 
o vzájemném vztahu elementárních ástic a kosmologie ve sv tle teorie jednotného pole, o 
elektromagnetických a gravita ních interakcích, o alternativních zdrojích energie, atd. 
Zpráva poukazuje na d ležitost, rozsah a v asnost nejnov jších poznatk  v oblasti 
fundamentální a aplikované fyziky. P ináší odpov di na základní, dosud nevy ešené otázky 
moderní fyziky a p edkládá laicky srozumitelná vysv tlení. 
 
Materiály byly p edloženy ú astník m Mezinárodního spole enského hnutí ALLATRA 
k prvotnímu seznámení s fundamentálními osnovami PRAP VODNÍ FYZIKY 
ALLATRA. 
 
 
Kontakty: e-mail: science@allatra.org  
Oficiální internetové stránky: www.allatra.org  
Trvalé umíst ní zprávy na internetových stránkách: 
http://allatra.org/ru/reports/iskonnaja-fizika-allatra  
Stránky ALLATRA SCIENCE: www.allatra-science.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka editora: Toto je zkrácená verze p vodní zprávy, kterou lze stáhnout z adresy: http://allatra-
science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra. V této zkrácené verzi byly vynechány poznámky, které 
upozor ovaly na historické a duchovní souvislosti a nejsou nezbytn  nutné pro pochopení látky. D vodem 
tohoto kroku byla jednak snaha o zmenšení objemu dat dokumentu, aby bylo možné jej posílat elektronickou 
poštou, jednak toto zestru ní usnadní pochopení látky, protože tená ova pozornost není odvád na 
k nepodstatným v cem. Koho zajímají historické souvislosti a duchovní záležitosti s tím spojené, si m že 
stáhnout p vodní dokument z výše uvedené adresy.
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ÚVOD 
PRAP VODNÍ FYZIKA ALLATRA obsahuje základní znalosti o prvotních osnovách fyziky 
fundamentálních ástic a zákonech jejich vzájemného p sobení. Je to opravdu evolu ní pr lom pro 
sv tovou v du, která se nachází ve stádiu výzkum  epochálních objev  vytvo ených p ed sto lety. 
Tyto znalosti obsahují celé spektrum fundamentálních a interdisciplinárních výzkum  v r zných 

dních oborech po ínaje fyzikou mikrosv ta a kon e kosmologií, v etn  odhalení jedine né 
informace o prvotních základech neutrinové fyziky, ásticové astrofyziky.  

Co jsou to fundamentální ástice? Z eho se skládají elementární ástice? Jak je ídit? Odkud se 
objevuje a kam mizí viditelná hmota? V em spo ívá podstata fungování zákon  gravita ní 
interakce? Z eho se skládá temná hmota? Jak vytvo it živý a neživý objekt? Jak zajistit lidstvu 
autonomní život v extrémních klimatických podmínkách na Zemi a ve vesmíru? Na všechny tyto 
otázky dává odpov  PRAP VODNÍ FYZIKA ALLATRA, která odhaluje fundamentální základy 
elementárních ástic a kosmologie jako celku. 

Díky PRAP VODNÍ FYZICE ALLATRA lze kterékoli experimenty vypo ítat s absolutní p es-
ností, bez dohad  a následného odvolávání se na nezapo tené faktory p i nep esných výsledcích. V 
sou asné dob  se vynakládají obrovské ástky na provoz v decko-výzkumných laborato í, ve 
kterých se v dci snaží, pomocí drahého vybavení a materiál , vytvo it ur ité podmínky pro to, aby 
si ve skute nosti ov ili jen svoje teorie, provedli pozorování a odvodili vzorce… s chybami. 
Ovšem zm níme-li podmínky, zm ní se mnohé. Jednoduchý p íklad. Za normálních podmínek se 
destilovaná voda chová jako dielektrikum (látka tém  nevodivá), ale b hem zatm ní slunce se 
chová jako elektrolyt (látka, která vede elektrický proud). Podmínky se zm nily – a máme zde nový 
výsledek! 
Z tabulek výpo , které poukazují na nep esnosti (poznámka: viz dále ve zpráv ) je z ejmé, jakých 
elementárních chyb se dopouští v da v procesu podobných pozorování, jaké jsou chyby ve 
výsledcích experimentálních studií a jak je lze snadno odstranit, pokud známe základy 
PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA. Na  stav t Velký hadronový urychlova , když každý školák, 
pokud bude znát základy PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA, provede pomocí tabletu naprosto 

esné výpo ty interakcí elementárních ástic za každých podmínek? Bylo by mnohem humánn jší 
tyto obrovské ástky, které se v sou asné dob  vynakládají na drahé výzkumy, v novat na 
skute nou pomoc lidem v nouzi, s ohledem na to, kolik lidí v dnešním sv  musí žít pod hranicí 
chudoby. 
Díky PRAP VODNÍ FYZICE ALLATRA m že lidstvo u init evolu ní skok ve v , nebo  fyzika 
je základem p írodních v d. PRAP VODNÍ FYZIKA ALLATRA umož uje provád t kvalitativn  
nové výzkumy a objevy v r zných v dních oborech a provést p esné výpo ty prakticky bez chyb. Je 

ejmé, že tyto evolu ní znalosti umožní kvalitativn  nový zp sob, jak rozvíjet jakoukoli v dní 
disciplínu a dosáhnout skute ného pr lomu v kvantové fyzice, biofyzice, chemické fyzice, 
geofyzice, astrofyzice, a tak dále. Výzkumy v t chto v dních oborech na základ  znalostí PRA-

VODNÍ FYZIKY ALLATRA již p inesly vynikající výsledky, a to v etn  osvojení nových 
technologií na výrobu a získání nevy erpatelné energie. 
Znalosti PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA otevírají p ístup k nevy erpatelnému zdroji energie, 
která je všude kolem nás i v celém vesmíru. Jedná se o energii z obnovitelných zdroj , díky které se 
vytvá ejí elementární ástice a následn  dochází k jejich pohybu a vzájemnému p sobení. 
Schopnost získávat tuto energii a transformovat ji z jednoho stavu do druhého, otevírá nový, 
bezpe ný, a pro každého lov ka snadno dostupný zdroj alternativní energie. Potenciál tohoto 
nevy erpatelného zdroje energie je obrovský. Je mnohem v tší, stabiln jší a bezpe jší než 
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potenciál Slunce nebo geotermální energie. Navíc, p i jeho použití se eliminuje pot eba akumulace 
ebyte né energie pro jeho další použití. Vždy  tato energie je všude a m že být k dispozici tady a 

te  pro každého lov ka za každých podmínek jak na Zemi, tak i ve vesmíru. 
Samoz ejm  to kvalitativn  zm ní život lidské civilizace jako celku. Jaderné elektrárny zaniknou 
jako zbyte né. Ropa, plyn a další zdroje energie známé v sou asné dob , ztratí sv j význam 
vzhledem k náro nosti t žby, skladování, vy erpatelnosti t chto zdroj  a jejich nebezpe í pro 
životní prost edí. Použití nevy erpatelného zdroje energie povede nejen ke snížení emisí škodlivých 
plyn  do atmosféry, ale také k utilizaci celého výrobního cyklu v d sledku vzniku kvalitativn  
jiných možností získání základních životn  d ležitých potravin. 
Lidstvu se tím otevírá možnost vytvo ení zcela nového zp sobu života, ve kterém zmizí pojmy jako 
nouze, hlad, pot eba t žké vy erpávající práce pro zajišt ní d ležitých životních pot eb. Lidé budou 
mít více volného asu. Spot ebitelský trh zanikne jako zbyte ný, nebo  kteroukoli v c, jídlo, 
oble ení, d m nebo auto si bude moci každý lov k vytvo it sám, zdarma a v pot ebném množství. 
V takových podmínkách je možný kvalitativn  nový p erod civilizace do nové podoby – civilizace 
založené na duchovním rozvoji, rozsáhlém v deckém poznání sv ta a sebe sama. Bohužel zde hrozí 
nebezpe í zneužití t chto objev  k egoistickým ú el m. Je nanejvýš jasné, že prosp ch i 
neprosp ch z jakéhokoli epochálního objevu záleží pouze na stupnici hodnot p evládajících v celé 
spole nosti - sobecký (spot ebitelský) nebo duchovn  tvo ivý sm r myšlení. 
Všechno v tomto sv  se skládá z elementárních ástic. A pokud disponujeme znalostmi o tom, z 
eho se skládají a jsme schopni je ídit, pak m žeme vytvo it jakýkoli živý i neživý objekt, 

kopírovat a klonovat ho (v etn  získávání fenotypických a geneticky identických organism ), 
jinými slovy, zajistit v požadované kvalit  a kvantit  pot ebný po et opakování. Práv  te , díky 
znalostem PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA, probíhají výzkumy v mnoha oblastech, v etn  
odv tví nejnov jších biotechnologií, které pomáhají vytvá et r zné živé organismy, a  už malý 
dvouk ídlý hmyz (muchni ka) nebo velká zví ata. V budoucnu m žeme zlepšovat a dokonce i tvo it 
zcela nové živé organismy s požadovanými charakteristikami a vlastnostmi. 
Práv  tento jeden z hlavních sm  v deckého a technologického pokroku m že pomoci urychlit e-
šení mnoha problém , p edevším v oblasti zabezpe ení potravin, stejn  tak i zlepšení životního 
prost edí, kvality medicíny i zdravotní pé e. Pod vlivem moderních biotechnologií založených na 
znalostech PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA se medicína m že stát exaktní v dou díky 
jasnému pochopení proces  probíhajících v živých organismech a to nejen v molekulární a 
genetické rovin , ale také na úrovni vzájemných vztah  elementárních ástic. Již nyní výzkumy 

dc  mezinárodního spole enského hnutí ALLATRA ukazují, že prodloužení lidského života za 
výhledovou hranici je absolutní realita dnešního dne. 
V budoucnu je PRAP VODNÍ FYZIKA ALLATRA rovn ž schopna globáln  vy ešit problém, jak 
zajistit lidstvu nejen kyslík a jiné d ležité chemické prvky, ale také potraviny, istou vodu, a to bez 
ohledu na globální zm ny klimatu na Zemi i jiné planet , možnost t žby nerostných surovin, 
zem lskou a pr myslovou výrobu, dostupnost vodních zdroj  a tak dále. Získání takto vysoce 
kvalitních potravin, isté vody, vzduchu apod. z elementárních ástic v dostate ném množství, u iní 
samoz ejm  lidský život mnohem kvalitn jším a plnohodnotn jším. Navíc to povede k osvobození 
lidí od t žké práce a vyman ní se z et  kolob hu pr myslové výroby a s nimi souvisejících 
problém  a dá jim zárove  p íležitost ochránit životní prost edí, obnovit a znásobit bohatství rostlin 
a živo ich . 
Nebude nutné využívat rozsáhlé plochy p dy k p stování nap íklad pšenice a poté stav t celý 
výrobní cyklus pro získání hotového produktu. Vždy  z elementárních ástic m žeme vytvo it 
stejn  chutný a zdravý „ erstv  upe ený“ chléb s požadovanými vlastnostmi a navíc v jakémkoli 
množství. Nebude nutné chovat a následn  zabíjet zví ata, abychom získali masný produkt. Vždy  
vše se skládá z elementárních ástic. Pokud známe zákony jejich kombinace a vzájemného 

sobení, m žeme nejen vyrobit hotový produkt p ipravený k použití (v požadované kvalit  a s 
adou užite ných vlastností), ale také ho reprodukovat podle stejného programu v nezbytném 
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množství. Pomocí t chto znalostí m žeme navíc zužitkovat veškerý odpad, aniž by došlo k po-
škození životního prost edí. 
PRAP VODNÍ FYZIKA ALLATRA umožní za pom rn  krátkou dobu, v podmínkách 
plnohodnotného a rychlého vývoje, vy ešit adu strategických a pro lidstvo životn  d ležitých úkol  
nejen v oblasti inova ní energetiky a zajišt ní životn  d ležitých pot eb, ale také v oblasti 
klimatického geoinženýrství. K dnešnímu dni má lidstvo reálnou šanci na p ežití v podmínkách 
globálních zm n klimatu na planet , které se bohužel v p íštích desetiletích nevyhnuteln  blíží. V 
oblasti klimatického geoinženýrství byla provedena ada úsp šných výzkum . Byly vyvinuty nové 
sm ry založené práv  na znalostech PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA. Již nyní m žeme íci, že 
nový vývoj v oblasti klimatického geoinženýrství otevírá vynikající možnosti a perspektivy pro 
další výzkumnou innost v tomto sm ru. Umož uje provád t monitoring klimatu, s p ihlédnutím k 
ur ení více faktorové analýzy pr hu dalšího vývoje událostí souvisejících se zm nou klimatu, 
identifikovat kompenza ní mechanismy p írody a spustit pot ebné lokální nebo celkové adaptivní 
intervence zam ené na zm nu klimatických podmínek (pozn. viz zpráva „O problémech a 

sledcích globálních zm n klimatu na Zemi. Ú inné zp soby ešení daných problém " na 
oficiálních stránkách Mezinárodního spole enského hnutí ALLATRA http://allatra.org/cs/reports/o-
problemah-i-posledstvijah-globalnogo-izmenenija-klimata-na-zemle )  
Jak je známo, absolutn  všechny moderní technologie jsou založeny na fundamentálních v deckých 
výzkumech a vedoucí úlohu zde hraje fyzika. V dci jsou znepokojeni tím, že za posledních 50 let 
nebyly ve sv  uskute ny žádné epochální objevy v oblasti p írodních v d. Existuje n kolik 

vod , z nichž ten st žejní spat ují ve vývoji lidstva jako konzumní spole nosti. Pro takovou spo-
le nost je charakteristický sobecký sv tonázor, zm ny v kvalit  vzd lávání nových generací s 
opomíjením morálních hodnot a tradic, i balancování mnoha zemí na pokraji ekonomického a 
politického kolapsu. A v souvislosti s posledn  jmenovanou p inou pak banální politická imitace 
„prestiže“ nebo honba za dosažením „v ího“ postavení té i oné zem , která ani neodpovídá 
skute nosti. Je nepochybné, že tato situace ovliv uje všechny oblasti života na Zemi, dokonce i tak 

ležitý v dní obor pro lidstvo, jakým je kosmický výzkum.  
V sou asné dob  se sv tové velmoci, které byly donedávna pr kopníky v poznávání vesmíru, 
nemohou posunout z místa v objevech, které u inily p ed p l stoletím. Nyní se pr zkum vesmíru ve 

tšin  p ípad  omezuje pouze na bezpilotní lety do blízkého vesmíru. V tšina misí s lidskou 
posádkou se nadále uskute uje jen v mezích termosféry (nadmo ská výška necelých 400 km od 
zemského povrchu), tedy v prostoru nízké ob žné dráhy Zem , protože v da dosud neobjevila zp -
soby ochrany p ed kosmickým zá ením. Problémy kosmonautiky obecn  z stávají z velké ásti stále 
nevy ešeny, po ínaje fundamentálním výzkumem, p es technické otázky a kon e jejich praktickým 
využitím. Astronauti pot ebují zlepšit hygienické podmínky a potýkají se s adou základních 
každodenních problém  b hem svého pobytu na vesmírné stanici. Vždy  inžený i dosud nedokázali 
vytvo it elementární pra ku a praktický sprchový kout pro kosmické lod . Nap íklad kapalný stav 
vody ve stavu beztíže i citlivost elektronických za ízení a p ístroj  na palub  vesmírné stanice 

stává i nadále nevy ešenou otázkou. Lidé stále nemohou žít samostatn  ve vesmíru, nebo  
pot ebují ze Zem  neustále dopl ovat zásoby erstvých potravin, vody, vzduchu, náhradních díl  
pro kosmickou lo  a tak dále.  
PRAR VODNÍ FYZIKA ALLATRA je schopna ešit nejen tyto problémy. Je to v da, která 
povede k evolu ním pr lom m a vesmírným objev m, což p edstavuje obrovský potenciál k 
vytvo ení nových výzkum  a v deckých sm . Znalosti PRAR VODNÍ FYZIKY ALLATRA 
poskytují zcela nová uv dom ní a odpov di na otázky typu: „V em létat?“, „Jak daleko m žeme 
létat?“, „Za jakých podmínek létat a jak vytvo it um lou gravitaci, která se p iblíží pozemským 
podmínkám na palub  kosmické lodi?“, „Jak žít sob sta  ve vesmíru?“, „Jak chránit lo  p ed 
kosmickým zá ením?“. Tyto znalosti dávají odpov di na mnoho otázek o samotném vesmíru, který 
je p irozenou „laborato í“ elementárních ástic a umož uje „experimenty“ v podmínkách, které ne-
jsou možné na Zemi.  
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PRAR VODNÍ FYZIKA ALLATRA dává hlubší pochopení vzniku a vývoje Vesmíru. Otevírá 
nové milníky v oblasti kosmologie, kvantové fyziky, kosmické biologie, gravita ní biologie a 
biotechnologie, planetologie, fyziky heliosféry a blízkého kosmického prostoru Zem , fyziky 
kosmického zá ení, mimoatmosférické astrofyziky. Tyto znalosti umožní lidstvu p ekonat ionizující 
zá ení, UV zá ení, problémy spojené s vakuem, p ekonávání meteorického nebezpe í zm ny v 
magnetickém poli, otevírá možnost pro existenci lidstva na jiných planetách, v jiných gravita ních 
podmínkách a tak dále. To není fantastická vyhlídka vzdálené budoucnosti. Je to skute nost 
zít ejšího dne a v mnoha ohledech již dneška. Jak se íká, když máš v rukou univerzální klí e 
(znalosti o základech elementárních ástic), pak m žeš otev ít jakékoliv dve e (mikro a 
makrosv ta).  
 
HISTORIE  
Intenzivní vývoj PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA za al v roce 1996, kdy byla skupina v dc  
zasv cena do základ  t chto znalostí. První seznámení s PRAP VODNÍ FYZIKOU ALLATRA 
dalo pochopení, jak jsou tyto znalosti d ležité pro lidstvo a zárove  extrémn  nebezpe né v 
podmínkách vývoje konzumní spole nosti. Není žádným tajemstvím, že bohužel všechny významné 
objevy a nové výdobytky a inovativní technologie civilizace jsou v prvé ad  použity k vytvo ení 
nového typu zbraní, k zdokonalování technologií manipulace a ovládání v domí mas. S ohledem na 
danou skute nost se jevilo v této dob  velmi nejistým v systému konzumní spole nosti otev en  ší it 
tyto informace. Vždy  v podmínkách morální a duchovní krize spole nosti, masové nev domosti v 

chto otázkách, uzurpování moci sv tovou elitou, v etn  kontroly rozvoje v dy, by se mohly tyto, 
pro lidstvo tak d ležité znalosti, prom nit v nástroj formování moci. Z tohoto d vodu se dlouhou 
dobu tyto informace nezve ej ovaly, ovšem v decké práce a výzkumy v r zných sm rech na 
základ  PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA nadále pokra ovaly. Postupem asu se však ukázalo, 
že s ohledem na nové fundamentální znalosti a perspektivy, které se ve spole nosti otevírají, je t eba 
nezávisle na sv tových politických a mocenských ambicích vytvá et p íznivé podmínky, které by 
napomáhaly volnému studiu a zapojení k fundamentálním výzkum m v tšího po tu progresivních 
sv tových v dc , kte í se specializují nejen na oblast fyziky, ale také na p íbuzné v dní obory.  
Díky sérii um leckých a publicistických prací Anastasie Novych, ve kterých byly vysv tleny 
duchovní a morální aspekty zrození tv í spole nosti, cesty samostatného duchovního vývoje 
lov ka na základ  prap vodních znalostí, se do pov domí sv tové ve ejnosti dostaly n které 

základní pojmy z nové fyziky. Hlavní ást znalostí PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA byla 
vložena do knih „AllatRa“ a „Ezoosmóza“. Mnohá základní vysv tlení složitých fyzikálních 
proces  v t chto knihách byla speciáln  p edstavena v alegorické form  snadno srozumitelné široké 
ve ejnosti. Tímto zp sobem fundamentální znalosti, které jsou obsaženy v r zných oblastech a to 
nejen fyziky, ale i v dalších v dních oborech, se staly dostupnými progresivnímu sv tovému 
spole enství, které projevuje zájem o duchovní a morální základy lidstva, sebepoznání, 
sebezdokonalování a celkové rozší ení obzor  v r zných oblastech v dy. Znalosti obsažené v 
knihách Anastasie Novych p itáhly pozornost aktivní ásti inteligence. Knihy oslovily mnoho 
chytrých lidí, kte í žijí v souladu se Sv domím a cht jí p isp t k rozvoji spole nosti pouze duchov-
ním a morálním sm rem. Navíc, jak ukazuje praxe, tyto knihy za aly ve velkém m ítku napomáhat 
zm  vektoru myšlení spole nosti ze spot ebitelského na duchovní, mravní a tvo ivý.  

Znalosti, které byly uvedeny v knihách, sjednotily na duchovním a morálním základu mnoho 
slušných, inteligentních, sv domitých a talentovaných lidí z celého sv ta, kte í se spojili na 
mezinárodní úrovni a založili Mezinárodní spole enské hnutí ALLATRA (www.allatra.org ). To 
výrazn  usnadnilo možnost informovat lidi z r zných kout  sv ta o blížících se hrozbách a rizicích, 
napomohlo získat a propojit slušné talentované v dce k vývoji nových a perspektivních v deckých 
sm  na základ  PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA. Tito lidé p išli do v dy se Ctí a Sv domím 
ne pro peníze nebo slávu, ale v zájmu v dy samotné, pro blaho spole nosti a v zájmu vyšších 



6 

humánních cíl . To je práv  ten duchovní a intelektuální fundament nezávislé sv tové v dy, který v 
sou asných podmínkách umož uje rychlé ešení mnoho globálních problém , hrozeb a rizik 
sou asné doby, v etn  problém  planetární povahy. 

 

 

O ZPRÁV  

Výsledky v deckých výzkum  v mnoha oblastech p inesly, na základ  znalostí PRAP VODNÍ 
FYZIKY ALLATRA, pochopení skute né podstaty takových fyzikálních jev  jakými jsou: as, 
prostor, hmota, gravitace, elekt ina, magnetické pole, sv tlo a mnohých dalších. K dnešnímu dni, 
vzhledem k existující rozsáhlé informa ní základn  a zkušenostem s použitím PRAP VODNÍ 
FYZIKY ALLATRA v r zných v dních oborech, mimo jiné v oblasti geofyziky (zejména v 
oblastech, které se týkají nových metod výzkumu v seismologii, vulkanologii a klimatickém 
geoinženýrství), vznikla naléhavá pot eba otev en  poskytnout ur ité informace založené práv  na 
znalostech PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA. Toto mimo ádné prohlášení je spojeno s 
naléhavostí hrozby nebezpe í v podob  mimo ádné situace zp sobené p echodem planety Zem  do 
cyklu nezvratných zm n klimatu a následných rizik a hrozeb pro lidstvo v p íštích desetiletích 
(pozn. viz zpráva „O problémech a d sledcích globálních zm n klimatu na Zemi. Ú inné zp soby 
ešení daných problém “ Mezinárodního spole enského hnutí ALLATRA). Zejména však má být 

nápomocno p i ešení situací v sou asné globální spole nosti cestou zdravého vyhodnocení vývoje 
událostí v blízké budoucnosti s p ihlédnutím ke zm nám, které vnáší lidé do spole enských vzájem-
ných vztah .  

Zpráva „PRAP VODNÍ FYZIKA ALLATRA“ byla p edložena k prvotnímu seznámení ú astní-
m Mezinárodního spole enského hnutí ALLATRA z celého sv ta s fundamentálními osnovami 

PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA. Jedná se o pouhou „abecedu“ základ  elementárních ástic. 
esto je to dosta ující k tomu, aby inteligentní lidé pochopili podstatu a d ležitost této otázky a 

následným porovnáním t chto informací mohli vyvodit vlastní nezávislé záv ry. Pro snadn jší 
pochopení základ  PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA v procesu p ezkoumání n kterých 
všeobecn  uznávaných v deckých teorií a fakt , byla v této zpráv  speciáln  zavedena terminologie 
z knih Anastasie Novych, která charakterizuje základní pojmy.  
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HISTORIE OTÁZKY 

ATOMY 

ení o Velké prázdnot , o diskrétní (nespojité) struktu e hmoty a o ned litelných ásticích bylo 
lidem známo v r zných dobách a kulturách. V dávných dobách bylo toto u ení celistvé a odráželo 
duchovní a materiální základy sv ta a lov ka. ím více tyto znalosti procházely prizmatem 
spot ebitelského sobeckého myšlení politického a náboženského fanatismu, tím více se jejich 

vodní smysl ztrácel a p ibývalo zám n a zkreslování.  
Nap íklad na Východ  v li lidé o ned litelných ásticích již v dávných dobách. Díky duchovním 
znalostem m li p edstavu o tom, že sv t se skládá z „Velké prázdnoty“ a ze „zrní ek Po“ tisíce let 

edtím, než v souladu s moderními názory „zakladatel“ atomové teorie, starov ký ecký filozof 
Démokritos (p ibližn  460 -370 p . n. l.) popularizoval v ecku toto již dávno známé u ení na 
Východ  -o existenci malých neviditelných ástic, ze kterých se skládají všechny okolní p edm ty. 
Ve starov ku se tyto fundamentální ned litelné ástice nazývaly atomy. Starov ké chápání atomu 
jako základu vesmíru je kvalitativn  odlišné od moderního pojetí, ve kterém jsou atomy jen nej-
menší ástí chemického prvku. Jak je známo, staro ecké slovo „atomos“ ( ec. ) doslovn  
znamená "ned litelný", tj. ástice, která není d litelná na menší ásti. Do starov kého ecka tento 
pojem p išel z Východu.  
Nap íklad, ve starov ké Indii bylo slovo Atman (také Átma) používáno pro ozna ení „jediného a 
ned litelného“.  

V sanskrtu existoval také pojem jako „ánu“(„atom“), který sloužil k ozna ení titulu nejvyššího 
tv rce -Bráhmy (v p ekladu ze sanskrtu „Bráhma“ znamená „posvátná síla, p ivád jící v d j“), o 
kterém se uvádí, že je jak nejmenší atom, tak i neomezený všeobjímající Vesmír v tom smyslu, že se z 

ho skládá vše. 

V p ekladu z jednoho z nejstarších jazyk  – sanskrtu slovo „Atman“ (Atma) p vodn  
znamenalo pojmy nehmotného charakteru: „duše, božská bytost, univerzální duchovní podstata, 

nost". Pojem „Atma“ byl používán v souvislosti s vysv tlením struktury sv ta jako celku od 
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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 n mu vrací. Je v ný, bez za átku a nikdy nekon ící. V archaických pramenech byl 
Bráhma chápan také jako prvotní nejvyšší božstvo, odpov dné za akty stvo ení (znovuzrození) – 
tvo ení, zachování a zni ení hmotné stránky všech v cí.  

Literatura : Filosofický encyklopedický slovník / hlavní redaktor L.F. Ilichev, P.N. Fedosejev , S.M. Kovalev, V.H. Panov - 
M: Sov tská encyklopedie, rok 1983 ; Nová filosofická encyklopedie: .4. díl / hlavní redaktor V.S. Stjepin - M : Mysl, 2000-
2001. 

Starov ké národy Mezopotámie (obyvatelé Sumeru a Babylonie) také považovaly Anu za nejvyšší-
ho boha uctívaného ješt  z dávných as . Na za átku byl spojován s bohyní Ki. Do dnešních dní se 
zachoval na Východ  (Indie, ína, Japonsko), termín „ki“, který znamená energie.  
V Indii byly nejmenší áste ky vesmíru nazvány paramanu (v sanskrtu anu, paramanu – 
„nejjemn jší“, „nejdrobn jší“). Tento význam se používal pro ozna ení n eho, co je nejmenším 
„stavebním blokem Vesmíru“. V r zných školách indických filozofických sm  z staly zachovány 
zmínky o tom, že každý z parama u v neprojevené podob  obsahuje charakteristické vlastnosti 
všech prvk , které se projevují v procesu vytvá ení hmotných svazk  -skandhy. V sanskrtu 
„skandha“ (v jazyku pali – „khandha“) znamená „hromada“, „spojení“, „svazek“, „agregát“ neboli v 
moderní i – „klaster“. Ze starých indických u ení se m žeme dozv t, že jedine nou vlastností 

chto ástic je jejich nepropustnost a nejjemn jší stav, díky emuž jsou schopny pohybovat se podél 
a nap  Vesmírem v jediném okamžiku. Nem nné, nepost ehnutelné a ned litelné ástice tvo ily 
do asné a viditelné objekty. Základ ned litelných ástic a jejich spojení vytvá í síla nehmotného 
charakteru. emž m že být na jednom míst  v prostoru velké množství parama u. (Poznámka: 
viz dál ve zpráv  o skute ných a fantomových áste kách Po, o síle Allatu).  

V r zných sbírkách indické literatury najdeme zrnka tohoto starobylého východního u ení, v etn  
sbírky „Vaišéšika-sútra“, kde je zmínka o velmi malé ástici, mající sférický tvar (parimandalya), 
která je konstantní, nem nnou a prvotní p inou v cí, nositelem „kone ných rozdíl “, substrátem 
stálých kvalit a minimální jednotkou hmotných prvk . Podle starov kého u ení jsou všechny v ci 
složeny z „ni eho“, p emž hranicí d lení hmotných v cí, elementárních ástic vesmíru, je atom. 
Seskupení t chto nejmenších ástic tvo í hmotu. Po pe livém p ezkoumání PRAP VODNÍ FY-
ZIKY ALLATRA budou všechny tyto starov ké znalosti zcela srozumitelné a navíc podložené na 
úrovni moderní fyziky. Krom  toho, zpráva umožní zformovat celistvé chápání jejich podstaty a 
odstraní rozpory ve výkladech t chto prap vodních znalostí, které byly charakteristické pro r zné 
starov ké školy Východu. 

Starov ký Egypt. Jedním z nejstarších boh  prvopo átku stvo ení v egyptské mytologii byl 
Atum (Ra-Atum). Zajímavé je, že takto zn lo slovo podle výkladu tlumo ník . Ve skute nosti je 

esn  známo jen to, že se ve staroegyptském jazyce samohlásky písemn  nezaznamenávaly. To 
znamená, že slovo Atum bylo vyobrazeno pouze znaky, které znamenaly souhlásky. Z mytologie je 
známo, že Atum symbolizoval prvotní a v nou jednotu všeho jsoucího, že vznikl sám ze sebe, z 
prvotního chaosu v podob  hada. Obraz hada v pohybu v dávných dobách znamenal vlnovou 
strukturu nebo spirálu. V posvátné knize starých Egyp an , kterou v dci nyní nazývají „Kniha 
mrtvých“ v kapitole 175 je zmínka o tom, že Atum íká Bohu Osirisovi o konci sv ta, kdy on vše, 
co bylo vytvo ené, zase zni í a sám se op t prom ní v hada. Tvo ící rukou Atuma byla Iusat -
„nejvelebn jší mezi t mi, kte í sestupují“). To je jedna z prvních dávných bohy , uvedených v 
staroegyptské mytologii, pramatka všech boh . Byla ztotož ována s posvátným stromem Života a 
Smrti. Ve starov kém egyptském um ní byla vyobrazena jako žena se znakem AllatRa (kruh a 
srpek) na hlav .  

Literatura: Starov ký sv t. Encyklopedický slovník. 2 díly, V. D. Hladký, - M: Centropoligraf, rok 1998; Hart, George. A 
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Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, London: Routledge, 2006. 

Je známo, že pradávná u ení o atomech popularizoval na západ  Démokritos s jeho p ívrženci. 
Dlouhá léta strávil cestováním po východ  a studiem filozofií a posvátných znalostí r zných 
národ . Žil v Indii, Babylonu a Persii, kde byly nashromážd ny bohaté tisícileté zkušenosti 
duchovního d dictví lidské civilizace, v etn  p edstav o konstrukci sv ta a lov ka, o Zemi, o 
vzdálených hv zdách, o Velké prázdnot  a Vesmíru. Démokritos byl rovn ž ve východní Africe. 
Navštívil Etiopii a pobýval v Egypt , kde m l možnost se seznámit se skute nými poklady ve form  
starov kých v deckých a duchovních znalostí staroegyptské civilizace. Mluvil s egyptskými žreci -
strážci tajemství starých manuskript . Je p irozené, že tyto prap vodní znalosti získané p i cestách 
na východ a jejich následná interpretace se bohužel neobešly bez vnášení vlastních pohled , 

edstav a chápání tohoto lov ka. P idáme-li k tomu ješt  nep esnosti p ekladu, kdy p edávané 
informace procházely prizmatem tradi ního prozápadního myšlení, snadno pochopíme, pro  se v 
pr hu asu do t chto starov kých znalostí vneslo tolik zkreslení. A p esto…V tomto u ení byly 
atomy považovány za prvotní, „nejmenší ned litelné, neproniknutelné, nemizící, nevznikající, 
nem nné, neobsahující v sob  prázdnotu“. 

Podle koncepce starov kých eckých filozof  Leukippa a Démokrita existují jen atomy a 
prázdno: „Celý sv t prostupuje božská substance ze zvláštních atom  nejjemn jších vlastností“; 
„… ástice této vzduchem prostupující substance“; „jen ned litelné (atomy) a prázdný prostor 
jsou pravdou."  
Literatura: Reální slovník klasických starobylostí. Hl. redaktor F. Ljubker, J. Geffken, E. Cibart – Lipsko: Teubner, 1914.  

„Podle atomist , srážení atom  v prázdnot  vytvá í vír, který byl za átkem stvo ení sv ta. 
Myšlení bylo chápáno jako výsledek ur itých pohyb  atom ."  
Literatura: Slovník antiky. Hl. redaktor J.Irmšer, R. Jone, p ekl. z n m. M.: Progress, 1989.  

Znalosti p evzaté z dávných duchovních u ení Východu (o Velké prázdnot  a ned litelné 
ástici, obsahující skute né bytí, neni ící a nevznikající) p epracoval Démokritos v u ení 

„atomistického materialismu“:  
• Za átek Vesmíru - atomy a prázdnota, všechno ostatní existuje pouze v mín ní.  
• Dohodou je sladké, dohodou je ho ké, dohodou je teplé, dohodou je chladné, dohodou je barva, 
ve skute nosti jsou to jen atomy a prázdnota.  
• Existují prvotní p iny, nekone né co do po tu, ale ned litelné z d vodu jejich p íliš malé 
velikosti. Jsou to minimální prvotní jednotky – atomy…  
• Mohou se r zná t lesa skládat ze stejných atom ? Ano, mohou. Tak, jako se píší r zné knihy 
stejnými písmeny.  
• Atomy jsou substance, které nep sobí na jiné a také nepodléhají žádnému jinému p sobení. 
Jsou rozptýleny v prázdnu a po vzájemném p iblížení do sebe narážejí nebo zachycují jeden 
druhého a následn  se z t chto konglomerát  atom  jedno jeví jako voda, druhé - ohe , t etí - 
rostlina, tvrté - lov k.  
• V po áte ním chaosu atomových pohyb  ve Velkém Prázdnu…vzniká vír.  
• Existuje nespo et sv  r zných velikostí, objevují se z nekone né prázdnoty, vznikají a 
zanikají…V n kterých sv tech neexistuje ani Slunce ani M síc, v jiných je Slunce i M síc, asto 

tší než u nás a v dalších sv tech je jich zase velký po et. Vzdálenosti mezi sv ty nejsou stejné; 
krom  toho je v jednom míst  více sv  a v jiném zase mén . N které sv ty jsou na za átku 
vývoje, jiné na jeho vrcholu a další již upadají. Na jednom míst  sv ty vznikají, na druhém mizí… 

které sv ty nemají zví ata a rostliny, je tam nedostatek vláhy.  
• Existují dva druhy poznání: jeden pravdivý, druhý temný. Temný zahrnuje zrak, sluch, ich, 
chu , dotek. Pravdivé poznání je zcela odlišné od toho druhého.  

Litertura: P. S. Taranov „120 filozof . Život. Osud. Výuka. Myšlenky“: Universalní analytický pr vodce d jin filosofie ve 2. 
dílech – Simferopol: Renome, 2005. 
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V sou asné dob  je Démokritos p edstavován jako zakladatel atomové teorie (u ení o diskrétní 
struktu e hmoty) a materialistické filosofie. Nikde už ale nenajdeme zmínky o tom, že Západ tyto 
znalosti erpal z dávného Východního u ení. Jak se to obvykle v takových p ípadech d lá, ve ejn  
byl prohlášen „fakt“, že díla starov kého v dce se nedochovala. Z staly jen citace a kritika jeho 
myšlenek, „torzo“ práce v podob  útržkovitých zmínek v dílech pozd jších antických autor . 
Nicmén , u ení o ned litelných ásticích, o diskrétní struktu e hmoty i nadále existovalo v r zných 
filosofických školách, a to jak na Východ , tak i na Západ , p emž ho každý vykládal po svém. 
Nap íklad na Východ  bylo v VII. -IX. století u ení o ned litelných ásticích, struktu e hmoty, 
prostoru a asu známé v arabsko-muslimském sv  díky mutakallimum. Na Západ  teorii 
atomismu najdeme v dílech starov kého eckého filozofa Epikura, ímského filozofa Titusa 
Lucrécia Carusa, v u eních o homoiomeriích (z eckého slova  -podobný, a  - ást), 
staro eckého filozofa, matematika a astronoma Anaxagorása, staro eckého p írodního filosofa 
Archeláose, v u ení, p esn ji eno matematické verzi atomismu, eckého filozofa Diodora Krona, 
v práci o trojúhelnících staro eckého filozofa Platóna a tak dále. Každý, kdo pracoval nad touto 
otázkou, považoval za nutné tyto znalosti vydávat za své a p idat k nim vlastní úvahy, asto mylné. 
A tak byly znalosti následn  p edávány zkreslené, ímž p ivád ly následující generace do sv ta 
iluzí a blud . da se formovala pozorováním vn jších projev  bez porozum ní vnit ní podstaty 
proces . 
V XVI. století anglický filozof („zakladatel anglického materialismu“), vlivný politik a lord 
kanclé e -Francis Bacon (1561-1626) vnesl, vycházejíce z teorie Démokrita, další zkreslení do 
podstaty t chto znalostí. P edstavil totiž hmotu jako aktivní a nezni itelnou za p edpokladu, že 
neexistují žádné „cihli ky“ materie. Tvrdil, že její d litelnost by m la být, podle jeho názoru, 
nekone ná. Sobecké ambice tohoto lov ka se dokonce projevují i p i definování cíl  v dy. Smysl 

dy totiž spat oval v posílení nadvlády lov ka nad írodou jako bezduchým materiálem, který by 
l být použit lov kem. Podobné úvahy z ejm  nebudou novinkou pro ty, kte í se dob e vyznají v 

historii sv tové politiky a chápou, jak se v zákulisí sv tové politické „kuchyn “ p ipravují z klam  a 
lží události a politické „pokrmy“ pro národy tohoto sv ta. Není pochyb, že i dnes n kte í politici 
považují sv j elektorát, tj. sv j lid, za pouhou bezcennou bezduchou biomasu. 
Dalším, kdo ší il tyto znalosti zpracované podle vlastního chápání a vnímání sv ta, byl nap íklad v 
XVII. století Pierre Gassendi (1592-1655) -francouzský filozof, kn z církve ímské a profesor, 
který se zabýval historií (studiem starov kých text ), matematikou, astronomií a mechanikou. Jeho 
práce o atomismu jsou ve skute nosti pouhým p evypráv ním atomismu Epikura v kombinaci s 
vlastním pohledem na sv t, který se zakládal na tradi ních teologických idejích jeho regionu a 
doby. Gassendi zavedl pro Západ pojem molekuly (latinské slovo "moles" znamená "hmota" s 

íponou pro tvo ení zdrobn lin „cula“ -„hmoti ka, ástice“), jako nejmenší ástice hmoty, 
po áte ního spojení atom , které nabývaly nové vlastnosti. Je t eba poznamenat, že ve st edov ku 
byl na Západ  latinský jazyk považován za jazyk v dy (jazyk teolog , právník , léka ), proto byla 

decká terminologie latinizována. Vzhledem k tomu, že slovo „atom“ bylo eckého p vodu, bylo 
odstran no a nahrazeno latinským slovem "korpuskule", což znamená „ ástice, t lísko“ („corpus-
culum“, zdrobn lina latinského slova „corpus“ – „t lísko, ástice, drobné t lísko“). Tento termín 
znamenal nejmenší ástici hmoty, nebo éteru. Takto se v XVII. – XVIII. století v p írodních v dách 
objevily atomistické (korpuskulární) teorie. Podle korpuskulární filosofie Gassendiho, jsou atomy 
nekone  malé, nezachytitelné a nezni itelné ástice, ze kterých se skládají všechna t lesa. Mezi 
nimi je prázdný prostor, atomy na sebe navzájem p sobí, pohybují se a p ivádí do pohybu a 
vytvá ejí struktury -molekuly. P edpokládal, že atomy jsou základem všech v cí stvo ených Bohem, 

il, že i sv tlo a teplo je složeno z atom . 
V této dob , se objevila celá ada v dc , kte í studovali dochované starobylé poznatky o nejmenších 
ned litelných ásticích a diskrétnosti hmoty. P i vysv tlování uspo ádání sv ta se o n  opírali, 
obdivovali je i kritizovali. Ale jejich vlastní interpretace t chto prastarých znalostí se tak i onak 
odrazila v jejich práci. Za zmínku stojí nap íklad italský fyzik, astronom, filosof a matematik 
Galileo Galilei (1564 -1642); italský mnich a filozof Giordano Bruno (1548-1600); francouzský 
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filozof, fyzik a matematik René Descartes (1596-1650); holandský astronom, fyzik a matematik 
Christiaan Huygens (1629-1695), jehož žákem byl n mecký filozof, fyzik a matematik Gottfried 
Leibniz (1646-1716); anglický fyzik Isaac Newton (1643-1727); irský chemik a teolog Robert 
Boyle (1627-1691) a mnoho dalších. Samoz ejm , následující generace dostávaly informace o ne-

litelných ásticích z jejich prací a aplikovali je, vycházejíc z p edstav a názor  své doby. Práce 
Gottfrieda Leibnize ovlivnily mnoho n meckých v dc , mezi nimiž byl i n mecký u enec – 
encyklopedista a matematik Christian Wolff (1679 -1754), u kterého se v mladém v ku u il i 
budoucí ruský u enec-encyklopedista sv tového významu, fyzik, chemik a mineralog Michail 
Lomonosov (1711-1765) p i svém zahrani ním studiu v Evrop . 
Michail Lomonosov ovlivn ný pracemi r zných v dc , v etn  Roberta Boyle, vytvo il molekulárn  
kinetickou teorie tepla, atomisticko-kinetickou koncepci o diskrétní struktu e hmoty a nejmenších 
ned litelných ásticích, které ve svém díle pojmenoval „elementy“. Ve své diserta ní práci 
„Elementy matematické chemie“ píše: „Elementem je ást t lesa, která neobsahuje jakékoli menší a 
lišící se od n ho jiná t lesa… Korpuskule je svazek element , které tvo í jednu malou hmotu." 
Lomonosov ve svých dílech popisoval stejné prastaré znalosti, jen podle svého chápaní. Nap íklad o 
principu zachování síly (energie) tvrdil, že se všechna t lesa skládají z korpuskulí -molekul, což 
jsou „svazky“ element , tj. atom . Atomy jsou samy o sob  rotující kulovité ástice. V jeho dílech 
lze vysledovat stejné prastaré znalosti nap íklad v podob  tvrzení, že jedním ze základních princip  
vesmíru je rota ní pohyb (poznámka: viz dále ve zpráv  o spirálovitém pohybu). Moderní v da se o 

m vyjad uje takto: „Byl u po átku vzniku univerzálního zákona p írody a položil základy p í-
rodov dy XIX. století… jeho práce v mnoha ohledech p edb hly fundamentální zákony objevené 
mnohem pozd ji a rovn ž moderní p edstavu o diskrétní struktu e hmoty." 
Pro  dnes lidstvo mluví o atomu ne jako o základní ned litelné (nestrukturované) ástici hmoty, ale 
jako o nejmenší ástici chemického prvku, která si zachovává jeho vlastnosti? Historie moderní 

dy uvádí, že britský chemik, fyzik a p írodov dec John Dalton (1766-1844), jeden z 
nejznám jších u enc  po átku XIX. století, obnovil atomismus a tím i pojem atom. Ve skute nosti, 
i když tento lov k v l o starov kém konceptu ned litelných ástic -atomech, zásadn  zkreslil 
informace dávných u ení, zejména pojetí podstaty atomu pro budoucí generace. Budeme-li mluvit 
jazykem moderní v dy, tak toto zkreslení m žeme p irovnat nap íklad k situaci, kdy z d vodu 
nepochopení povahy a funkce použijeme termíny fyziky vysokých energií (pojem neviditelné 
bosony a jejich celo íselné spiny) pro vysv tlení struktury b žných viditelných chemických 
slou enin. Nap íklad -vezmeme chemickou slou eninu vody (H2O) jako hmatatelnou látku a do její 
definice p idáme, 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 procesech pro hmatatelné jevy. 
John Dalton se zachoval stejn . Snažil se vysv tlit chemii za pomoci starých atomistických 
koncepcí. Není divu, že jeho teorie byly plné rozpor . Nap íklad, v práci „Nový systém chemické 
filozofie“ v roce 1808 (New System of Chemical Philosophy, 1808) napsal následující definici: 
„Atomy jsou chemické prvky, které nemohou být znovu vytvo eny, rozd leny na menší ástice 
nebo zni eny kterýmikoli chemickými p em nami. Chemické reakce jednoduše zm ní uspo ádání 
atom  do skupin." A samotné chemické reakce považoval za související procesy spojování a 
rozpojování atom , aby vysv tlil skokové zm ny složení p i p echodu z jedné slou eniny do druhé. 
Uvedl termín „atomová hmotnost“, p emž za jednotku hmotnosti vzal hmotnost atomu vodíku, 
navrhl systém chemických znak  pro „jednoduché a složité atomy“ a tak dále. 
Na jedné stran  p isp ly Daltonovy studie k rozvoji teoretické chemie a vytvo ení chemického 
pr myslu, ale na druhé stran  jeho definování atomu, které bylo následn  všeobecn  p ijato 
spole ností, zkreslilo pojetí podstaty fundamentální ned litelné ástice hmoty. Když v XIX. století 

išli v dci na to, že se „chemické atomy“ rozkládají na menší elementární ástice, vyvolalo to 
zm nu postoje nové generace, která za ala vnímat tyto starov ké znalosti jako primitivní filozofii, 
která nemá nic spole ného s exaktními v dami. Nejedná se zde však jen o tohoto konkrétního 

dce, nýbrž o pochopení podstaty, jak a pro  došlo na konci XIX. a po átku XX. století ke zkresle-
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ní a zdiskreditování starov kého pojmu „atom“, „éter“ (jako pojmu souvisejícího s volnou energií), 
což vyvolalo v budoucích generacích všeobecnou nechu  pono it se do studování t chto informací. 
To také vysv tluje, pro  se nyní v da dostala do slepé uli ky v hlavních otázkách fyziky vysokých 
energií týkajících se pr zkumu moderní fyziky makro a mikrosv ta.  
Na konci XIX. a po átku XX. století byla u in na celá ada významných objev  v dci, kte í na své 

decké dráze studovali díla minulosti a byli seznámeni s atomistickou koncepcí starých as . Pat í 
sem mimo jiné objev periodické soustavy chemických prvk , který byl u in n v roce 1869 
vynikajícím ruským u encem a encyklopedistou, chemikem, fyzikem Dmitriem Ivanovi em 
Mend lejevem (1834-1907), dále díla slavného n meckého teoretického fyzika a zakladatele 
kvantové fyziky Maxe Plancka (1858-1947) o tom, že vyza ování a absorpce energie má diskrétní 
charakter (1900), a tak dále. Jsou to objevy, které lidstvo využívá dodnes. Problém ale spo ívá v 
tom, že se v této chvíli lidstvo p i studiu mikrosv ta dostalo na takovou úrove  v dy, kdy tyto 
vynálezy založené na vn jším pozorování nedávají smysl pro pochopení proces  odehrávajících se 
uvnit  pozorovaného systému. Pro u in ní nových fundamentálních objev  totiž chybí prap vodní 
znalosti z minulosti, které jsou áste  uvedeny a proanalyzovány z pohledu moderních 
fyzikálních pojm  v této zpráv . 
 
 
O ÉTERU 
 
V písemných pramenech z dávných dob nacházíme, spolu s koncepcí o základních ned litelných 
ásticích hmoty – atomech, také zmínky o nevy erpatelném zdroji volné energie, která je popsána 

jako všudyp ítomná a vše pronikající („není místo ve hmotném sv , kde by nebyla“), jedna z 
prvotních základ  hmotného sv ta. Ve starov kých indických pramenech dochovaných do našich 
as  ji nazývají „akaša". sa -sanskrtské slovo odvozené od  + k , doslova „zá ení dále“, 

„nekon ící zá ení“, „osv tlený prostor“.  
(Literatura: The Pali Text Society's, Pali -English Dictionary. Edited Davids Rhys, Stede William, London: 
1921-1925).  
Dešifrování samotného názvu ukazuje na fakt, že naši p edkové v li o vlastnostech tohoto 
nevy erpatelného zdroje energie, který po mnoha staletích následn  objevil i srbský fyzik a 
vynálezce Nikola Tesla (1856-1943). Ale o tom pozd ji.  
V p ekladech starého textu do evropských jazyk  je význam pojetí akaša interpretován jako „to, co 
leží v základu“. V eckém jazyce to doslova zní jako „podstata“ (ousia, tedy základní), v latinském 

ekladu ecké slovo „podstata“ se zase spojovalo s pojmem „substance“ (substantia), který byl vní-
mán jako „základní za átek jevu“, hmota z hlediska jednoty všech forem jejího pohybu, všech 
rozdíl  a protiklad , vznikajících v tomto pohybu. Moderní slovníky uvádí definici slova „akaša“ 
jako prostorové substance, z nichž vychází „za átek projevu“, „po áte ní impuls“.  
Dochovaly se dokonce starov ké zmínky o tom, že akaša má pouze jedinou charakteristickou 
vlastnost -Zvuk (poznámka: viz kniha AllatRa, str.50). emž Zvuk v podob  neslyšitelných, 
velmi jemných vibrací neprojeveného Zvuku (ve starých zdrojích je zmi ován jako Prvotní Zvuk), 
který je p inou všech následných neviditelných a viditelných projev , jemných a hrubých prvk  
Vesmíru. Akaša – nosi  kvality práv  takového Zvuku a je popisován jako nekone ná, 
všudyp ítomná podstata Vesmíru, která prostupuje vše, nemá hmotnou podobu, ale poskytuje základ 
pro mnohotvárnost v cí. Všechny objekty na sv  jsou prostorové a od sebe odd lené práv  proto, 
že jsou obklopeny akašou a vzájemn  s ní p sobí. Projevem akaši je vše, co p edstavuje kombinaci 
prvk , p sobí jako hmatatelné, slyšitelné a viditelné. P emž samotná akaša je tak tenká, že není 
vnímána lidskými smysly. V p ekladech starých indických u ení se píše o tom, že p i projevení 
sv ta byla jen tato substance, a když se globální cyklus ukon í, vše se p em ní na akašu a další 
cyklus se za ne zase s ní.  
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(Literatura: V.I. Zorin Eurasijská moudrost od A do Z: filosofický lexikon / V.I. Zorin - Almaty: Sozdik-slovník, 
2002). 
Zmínky o akaši m žeme nalézt v dochované literatu e, která vypráví o u ení starých indických 
filosofických škol jako je Vaisheshika, Njája Sánkhja a dalších, ve kterých se filosofové snažili 
erpat ze starých znalostí, které se zachovaly z p edešlých dob. Nap íklad v Sánkhja se akaša 

vykládala jako „zp sobující“ akaša a „zp sobená“ akaša a byly popsány d vody této transformace. 
Tyto znalosti jsou velmi zajímavé, pokud je lov k seznámen se znalostmi o prvotních procesech, 
které probíhají v ezoosmické m ížce. 
Sta í ekové p ebírali znalosti z Východu, zejména ze starov ké Indie. Nevy erpatelný zdroj volné 
energie pojmenovali jako „éter“ ec.„ “ - zá ivý). Aby zachovali smysl p i p ekladu z 
indického jazyka u pojmu akaša, použili termín „nekon ící zá ení“, osv tlený prostor. V dávných 
dobách použil Aristoteles tento termín pro ozna ení hmoty, která tvo í vše, v etn  „toho, z eho se 
skládá nebe a to, co je v nebi“. Je nutné ale objasnit, jak sta í ekov  chápali pojem „nebe“. V 
ecké mytologii byl znám pojem „horní, istá, pr svitná, zá ivá vrstva vzduchu, stanovišt  boh “, 

na rozdíl od „spodní vrstvy vzduchu, kde je vše do asné a kone né“. Proto pojetí éteru jako 
vzduchu nad mraky (horní vrstva vzduchu) m lo pon kud jiný význam. V souladu s tím znamenal 
éter, stejn  jako akaša, vše pronikající prost edí, jeden z kosmických prvk , který tvo í beztížnou 
substanci nebe a hv zd, nejjemn jší prvotní látku, která není uchopitelná smyslovým pozorováním. 
Slavní tí starov cí filosofové a p írodov dci popisovali starobylé znalosti každý po svém a asto 
vydávali za svoji, na Východ  již dob e známou starov kou informaci, jako perlu „svého u ení“ o 
neviditelném sv . 
Zmínky o éteru jako o nejjemn jší prvotní látce nalezneme v u eních starov kých eckých filozof  
Anaxagorása -matematika, astronoma a zakladatele aténské školy; mocná e, politika a filosofa 
Empedoclesa; eckých filosof  Platóna a Aristotela (žák Platóna byl vychovatelem Alexandra 
Makedonského), kte í nazývali éter „pátým elementem“ (quintessence), nehmotnou substancí 
nebeské klenby a nebeských t les zapl ující nebeský prostor. U Aristotela byl „pátý element“ 
(quintessence) -éter základním kamenem jeho kosmologie, substancí všeho „nebeského sv ta“ 
(nebeských t les a jejich „sfér“). Dále bylo uvedeno, že pro éter je typický pouze jeden druh pohybu 
-prostorový pohyb v kruhu (poznámka: viz ve zpráv  pohyb ve spirále) na rozdíl od ty  živl  
(zem , ohe , vzduch, voda) „pozemského sv ta“, které podléhají „vzniku a zni ení“ (cyklické 
vzájemné p em ) a je pro n  naopak typickou vlastností p ímo arý pohyb.  
(Literatura: Filosofický encyklopedický slovník. Hl. redaktor L. F. Ili jev, P. N. Fedoseev, S. M. Kovaljev, V.G. 
Panov – M.: Sov tská encyklopedie, 1983).  
Jednou z nejvlivn jších antických filosofických škol byla škola stoicismu, která se pozd ji stala 
populární i v ím . Hlavní zam ení dané školy byla fyzika (filozofie p írody), logika a etika 
(filosofie ducha). Fyzika se zakládala na filozofických dílech Aristotela a kosmologii Hérakleita. 
Stoici pojmenovali nejjemn jší prap vodní substanci pneuma, ze které se skládá vše, a která ve 
všem p sobí. Podle jejich u ení se po „sv tovém požáru“ všechno stává touto substancí. Pneuma 
byla považována za nejjemn jší substanci, „dech života“, životní sílu, která prostupuje vesmírem a 
spojuje ho v jeden celistvý organismus. Podle jejich u ení má pneumatický systém své vlastní ídící 
centrum „vedoucí úsek“, které je v éteru (poznámka: viz dále o reálných (stacionárních) áste kách 
Po).  
Zajímavé je, že pneuma p vodn  v tin  znamená „vanutí“, tj. prvotní impuls (poznámka: viz dále 
o prvotním impulsu - proces ezoosmózy). V kosmologii starov ku z prvotního impulsu jako procesu 
se zrodí pohyblivá substance, tj. za íná první pohyb. Proto se slovo „pneuma“ také p ekládalo jako 
„ho ící éter“, tedy energie éteru. Pozd ji se pojem „pneuma“ p ekládal jako „dech“, potom – „duch“ 
odvozený od „vanout“, „dýchat“. Nyní je pojem „pneuma“ nap íklad v náboženství spojován se 
sférou ducha. V k es anské teologii lze nalézt takové pojmy jako „pneuma hagion“, což znamená 
Duch Svatý a také u ení o Svatém Duchu – pneumatologie.  
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Gnosticismus a Hermetismus popsal pneuma jako „prost edníka“: v kosmu -mezi sv tlem a tmou, 
vyššími a nižšími úrovn mi sv ta a v lov ku -mezi t lem a duší (vzdušný obal duše). Gnostikové 
nazývali lidi, kte í byli pod vedením božského pneuma – „pneumatiky“, na rozdíl od lidí, kte í byli 
pod vládou hmoty. V magických papyrech a u alchymist  byla pneuma charakterizována jako 
skrytá a tajemná síla, jejíž ovládání umož ovalo dosažení ur itých cíl , nap íklad dávala sílu 
prom nit jakýkoli kov ve zlato. Neoplatonisté považovali pneuma za prost edníka mezi hmotným a 
nehmotným sv tem, za obal duše, který ji chrání p ed zne išt ním p i dotyku s t lem a p ed p ímým 
kontaktem s hmotným sv tem p i vnímání na úrovni pocit  („duše vnímá otisky t l na 
pneumatickém obalu“). (poznámka: viz v knize AllatRa pojetí o sub-osobnostech). 
 

„Zdá se, že název [prvního t lesa], který se dochoval z dob našich p edk , až do 
sou asnosti vypovídá o tom, že se i oni drželi [v tomto ohledu] stejné hypotézy jako my. Z toho je 
možné vyvodit záv r, že stejné podn ty k nám p icházejí opakovan , ne jednou, ne dvakrát, ale 
nekone  mnohokrát. To je také d vod domnívat se, že první t leso je odlišné od zem , ohn , 
vzduchu a vody a je ozna eno jako horní místo, „éter“ (aithsr). Tedy název, který mu stanovili s 
ohledem na skute nost, že „vždy b ží“ (aei thein) v pokra ování v ného asu.“  
Literatura: Aristoteles. O nebi. Kniha 1. P eklad A. V. Lebedeva. 

 
(Literatura: Filosofický encyklopedický slovník. Hl. redaktor L. F. Ili jev, P. N. Fedoseev, S. M. Kovaljev, V. G. 
Panov – M.: Sov tská encyklopedie, 1983; Leisegang H., Pneuma Hagion. Der es Geistbegriffs 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 legendách o bozích. Podle staro ecké mytologie byl Éter synem 
prvotní v né tmy Ereba (název se p ekládá z tiny jako „tma“) a bohyn  Nyx (z eckého „nyx“ 
znamená „noc“). V ilo se, že Nyx je jedna z hlavních potencí tvo ící vesmír a její obydlí je 
umíst no v propasti Tartaru. Éter byl p edstavován jako ho ící vzduch, ve kterém se to í hv zdy a 
žijí bohové (poznámka: viz dále téma o ezoosmické membrán ). V dávných dobách byl éter chápán 
jako to, co odd luje nekone ný sv t boha od do asného a hmotného sv ta. V ilo se, že skrze éter 
prosakovala síla, která vytvá ela a spoušt la všechno viditelné i neviditelné v tomto hmotném sv , 
a také to, co lidé nazývají „životem“. Díky znalostem uvedeným v PRAP VODNÍ FYZICE 
ALLATRA se tyto informace už nezdají legendami. Znalost základních informací dává jasné 
pochopení toho, že to jsou p irozené procesy tvo ící základ vesmíru. 
Znalosti o univerzálním, všeprostupujícím éteru jako o nosi i jakýchkoli interakcí v hmotném sv , 
byly uchovány i v následujících obdobích. Tém  každý, kdo se zajímal o starov ké znalosti z 
oblasti ned litelných elementárních ástic – atom , narazil i na informace o nevy erpatelném zdroji 
energie -éteru, kterou chápal v souladu pro svoji dobu typickým dominantním pohledem na sv t. 
Byly jimi Giordano Bruno, René Descartes, Christian Huygens, Isaac Newton, Leonard Euler, 
Michail Lomonosov, Dmitrij Mend lejev, a mnozí další. 
Nap íklad fyzik a matematik René Descartes popisuje ve svém slavném díle „Dioptrika“ („La Di-
optrique“, 1637) ideu éteru jako nosi e sv tla. Christian Huygens ve své práci „Traktát o sv tle“ 
(«Trait de la lumiere», 1690) popisuje vlnovou teorii sv tla, která vyjad uje klí ovou myšlenku: 
sv telné vlny jsou pružné impulzy v éteru. Isaac Newton (1642-1727) ve svém hlavním díle 
„Matematické základy p írodní filozofie“ („Philosophia Naturalis Principia Mathematica“, 1687), 
ve kterém se pokusil shrnout výsledky výzkum  svých p edch dc , také zmi uje o t chto 
znalostech známých už ve starov ku. A to zejména o okamžitém p sobení jednoho t lesa na druhé 
na dálku prost ednictvím prázdného prostoru bez pomoci hmoty. Tuto informaci Newton p edložil 
jako jeho vlastní ideu p sobení na dálku. Také ve svém výkladu neopomenul zmínit prap vodní 
znalosti o „prvotním impulsu“ v souvislosti s p edstavou božského p vodu sv ta. Velký matematik, 
inženýr a fyzik XVIII. století, který zásadn  napomohl k rozvoji t chto v d -akademik Leonhard 
Euler ( 1707-1783) ve svých dílech popisuje, že všechny optické, elektrické, magnetické a jiné jevy 
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se dají vysv tlit jako výsledek interakcí „hrubé“ hmoty a „jemné“ substance (mén  hustá, ale více 
pružná) -éteru. V té dob  známé jevy se snažil vysv tlit vibracemi éteru. 
V XVIII., XIX. a dokonce i na po átku XX. století, v období rychlého rozvoje experimentální v dy 
(její výsledky moderní v da používá dodnes) byl éter jedním z úst edních témat diskusí fyzik , 
matematik , chemik  a výzkumných pracovník  z jiných obor . O sv tovém éteru mluvilo a psalo 
mnoho vynikajících v dc . Nap íklad anglický fyzik a matematik James Maxwell (1831 -1879) -
jeden ze zakladatel  statistické fyziky a zakladatel klasické elektrodynamiky. Díky modelovým 

edstavám o éteru a p ítomnosti pradávných znalostí o tomto konkrétním sv tovém prost edí, 
išel na teorii elektromagnetického pole. Maxwell v il, že nap tí elektrického pole je spojeno s 

pružným nap tím v éteru a magnetická indukce souvisí s jeho pohybem v podob  víru. V „Pojed-
nání o elekt in  a magnetismu“ („A Treatise on Electricity and Magnetism”, 1873) napsal 
následující: „Nyní nem žeme pochopit pohyb (pozn.: interakce) v ase jinak, než jako let hmotné 
substance skrze prostor nebo jako stav pohybu nebo nap tí v prost edí, které už existuje v 
prostoru… Ve skute nosti, pokud se energie nep enáší z jednoho t lesa do druhého v ase, 
musí existovat prost edí nebo látka, ve kterém se tato energie nachází poté, co opustila jedno 

leso a ješt  nedosáhla druhého… Proto všechny tyto teorie (pozn.: vlnové interakce a 
elektromagnetismus) vedou k pochopení prost edí, ve kterém toto ší ení probíhá. A pokud p ijmeme 
toto prost edí jako hypotézu, myslím, že by m lo zaujímat významné místo v našem výzkumu, 

edevším ve snaze vytvo it si p edstavy jeho p sobení ve všech jejích detailech, což je i mým 
prvo adým cílem v tomto pojednání.“ 
Problematikou éteru se zaobírali i další v dci. Kup íkladu anglický fyzik a chemik Michael Faraday 
(1791-1867), zakladatel moderního pojetí „silového pole“ v elektrodynamice, autor ady 
významných objev , v etn  zákona elektromagnetické indukce, zákona elektrolýzy, atd., n mecký 
fyzik Heinrich Hertz (1857-1894), jeden ze zakladatel  elektrodynamiky, který experimentáln  
potvrdil existenci elektromagnetických vln (díky jeho práci a práci jeho koleg  následn  vzniklo 
rádio), dále nap íklad holandský fyzik Hendrik Lorentz (1853-1928), jehož významné práce jsou 
zam eny na elektrodynamiku, statistickou fyziku, optiku, teorii zá ení a atomovou fyziku. Ten 
spojil koncepci nep etržitého elektromagnetického pole s pojmem diskrétních elektrických náboj , 
které jsou sou ástí hmoty. Nebo slavný francouzský matematik, fyzik, astronom a filozof Jules 
Henri Poincaré (1854-1912), který použil ve svých dílech koncepci o sv tovém éteru a poukázal na 
to, že jej (éter) nikdy nebudeme schopni detekovat experimentální cestou, jak se tvrdilo už ve 
starov ku. V dávných dobách se sice poukazovalo na to, že tato substance je pro lidi nedostupná, na 
druhou stranu se ale upozor ovalo na to, že pokud známe její podstatu, je možné získat 
nevy erpatelný zdroj síly (energie). Tato informace se stala p edm tem pozornosti politických a 
náboženských v dc  a bohatých lidí r zných epoch, kte í do t chto studií náruživ  zapojovali 
nejlepší mozky své doby, financovali jejich výzkumy, motivovali nebo alespo  nebránili slavným 

dc m, aby zkoumali otázky týkající se éteru. 
V období nových objev  ve fyzice bylo toto všudyp ítomné prost edí vnímáno jako základ základ  
stejn  jako v dávných dobách. Krom  toho se ve sv tle nových chápání té doby éter také posuzoval 
jako nosi  sv tla a elektromagnetických interakcí. Došlo se k záv ru, že práv  éter napomáhá 

enosu elektromagnetického zá ení, díky kterému rovn ž vznikl dnes b žn  užívaný výraz „vysílat 
z rozhlasového éteru“. Byla to doba velkých objev  ve fyzice. Jak uvád jí lidé té doby: „Nápady 
doslova kroužily ve vzduchu“. Všechny tyto fundamentální objevy se rychle rozvíjely a získávaly 
významná experimentální potvrzení, až do ur ité doby… 
Ne ekan  na za átku XX. století byly všechny výzkumy o éteru p erušeny. Mnohým v dc m, kte í 
obhajovali teorii éteru, bylo zastaveno financování, byly jim vytvá eny r zné um lé p ekážky, jako 
nap íklad uzav ení laborato í a snižování po  v deckých pracovník , což m lo za následek potíže 

i hledání nového zam stnání propušt ných v dc , atd. Zárove  s tím za ala v médiích masivní 
diskreditace éteru, jako jednoho ze základních pojm  teoretické fyziky. Pro  se výzkum ohledn  
éteru, na jehož základ  slavní v dci XIX. století vybudovali jejich základní teorie a získali opravdu 

evratné experimentální údaje o unikátní podstat  elektromagnetismu, náhle p erušil? A pro  se 
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následn  fyzikové, kte í se t eba jen zmínili o éteru v rozhovoru s kolegy, ozna ovali za lhá e a 
jejich teorie za bláboly, bez ohledu na jejich v decké zásluhy i p esto, že jejich úvahy byly správné? 
Co se v té dob  skute  stalo? 
„Viníkem“ toho všeho byl pravd podobn  slavný srbský fyzik, pr kopník elekt iny vysokého 
nap tí, talentovaný inženýr a vynálezce Nikola Tesla, který našel zp sob, jak experimentáln  
získávat nevy erpatelnou energii z éteru. Jeho specializací byla elektrotechnika a hlavním 

deckým zájmem byla studie týkající se generování a bezdrátového p enosu energie na dálku. Ne 
náhodou p edstavovaly jeho nápady, na první pohled, neskute nou realitu pro lidstvo. Nap íklad 
bezdrátové no ní osv tlení lodí, srovnatelné s denním sv tlem, které plují v oceánu pomocí volné 
energie odebírané z atmosféry (p esn ji z éteru). Pokud by byly tyto vynálezy uvedeny do praxe, 
poskytly by možnost pochopit mnohé události a tajemství starov ku, fakt  zjišt ných v pr hu 
archeologických výzkum  a objev , které nezapadají do rámce tradi ního vysv tlení historie, života 
a technologických výdobytk  dávných lidí. To by dalo odpov di na mnohé otázky. Nap íklad, jak 
sta í Egyp ané realizovali výstavbu a dekorace uvnit  pyramid, aniž by používali metody osv tlení 
známé moderním lidem? Díky jaké síle dávní lidé mohli ovliv ovat gravitaci a p esouvat megality a 
budovat z nich celá m sta? K emu byly ur eny „kosmodromy“, jako nap íklad starov ká terasa 
Baalbek v Libanonu? Odkud m li p edkové afrického kmene Dogon  p esné informace o hv zd  
Sirius a jejím systému a jaký zdroj energie je nutný k tomu, aby bylo možné dolet t (bezpe ) na 
kosmické lodi k této nebo jiným hv zdám? 
Tesla dosáhl vynikajících výsledk  ve svých výzkumech a snil o tom, že jeho vynálezy a volná 
energie budou k dispozici všem lidem, což by p irozen  zna  usnadnilo a zjednodušilo život 
celého lidstva a p ivedlo civilizaci na novou úrove  technologického vývoje. Ale problém byl v 
tom, že financování jeho myšlenek, výzkum a provoz laborato e se uskute oval prost ednictvím 
pen z amerických pr myslník , kte í m li jiný pohled na sv t a jiné cíle. Jejich zám rem nebyla 
bezplatná distribuce energie pro všechny a vytvo ení duchovní a morální sv tové spole nosti, ale 
ist  obchodní zájmy a formování konzumní spole nosti, ve které by oni a jejich potomci m li nad 

lidmi neomezenou moc. Ne náhodou se léta 1895-1904 nazývají obdobím revolu ních zm n ve 
fyzice. Léta 1892 až 1905 považujeme za vrchol nejvýznamn jších objev  Tesly. Nicmén  jeho 
„strategická chyba“ spo ívala v tom, že prvním, komu ukázal svoje nejd ležit jší objevy, byli ti, 
kte í sloužili zám ru vytvo ení konzumní spole nosti. Tyto vynálezy a s nimi související možné 

sledky a vyhlídky pro lidstvo natolik šokovaly americké finan níky a pr myslníky, že z obavy o 
ztrátu svých p íjm  a moci nad lidmi, podnikli nejen okamžité a zásadní kroky, které vedly nejen k 
náhlému zastavení financování projekt  Tesly, ale také ud laly vše pro to, aby takový pojem jako 
éter „jednou provždy“ zmizel z fundamentální nauky -fyziky. P íb h Nikoly Tesly není ur it  
jediný. Podobné vynálezy mohl vytvo it kdokoli jiný, nebo  v da té doby se skute  p iblížila k 
významnému milníku, který otevíral fantastické vyhlídky pro lidskou civilizaci. Ale tento konkrétní 

íb h se bohužel odrazil na v  obecn  jako celku a co je nejd ležit jší – na její budoucnosti. 
Nikola Tesla tak nev domky zmrazil, na celé století, výzkum otázky získání volné energie z éteru 
tím, že usp chal demonstraci revolu ní technologie t m, kte í by kv li epochálnímu vynálezu mohli 

ijít o spoustu pen z, moc nad lidmi a „sv tovou nadvládu“. 
Od roku 1905 se v oblasti v dy za alo cílev domé ni ení teorie o éteru. Ne náhodou se rok 1905 za-
psal do historie fyziky jako „Rok zázrak “ (v latin  Annus mirabilis; zajímavý fakt pro lidi, kte í 
znají: v anglické literatu e název „Annus mirabilis“ se v tšinou používá ve vztahu k roku 1666). V 

sledku nekalých praktik sv tových pr myslník  a magnát  urychlen  kandiduje na v decký 
Olymp sv tového významu ada „osobností“, jejichž jména se za ínají propagovat po celém sv  a 
oni na oplátku za ínají zam ovat pojetí o éteru a odvád t výzkum ve fyzice jiným sm rem. 
Nap íklad v roce 1905 všem známý, tehdy 26 – ti letý Albert Einstein (v té dob  už švýcarský 
ob an, len patentového ú adu), zve ej uje ty i lánky ohledn  nejd ležit jších sm , které byly v 
centru pozornosti fyzik  po celém sv . Mezi nimi nap íklad práci „K elektrodynamice 
pohybujících se t les“ („Zur Elektrodynamik bewegter Körper“, 1905), kde Einstein p edstavuje 
speciální teorii relativity. P emž se jeho práce publikují v prestižním fyzikálním asopise N mec-
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ka „Anály fyziky“ («Annalen der Physik»). V té dob  byla elektrodynamika velmi populárním 
tématem a p itahovala pozornost mnoha lidí a to zejména z d vodu teoretických a experimentálních 
objev  Nikoly Tesly a ady významných u enc  té doby p sobících v oblasti elekt iny a 
magnetismu.  
Speciální Einsteinova teorie relativity obsahovala ezkoumání p edstav o asu a prostoru ve fyzice. 
Jeho názory byly prezentovány jako, do zna né míry „nezávislé“ na tehdejších teoriích, které se 
zakládaly na teorii o éteru. Nap íklad, 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 p evád la z dynamiky do kinematiky a eliminovala pojem éteru. Mladý v dec za al 
tvrdit, že všechno, co bylo považováno za vlastnosti éteru je „ve skute nosti“ projevem 
objektivních vlastností prostoru a asu a obecn  není vhodné zahrnovat pojem éteru jen pro to, aby 
bylo možné prokázat nemožnost jeho pozorování. Jinak eno, Einstein znehodnotil ve svých 
dílech jak pojem éteru, tak i pojmy absolutního pohybu a absolutního asu, které se na n m 
zakládají (poznámka: Více informací o absolutním ase a pohybu v knize „Ezoosmóza“). Teorie 
relativity nebyla ve v  nic nového. Dávno p ed zve ejn ním Einsteinovy publikace zformuloval 
Henri Poincaré ve svém díle „M ení asu“ („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 t m, kte í se podíleli na zni ení tohoto pojmu v oblasti v dy na 
základ  pokyn  mocných finan ník .  
Skute nost, že se toto tajné spiknutí zám rn , systematicky a všemožnými zp soby uvád lo do 
praxe a do všech oblastí života, potvrzuje ada fakt . Na za átku se nejv tší v dci té doby vyhýbali 
otázkám vyvolaným „novou teorií“ bu  relativním ml ením, nebo se omezovali na pouhé odborné 

ipomínky typu, že t mito problémy se zabývali již d íve jiní v dci a výsledky jejich výzkumu 
byly sice platné, ale pouze za ur itých podmínek. Pozd ji se však fyzici rozd lili do dvou skupin: na 
ty, kte í byli zastánci nové teorie a ty, kte í hájili koncept o éteru. Výsledkem vzájemného štvaní 

dc  a um lého rozkolu v jejich adách, bylo oficiální prohlášení v zá í roku 1920. Na sjezdu 86. 
Kongresu Svazu n meckých p írodov dc  a léka  v Bad Nauheimu (N mecko) bylo oficiáln  
oznámeno, že takový pojem jako éter byl nakonec zrušen. as a místo nebylo vybráno náhodn  
(prvot ídní evropské st edisko Bad Nauheim, které se nachází na území Hesse, 38 km od Frankfurtu 
nad Mohanem). (Poznámka: viz informace z knihy Sensei ze Šambaly. 4. díl). dci té doby si byli 

domi, že toto tvrzení ve skute nosti zrušilo mnoho doložených teorií fyziky, bez poskytnutí 
ádných protid kaz  a vysv tlení. Prakticky se od té doby za alo ve v decké komunit  pracovat s 

na ízenými vzory od tv rc  konzumní spole nosti, kte í tak rozd lovali v dce do dvou tábor : 
„slepých“, kte í nemohou vid t zjevná fakta a „n mých“, kte í v dí, ale bojí se o tom mluvit.  
Zárove  mocná i pomocí médií soust ovali pozornost mas na tvrzení o „pravdivosti teorie rela-
tivity“ a vnucovali názor, že éter v podstat  neexistuje. Za velké podpory se popularizovaly knihy a 
vystoupení lektor , kte í hovo ili o nové teorii relativity jednostrann , z pohledu z ejmé a 
jednozna né skute nosti. To také sehrálo významnou roli p i znehodnocení znalostí o éteru. eno 
moderním jazykem -sv toví manipuláto i použili známou technologii ovliv ování mas 
prost ednictvím masmédií, jejímž výsledkem bylo zni ení ur itého ve ejného mín ní a jeho zám na 
za falešné, které je p esným opakem toho skute ného, ale je velmi výhodné pro zainteresované 
mocná e. Pozd ji se tento postup stane ve ejn  známou metodou a dostane název „Overtonova 
okna“ („Overton windows“). Její význam spo ívá ve speciálním informa ním zpracování ve ejného 

domí, po ínaje fází vnímání myšlenky jako zásadn  „nep ijatelné“ (nap íklad je v rozporu se 
spole enským uspo ádáním, starov kými znalostmi, postuláty, tradi ními postoji, etickými a 
morálními všelidskými normami) a postupn  se p esouvá až do fáze nejen ve ejn  „p ijatelné 
myšlenky“, ale dokonce až k vytvo ení nového nem nného pravidla pro spole nost na tomto 
falešném základu. (Fáze informa ního zpracování spole enského v domí podle technologie 
„Overtonova okna“: nemožnost p ijetí falešné myšlenky -radikální pohled na tuto myšlenku -mi-
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nimáln  ijatelný pohled na tuto myšlenku -maximáln  rozumný pohled na tuto myšlenku -nejpo-
pulárn jší pohled na tuto myšlenku -zavedení pravidla do života).  
Všechny tyto ot esy ve vývoji fyziky jsou smutné, ale nikoli náhodné. Toto je jen áste ný obraz 
toho, co se v té dob  globáln  odehrávalo ve ve ejném v domí pod vlivem aktivní innosti skupiny 
finan ník , kte í snili o sv tové nadvlád . Vždy  práv  tehdy ve sv  docházelo k masivnímu 
ni ení duchovna, morálky, um le se vytvá ela konzumní spole nost. Rychle se vytvá ely 
mezinárodní koncerny, nadnárodní korporace, soukromé monopoly a sv tový trh orientovaný na 
upevn ní a rozvoj idejí masové spot eby konzumní spole nosti. Ve sv tové spole nosti se formoval 
lov k-spot ebitel, jehož v domí se už od raného d tství nastavovalo na materialistické a sobecké 

vnímání sv ta, spot ebitelský postoj k životu a osobní prosp ch. Smysl života se stav l na falešném 
základ  (touha neustále zvyšovat své p íjmy a bohatství, kariérní r st, obhajování egoistických 
ambicí), který v kone ném d sledku nep inášel hledanou vnit ní svobodu a št stí. Samoz ejm , že 
toto egoistické myšlení lov ka-spot ebitele po takovém masovém zpracování v domí nep ijímalo s 
vážností znalosti minulosti, v etn  t ch, které byly d íve považovány za posvátné a chrán ny jako 

ležité pro lidstvo a p edávány z generace na generaci po tisíciletí. lov ku bylo t žké si 
edstavit, co je to absolutní prázdnota, pokud není napln na ni ím hmotným. Bylo mu t žké vyjít 

za rámec hmotného vnímání sv ta, který mu postavili jako odd lova  ve v domí, aby nepoznal více 
a nestal se náhodou dalším Teslou, Planckem nebo Maxwellem.  
V d sledku toho se výzkum vlastností éteru a vývoj této perspektivní oblasti fyziky zastavil na víc 
než století. V prioritních oblastech v dy z stalo jen to, co dávalo vojenskou p evahu a p inášelo 

íjmy oligarch m. V sou asné dob  existují poz statky minulých znalostí o éteru jen v rámci 
tradi ního výkladu v dy nebo na úrovni filosofických úvah „o primitivních znalostech minulosti“, 

etn  zkreslení a nepochopení podstaty nebo jsou azeny do kategorie „starov ké okultní inter-
pretace“.  
Co m žeme v dnešním sv  vysledovat v d sledku ztráty starobylých znalostí o nevy erpatelném 
zdroji energie (éteru, akaši, ezoosmické m ížce)? Tvrdou konkurenci p i honb  za získáním 
neobnovitelných zdroj  energií na planet , které vyústí asto až do vojenského konfliktu, expanze 
nadnárodních spole ností, bezlítostného rozd lování lidí na „vaši a naši, své a cizí“ a boje bez 
pravidel za moc na spot ebitelském trhu. Zdroje uhlovodík  se staly trumfem v politických a 
ekonomických otázkách konzumní spole nosti. Dnešní civilizace, ve které peníze masivn  ovládají 
mysl lidí, dosp la ve svém vývoji do slepé uli ky a ke globálním problém m v d sledku ztráty du-
chovních a morálních hodnot. A to vše se d je práv  te , v dob , kdy se globální p írodní katastrofy 
zrychlují, nabírají na tempu i síle a kdy jsou znalosti o éteru nezbytné pro p ežití lidstva jako 
samotný vzduch. Pomocí pen z je možné p inutit v dce ml et, ale není možné udržet nar stající 
hn v p írody!  
V dnešní spole nosti se díky médiím zako enil výraz „energetická krize“, kterým mocná i ospra-
vedl ují eskalaci mezinárodního vojenského a politického nap tí, války a r zné pokusy o zni ení 
„p ebytku“ populace. Ale jen málo lidí p emýšlí o tom, co se ve skute nosti skrývá za „ener-
getickou krizí“ a pro  byla tato myšlenka tak pevn  zakotvena do oblíbeného ve ejného mín ní jako 
standardní omluva? Koneckonc , dnes existuje ada zp sob , jak vyráb t elekt inu bez použití 
zdroj  uhlovodík . Pro  o tom oficiální zdroje ml í? Odpov di na tyto otázky p ivedou chytrého 
lov ka op t k banálnímu vysv tlení -lidskému p ání ovládat sv tovou moc nebo alespo  neztratit 

páky ízení pro ovliv ování všech možných situací na sv tovém spot ebitelském trhu. Takže 
konzumní spole nosti, kde funguje obchod „s prom nlivou lidskou tvá í“ není slu itelná s pojetím 
duchovní a tvo ivé spole nosti – všem dostupné volné energie a prap vodními znalostmi.  
Ale nyní, také díky PRAP VODNÍ FYZICE ALLATRA, mají všichni zdrav  uvažující lidé na 
celém sv  jedine nou p íležitost radikáln  oto it vektor vývoje civilizace duchovním a mravním 
sm rem (pozn.: viz kniha AllatRa) a vy ešit nejd ležit jší problém sv tové spole nosti -generování 
volné energie zdarma. P íležitosti a perspektivy, které otevírá PRAP VODNÍ FYZIKA ALLTARA 
osvobozují lov ka od materiální závislosti, tedy p ispívají k odstran ní jakéhokoli spot ebitelského 
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systému. P ivádí lidstvo na zcela novou úrove  vnímání a poznání sv ta, v deckého studia a 
praktického prozkoumání vesmíru a lov ka. 
 
ELEMENTÁRNÍ ÁSTICE 

da moderní civilizace za ala používat zam nou p edstavu o atomu, jako o nejmenší ásti che-
mického prvku již od XIX. století. V roce 1897, díky anglickému fyzikovi Josephu Johnu Thomso-
novi (1856-1940), který stanovil, že katodové paprsky jsou tvo eny proudem drobných ástic, byl 
objeven ELEKTRON -nosi  záporného elementárního elektrického náboje v atomu. V roce 1919 
anglický fyzik Ernest Rutherford (1871-1937) v d sledku studia rozpadu jádra objevil PROTON -
elementární ástici s kladným nábojem. V roce 1932 anglický fyzik James Chadwick (1891-1974) 

i studiu interakce berylia s ásticemi alfa objevil NEUTRON -elementární ástici v jádru atomu, 
který se hmotností p ibližuje k hmotnosti protonu, ale nemá elektrický náboj. Nicmén  má moderní 

da dodnes nevy ešené problémy v popisu vnit ní struktury atomového jádra. 
edpoklad o existenci FOTONU v elektromagnetickém poli byl popsán roku 1900 v práci 
meckého teoretického fyzika a zakladatele kvantové fyziky Maxe Plancka (1858-1947). V roce 

1905 Albert Einstein rozvinul Planckovu myšlenku a stanovil, že elektromagnetické zá ení (sv tlo) 
není nic jiného, než proud jednotlivých kvant (foton ). P ímý experimentální d kaz existence 
foton  byl získán americkými fyziky již v letech 1912-1915: Robertem Millikanem (1868-1953) a v 
roce 1922 Arthurem Comptonem (1892-1962). V roce 1930, švýcarský fyzik Wolfgang Pauli 
(1900-1958) postuloval existenci elementární ástice, která tém  neintegruje s hmotou, a v 
polovin  padesátých let ameri tí fyzici Frederick Reines (1918-1998) a Clyde Cowan (1919-1974) 
experimentáln  potvrdili existenci neutrální stabilní ástice-NEUTRINO. 
Od roku 1930 a prakticky až do za átku roku 1950 bylo studium elementárních ástic úzce spjato se 
studiem kosmického zá ení. Od roku 1950 až do sou asnosti se hlavním nástrojem pro výzkum 
elementárních ástic v oblasti fyziky staly urychlova e a p edm tem studia -nové elementární 
ástice, které vznikají p i srážce se substancí zrychlených proton  a elektron . Od té doby bylo 

objeveno mnoho r zných ástic, v etn  nestabilních elementárních ástic, a také velmi nestabilních 
ástic s názvem „rezonance“ (nap íklad v roce 1953 byla objevena první z nich D1 (1232)), t žké 

anti ástice (antiproton (1955), antineutrino (1956), antisigma hyperony (1960)), a tak dále. 
Neo ekávanou se pro v dce ukázala ada vlastností objevených u ástic. P i zkoumání této otázky, 
spolu s takovými charakteristikami jako elektrický náboj, moment hybnosti, atd., se musely zavést 
takové vlastnosti jako „podivnost“, „o arování“ atd. Bylo jasné, že sv t elementárních ástic podle 
svých zákonitostí, vlastností a chování je velmi odlišný od obvyklé p edstavy o n m zformované na 
základ  klasické fyziky. 
V sou asné dob  je za významný objev v oblasti fyziky ástic a fyziky vysokých energií považován 
jeden z výsledk , získaný v Evropském centru pro jaderný výzkum (CERN) za pomocí speciálního 
za ízení -urychlova e nabitých ástic (Velký hadronový urychlova ). V dci objevili ástici, 
pravd podobn  podobnou Higgsovu bosonu (boson p edpov l britský fyzik Peter Higgs (1929) -
teoreticky by m l mít kone nou hmotnost a nemít žádný spin). Ve skute nosti to, co v dci objevili, 
není žádný Higgs v boson. Tito lidé nev domky opravdu u inili d ležitý objev a nejen to. 
Experimentáln  totiž objevili jev, který je podrobn  popsán v knize „AllatRa“ (poznámka:.kniha 
„AllatRa“, str. 34, poslední odstavec)  
V sou asnosti si fyzikové jen komplikují podmínky vn jšího pozorování, ale stále jim chybí 
možnosti, jak sledovat ty nejjemn jší procesy a porozum t zákonitostem, které se vyskytují uvnit  
systému mikrosv ta. Pro spot ebitelskou spole nost je toto „chození kolem horké kaše“ typické. 
Vždy  v dci jsou nuceni doslova p ežívat v tak sobecké spole nosti a využívat své schopnosti ne 
pro blaho lidstva, ale k uspokojení n ích ambicí a studovat fyziku jen v úzkých mezích povolených 
koncepty. Moderní „fyziku vysokých energií“ v konzumní spole nosti m žeme obrazn  p irovnat k 

sobivému p edstavení pro neznalé diváky, kte í ji financují, k za ízení, které v podstat  drtí 
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obrovské kameny na malé kousky, které nazýváme elementární ástice. Ale v procesu drcení 
takového konglomerátu není možné pochopit podstatu vytvá ení zrnka písku.  
Dnes se mnoho fyzik , kte í nez stali lhostejní k problém m spole nosti, snaží op t experimentáln  
navrátit k p vodnímu bodu, na cestu vedoucí p ímo, ze které odbo ili jejich p edch dci. Chápou, že 
v d sledku klimatické situaci na Zemi spojené s globálními klimatickými zm nami životního 
prost edí je pro p ežití lidské civilizace nutný kvalitativn  nový pr lom ve fyzice založený na 
zp sobu generování volné energie, bez ohledu na vn jší podmínky a dostupnost p írodních zdroj .  
Shrneme-li výše uvedené, m žeme íci, že nová éra moderních objev  jen mírn  pootev ela klí-
ovou dírku ve dve ích do mikrosv ta, který je základem makrosv ta celého Vesmíru. To vše 

ovšem bylo omezeno pouze na malou ást pozorovaných jev  mikrosv ta. S použitím univerzálních 
klí  PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA m žete nejen široce otev ít dve e do neviditelného 
sv ta, ale i vstoupit do n j a setkat se s jeho zdrojem. Abychom pochopili zákony interakce 
mikrosv ta, pot ebujeme radikální revizi mnoha zažitých pojm  a p edstav a kvalitativn  nový 
pohled na fyziku. PRAP VODNÍ FYZIKA ALLATRA otevírá perspektivu nejen zcela jiného 
vnímání fyzikálních jev  v mikrosv , ale vysv tluje její fundamentální základy a zákony 
interakcí. 
 
LIDSKÉ VNÍMÁNÍ 
V p írod  probíhá neustálý proces pohybu a transformace hmoty na r zných úrovních své organiza-
ce, s r znými rychlostmi, fázovými stavy, za r zných fyzikálních a dalších podmínek, a tak dále. 

da dokázala, že p estože jsou tyto zm ny lidskému oku neviditelné, neznamená to ješt , že tyto 
procesy neexistují. Každá zm na v p írod  má sv j d vod. Zásadním úkolem moderní fyziky je -
odhalit prvotní p inu, která p sobí podle nem nného zákona a ur uje r znorodost následujících 
zm n v jevech a vývoji událostí. 
Sou asná fyzika je neodmysliteln  spjata s filozofií, stejn  jako tomu bylo ve starov ku a v 

ív jších dobách. S duchovními znalostmi, p esn ji -jako jejich dopln k, objas ovala lov ku 
otázky neviditelného života makro a mikrosv ta. Jednalo se zejména o znalosti týkající se zrození, 
uspo ádání a evoluce Vesmíru, opakování jeho zániku a znovuzrození, stavby viditelného a 
neviditelného sv ta. Dále se znalosti týkaly lov ka a jeho víceúrov ové konstrukce v neviditelném 
sv , jeho reálných možností spojených s hlavní silou a nejd ležit jším smyslem jeho existence – 
duchovní podstatou. Základy prap vodní fyziky byly jakýmsi vodítkem k pochopení pravého 
duchovního významu lov ka a jeho krátkodobé existence v tomto iluzorním sv . 

emýšleli jste nad tím, pro  byl v moderní spole nosti p vodní duchovní pohled na sv t a 
skute nou povahu lov ka zni en a nahrazen filozofickými materialistickými názory? Pro  je 
dodnes vysv tlení v deckého obrazu sv ta postaveno na moderních filozofických názorech 
(materialistických p edstav o obecných zásadách a zákonech uspo ádání Vesmíru)? Tedy, že se 
otázky o zrození a vývoji vesmíru, o vzniku prostoru a asu, o elementárních ásticích, mikrosv  a 
vzniku a vývoji života projednávají hypoteticky, na úrovni stávajících v deckých znalostí a 

edpoklad ? Vždy  stejné otázky m žeme nalézt již ve starov kých duchovních pojednáních 
národ  sv ta, jako st žejní dopln k znalostí o lov ku, smyslu jeho existence a d ležitosti duchovní 
transformace. Opomeneme-li otázku, jak a od koho mohli lidé v dávných dobách získat tyto 
unikátní znalosti o neviditelném mikro a makrosv tu, zajímavým faktem z stává, že je lov k jako 
biologická bytost (jako obyvatel trojrozm rného sv ta) ve svém vnímání (a následn  i v poznávání) 
okolní reality velmi omezený. Vždy  pokud se mu ne ekne o jevech, které existují mimo viditelný 
sv t a následn  se nenau í, jak s nimi zacházet, sám na to nep ijde. P íkladem jsou tak zvaní ferální 
lidé (vyr stali v izolaci od lidské spole nosti, mezi zví aty) nebo d ti, které byly od útlého v ku z 

jakého d vodu spole ensky izolovány od kontaktu s lidmi a tím pádem nem ly možnost získat 
znalosti a sociální zkušenosti. Takové p íklady jsou psycholog m a sociolog m dob e známy. 
Jak se vlastn  formuje edstava lov ka o sv , o sob  a svém život ? Jak se formuje jeho 
vnímání a jaké informace tvo í základ jeho pohledu na sv t ( emu v í)? Co nazývá „realitou“ a 
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jaký je sv t doopravdy? Podíváme-li se na tyto otázky z hlediska fyziky, lov k je velmi omezen v 
svém vnímání sv ta, ve vnímání rozsáhlého oceánu fyzikálních polí, širokého spektra 
elektromagnetických vln r zných frekvencí a celé té variability všemožných forem života a 

írodních jev , které existují v hmotném sv . Jako pozorovatel je uzav en v systému 
trojrozm rného vnímání a má možnost poznat jen jeho velmi malou ást pomocí svého t la, p esn ji 
prost ednictvím smysl . A jaké jsou hranice možností našich orgán  vnímání? Vezmeme 
jednoduchý p íklad -o i. Hlavní informace o okolním sv  p ichází prost ednictvím optického 
kanálu. Pro lidské o i viditelnou ástí spektra je elektromagnetická vlnová délka od 400 do 760 
nanometr . Všechno, co leží mimo tento rozm r, lov k nevidí a proto se v jeho mozku neodráží 
skute nost, která leží mimo tento rozsah vlnových délek. Totéž platí i pro zvuk, který lov k slyší 
pouze v rozsahu 16 až 20 kHz (pro srovnání, sluch n kterých zví at pokrývá rozsah až do 200 kHz, 
u hmyzu -až do 500 kHz). Orgány vnímání poskytují jen velmi málo informací o okolním sv , 
skrze které lov k dostává mylnou p edstavu, a to nejen o prostorovém uspo ádání vn jší reality, 
ale i o statice (nem nnosti) mnoha viditelných objekt , ímž se u n j následn  vytvá í jakási iluze 
vnímání. Ve skute nosti neexistuje žádný hmotný objekt, který by se nacházel v absolutním klidu, 
nebo  vše se nachází v pohybu a to jak v mikro-, tak i makrosv .  
Lidské t lo je chemická továrna, která vyrábí a spot ebovává energii a m že existovat pouze v 

ítomnosti ady konkrétních podmínek, nap íklad v ur itém gravita ním poli, za pomoci vzduchu, 
vody, živin pot ebných k udržení organizmu a tak dále. Jedná se o složitý biofyzikální objekt, který 
je schopen transformovat obdržené r znorodé informace na elektrické signály (nervové impulsy), 
které snímá a zpracovává centrální nervový systém. V t le pr rného dosp lého lov ka se jen na 
biochemických procesech organismu podílejí triliony (!) nejmenších živých mikro-objekt , p esn ji 
živých systém  -bun k, které podporují život tohoto složitého systému, neustále na sebe vzájemn  

sobí a p izp sobují se m nícím se podmínkám. Ale všechny tyto bu ky jsou složeny z 
elementárních ástic, které na úrovni kvantové fyziky existují podle zcela odlišných zákon  (na 
rozdíl od zákon  klasické fyziky), podle kterých je základem všeho energie a informace. Jinými 
slovy -chemie viditelného sv ta je založena na fyzice neviditelného sv ta.  
Obecn  vzato, lov k disponuje subjektivním vnímáním skute nosti. Lidský mozek, i p es jeho 
složitost, je podstatn  omezen ve svých schopnostech a m že fungovat pouze za ur itých podmínek. 
Informace o okolním sv  je jedincem vnímána s asovým zpožd ním a prostorovou deformací. 
Nap íklad prostorové zkreslení vnímání m že být zp sobeno r znou rychlostí pr chodu zvukových 
(mechanických) a sv telných (elektromagnetických) vln skrze r zná prost edí, materiál, v d sledku 
disperze, reflexe a skládání vln. To znamená, že lov k nedostává celistvou, ale fragmentární, 
nekompletní informaci. Model vnímání okolního sv ta je velmi subjektivní. lov k poznává okolní 
skute nost s pomocí v domí, prost ednictvím získaných asociací vycházejících z trojrozm rného 
sv ta. Jinými slovy, všechny procesy a jevy „m í“ trojrozm rností a hledá podobnosti. Proto 

domí, které je nalad no na každodenní šablonové vnímání sv ta mnohé p ehlíží v d sledku nepo-
chopení jemu neznámých proces  a jev . Šablonové vnímání lov ka konzumní spole nosti s 
materialistickým zp sobem myšlení je vyjád eno ve slovech biblické postavy nev ícího Tomáše: 
„Dokud neuvidím, neuv ím“. Zajímavá je však reakce na tento výrok p edstavitelem duchovního 
spole enství (Ježíše): „Blaženi jsou ti, kte í nevid li a uv ili!“ Z hlediska PRAP VODNÍ 
FYZIKY ALLATRA je tento výrok více než st žejní, protože se týká nejen duchovního života lidí, 
ale i globálních proces  probíhajících v mikrosv  na úrovni ezoosmické m ížky (Poznámka: viz 
dále ve zpráv  téma „Ezoosmická m ižka“). 
Pokud se podíváme na tuto otázku z hlediska kvantové fyziky, lov k žije v systému iluzí. 
Podíváme-li se na otázku – co brání lov ku pochopit a uv domit si iluzorní povahu sv ta -z 
pohledu duchovních znalostí, je to jen negativní kvalita jeho v domí, pýcha. Tedy „cukr a bi “ 
rozumného materiálního systému, který d lá z lov ka nejen otroka svých p ání, ale „dojnou 
krávou“ pro sv j systém, mrtvolu ješt  za života. Ne náhodou, když sta í mudrcové p edávali 
znalosti p edchozích generací, zd raz ovali, že všechno, co lov k vnímá ve viditelném sv , není 
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vlastn  realita a že má p íležitost k rozvoji jiného vnímání, které je kvalitativn  odlišné od 
klamného a iluzorního vnímání skute nosti, kterou vnucuje materiální systém. 
V d sledku t chto okolností nelze spolehliv  a p esn  hovo it o složitých procesech fungování 
hmotného sv ta Vesmíru, které jsou nad rámec omezeného vnímání lov ka jako obyvatele 
trojrozm rného sv ta. Nicmén  znalosti p izp sobené lidskému chápání již existují od starov ku. 
Podle starých pojednání byly tyto znalosti považovány za posvátné a starostliv  se p edávaly z 
generace na generaci. Je z ejmé, že byly ur eny k tomu, aby lov k poznával sv t a mohl mnohem 
více porozum t sám sob , své pravé p irozenosti, duchovnímu smyslu života a byl schopen použít 
tyto dodate né znalosti o neviditelných procesech hmotného sv ta výlu  k dosažení své duchovní 
transformace. 
Mnoho starov kých znalostí se p edávalo z generace na generaci v asociativní form , která je 
srozumitelná pro vnímání v tšiny lidí, kte í žili v té i oné dob  v r zných ástech sv ta. Dnes se v 
kvantové fyzice úsp šn  využívá analogie, díky které se vytvá ejí abstraktní teorie a r zné modely, 
pomocí nichž se díky asociativním srovnáním vysv tlují ve ejnosti ve srozumitelné podob  procesy 
neviditelného sv ta nep ístupné pro vizuální vnímání lov ka. P emž platí, ím širší asociativní 
soubor, kterým disponují v dci, tím srozumiteln jší teorie pro lidi moderní civilizace. 
Ve starých dobách se znalosti p edávaly pomocí analogií, které byly srozumitelné a blízké lidem té 
doby a daného území. Nap íklad pro národnosti, které žijí na b ehu mo e nebo oceánu, se jako 
analogie pro vysv tlení znalostí o Vesmíru a neviditelném sv  využívaly procesy 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 zem lstvím, 
rozvojem a r stem rostlin a strom , a s vlastnostmi a návyky zví at. Ale pro v tšinu lidí byly 
nejvíce srozumitelnými p íklady z každodenního života spojené s životem komunity a lidskými 
vztahy. Když lov k ovládá prap vodní znalosti, všechny tyto paralely lze snadno vypozorovat v 
kulturách r zných národ . 
Podle údaj , které se dochovaly až do naší doby, existují dva hlavní d vody, pro  se starov ké 
znalosti o makro- a mikrosv  uvád ly jako dopln k k duchovním znalostem. Prvním d vodem 
bylo, aby si lov k uv domil hlavní smysl svého pomíjivého života, který spo ívá v duchovní 
transformaci. Druhým d vodem bylo, aby lov k u inil svoji v domou a zralou volbu mezi v jeho 
život  dominujícími materiálními nebo duchovními hodnotami (v pojetí dominantního osobního 
sv tonázoru a hlavního cíle života). Aby lov k mohl plnohodnotn  u init svoji volbu, m l by si být 

dom nebezpe í, zvláštností a šablonového chování neviditelného sv ta materiálního 
„inteligentního systému“, ve kterém do asn  existuje on jako Osobnost a jeho t lo (poznámka: více 
informací v knize AllatRa). 
Bohužel pozd ji, kv li nedostatku pochopení starov kých informací, došlo asem ke ztrát  hlavních 
klí  k jejich dešifrování, znalosti o procesech makro a mikrosv ta se za aly vykládat jinak a to v 
doslovném smyslu výše uvedených p íklad , tj. v primitivním sm ru myšlení. Dnes, díky moderním 

dc m, kte í se nep edpojat  dívají na tuto otázku, bylo shromážd no velké množství 
kulturologických materiál  z celého sv ta. Tyto materiály nasv ují tomu, že ve své podstat  
stejné sakrální znalosti byly známy lidem na r zných kontinentech a v r zných dobách. Takže dnes, 
s ohledem na bohaté kulturní a duchovní d dictví lidské civilizace a pomocí klí  -základ  
PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA, má lidstvo možnost nejen pochopit svoji prap vodní 
minulost, ale také zm nit svoji budoucnost. 
Je t eba zd raznit, že pokud lov k se zvídavým rozumem, se svobodnou myslí nezanesenou 
šablonami ve ejn  uznávaných „rámcových autorit“, za ne studovat a snažit se d kladn  ve všem 
vyznat z pozice znalostí prap vodní fyziky a bohatého duchovního a kulturního d dictví lidské 
civilizace, potom za ne hluboce chápat a duchovn  poznávat sám sebe. Krom  toho pochopí 
skute né p iny dnešní duchovní a morální sv tové krize a d vody pro vytvo ení um lých 
podmínek, které vedou k destabilizaci stavu lov ka a moderní spole nosti. Ale co je nejd ležit jší, 
v d sledku takového hlubokého poznání si lov k uv domí, jakým zp sobem m že nejen radikáln  
zm nit situaci, ale také jak p ejít na zcela novou evolu ní úrove  vývoje jak sebe, tak i spole nosti 
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jako celku. A to jak z hlediska vývoje civilizace v souladu s prap vodním duchovním sm rem, tak i 
v plánu epochální transformace v dy a dosáhnout tak fantastických výšin technologického pokroku. 
Jak se íká, všechno nové je dob e zapomenuté staré. 
 
O NEHMOTNÉ PODSTAT  
Stejn  jako v dávných u eních Východu, tak se i v rané historické podob  staro eckého atomismu 
vyskytovalo pojetí nehmotné podstaty existující mimo prostor a as. To do zna né míry 
vysv tlovalo chování a vlastnosti hmotného sv ta a umož ovalo pochopit zákony interakce hmoty a 
principy jejího ízení. Za átkem XIX. století byly z ve ejn  p ístupných znalostí zám rn  
odstran ny anebo d kladn  pozm ny všechny starov ké zmínky o nehmotné podstat . V 

sledku toho byly následující generace vychovávány výhradn  na dominanci materialistického 
sv tonázoru, se sobeckým a spot ebitelským myšlením a zúženým vnímáním reality. Výsledkem je, 
že má dnes lidstvo spoustu problém , v etn  problém  v decké povahy, kterým by se mohlo 
vyhnout. Nap íklad ve fyzice je problémem takzvaná „krize fyziky elementárních ástic“. To 
znamená, že i když se dnes lidstvo, díky fyzice vysokých energií setkalo s neobvyklými jevy 
mikrosv ta, r znorodými vznikajícími a mizejícími ásticemi a vzájemnou p em nou hmoty na 
energii, tak se díky absenci znalostí o nehmotné podstat  musí zastavit na prahu nepochopení t chto 
globálních proces  a jejich uv dom ní z pozice Pozorovatele mimo systém. 
 
DEFINICE PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA 
Tudíž, co je základem jednoty hmotného sv ta a ur uje rozmanitost jeho zm n? Dávno ztraceným 
klí em, který otevírá tajemství opravdové fyziky mikrosv ta, jsou pojmy jako EZOOSMÓZA a 
EZOOSMICKÁ M ÍŽKA. Dávají ucelený obraz o procesech, které probíhají ve vesmíru, o 
diskrétní struktu e hmoty, o funkcích ned litelných a vzniku d litelných ástic, pochopení základ  
jejich interakce a možnosti získání volné energie z nevy erpatelného zdroje. Jedná se o asem 
ztracené znalosti, kolem kterých se vytvá ely r zné kosmologické mýty, náboženská dogmata, 
filozofické školy a tak dále. Do sou asného tisíciletí se zachovaly jen dozvuky minulých znalostí o 

chto neviditelných procesech (nap íklad v starov kých indických pojednáních -pojem „akaša“ 
(„nekon ící zá ení“, osv tlený prostor), ve starov ké ecké literatu e – pojem „éter“ („horní, istá, 
pr svitná, zá ivá vrstva vzduchu, stanovišt  boh “)), které byly bohužel opakovan  zkomplikovány 
nepochopením skute né povahy t chto proces . 
Co je to ezoosmóza a ezoosmická m ížka? Známé je tvrzení Poincarého (na základ  starých 
pramen ) o nehybném éteru a o tom, že ho nikdy nebudeme schopni poznat experimentáln . To ale 
neznamená, že éter není. To znamená, že je nep ístupný pro vnímání lov ka jako pozorovatele 
trojrozm rné dimenze. V dávných dobách se zd raz ovalo, že tento základ hmotného sv ta je 
skute  nehybný, nedostupný lidem, a že tuto substanci nem že lov k hmatateln  cítit, vid t, ani 
slyšet, nebo  z ní vychází neslyšitelný Zvuk. Nicmén  se uvád lo, že pokud budeme znát jeho 
uspo ádání, m že nám být velkým p ínosem pro svoji nevy erpatelnou sílu a m žeme se nau it 
ovládat neviditelné jevy, které nejsou p ístupné lidskému oku.  
Pro lepší podmín né pochopení podstaty proces , které jsou základem prvotních jev , uvedeme 
adu vysv tlení PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA. Je t eba vzít v úvahu, že tato vysv tlení jsou 

zjednodušená a p izp sobená pro pochopení širokého okruhu zainteresované progresivní 
spole nosti. Vzhledem k této skute nosti a pro srozumitelnost t chto znalostí, je ve zpráv  
vynecháno mnoho fyzikálních, matematických a technických podrobností, údaje o t chto 
provedených experimentech a v decké definice, které jsou srozumitelné pouze úzkému okruhu 
odborník  z oblasti p írodních v d. Také byl vynechán popis výsledk  dosažených p i zlepšování 
metodologie a nástroj  výzkumu, studia struktury a prognózování vlastností objekt  mikrosv ta a 

decká vysv tlení vztahující se k p ehodnocení oblastí fyziky, p edevším kvantové mechaniky, 
kvantové statistiky a kvantové teorie pole. Nicmén , spolu s vysv tlením základních princip  a 
koncept  PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA, je uvedeno mnoho analogií t chto pojetí a proces  
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které byly používány v dávných pojednáních r zných kultur a národ  sv ta. Také zde nalezneme 
specifické výpo ty, vysv tlující diagramy, infografiky, tabulky a vzorce, které jsou uvedeny v 

ístupné form  a jsou ur eny pro matematické a fyzikální výpo ty a pro nezávislé ov ení po-
skytnutých informací širokým okruhem zainteresované ve ejnosti. 
 
EZOOSMICKÁ M ÍŽKA 
Základem hmotného Vesmíru je zvláštní „prostorový skelet“, nehmotná struktura -EZOOSMICKÁ 

ÍŽKA. Z pohledu obyvatele trojrozm rné dimenze by tato energetická „konstrukce“ jako celek 
podle vn jších obrys  p ipomínala siln  zplošt lý objekt, p ibližn  jako plochá cihla, jejíž výška 
bo ní hrany odpovídá 1/72 její základny. Jinými slovy, ezoosmická m ížka má plochou geometrii. 
Možnost rozší ení hmotného vesmíru je omezená velikostí ezoosmické m ížky.  
V rámci ezoosmické m ížky je 72 dimenzí (poznámka: více informace o 72 dimenzích v knize 
AllatRa). Vše, co moderní v da nazývá „materiálním Vesmírem“ existuje pouze v rámci prvních 6 
dimenzí a zbývajících 66 dimenzí je v podstat  kontrolující nadstavba, která udržuje „hmotný sv t“ 
v ur itém omezujícím rámci -šesti dimenzích. Podle prastarých znalostí pat í t chto 66 dimenzí (od 
7. do 72. v etn ) také do hmotného sv ta, ale ve své podstat  nejsou takové.  
V dávných posvátných tradicích r zných národ  sv ta se rovn ž uvádí, že mimo ezoosmickou 

ížku se nachází duchovní sv t -kvalitativn  jiný sv t, který nemá nic spole ného s hmotným 
sv tem, jeho zákony a problémy.  
 

 Zajímavé je, že staroslovanské slovo „vesmír“, vzniklo p ekladem z ec. slova „oikoumenh“, což znamená 
„obývána“, „obydlená ást“. 
 
EZOOSMICKÁ M ÍŽKA je stabilní a nepohyblivá. Skládá se z ur itého po tu identických 
EZOOSMICKÝCH BUN K, které mají v trojrozm rném prostoru tvar krychle (ovšem v dimenzích 
vyšších, než t etí, mají složit jší konstrukci). Každá ezoosmická bu ka se skládá z, ekn me, šesti 
„zídek“ v podob  EZOOSMICKÉ MEMBRÁNY. Uvnit , v centru každé krychle ezoosmické 
bu ky se nachází STACIONÁRNÍ ÁSTE KA PO. 

 
Obr. 1 Fragment ezoosmické m ížky v t etí dimenzi. 

 
Dnes m žeme najít zmínky o ezoosmické m ížce, které se dochovaly od starov ku, u r zných národ  sv ta 
žijících na r zných kontinentech. Byly ukryty v etiologických a kosmogonických mýtech, posvátných malbách 
zobrazujících strukturu sv ta, v r zných filozofických pojednáních, náboženských u eních a legendách 
vypráv jících v alegorické form  o stvo ení Vesmíru a stvo ení sv ta. Bohužel, ím jsme sou asnosti blíže, tím 
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více ztracených znalostí máme, v etn  nepochopení skute né podstaty a zám ny posvátných metaforických 
význam  všedním smyslem. 

 
Afrika. Vápencová jeskyn  Blombos. 

 

EZOOSMICKÁ BU KA 
-základní minimální lánek v konstrukci ezoosmické m ížky v trojrozm rné dimenzi má tvar 
krychle, jejíž st ny p edstavují ezoosmickou membránu. Ve st edu bun né konstrukce se nachází 
jedna reálná, nem nná a stacionární áste ka Po. P es ezoosmickou bu ku mohou procházet 
spirálovit  se pohybující fantomové áste ky Po, ze kterých se skládají všechny elementární ástice 
tvo ící hmotný sv t. V ezoosmické bu ce dochází k d ležitému procesu áste ného p erozd lení 
energie a informací (odebrání ur ité ásti energie reálné áste ce Po a snímání informací z 
procházející fantomové áste ky Po) a také dochází k všemožným druh m srážek dvou 
fantomových áste ek Po vyskytujících se v d sledku p sobení na tyto procesy reálné (stacionární) 
áste ky Po. To vše ur uje další vývoj, transformaci nebo zni ení hmoty, kterou tvo í fantomové 
áste ky Po. 

 
Obr. 5. Schéma ezoosmické bu ky (1 - ezoosmická membrána (hrany krychle); 2 - reálná áste ka Po). 

 
Proces, p i kterém dochází ke srážce dvou fantomových áste ek Po v ezoosmické bu ce je nemén  
zajímavý. Nap íklad, ve viditelném sv  pozorujeme proces srážky dvou elementárních ástic. A 
jak za íná tento proces na úrovni ezoosmické m ížky? Dochází ke srážce prav  prvních (hlavních) 
fantomových áste ek Po každé ze dvou elementárních ástic. Srážka dvou hlavních áste ek Po, 
probíhá vždy pod kontrolou a vlivem reálné (stacionární) áste ky Po. Tento proces je doprovázen 
výdejem zna ného množství energie, jejíž ást je odebrána reálnou áste kou Po a p erozd lena na 
systém reálných ástic Po (septonové pole). Je d ležité v t, že všechny následné fantomové 
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áste ky Po, které tvo í danou elementární ástici, vždy procházejí stejnou ezoosmickou 
membránou a bu kou, skrze kterou prošla jejich první hlavní fantomová áste ka Po. 
Pokud víme, co se odehrává v neviditelném sv  p i srážce nap íklad dvou elementárních ástic, je 
jasné, pro  stejné reakce (p i zachování stejných vn jších podmínek) ve skute nosti nikdy 
neprobíhají p esn  stejným zp sobem a vždy mají drobné odchylky. 
 
EZOOSMICKÁ MEMBRÁNA  
-unikátní nehmotná struktura. P edstavuje „strany“ prostorové krychle ezoosmické bu ky. Práv  

es ezoosmickou membránu (její st ed) prochází hlavní proces, který dává život celému 
materiálnímu systému - proces EZOOSMÓZY. Je charakteristická takzvaným „paradoxem dimenzí“ 
což znamená, že v trojrozm rné dimenzi nemá ezoosmická membrána prakticky žádnou tlouš ku, ale 
zárove  skute  existuje a její vnit ní prostor je bezmezný. Mezi sousedními ezoosmickými 
membránami, které se nachází na stejné p ímce, se vždy dodržuje absolutní vzdálenost. 
 
SEPTONOVÉ POLE 
Na úrovni ezoosmické m ížky jsou všechny reálné ástice Po, nehled  na to, že každá existuje ve 
své ezoosmické bu ce, spojeny do jediného spole ného septonového pole (poznámka: viz dopl ující 
informace o tomto poli v knize „AllatRa", uvád né pod termínem „Živo išný rozum“). Septonové 
pole sjednocuje všechny stacionární ástice Po do jediného integrovaného systému („ ídící ást“ 
hmotného sv ta), který jako jediné „ ídící centrum“ funguje pouze v rámci 6-ti (!) dimenzí 
(poznámka: viz knize „AllatRa“:„Moc Živo išného rozumu je omezena pouze šesti dimenzemi...“). 
V septonovém poli dochází k okamžitému informa nímu kontaktu mezi reálnými (stacionárními) 
ásticemi Po. To znamená, že se informace v tomto poli p enáší z jedné ástice Po do druhé 

okamžit , a to bez ohledu na to, jak daleko jsou od sebe ástice v ezoosmické m ížce vzdáleny. V 
tomto poli neexistuje as.  
Septonové pole je spole né univerzální pole, díky kterému se uskute ují všechny fundamentální 
interakce ve hmotném sv . Je základem každého jevu, procesu, objektu a jejich sou ástí. Vlastní 
septonové pole je charakteristické všem objekt m makrokosmu a mikrokosmu. Je to spole né pole, 
které je spojuje ve své podstat , protože jak realná áste ka Po, tak i fantomová áste ka Po, jsou 
složené z prvk  tohoto pole -septon . Práv  toto univerzální pole ur uje chování komplexních 
systém . Znalosti o septonovém poli jsou klí ové pro pochopení hmotného sv ta na všech úrovních 
jeho existence. Dávají odpov di na otázky, co je to as, prostor, gravitace, elektromagnetismus, 
povaha elektrického proudu, co nutí áste ky a objekty pohybovat se a bojovat o život i vzájemn  
na sebe p sobit? Pokud známe princip fungování septonového pole, m žeme pochopit, jak probíhá 
proces p edávání informací, jejich kódování a dekódování r znými systémy a tak dále. Pokud 
disponujeme informacemi, jak funguje septonové pole r zných objekt , v etn lov ka, m žeme 
pochopit, jak probíhá proces vzniku myšlenek.  
Unikátní strukturou septonového pole a jeho nejmenší složkou je septon (moderní název, který se 
používá v PRAP VODNÍ FYZICE ALLATRA). Slovo septon je odvozené z latinského slova 
„septem“, což znamená „sedm“. Název byl dán podle po tu prvk  dané struktury. Krom  toho, na 
základ  filozofického smyslového kontextu, pojetí septonu (jako sou ásti Živo išného rozumu) 
odráží ve své podstat  také latinské slovo „septum“ a ecké slovo „ “ (sept). Latinské slovo 
„septum“ znamená „p epážka“, tedy tenká ze , která odd luje kterýkoli prostor, prostor rozd lený 
na ásti, vnit ní d lící konstrukce, nosní p epážka. Jak bylo psáno v dávných dobách, jedním z 
hlavních úkol  Živo išného rozumu je rozd lení a rozdrobení celku na ásti („rozd l a panuj“). 

ecké slovo „ “ (sept) znamená „hnijící, zkažený“, tedy krátkodobý život, ni ení, rozklad 
mrtvého, p em na mrtvého pod vlivem podmínek (což hraje d ležitou roli p i ob hu látek). Septon 
nelze p adit ani k nejmenší ned litelné „ ástice“ Po, nebo  on je tím, co tuto áste ku tvo í 
(reálnou a fantomní), ale nejeví se tak ve své podstat . Struktura septonu se skládá z vtroušeniny 
síly Allatu a šesti „antipod -odraz “ -antiallat , které ji obepínají, tedy celkem ze 7 element . Jako 
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asociativní p íklad vytvo ený na základ  obrazný ady trojrozm rného sv ta, m žeme uvést, že se 
jedná o zvláštní mikrostoj, mechanismus pro p epracování sil Allatu v antiallat, v d sledku kterého 
existuje celý hmotný sv t. 
 

   
 

Struktura septonu: 6 antiallat  („antipod -odraz “, „kou ících se zrcadel“) a vtroušenina síly Allat. 
 

V dávných dobách tuto strukturu, která tvo í základní jednotku septonového pole, asociativn  
irovnávali k šesti „kou ícím zrcadl m“ (ni ivým podstatám), které obklopují zá ící zdroj (svíci 

živého ohn , pravou podstatu). Tato zrcadla p i svém otá ení deformují odražené sv tlo a nejeví se 
sv tlem ve své podstat . V dávných legendách se pravá podstata (vtroušeniny síly Allatu) 
srovnávala s ho ící sví kou. Jakmile ho ící sví ka zmizí, zmizí i všechno viditelné a zm ní se v nic. 
Sví ka znázor uje nep etržité ho ení a zrcadla -nep etržité odrážení. Tak vyjad ovali lidé v dávných 
dobách podstatu neustálého pohybu a innosti této struktury -septonu. Existuje mnoho odraz , které 
lov ka lákají a nutí ho soust edit svoji pozornost na mrtvém. Ale skute ný zdroj lidského života je 

jeden. Neskrývá se ve vn jším sv  nebo v t le lov ka, ale v jeho duši. Zd raz ovalo se, že tento 
mnoho etný zrcadlový odraz jediného je jako hrana mezi viditelným a neviditelným sv tem, 
opravdovou realitou a iluzí, která se jen schovává za realitu. Proto se v duchovních u eních psalo o 
tom, že jen ten, kdo není p ipoután k viditelnému, oblažuje svoji duši.  
S využitím moderních asociativních srovnání m žeme šest „antipod -odraz “ -antiallat  ozna it 
jako mikroholografické objekty, které v tomto sv  existují jen díky p ítomnosti síly Allatu a jsou 
podstatou iluzorního sv ta -sv ta množství pseudokopií. V dávných traktátech jsou zmínky o tom, 
že celý tento do asný sv t je iluze zrcadlových p ek ížení poutajících pozornost lov ka svými 
lživými, avšak realisticky vypadajícími stíny, jejich hrou vzájemného sledování. Vše je odrazem 

eho, d sledkem i p inou. emu dává lov k ve svém život  pozornost -zrcadlová hra 
mnohonásobných odraz  hmotného sv ta nebo skute ný duchovní zdroj -sou ástí toho se ve svém 
výsledku stává.  
Každá áste ka Po (reálná a fantomová) je v podstat  koncentrovaný shluk septon , kolem kterého 
je malé z ed né vlastní septonové pole. Takže ástice Po, je jinými slovy vysoká koncentrace 
septon  v malé ásti prostoru -ezoosmické bu ce. Pro pochopení tohoto procesu si obrazn  m žeme 

edstavit ástici Po jako atmosférický vír (tornádo), kde jsou septony molekuly vzduchu. áste ku 
Po, m žeme také asociativn  p irovnat k sn hové kouli, která se skládá z mnoha sn hových vlo ek 
(septon ). Tento koncentrovaný shluk ( ástice Po) obsahuje max. 80% septon , a v jeho vlastním 
septonovém poli, které obklopuje tento shluk – max. 20% septon . Ve skute nosti m žeme 
fantomovou áste ku Po (z nichž se skládají všechny elementární ástice) asociativn  p irovnat ke 
komfortnímu mechanismu, který je ur en zejména pro skladování a p epravu vnit ního potenciálu 
(energie a informace) a reálnou áste ku Po (která p edstavuje jeden z klí ových element  
ezoosmické bu ky) mající vyšší koncentraci septon , m žeme p irovnat ke komfortnímu mecha-
nismu, který je ur ený pro áste né p erozd lování vnit ního potenciálu fantomové áste ky Po.  
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Septonové pole je hlavní složkou celého hmotného Vesmíru. Toto pole je všude. Je základem všech 
oficiální v  dosud známých i ješt  neznámých polí a jejich interakcí, hmotných objekt , 
organických a anorganických látek, jejich slou enin a tak dále. Vlastní septonové pole lze nalézt ve 
všech „živých“ i „neživých“ p edm tech, ve všech jevech. Nap íklad, septonové pole má i naše 
Zem . Stejn  jako u jiných objekt  i ona projevuje zvýšenou aktivitu d íve, než dojde k ur itému 
jevu. Ze záznam  vyplývá, že k rychlému nár stu nap tí septonového pole dochází již 7 -8 hodin 

ed výskytem tornáda, a to jak v místech vzniku, tak i v oblasti jeho následného ší ení. Podle ne-
dávných výzkum  v oblasti seismologie a vulkanologie provedených v dci z mezinárodního 
spole enského hnutí ALLATRA, dochází v „ohniskových“ zónách ke zvýšení nap tí septonového 
pole a ke zm  jeho chování p ed zem esením i aktivací vulkánu. Takže je možné nejen 
studovat, ale také ídit tyto procesy a následn  získávat p esné p edpov di p írodních jev . (Po-
známka: viz podrobnosti ve zpráv  „O problémech a d sledcích globálních zm n klimatu na Zemi. 
Efektivní ešení t chto problém » - http://allatra.org/ru/reports/o-problemah-i-posledstvijah-
globalnogo-izmenenija- klimata-na-zemle).  
Dnes je hlavním tématem fyzik  (jako i starov kých filozof ) zkoumání „p edpokladu“ existence 
jediného pole, které je základem všech jev  a fundamentálních interakcí ve hmotném sv . Ale na 
rozdíl od starov kých v dc , kte í m li prastaré znalosti o tomto jediném poli, mnoho moderních 

dc  zotro ených systémem, bloudí ve tm  „materialismu“. Možná by m li progresivní v dci na 
celém sv  zaujmout pozici Pozorovatele a povznést se nad existující problém, zamyslet se nad 
tím, pro  je vlastn  do takto úzkého rámce soust ed no tolik lidské energie a pozornosti, a pro  se 
utrácí tolik sil a prost edk . Kde p vodn  vznikla myšlenka-program a tak horlivá snaha za každou 
cenu postavit hmotu do hlavní role v jakékoli „Teorii Velkého Sjednocení“ a tím ve v domi 
sou asných i budoucích generací upevnit nové „potvrzení“ materializmu? Pro koho je výhodné, aby 
se lidstvo ubíralo tímto sm rem a soust ovalo tolik pozornosti na prvenství materiální podstaty, a 
posilovalo tak tento program v lidském v domi? Pro  byly v dávných dobách znalosti o Jediném 
poli, jako o jediném materiálním Rozumu, Univerzálním Rozumu, jediném poli V domí, 
„kosmickém myšlenkovém základu“, „Knížeti tohoto sv ta“ a tak dále, p edstaveny jako protiklad 
duchovnímu sv tu? Pro  se asto zmi ovalo, že v domí lov ka (jeho vlastní septonové pole, ve 
kterém vznikají myšlenky) je sou ástí živo išné podstaty a jediného jednotného Živo išného 
rozumu Vesmíru? Pro  byly hluboké vnit ní pocity považovány za unikátní lidské vnímání (procesu 
probíhajícího bez ú asti septonového pole v domí!), které spojovalo Osobnost s duší (duchovní 
podstatou) a s duchovním sv tem, ovládající výjime nou tv í sílu a darující Osobnosti absolutní 
svobodu od moci Živo išného Rozumu?  
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Mnozí dnešní fyzici utrácí drahocenný as svého života a vynakládají obrovské úsilí na vytvo ení 
nových materialistických teorií, zápasí s ne ešitelným dilema ve snaze vytvo it „Teorii všeho“, 
hledají rovnice Jednotného pole, která by sjednotila pouze k dnešnímu dni známé ty i 
fundamentální interakce: gravita ní, elektromagnetickou, slabou a silnou. Ale co je základem t chto 
polí a pro  na nich m žeme praktikovat starov ké pravidlo „zm níš podmínky a všechno se 
zm ní?“ Výše jmenovaná známá silová pole, to není celý vý et v p írod  existujících interakcí. 
Sta í se jen podívat na seznam nevy ešených problém  moderní v dy v každém z fundamentálních 
sm  a pochopíme, jak málo lidé v dí o sob , o sv  a jeho struktu e. Nemusíme ani zacházet do 
složitých kosmických proces , sta í jen pokusit se odpov t na jednoduchou otázku -co je to 
lidská myšlenka? Jak vzniká a z eho se skládá? Co je podstatou fenomén  spojených s ní? Z eho 
se skládá pole v domí a podv domí? Jakou sílu skrývá pozornost lov ka, a pro  je spoušt cím 
mechanizmem všech in ? Jak ve skute nosti probíhá proces p enosu informací v neviditelném pro 
lidské oko sv ? Vždy  základem všech t chto proces  je istá fyzika. PRAP VODNÍ FYZIKA 
ALLATRA odpovídá nejen na tyto otázky, ale dává absolutní pochopení toho, kdo je lov k, a jaký 
je pravý smysl jeho existence.  
Septonové pole (Živo išný rozum) je vysoce organizovaná sebeuv domující rozumná struktura 
hmoty, která sama sebe vnímá jako „žijící v reálném sv “. V dávných dobách ji nazývali 
všepronikající sílou, která má po átek v hmotném sv , mluvili o ní jako o Vyšší inteligenci, o 
všezahrnující a dominující v tomto hmotném sv  Bytosti (Živo išném rozumu) s funkcemi 
protikladnými duchovnímu sv tu. Také se zmi ovali o v domí lov ka jako o materiální ásti této 
rozumné struktury, která je protich dná nehmotné ásti lov ka -duchovní podstat  (duši). 
 
REÁLNÁ (STACIONÁRNÍ) ÁSTE KÁ PO 
-je fundamentální „ned litelná áste ka“ (p esn ji nemateriální, mající strukturu pole), která se 
nachází v centru prostorové krychle ezoosmické bu ky. Reálná áste ka Po, p edstavuje vysokou 
koncentraci septon  v nejmenším možném prostoru -centru ezoosmické bu ky. Je nazývána 
„reálnou“ nebo „stacionární“ díky jedine nosti své pozice, svých funkcí a vlastností (na rozdíl od 
FANTOMOVÝCH ÁSTE EK PO, z nichž se skládají všechny elementární áste ka vesmíru). 
Reálná ástice Po, je jediná fundamentální, základní „ áste ka“ hmotného sv ta, která se 
nep etržit  a nem nn  nachází ve stacionárním (relativn  nehybném) stavu ve své ezoosmické 
bu ce. V každé ezoosmické bu ce se nachází jedna reálná áste ka Po. Neexistuje ani jedna 
ezoosmická bu ka bez této áste ky. Každá reálná áste ka Po má v rámci své ezoosmické bu ky 
„vedoucí“ úlohu v „korekci“ pohybu a áste ného p erozd lení vnit ního potenciálu fantomových 
áste ek Po procházejících touto ezoosmickou bu kou. Reálná áste ka Po, snímá informaci a 

odebírá 10% vnit ního potenciálu procházející fantomové áste ky Po. P emž, reálná ástice Po, 
získává veškerou informaci o elementární ástici a jejím pohybu z první (hlavní) fantomové 
áste ky Po, která prochází touto bu kou a je sou ástí dané elementární ástice.  

„Reálnou“ je tato ástice pojmenována proto, že je jediná stacionární „ áste ky“ (ve smyslu 
nemateriální polní struktury) stabiln  existující v hmotném sv , ve srovnání se všemi do asnými 
objekty a jevy, které se skládají z fantomových áste ek Po. Je „informa ním p erozd lova em“ a 
„pohlcova em“ energie (síly Allatu, díky které existuje veškerý hmotný sv t). ležité je, že nikdy, 
za žádných okolností a podmínek, nem že dojít ke srážce reálné áste ky Po s fantomovou 
áste kou Po. I když v ezoosmické bu ce dochází ke kolizi dvou fantomových áste ek Po, reálná 
áste ka Po, jen pohlcuje energii, která se uvol uje p i srážce dvou ástic a p erozd luje jejich 

informace, ale sama z stává relativn  nehybná v centru ezoosmické bu ky. Nic na tomto sv , 
žádná destruktivní síla nem že rozkolísat a narušit uspo ádaní reálných (stacionárních) áste ek 
Po, které se nacházejí v ezoosmické m ížce v p esn  zadané pozici. 
 



30 

 

Jednoduchý p íklad. Destruktivní síla termojaderné exploze založená na využití energie jaderné 
syntézy (nap íklad syntézy atomového jádra helia a dvou jader atom  deuteria), p i které se 
uvol uje kolosální množství energie. Jestliže ve viditelném sv  trojrozm rné dimenze v d sledku 
této syntézy pozorujeme explozi obrovské síly, v mikrosv  kvantové fyziky na úrovni prvotních 
proces  v ezoosmické m ížce, a to zejména v každé ezoosmické bu ce, dochází pouze ke kolizi 
dvou fantomových áste ek Po, rychlejší p erozd lování jejich vnit ního potenciálu, tzn. p enosu 

tšího množství energie a informací do reálné áste ky Po a k dalšímu erozd lení této energie a 
informací na systém reálných áste ek Po v ezoosmicské m ížce.  
Takový proces m žeme asociativn  p irovnat k tomu, když na obrazovce po íta e vidíme velmi re-
alisticky vypadající explozi a její ni ivou sílu. Nicmén , na úrovni pixel  matrice monitoru bude 
sou asn  probíhat plánovaný a naprogramovaný p enos informace o obrázku a p erozd lení energie, 
díky které bude obrázek na obrazovce pro pozorovatele viditelný (poznámka: podrobn jší p íklad s 
pixely v knize „AllatRa“, strana 207). Na tomto asociativním p íkladu názorn  vidíme rozdíl mezi 
viditelnými a neviditelnými procesy, které tvo í podstatu stejného jevu.  
Takže na úrovni mikrosv ta - reálných áste ek Po a fantomových áste ek Po v ezoosmické m ížce 
dochází jen k p enosu energie a informací, a na úrovni objekt  makrosv ta, které se skládají z 
fantomových áste ek Po - jak viditelné, tak i neviditelné zm ny. Když známe funkci fantomových a 
stacionárních áste ek Po a jejich fungování, m žeme pochopit, odkud p ichází energie, kam mizí a 
jak se p erozd luje v hmotném sv .  
Reálná (stacionární) áste ka Po se ídí ur itými zákonitostmi:  
• reálná áste ka Po je stabilní, nikdy nikam nemizí, dokud existuje hmotný sv t.  



31 

• po et reálných áste ek Po ve Vesmíru je vždy konstantní, nebo  reálné áste ky Po jsou nedílnou 
sou ástí ezoosmické m ížky.  
• reálná áste ka Po nem že být rozšt pená nebo zni ená žádnou sílou hmotného sv ta. 
 
FANTOMOVÉ ÁSTE KY PO 
– je shluk septon , kolem n hož se nachází malé roz ed né septonové pole. Fantomová áste ka Po, 
má vnit ní potenciál (je jeho nosi em), který se obnovuje v procesu ezoosmózy. Podle vnit ního 
potenciálu má fantomová áste ka Po svoji soum rnost. Nejmenší fantomovou áste kou Po, je uni-
kátní silová fantomová áste ka Po - Allat (poznámka: viz podrobnosti dále ve zpráv .). Fantomová 
áste ka Po, je uspo ádaná struktura, která se neustále spirálovit  pohybuje. M že existovat pouze 

ve spojení s ostatními fantomovými áste kami Po, což utvá í konglomeráty, které jsou primárními 
projevy hmoty. Díky svým unikátním vlastnostem je fantomem (p ízrakem) pro hmotný sv t. 
Vzhledem k tomu, že se veškerá hmota skládá z fantomových áste ek, zadává jí to charakteristiky 
iluzorní konstrukce a formy bytí, která je závislá na procesu ezoosmózy (napln ní vnit ního 
potenciálu).  
Fantomové áste ky Po, jsou nehmotným útvarem. Avšak pokud jsou spojeny (postupn  se azeny) 
podle informa ního programu v ur itém množství, po adí a na ur itou vzdálenost od sebe, tvo í 
základ struktury veškeré hmoty, zadávají její r znorodost a vlastnosti díky svému vnit nímu 
potenciálu (energii a informaci). Fantomové áste ky Po -je to, z eho se ve své podstat  skládají 
elementární ástice (foton, elektron, neutrino atd.) a také ástice zprost edkovávající interakce. Je to 
primární projev hmoty v tomto sv .  
Co je energie vnit ního stavu objekt  mikrosv ta? Je to sumárnost vnit ních potenciál  (energie a 
informace) fantomových áste ek Po, z nichž se objekt mikrosv ta skládá. Takže energie 
vnit ního stavu elementární ástice je sou et vnit ních potenciál áste ek Po, ze kterých se 
skládá. Je to energie vnit ního stavu elementárních ástic, která se rovná sou tu vnit ních poten-
ciál áste ek Po a jeho sou ástí. 
Fantomová áste ka Po ( ec. phantasma -p ízrak) nebo „iluzorní“ áste ka Po, je tak pojmenovaná 
na základ  její hlavní vlastnosti - schopnosti okamžit  zmizet „v nikam“ a zase se objevit v 
ezoosmické m ížce, s novým informa ním programem. V dávných traktátech jí metaforicky 
srovnávali s kou em, který se nakrátko objeví a pak okamžit  zmizí. Proto byly v dávných 
traktátech zmínky o tom, že celý lidský život, hmota a Vesmír jsou iluzorní. 
Fantomová áste ka Po ve spojení s ostatními fantomovými áste kami Po se neustále pohybuje po 
jejich spole né spirálovité dráze od okamžiku svého vzniku, až do okamžiku zmizení v ezoosmické 
membrán . Fantomová áste ka Po má d ležitou vlastnost - pronikat p es ezoosmickou 
membránu a podílet se na procesu ezoosmózy. Díky této vlastnosti má pohyb veškeré hmoty 
diskrétní povahu (z lat. discretus -rozd lený, p etržitý). 
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Electron. Bo ní pohled 

 
Electron. Pohled shora 

 
Obr. 8. Prostorové uspo ádání 13 fantomových áste ek Po, které tvo í elektron. Dodate ná linie ukazuje 
trajektorii pohybu fantomové áste ky Po v prostoru. 
 
Fantomová áste ka Po, existuje pouze ve spojení s jinými fantomovými áste kami Po a spole  
vytvá í hmotu na r zných úrovních své organizace. Fantomová áste ka Po, neexistuje odd len . 
Pokud ze struktury elementární ástice vypadne aspo  jedna fantomová áste ka Po, dochází bu  
ke zni ení, nebo transformaci dané elementární ástice.  
Nap íklad, jestliže z fotonu, který se skládá ze 3 fantomových áste ek Po, (poznámka: více o 
fotonu dále ve zpráv ), odstraníme jednu áste ku Po, pak dojde k následujícímu procesu: tato 
fantomová áste ka Po okamžit  zmizí v ezoosmické membrán  a následovn  v ezoosmické 
membrán  zmizí i zbývající dv  fantomové áste ky Po. V d sledku ehož daný foton p estane 
existovat. 
 
Fantomová áste ka Po má ur ité charakteristiky:  

fantomová áste ka Po, má vnit ní potenciál (je jeho nosi em), který se obnovuje v procesu 
ezoosmózy.  

fantomová áste ka Po, má svoji soum rnost v souladu se svým vnit ním potenciálem. Nejmenší 
fantomová áste ka Po, je unikátní silová áste ka Po -Allat.  

fantomová áste ka Po, existuje pouze ve spojení s dalšími fantomovými áste kami Po.  
všechny elementární ástice jsou složeny z ur itého po tu fantomových áste ek Po.  

i zni ení mikro-objektu (nebo jeho transformaci) m že fantomová áste ka Po, která je jeho 
ástí, nenávratn  zmizet v ezoosmické membrán . A p i tvorb  mikro -objektu se v procesu 

ezoosmózy objevuje z ezoosmické membrány.  
fantomová áste ka Po, je nestabilní, je schopná zmizet z hmotného sv ta a zase se objevit s 

obnoveným vnit ním potenciálem (energií a informa ním programem).  
po et fantomových áste ek Po ve vesmíru je nestálý, ale mnohem menší, než po et reálných 

(stacionárních) áste ek Po. 
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HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI REÁLNÝMI A FANTOMOVÝMI 
ÁSTE KAMI PO 

Pro  mají fantomové a reálné áste ky Po stejný název – „ áste ky Po“? Název „ ástice Po“ 
(„ ástice“, skládající se z Po) je p evzato z dávných dob jako ozna ení nejmenší veli iny projevené 
díky silám Allatu prost ednictvím septonového pole hmotného sv ta. Fantomová áste ka Po a 
reálná áste ka Po, mají absolutn  odlišné vlastnosti a funkce, spole ným je pro n  jen septon, z 

hož se skládá veškerý materiální sv t. Jejich spole ný název „Po“ nejen ukazuje na nejmenší 
veli inu („ áste ku“) hmotného sv ta, ale také prokazuje úctu prap vodním znalostem (jedna z prv-
ních pradávných legend praví, že celý sv t je vytvo en ze zrní ek Po).  
Fantomové áste ky Po a reálné áste ky Po, se mezi sebou kardináln  liší ve funkcích a 
vlastnostech. Reálné (stacionární) áste ky Po, formují základ neviditelného sv ta materie -
jednotné, spole né septonové pole, což má zásadní vliv na viditelný sv t (v etn  trojrozm rné 
dimenze) a celkov  kontrolují a ídí sv t materie. Fantomové áste ky Po, formují základ 
viditelného sv ta hmoty a díky svému zkoncentrovanému shluku septon  p enášejí vnit ní 
potenciál, tj. energii a informaci. 
V dávných dobách se rozdíl mezi ásticemi vysv tloval na asociativním p íkladu ryby (obrazné 
srovnání s reálnou áste kou Po) a ptáka (p irovnání k fantomové áste ce Po). Prost edí ryb je 
voda. Ryba není vid t ani v malém jezírku, ale ona tam je. Jezero je omezené b ehy, takže ryba žije 
jen v jeho prostoru (srovnání s ezoosmickou bu kou). Prost edí pták  je vzduch a nebe. Na rozdíl 
od ryb, které neopoušt jí své jezero, pták m že létat k r zným jezer m (obrazné srovnání se stálým 
pohybem fantomové áste ky Po). 
 

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI REÁLNÝMI A FANTOMOVÝMI ASTE KAMI PO 
 

REÁLNÁ ASTE KA PO FANTOMOVÁ ASTE KA PO 
Formuje neviditelný materiální sv t. Formují viditelný sv t materií. 

Každá áste ka Po se nachází od len  ve své 
ezoosmické bu ce. S jinými reálnými áste kami Po je 

spojená jen prost ednictvím jejich spole ného 
septonového pole. 

Sama o sob  fantomová áste ka Po, nem že existovat, 
odd lená ihned mizí v ezoosmické membrán . Existuje 

jen ve spojení s jinými áste kami Po, což formuje 
elementární ástici složenou ze t ech i více fantomových 

áste ek Po. 
Nepohyblivá (stacionární), nachází se stále ve své 

ezoosmické bu ce 
Jsou pohyblivé. Neustále se pohybují po spirálovité 

dráze. 
Provádí áste né odebrání energie a snímají informace z 
fantomových áste ek Po procházejících ezoosmickou 

bu kou, následn  p erozd lují získaný potenciál na 
systém reálných ástic Po-septonové pole. 

Pohybují se v ezoosmických bu kách, pronikají skrze 
ezoosmickou membránu, berou ú ast v procesu 

ezoosmózy. Mohou se momentáln  objevit a stejn  
momentáln  zmizet v r zných ástech ezoosmické 

ížky. 
Po et reálných áste ek Po je stálý a nem nný. Po et fantomových áste ek Po se m ní, ale je mnohem 

menší, než po et reálných áste ek Po. 
 
 

EZOOSMÓZA 
-fundamentální proces, díky n muž existuje materiální sv t. EZOOSMÓZA -vnit ní energetický 
impulz nesoucí v sob  potenciál, tzn. sílu a informa ní program pro jakýkoliv projev ve 
fyzickém sv , etn  informací o zrození života. Vše v materiálním sv  existuje jen díky vnit -
nímu potenciálu. Jeho množství a v asné dopln ní ur ují kvalitu a délku existence daného objektu, 
jevu, atd., ve viditelném i neviditelném materiálním sv .  
Pokud pochopíme proces ezoosmózy, m žeme nalézt odpov di na mnoho otázek fyziky, v etn  
kvantové fyziky. Nap íklad, dnes je známo, že hlavní charakteristikou atomu je jeho vnit ní energie. 
Atom je kvantový systém (podléhá zákon m kvantové mechaniky). Jeho celková vnit ní energie je 
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kvantována, to znamená, že nabývá diskrétní (nespojitou) adu hodnot, které odpovídají 
stacionárním (stabilním, nem nným v ase) stav m atomu. Ale pro  se energie atomu m ní pouze 
skokov , cestou kvantového p echodu atomu z jednoho stacionárního stavu do druhého? Pro  v 
kvantové mechanice moment impulzu a energie pohybu ástice v omezené oblasti prostoru m že 
nabývat jen ady ur itých diskrétních hodnot? Co je základem t chto proces ? Moderní v da 
vysv tluje kvantování energie atomu vlnovým charakterem elektronu. Ale z eho se skládá samotný 
elektron a jak probíhá jeho p echod z ástice do vlny, a naopak? Co ur uje kvantový stav atom  
chemických prvk ? Znalosti základ  PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA dávají odpov  na tyto 
a mnohé další otázky fyziky.  
 
ETYMOLOGIE SLOVA EZOOSMÓZA.  
Slovo „ezoosmóza“ je složeno ze dvou slov: „ezo“ a „osmos“. ecké slovo „EZO“ ( ec. „ “) je 
odvozené z p edložky „eis“ ( ecké „ “) a má n kolik význam . V každodenním život  znamená 
„ezo“ „v, uvnit , zevnit , v rámci“. Ovšem v duchovních pojednáních se dané slovo používá ve 
výrazu „vnit ní lov k“ ), tj. ve významu „duše“, „vnit ní já“.  
Literatura: . . : , 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.  
 
Nemén  zajímavá je p edložka „is“ ( ecky „ “ -„k, v“), z níž pochází slovo „ezo“. Tato p edložka 
se používá k ozna ení vstupu, sm ru, ohrani eni: „v, na, k, pro, mezi“. Používá se ve smyslu dosa-
žení (proniknutí) vchodu, vstupu do ur itého období. V obrazných r eních se tato p edložka použí-
vá, mluví-li se o tom, že jedna v c p echází do druhé, anebo se rozd luje na ásti; když se n kolik 
osob nebo v cí schází, spojují se v jedno, 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 „ “ spojené se staro eckým slovem „ “, které ozna uje íslo „jedna“ a je kog-
nátem (podobný, má stejný ko en) praindoevropskému základu s m a sanskrtskému (sa-k t), které 
mají významy jako „jediný; jiný; rozd lovat na ásti; prostupovat“.  
Literatura: Cognate class 623; Indo-European Lexical Cognacy Database (LexDB version 0.9 http://ielex.mpi.nl/cognate/623/  
mezinárodní databáze kohnát ; Slovník sanskrtsko-anglického jazyka: Etymologically and Philologically Arranged with Special 
Reference to Cognate Indo-European languages, Monier Monier-Williams, revised by E. Leumann, C. Cappeller, et al. 1899, 
Clarendon Press, Oxford.  
 

ecké slovo „OSMOS“ znamená „impuls, tlak“. Je odvozeno od staro eckého ko ene „othein“ -
„tla it“, p íbuzné sanskrtskému slovu „vadhati“, což znamená „tla í“, „dá úder“ a avestskému 
vadhaya – „odtla it, odstrkovat“..  

Literatura: Webster’s Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged. Springfield, MA: Merriam-Web-
ster, 1993 

 

PROCES EZOOSMÓZY 

Podíváme se na d ležitý proces v mikrosv , který probíhá v ezoosmické bu ce, p esn ji v její 
ezoosmické membrán . P ipome me si, že ve st edu ezoosmické bu ky je reálná (stacionární) 
áste ka Po. A každá strana prostorové bu ky ve tvaru krychle se skládá z unikátní nemateriální 

struktury -ezoosmické membrány. V trojrozm rném prostoru nemá tlouš ku a není v ní as. Její 
vnit ní prostor je spojený s nehmotným sv tem a je bezmezný. (Poznámka: v dávných dobách se 
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nemateriální sv t nazýval duchovní sv t, v staro eckých pov stech obrazn  popisovali, že bohové 
žijí v éteru). Fantomová áste ka Po, m že procházet ezoosmickou bu kou. P emž sou asn  v 
jeden moment, p es ezoosmickou bu ku, prochází zpravidla jedna (1) fantomová áste ka Po. V 
jiných p ípadech mohou bo ními hranami prostorové krychle ezoosmické bu ky sou asn  projít 
nejvýše dv  (2) fantomové áste ky Po. V takovýchto p ípadech je nejv tší pravd podobnost srážky 
fantomových áste ek Po v ezoosmické bu ce. Takový proces srážky ástic v ezoosmické bu ce 
probíhá pod p ímým vlivem septonového pole reálných (stacionárních) áste ek Po.  
 

  
 

Obr. 9. Schéma srážky dvou fantomových áste ek Po v ezoosmické bu ce 
 

FANTOMOVÁ ÁSTE KA PO MÁ D LEŽITOU VLASTNOST -JE SCHOPNA PRO-
NIKNOUT DO EZOOSMICKÉ MEMBRÁNY A Ú ASTNIT SE PROCESU EZOOSMÓZY. 
TO ZNAMENÁ, ŽE JE SCHOPNA OKAMŽIT  ZMIZET Z MATERIÁLNÍHO SV TA V MEM-
BRÁN  EZOOSMICKÉ BU KY, MOMENTÁLN  SE PROJEVIT A TO V JAKÉMKOLIV 
MÍST  EZOOSMICKÉ M ÍŽKY (VYJÍT Z EZOOSMICKÉ MEMBRÁNY JINÉ EZOOSMICKÉ 
BU KY), ALE JIŽ S OBNOVENÝM VNIT NÍM POTENCIÁLEM (ENERGIÍ A 
USPO ÁDANOU INFORMACÍ).  
 
Proces ezoosmózy v trojrozm rném prostoru se uskute uje pouze p es geometrický st ed jedné ze 
šesti membrán ezoosmické bu ky. Spirálovitá struktura (elementární ástice) se za íná hlavní 
fantomovou áste kou Po „zašroubovávat“ do geometrického st edu ezoosmické membrány. Díky 
procesu ezoosmózy se fantomová áste ka Po, objevuje v jiné ezoosmické bu ce s obnovenou záso-
bou energie, podle starého, áste  obnoveného nebo zcela nového programu, který byl do ní 
vložen v dob  p ebývání uvnit  membrány. Zbylé fantomové áste ky Po, které jsou sou ástí dané 
elementární ástice, následují hlavní fantomovou áste ku po stejné spirálovité dráze a prochází 
stejnými ezoosmickými bu kami a stejnými ezoosmickými membránami. Tak se formují vírová 
vybuzení p i spirálovitém pohybu t chto struktur p es ezoosmický prostor. 
 
Co pro hmotný sv t znamená obnovený vnit ní potenciál fantomové áste ky Po, který se pokaždé 
obnovuje a „koriguje“ v procesu ezoosmózy? Obecn  to lze nazvat: evolucí (vytvo ení, 
transformace, destrukce, obnovování), zdroje, rezervy a možností. Tuto zásobu unikátní energie, 
kterou dodává fantomová áste ka Po z nemateriálního sv ta, v dávných dobách nazývali Allat 
(poznámka: podrobnosti o síle Allatu v knize „AllatRa“). Je to síla, díky které existuje celý hmotný 
sv t. Septonové pole reálných áste ek Po „zachycuje“ koncentraci této síly v r zných místech 
ezoosmické m ížky a využívá ji pro existenci svého systému (systému Živo išného rozumu).  
Podle starov kých duchovních znalostí prav  síla Allatu vše uspo ádává ve viditelném a neviditel-
ném sv , p ivádí vše do pohybu a transformuje podle ur itého plánu (informace) nemateriálního 
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sv ta (poznámka: v dávných dobách to nazývali plánem Prvotního Lotosu, zám rem a Boží v lí, v lí 
duchovního sv ta). Uspo ádaná informace ur uje vlastnosti, parametry, program realizace (a tak 
dále) objekt  a jev  hmotného sv ta. M li bychom rozlišovat mezi obecným pojmem moderního 
slova „informace“ a smyslem, vloženém do slova „informace“ v popsaných fyzikálních procesech 
mikrosv ta. 
 

ENOS A ROZD LENÍ ENERGIE A INFORMACÍ 
Jak se uskute uje p enos a rozd lení energie a snímání informace uvnit  ezoosmické bu ky? 
Vysv tlíme tento proces na p íkladu odebrání ásti vnit ního potenciálu hlavní fantomové áste ky 
Po, která je na za átku spojky fantomových áste ek Po (obrazn eno, jako lokomotiva a 
vagóny) formujících elementární ástici (obrazn eno, vlak). Pro  jí dáváme tolik pozornosti? 
Protože práv  z první (hlavní) z fantomových áste ek Po, snímá reálná áste ka Po informace o 
celém mikro-objektu (o všech spojeních fantomových áste ek Po, ze kterých se elementární 
ástice skládá). A za druhé, v p ípad , že reálná áste ka Po, v d sledku ú inku síly vlastního 

septonového pole m ní trajektorii pohybu hlavní fantomové áste ky Po, m ní tím následn  
trajektorie pohybu ostatních fantomových áste ek Po v této spojce. P i procházení stejnou 
ezoosmickou bu kou jako jejich hlavní fantomové áste ky Po, ztrácí ást energie, kterou z nich 
odebere reálná áste ka Po, díky svému vlastnímu septonovému poli.  
Jak probíhá proces odebrání energie reálnou áste kou Po? Jakmile fantomová áste ka Po v 
ezoosmické membrán  obnovila sv j vnit ní potenciál a vstoupila do nové ezoosmické bu ky, 
dochází k vybuzení vlastního septonového pole reálné (stacionární) áste ky Po, která se nachází v 
dané bu ce. Reálná ástice Po, za ne vykonávat funkce podobné, obrazn eno, celník m, 
výb ím daní (energií) nebo kontrolor m (snímaní informací). P írodní síla vlastního septonového 
pole reálné áste ky Po, zp sobuje to, že fantomové áste ky Po, p i pohybu v ezoosmické bu ce, 
obchází reálnou áste ku Po (což zap uje spirálovitý pohyb fantomových áste ek Po a spolu s 
tím i všech objekt  a jev  materiálního sv ta). (poznámka: viz déle ve zpráv  o spirálovitém 
pohybu). V podstat , když se vlastní pole fantomové áste ky Po, st etne s vlastním septonovým 
polem reálné áste ky Po, dochází k procesu odebraní energie (zpravidla 10%) a snímání informaci 
reálnou áste kou Po. Následn  reálná áste ka Po, p evádí tento odebraný potenciál z fantomové 
áste ky Po na systém – jednotného spole ného septonového pole reálných áste ek Po (Živo išný 

rozum).  
Takovým zp sobem systém reálných áste ek Po (celkové septonové pole) kontroluje vše, co se 

je v hmotném sv , p erozd luje, transformuje a spot ebovává energii pot ebnou ke své 
existenci. A co víc, v závislosti na ur itých podmínkách m že systém (celkové septonové pole) p es 
každou reálnou áste ku Po p ímo nebo nep ímo ovliv ovat procesy uvnit  ezoosmické bu ky, 
modifikovat je, transformovat tyto procesy, p esm rovávat je atd., zesilovat nebo oslabovat innost 
fantomových áste ek Po. Od tohoto „korigování“ provád ného reálnou áste kou Po, záleží, kam, 
jakým sm rem a pro aktivaci jakých program  bude použit vnit ní potenciál fantomové áste ky 
Po. Následn  to celkov  ovlivní životní innost mikro -objektu, který se skládá z daných 
fantomových áste ek Po.  
Tak pod p ísným „dozorem systému“ v procesu spojování fantomových áste ek Po (tvo ících 

zné elementární ástice) se sm r pohybu této spojky fantomových áste ek Po a také jejich vnit ní 
potenciál m že variabiln  m nit. Nap íklad, podle po áte ní informace vložené p i ezoosmickém 
procesu, jednou z variant sm ru pohybu hlavní fantomové áste ky Po, byl sm r k protilehlé 
membrán  ezoosmické bu ky. Ale pod cíleným vlivem a po korigování reálnou áste kou Po, 
zm nila hlavní fantomová áste ka Po sv j sm r a vešla, nap íklad, do p ilehlé membrány dané 
ezoosmické bu ky. P ipomeneme, že prvotní informace, která se vkládá do vnit ního potenciálu 
fantomní ástice Po v procesu ezoosmózy, má od za átku „omezenou variabilitu“ možných projev  
v hmotném sv , která zahrnuje r zné p ípustné varianty p sobení systému (Živo išného rozumu) -
septonového pole, jenž je základem všech interakcí a proces  materiálního sv ta. 
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VOLNÁ ENERGIE 
Spolu se všemi výše uvedenými znalostmi o procesech probíhajících na úrovni ezoosmické m ížky 
jsou v PRAP VODNÍ FYZICE ALLATRA i informace o tom, jak získat volnou energii, jak po-
rozum t fungování a zákonitostem neviditelného sv ta. Termín „volná energie“ v PRAP VODNÍ 
FYZICE ALLATRA neznamená totéž, co znamenají ve fyzice a fyzikální chemii termíny – „Hel-
mholtzova volná energie“, i „Gibbsovy volné energie“. Termín „VOLNÁ ENERGIE“ v PRA-

VODNÍ FYZICE ALLATRA znamená derivovaná univerzální p sobící síla, která se projevuje 
i podrážd ní vlastního septonového pole reálné áste ky Po v ezoosmické bu ce. Je to, fakticky, 

generování volné energie na základ  vybuzení septonového pole reálných (stacionárních) áste ek 
Po v ezoosmické m ížce. Chápání podstaty této energie není v rozporu se základním chápáním 
energie v moderní fyzice, což znamená schopnost hmotných systém  vykonávat práci p i zm  
svého stavu; energie, jako jediná spole ná veli ina kvalitativn  r zných forem pohybu materie, jež 
je zachovávána p i jejich vzájemných p em nách. Tady se spíše odhaluje základní princip. Znalostí 
o této univerzální síle dávají odpov di na mnoho aktuálních otázek moderní fyziky, v etn  
odpov di na otázku, jak lze zdarma získat elektrickou energii v neomezeném množství, bez 

írodních zdroj  v jakémkoli prostorovém bod  ezoosmické m ížky. 
 
ASOCIATIVNÍ P ÍKLADY PROCESU EZOOSMÓZY, P ENOS A 
ROZD LENÍ ENERGIE A INFORMACÍ 
Veškerý pohyb v mikrokosmu, proces ezoosmózy a transformace probíhající na úrovni ezoosmické 

ížky (vliv reálných áste ek Po na fantomové áste ky Po), m žeme obrazn  vysv tlit na asocia-
tivních p íkladech srozumitelných pro v tšinu lidí moderní civilizace. P edstavte si, že jste 
pozorovatel a nacházíte se na vesmírné stanici, která provádí pozorování nad ur itým dopravním 
uzlem železni ní sít  na Zemi. Nejprve vidíte bod. Po p iblížení objektu pomocí optických p ístroj  
se bod m ní v množství árek. A p i dalším zv tšení již vidíte mnoho r zných vlak , z nichž každý 
je na svých železni ních kolejích, se svým po tem vagón  a tak dále.  
Strukturu elementární ástice zkusíme asociativn  p irovnat k vlaku s p ipojenými vagóny. Po et 
vagon  je po et fantomových áste ek Po formující danou elementární ástici. Pro pozorovatele 
shora jsou všechny vlaky stejné -s univerzálními krytými vagóny. Nicmén , obsah vagón  každého 
vlaku m že být r zný: lidé, zví ata, št rk, uhlí, nafta, kyselina, a tak dále. Je to asociativn  podobné 

zným spojkám fantomových áste ek Po, které jsou napln né vnit ním potenciálem, utvá í 
„živou“ a „neživou“ materii, p írodní jevy. Nap íklad, mohou být elektronem nebo jinou 
elementární ásticí, z níž se skládá objekt mikrosv ta, který m že být sou ástí struktury lov ka, 
zví ete, trávy, vody, planety Zem , vzdálené hv zdy, a tak dále. Vnit ní potenciál (energie a 
informace) každé áste ky Po -v našem asociativním srovnání je vnit ní obsah každého vagónu 
skrytý p ed pozorovatelem. Prázdné vagóny tady neexistují! Zven í jsou vagóny r zných vlak  
stejné, ale každý p eváží sv j náklad. 
Železni ní trat , lokomotivy a strojv dce — obrazn  p irovnáme k r znorodé informaci, která v 
celku ur uje rozmanitost hmoty, sm r jejího pohybu, p em ny, b h událostí a tak dále. Reálná 
áste ka Po v ezoosmické bu ce -je vlakový dispe er a zárove  i celník na svém úseku (dispe ers-

kém kruhu), kde vlastní septonové pole reálné áste ky Po, je celní zónou. Tento kontrolor nejen že 
sám ídí pohyb vlak  a provádí dispe erskou kontrolu ve svém obvod  (ezoosmické bu ce), ale 
také vybírá z každého vlaku, který projíždí jeho úsekem, svého druhu „poplatek“ (mýto, jako 
výb í daní) za p epravu nákladu. Takže reálná áste ka Po, odejme 10% vnit ního potenciálu z 
každé fantomové áste ky Po procházející touto ezoosmickou bu kou. 
Dispe er „snímá“ z lokomotivy (první hlavní fantomové áste ky Po) veškerou informaci o prochá-
zejícím vlaku: délka vlaku, obsah jeho vagón , trasu, atd. Všechny procházející vlaky jedou daným 
úsekem (ezoosmickou bu kou) bez zastavení, p emž objíždí kontrolní, dispe erskou stanici, tak 
íkajíc „situa ní centrum“ (reálnou áste ky Po). Takže, na nejbližší možné vzdálenosti platí 
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poplatek „na dálku“ p i pr jezdu celní zóny (septonového pole reálné ástice Po). P emž dispe er 
že snížit nebo zvýšit rychlost vlak  na jeho úseku, odejmout menší i v tší ást náklad  (10% 

nebo více % vnit ního potenciálu v závislosti na situaci), a tak dále. A ve zvláštních p ípadech, kdy 
má vlak „diplomatický vagón“ (silovou (allatovskou) fantomovou áste ku Po) — dispe er nesmí 
zasáhnout p i pr chodu takového zvláštního vagónu, který má status nedotknutelnosti. 
Každý dispe er (po dohod  s celým systémem ostatních dispe er ) m že na svém úseku kont-
rolovat a regulovat pohyb vlak , v etn  zm ny sm ru celého vlaku. Dispe er okamžit  p edává 
obdrženou informaci a d lí se o ást odebraného „nákladu“ s ostatními dispe ery systému. Pokud 
vezmeme v úvahu, že se informace a energie mezi reálnými áste kami Po, okamžit  p edává v 
jejich spole ném septonovém poli, m žeme pochopit, jak systém reálných áste ek Po (systém 
Živo išného rozumu) kontroluje hmotný sv t, ovliv uje ho, m ní charakteristiky hmoty, 

esm rovává vektor p sobení síly a tak dále. 

 
 

Obr. 10. Asociativní p íklad srážky dvou fantomových áste ek Po v ezoosmické bu ce a procesu transformace 
jejich vnit ního potenciálu po pr chodu ezoosmickou membránou. 

 
Pohyb vlak  na této železni ní síti není zcela obvyklý pro pozorovatele na vesmírné stanici. Každý 
vlak na hranicích mezi dispe erskými úseky prochází jakýmsi neviditelným tunelem nulové 
tlouš ky, n ím jako jemnou mlhou (ezoosmickou membránou). P emž, pro pozorovatele z 
vesmírné stanice se bude jevit pohyb vlak  na Zemi (p i p echázení hranic dispe erských úsek ) 
jako nep etržitý. Ve skute nosti, každý vagón vlaku p i pr jezdu této „d licí áry“ mezi úseky, 
zmizí z jednoho úseku a pak se znovu objeví v jiném úseku (v jiné ezoosmické bu ce). N kdy se 
vlak pro pozorovatele m že pohybovat zcela nep edvídateln , podobn  jako p i efektu okamžité 
„teleportace“-zmizí z jednoho úseku na jeho hranici a okamžit  se objeví v jiném úseku, který se 
nachází tisíce kilometr  daleko. P emž, ídit vlak už m že jiný strojvedoucí s jiným plánem trasy, 
vlak m že být natankován novým palivem, m že p ejít na novou kolej, jet jiným sm rem (nová 
informace) a s novým nákladem a tak dále. 
Krom  toho, pokud na stejný dispe erský úsek ve stejnou dobu vjedou dva vlaky a dojde k jejich 
st etu (srážka dvou fantomních ástic Po v ezoosmické bu ce pod vlivem vlastního septonového 
pole reálné áste ky Po), pak n které ásti t chto vlak  mohou navždy zmizet na hranici daného 
úseku (v ezoosmické membrán ) a jiné ástí mohou vyjet na jiném míst  v úpln  jiné podob  (jiná 
kombinace fantomových áste ek Po) a pohybovat se novými sm ry, s novým nákladem 
(zm ným vnit ním potenciálem), atd. (V mikrosv  vše závisí na informacích a energiích 
získaných p i ezoosmickém impulzu, tj. v procesu ezoosmózy). Nap íklad, místo dvou vlak , které 
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epravovaly ve svých vagónech, jeden -obilí a druhý -naftu, se po jejich st etu a p echodu hranice 
(ezoosmické membrány) v jiných úsecích objeví, nap íklad, p t vlak  s malým po tem vagón , z 
nichž každý bude pokra ovat po nových kolejích a poveze nový náklad, nap íklad, jeden -lidi, 
druhý -uhlí, t etí -kyseliny a tak dále. Tento proces p ipadá pozorovateli jako okamžitý. Takže, v 
této železni ní síti uvidí pozorovatel zcela odlišné p ípady, které se mu budou na první pohled jevit 
jako chaotické a nesrozumitelné, ale ve skute nosti bude vše probíhat podle p esn  stanoveného 
programu, ve kterém má místo „omezená multivariabilita“. 

 
Obr. 11. Asociativní p íklad zm ny vnit ního potenciálu b hem pr chodu ezoosmickou membránou. 

 
V mikrosv  existuje úžasný jev: stejná elementární ástice sestávající z ady fantomových 
áste ek Po, se podílí na r zných procesech, ale její vnit ní potenciál se m že m nit v závislosti na 

procesu, kterého se ástice zrovna ú astní v tomto daném okamžiku. Otázka: Kde a jak se tento 
fenomén odehrává na úrovni ezoosmické m ížky? Vrátíme se k našemu asociativnímu p íkladu s 
vlakem a vagóny. V moment  zmizení vlak  na hranici úsek , dochází k velmi d ležité 
transformaci. P edstavte si te , že jste pozorovatel, který se nachází vedle železni ního p ejezdu na 
hranici dvou úsek . K p ejezdu se p ibližuje nízkou rychlostí vlak s krytými vagóny naloženými, 
nap íklad, obilím. Na samotném p ejezdu vlak projíždí jakoby jemnou mlhou nebo krátkým tune-
lem, a vyjíždí z n ho úpln  jinou rychlostí, ídí ho jiný strojv dce a vagóny nejsou naložené obilím, 
ale lidmi. Co se stalo? 
Pokud by m l pozorovatel možnost podívat se dovnit  tohoto tunelu (ezoosmické membrány), 
uvid l by, pro jeho známý sv t, neobvyklý proces. V našem asociativním p íkladu by se samotný 
vagón zastavil v bez asovém prostoru a všechen jeho náklad by byl bu  dopln n nebo zcela 
zm n (zm ny vnit ního potenciálu: energií a informací). To znamená, že vlak z stává stejný 
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(nap . tentýž elektron), ale jeho obsah je pozm n (vnit ní potenciál fantomových áste ek Po). 
Jinými slovy, v tomto pozemském asociativním p íkladu by pozorovatel uvid l kvalitativn  odlišný 
(nekone ný) sv t, ve kterém je vagón, zastavený v ase, obsluhován jako na stanici t íd ní, 
vykládání a nakládání náklad , kde se vyloží starý náklad a naloží nový, vym ní se strojvedoucí, 
doplní se palivo, p ipraví se p epravní doklady (nová nebo zkorigovaná informace), atd. To 
znamená, že p i p echodu hranice (ezoosmické membrány) se uskute ní dekompletace starého 
nákladního vlaku a následná kompletace nové vlakové soupravy s výb rem vagón  a jejich obsahu, 
dojde k vybavení vlaku, ke shromážd ní celkové informace o pr jezdu vagon , o nákladu, dojde ke 
zm  informace v souvislosti s novými podmínky, k p íprav  podklad  pro operativní plánování, k 

esm rování, dopln ní paliva a tak dále. 
Zm na vnit ního potenciálu fantomových áste ek Po, je unikátní jev, který p idává kvantovému 
systému elementární ástici (sestávající z fantomových áste ek Po) novou kvalitu, ní jeho 
vnit ní stav, nastavuje zcela nový program chování, pr h událostí, a tak dále. Podívejme se 
nap íklad na zjednodušené schéma „života“ elektronu, který se skládá z 13 fantomových áste ek 
Po (poznámka: viz podrobnosti dále ve zpráv .). Zpo átku se daný elektron nacházel, nap íklad, v 
atomu dusíku, který byl sou ástí minerálního hnojiva p dy. Poté se dusík dostal p es ko enový 
systém, nap íklad, do pšeni ného klí ku a stal se komponentem této rostliny, sou ástí proteinu, 

esn ji lepku (glutenu). Klí ek pšenice vyrostl a má klas. P išel as, lidé sklidili úrodu, posbírali 
zrní, rozemleli je na mouku, ud lali t sto a upekli chléb. To znamená, že dusík nacházející se v 
lepku je sou ástí chemického složení mouky, potom t sta a následn  se stal sou ástí chleba. lov k 
sní chléb, aby doplnil zásoby energie pro zachování života organizmu, který se vyvíjí podle svého 
ur itého informativního programu. Dusík, který byl komponentem proteinu lepku a poté sou ástí 
chleba, se nyní jako živina dostal do lidského t la, to znamená, že se nachází v úpln  jiném 
chemickém prost edí, kde pod vlivem r zných biochemických reakcí došlo k transformaci 
slou eniny do složení, které p edtím pat il. P ipus me, že protein, ke kterému náležel daný atomu 
dusíku, nebyl p ijat organizmem. Byl z organizmu odstran n p i vylu ování, dostal se zp t do zem , 
kde následn  vstoupil do jiných chemických reakcí pod vlivem jiných sil.  
Po celou dobu z stal elektron dusíku elektronem a skládal se z t ch samých 13 fantomových 
áste ek Po: v zemi, v obilí, jako sou ást mouky, t sta, chleba, proteinu, v lidském t le, a poté, co 

se op t dostal do p dy. Jediná v c, která se v elektronu m nila -byl vnit ní potenciál jeho 
fantomových áste ek Po (energie a nový informa ní program). To jasn  vysv tluje, pro  je jedna a 
tatáž elementární ástice p ítomna v r zných materiálních objektech, které vykonávají r zné funkce 
za r zných podmínek existence. V našem omezeném chápání života se všechny elementární ástice 
jeví stejné. Ve skute nosti je jejich vnit ní potenciál zcela odlišný. Tytéž elektrony, které tvo í 

zné mikroobjekty, jsou dle složení stejné, ale mají r zné potenciály. N které jsou sou ástí 
alkalických slou enin, jiné -kyselin, jedny se podílí na tvorb  materiálních objekt , zatímco jiné -na 
jejich zni ení.  
V dávných dobách m li lidé pravdu, když íkali, že hmotný sv t je p ízra ný a iluzorní, protože 
všechno v n m je jen p erozd lování energií a informací. M li pravdu, když tvrdili, že smysl 
lidského života nespo ívá v t lesné existenci, která je kone ná, ale v duchovní transformaci, kde 
podstatu všeho ur uje lidská volba. 
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STRUKTURA ELEMENTÁRNÍCH ÁSTIC 
 

 
hmota molekula atom elektron fantomové 

áste ky Po 
septon 

 
Jeden ze slavných fyzik  sou asnosti, po seznámení s PRAP VODNÍ FYZIKOU ALLATRA, ekl: 
„Tyto znalosti vyvedou moderní fyziku z letargického snu. Je to radikální p ehodnocení ustálených 
koncepcí a p edstav. Celá složitost fyziky se prom ní v geniální jednoduchost, když si uv domíme, 
že jsme p edtím pozorovali kombinaci duplicitních stín  a nikoliv podstatu reálného procesu.“ Jak 
se íká, pravda je vždy jednoduchá. 

íroda je bohatá na rozmanitost ástic, ze kterých se skládá. Znalosti PRAP VODNÍ FYZIKY 
ALLATRA umož ují nahlédnout za oponu tajemství struktury hmoty a tím odhalit po áte ní fázi 
vzniku jejich prvotních interakcí a proces . Z dávných dob se dochovala tabulka, kde je ozna en 
po etní stav fantomových áste ek Po pro každou ástici, ze kterých se skládají nej ast jší a 
nejd ležit jší p írodní procesy spojené s interakcí hmoty a její strukturou. Tabulka obsahuje popis 
ástic v sou asné dob  známých (které byly v dávných dobách uvád ny pod r znými názvy a sym-

boly) i ástice sou asné v  dosud neznámých. Nap íklad, ástice, kterou moderní v da nazývá 
„proton“ se skládá z 12 Po (z dvanácti fantomových áste ek Po), „elektron“ se skládá z 13 Po (z 

inácti fantomových áste ek Po) a „neutron“ z 33 Po (z t iceti t í fantomových áste ek Po). 
Tabulka také obsahuje jedine né ástice, které mají složitou vnit ní strukturu, oficiální v  dosud 
neznámé a skládající se, nap íklad, z 25 Po, 39 Po, 47 Po, 60 Po a také 72 Po. Znalosti po etní 
skladby fantomových áste ek Po, které tvo í tu i onu elementární ástici, otevírají lidské civilizaci 
ohromné možnosti. Nap íklad, umož ují s absolutní p esnosti vypo ítat jakoukoli reakci za 
jakýchkoli podmínek p sobení, stanovit vzorec pro výpo et složení kterékoli látky živého i 
neživého objektu, a tak dále. 
Vzhledem k tomu, že tato zpráva byla p edložena ú astník m Mezinárodního spole enského hnutí 
ALLATRA k prvotnímu seznámení s fundamentálními osnovami PRAP VODNÍ FYZIKY 
ALLATRA, uvedeme pro pochopení srozumitelné p íklady. Zejména se seznámíme s informací, 
která dosud není oficiální v  známa – o unikátní fantomové áste ce Po, která je základem 
jakékoli silové ástice tvo ící jádro silové interakce -allatovské fantomové áste ce Po. A jako 

íklad také uvedeme stru ný popis struktury n kolika již objevených a nejzáhadn jších 
elementárních ást c (fotonu, neutrina, elektronu), které mají ve svém složení allatovskou 
fantomovou ást ku Po. Uvedeme jednoduché p íklady výpo tu po tu fantomových ást ek Po v 
jádrech atom  a ov íme vzorce jaderných reakcí. Pokud budeme znát výpo etní schéma, úsp šn  
je m že provést dokonce i školák. Samoz ejm , existují i jiné složit jší výpo ty energetického 
výt žku jaderných reakcí s vydáním nebo absorpcí energie a tak dále. Ale ty jsou zajímavé jen pro 
úzký okruh specialist . Když pochopíme prvotní základy, nebude pro žádného dobrého odborníka 

žké samostatn  proniknout do tohoto procesu a pochopit mnohem více, než je ve ejn  uvedeno. 
 
ALLAT 
Je nejmenší a svojí podstatou nejunikátn jší fantomová áste ka Po. Pokud je sou ástí elementární 
ástice, hraje d ležitou roli jako silová áste ka a univerzální spojovací lánek mezi fantomovými 
áste kami Po, jejichž vnit ní potenciály jsou neslu itelné, a tedy nemohou být umíst ny vedle sebe 

ve struktu e dané elementární ástice. Tato áste ka m že být pouze ve spojení s dalšími 
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fantomovými áste kami Po. (Jak již bylo zmín no, odd lené fantomové áste ky Po neexistují. V 
ípad  rozpadu elementární ástice, odd lená samotná fantomová áste ka Po, nenávratn  zmizí v 

ezoosmické membrán ). Díky své univerzálnosti a výjime nosti byla tato fantomová áste ka Po, 
pojmenována jako allatovská fantomová áste ka Po, nebo zkrácen  -allat.  
Jde o unikátní silovou fantomovou áste ku Po. Je jediná z fantomových áste ek Po, z níž reálná 
(stacionární) áste ka Po, nem že odebrat energii a informaci. Když prochází allatovská fantomová 
áste ka Po ezoosmickou bu kou, má, obrazn eno, status nedotknutelnosti (asociativní p íklad s 

diplomatickým vagónem). Díky p ítomnosti allatovské fantomové áste ky Po, mají elementární 
ástice jako je nap íklad foton (3 Po), neutrino (5 Po) nebo elektron (13 Po) své unikátní vlastnosti. 

Má-li elementární ástice ve své struktu e allatovskou fantomovou áste ku Po, znamená to, 
že se daná elementární ástice podílí na silových procesech a interakcích, vykazuje specifické 
vlastnosti a zvláštní funkce. Ale protože cílem této zprávy není úplný popis charakteristik 
allatovské fantomnové áste ky Po a jejího vlivu na další áste ky Po v r zných interakcích, do 
nichž je zapojená elementární ástice, která se s t chto fantomových áste ek Po skládá, omezíme 
se zde jen na obecné vysv tlení t chto proces .  
Vzhledem k univerzální síle Allatu, kterou nazývali v dávných dobách „síla vycházející z duchovní-
ho sv ta“, a také díky své unikátní funkci spojovat neslu itelné, jsme ozna ili allatovskou 
fantomovou ásti ku Po, staroslovanským písmenem „A“ ([a]; název tohoto písmena ve 
staroslovanském jazyku je „Az“, znamenal také jedni ku, což bylo spojeno s použitím písmen v 
cyrilici pro ozna ení ísel. Existoval staroslovanský výraz „ z jesm“ (Já jsem)). Toto ozna ení bylo 
dáno ze dvou d vod . Za prvé, aby se na pozadí známých veli in a termín  z fyziky (pro které se 
používají písmenka latinské a ecké abecedy) ukázala jedine nost a výjime nost allatovské 
fantomové ásti ky Po a jejich specifických vlastností. A za druhé, z historických d vod , vzhle-
dem k tomu, že v ase ztracené základní znalosti PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA, jako azy -
prvotní základy v dy, byly v dnešním moderním sv  obnoveny na slovanských teritoriích.  
Elementární ástice sestávající z jedné nebo dvou fantomových áste ek Po v p írod  neexistují. 
Sv t elementárních ástic, které tvo í veškerou hmotu, za íná ze spojení 3 a více fantomových 
áste ek Po. Tyto znalosti se odráží v ad  starých kulturních tradic národ  sv ta. Nap íklad, 1 a 2 

nebyly brány jako íslice, ale za první íslo v ad  bylo považováno íslo 3. 
 
FOTON 
O odrazu a lomu sv tla se v lo odedávna. Podstatu t chto jev  a jejich skute nou povahu 
oficiální v da dosud nezná, všechno se zakládá na teorii pravd podobnosti.  
V moderní fyzice je foton popisován jako kvantum elektromagnetického pole. V sou asných v -
deckých teoriích se p edpokládá, že je to elementární ástice, nositel elektromagnetické interakce. 
Ve skute nosti je termín „foton“ v sou asném pojetí pojímán jenom jako pozorovaný proces -
nejmenší „porce“, „svazky“ sv tla tvo ící vlnu elektromagnetického zá ení, v etn  viditelného 
sv tla, radiových vln, rentgenových zá ení, laserových impuls , a tak dále.  
Pojem „foton“ (z eckého slova  (fotos) – „sv tlo“) byl zaveden v roce 1926 americkým 
chemikem Gilbertem Newtonem Lewisem. Mimochodem, tento u enec považoval fotony za 
„nezni itelné a ty, které se nedají vytvo it“ (p ipomíná to zavedení pojmu atomu chemikem Johnem 
Daltonem, jehož uvažování bylo založeno na starobylých znalostech o ned litelných ásticích).  
Dnes je foton ve fyzice ozna ován eckým písmenem gama — , v souvislosti s objevem gama 
zá ení roku 1900, které se skládá z vysoce energetických foton . U inil ho francouzský fyzik Paul 
Villard, p i pozorování vyza ování rádia v silném magnetickém poli. Anglický fyzik Ernest 
Rutherford, který jako první pojmenoval dva typy zá ení z uranu jako alfa a beta zá ení prohlásil, že 
nový typ zá ení objeveného Villardem, má vysokou pronikavost. Pojmenoval ho paprsky gama.  
Objevení fotonu výrazn  stimulovalo rozvoj teoretické a experimentální fyziky, v etn  fyzikální 
chemie (fotochemie), kvantové mechaniky, atd. Lidé za ali více chápat a používat takové fyzikální 
jevy, jako je elektrický proud nebo tok foton . Ale poznání t chto jev  je zdaleka nedosta ující, 
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nebo  oficiální v da zatím neví, z eho se elektron i foton skládá (i když znalosti o pravé povaze 
mikrosv ta byly již v dávných dobách). 
Povaha fotonu z stává pro v dce záhadou. Nicmén , i na základ  t chto výsledk  pozorování a 
provedených experiment  byli u in ny objevy, které jsou široce používány dnešním lidstvem. 
Nap íklad, r zná technická za ízení, jejichž princip fungování souvisí s použitím foton  -po íta ová 
tomografie, kvantový generátor (maser), laser atd. Laser si našel široké uplatn ní v pr myslu, 
medicín , život , po ínaje vysoce p esnými p ístroji pro fyzikální m ení -seismografy, gravimetry, 
laserové skalpely v mikrochirurgii, a kon e technologickými procesy sva ování, ezání kov , 
laserovými tiskárnami a tak dále. Fotony se také používají ve spektrální analýze (studiem spektra 
elektromagnetického zá ení atom  se zabývá atomová spektroskopie). Díky výzkumu foton  v dci 
zjistili, že atomy každého chemického prvku mají p esn  ur enou rezonan ní frekvence, p i níž 
vyza ují nebo absorbují sv tlo (fotony). Jako každý lov k má individuální otisky prst , tak i každý 
chemický prvek má své vlastní jedine né emisní a absorp ní spektrum. A to vše je jen za átek 
studia této jedine né ástice, jakou je foton, aktivn  zapojené do r zných silových proces  a 
interakcí v p írod .  
Ale co ve skute nosti p edstavují foton a elektron, a z eho se skládají tyto struktury? Díky které 
své sou ásti z stává foton stabilní a podílí se na silových interakcích? Pro  tato, v moderní fyzice, 
tak zvaná „elementární ástice s nulovou hmotností“ nemá žádný elektrický náboj? Pro  je foton 
jednou z nejmenších a nejrozší en jších elementárních ástic ve Vesmíru? Nyní na tyto otázky ne-

že oficiální v da dát odpov , nebo  foton, navzdory nahromad nému bohatému experimen-
tálnímu materiálu, stále z stává tajemnou ásticí. Napravit tuto situaci je velmi snadné. Se zna-
lostmi základ  PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA m že odpov di na tyto otázky nalézt i školák. 
VE SKUTE NOSTI SE FOTON, pokud jej prozkoumáme z hlediska p vodní elementární ástice, 
skládá z fantomových áste ek Po. Foton m že existovat ve dvou stavech: FOTON-3 ( 3) a 
FOTON-4 ( 4). V tšina foton  se skládá ze 3 fantomovýh áste ek Po (foton-3). Ovšem každý z 

chto foton  m že být, za ur itých podmínek, p em n na foton, který se bude skládat ze 4 fanto-
mových áste ek Po (foton-4) a obrácen . Foton-4 se zase m že p em nit na foton-3. Na základ  
svého stavu m že foton vykonávat funkci silové ástice (foton-3) nebo „informa ní“ ástice (foton-
4), tj. být nositelem informace o elementární ástici, se kterou interaguje. Je pozoruhodné, že 
spirálovitý pohyb fantomových áste ek Po fotonu, po ezoosmické m ížce, je rychlejší, než pohyb 
fantomových áste ek Po, mnoha jiných elementárních ástic. Díky tomuto zrychlenému „zví ení“ 
fotonové struktury je rychlost pohybu fotonu ve srovnání s rychlostí mnoha jiných elementárních 
ástic vyšší.  

Foton-3 a foton-4 se obvykle pohybují v jednom energetickém proudu, p emž foton -3 je vždy 
mnohonásobn  v tší po et, než foton -4. Nap íklad, ze slunce p ichází proud foton , z nichž 

tšinu tvo í -silové fotony (foton-3) vykonávající energetické a silové interakce, ale jsou mezi nimi 
i informa ní fotony (foton-4) nesoucí informaci o slunci. Proudy foton -3 teplo nenesou, vytvá ejí 
ho p i rozpadu elementárních ástic, se kterými se srážejí. ím v tší je tok foton -3 sm ujících 
kolmo k objektu, tím více tepla vytvá í. Prost ednictvím informa ních foton  (foton -4) lov k vidí 

ima sv tlo, které proudí ze slunce a slunce samotné, a díky sílovým foton m (foton m-3) z n j 
cítí teplo. Takže, fotony-3 utvá í energetický proud (a také r zné silové interakce v hmotném sv ), 
a fotony-4 nesou informaci v tomto toku energií (tj. ú astní se proces  umož ujících lov ku vid t 
okolní sv t). 
 

Název Ozna ení Po et fantomových áste ek Po 
foton-3 3 3 
foton-4 4 4 

 
FOTON-3  
Skládá se ze í fantomových áste ek Po nebo p esn ji, ze dvou fantomových áste ek Po 
spojených jednou allatovskou fantomovou áste kou Po. To, že se v jeho struktu e nachází tato 
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allatovská fantomová áste ka Po, z n j d lá unikátní, stabilní a aktivní ástici, která vstupuje do 
zných silových interakcí. Mimochodem, allatovská fantomová áste ka Po, se nikdy nebude na-

cházet na míst  první hlavní fantomové áste ky Po v žádné elementární ástici, v jejímž složení se 
nachází. Bude vždy umíst ná uvnit  elementární ástice mezi fantomovými áste kami Po, jako 
silová základna dané ástice.  
Foton-3 m že být p em n na foton-4 a foton-4 zase p ejít do stavu fotonu-3. Jak se odehrává 
tento proces? Foton (jak foton-3, tak i foton-4) má jedine nou strukturu, která je odlišná ode všech 
ostatních elementárních ástic. Zejména má neobvyklou první (hlavní) fantomovou áste ku Po. 
Pokud v ezoosmické bu ce vzniknou ur ité podmínky, za kterých do ní sou asn  vstupují, z 

zných stran, dv  hlavní fantomové áste ky Po (z nichž jedna pat í fotonu a druhá -další 
elementární ástici), tak v moment  jejich maximálního p iblížení probíhá následující proces.  
Hlavní fantomová áste ka Po fotonu, díky své vyšší rychlosti a vzhledem k rychlosti pohybu 
hlavní fantomové áste ky Po jiné elementární ástice, se rychle otá í. Tímto zp sobem umož uje 
silové áste ce fotonu jdoucí za ní (allatovské fantomové áste ce Po) zachytit a odejmout u 
pohybující se naproti elementární ástice její hlavní fantomovou áste ku Po, nositele veškeré 
informaci o této elementární ástici.  
Následn  foton-3 p ipojuje p ivlastn nou hlavní fantomovou áste ku Po (jiné elementární ástice) 
ke své struktu e. V d sledku toho se foton-3 p em ní na foton-4 skládající se ze ty  fantomových 
áste ek Po. Elementární ástice, z níž byla odebrána hlavní fantomová áste ka Po, se rozpadá, 
ímž se uvol uje energie. K tomuto procesu, kdy foton zachytává informace, dochází pouze v 
ípad , kdy p es ezoosmickou bu ku prochází hlavní fantomová áste ka Po elementární ástice, a 

ne její zbylé fantomové áste ky Po pat ící do struktury této elementární ástice.  
Pokud foton-3 zachytí hlavní fantomovou áste ku Po z elementární ástice, m ní se z „uchvatitele“ 
na „transportér“, tj. nositele informace (foton-4). Vrátíme-li se k asociativnímu p íkladu s vlakem a 
vagóny, je to stejné, jako když vlak s t emi vagóny, pohybující se v plné rychlosti, uchvátí 
lokomotivu protijedoucího vlaku. Tímto zp sobem se z n ho stává vlak s dv ma lokomotivami, 
jedním diplomatickým a jedním jednoduchým vagónem. Bude jím tak dlouho, dokud nevzniknou 
podmínky, které umožní zbavit se p ivlastn né lokomotivy. Zbývající vagóny druhého vlaku zba-
veného lokomotivy se vrací do depa (ezoosmická membrána) a rozpouští se v n m. 
 
FOTON-4  
se skládá ze ty  fantomových áste ek Po: unikátní hlavní fantomové áste ky Po, „cizí“ hlavní 
fantomové áste ky Po (informa ní áste ky), allatovské fantomové áste ky Po a koncové 
fantomové áste ky Po. Práv  p ítomnost „cizí“ hlavní fantomové áste ky Po, ve struktu e fotonu-
4, jej d lá informa  plným, tj. nositelem informace o této („cizí“) elementární ástici. Obecn  
platí, že pokud je takových foton  mnoho -obsahují informace o konkrétním p edm tu, objektu, 
jevu, a tak dále. Foton existuje v tomto stavu (foton-4) do té doby, než op t vzniknou podobné 
podmínky v ezoosmické bu ce, ve kterých se daný foton osvobodí od „cizí“ hlavní fantomové 
áste ky Po, tj., dochází k procesu „odhození informace". P emž se hlavní fantomová áste ka Po 

fotonu, znovu otá í, a díky allatovské fantomové áste ce Po, dochází k odhození „cizí“ hlavní 
fantomové áste ky Po do vlastního septonového pole protijdoucí hlavní fantomové áste ky Po 
elementární ástice. Samotný foton transformovaný do stavu fotonu-3 opouští ezoosmickou bu ku. 
Osvobozená hlavní fantomová áste ka Po, p edává informaci vlastnímu septonovému poli reálné 
áste ky Po a také hlavní fantomové áste ce Po procházející elementární ástice (a tím obohacuje 

jejich vnit ní potenciál novou informací) a následn  nenávratn  mizí v ezoosmické membrán .  
Po odhození (p edání) informa ní „cizí“ hlavní fantomové áste ky Po, se foton-4 op t p em ní na 
foton-3, tzn., p ejde do svého p vodního stavu, ve kterém má velkou variabilitu funkcí. Nap íklad 
se foton-3 m že ú astnit r zných interakcí, být sou ástí elementárních ástic a tak dále. M že zmi-
zet (díky ezoosmické membrán ) v jednom míst  a objevit se na jiném, tj. prakticky okamžit  se 

esunout v ezoosmické m ížce na obrovské („kosmické“) vzdálenosti. Samoz ejm , je to jen 
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áste ná informace o fotonu ur ená pro prvotní seznámení. Mimo to, existuje celá ada unikátních 
informací získaných v pr hu studií zákonitostí a paradox  chování fotonu v r zných prost edích, 
zejména o jeho vlnových vlastnostech, interakcích s jinými elementárními ásticemi, o algoritmech 
ízení chování fotonu, a mnohé další.  

Po shrnutí výše uvedených informací m žeme íci, že hlavní funkcí fotonu-3 je energetická 
interakce, spojená p edevším s procesy rozpadu hmoty a uvol ování energie, a fotonu-4 – 
informa ní interakce spojená s p enosem informací. Pokud známe funkce a vlastnosti fotonu, 
principy jeho interakcí s ostatními elementárními ásticemi a zejména se septonovým polem, 

žeme pochopit mnohé procesy makro a mikrosv ta, jichž se foton p ímo ú astní. Tyto znalosti 
dávají odpov di na mnoho otázek. Nap íklad, jak lov k ve skute nosti vnímá zrakovou informaci? 
Co je to stín, teplo nebo chlad, z pohledu probíhajících proces  na úrovni ezoosmické m ížky? Jaké 
jsou prvotní p iny rozpadu hmoty, která je po delší dobu vystavena slune nímu zá ení? Jaká jsou 
specifika interakcí fotonu s gravita ním a elektromagnetickým polem? A mnohé další. Znalosti o 
povaze fotonu pomáhají pochopit prvotní p iny r zných d  probíhajících díky jeho ú asti, a také 
provád t p esn jší výpo ty fotonových interakcí, bez použití drahých p ístroj  a techniky. 
 
NEUTRINO 
V moderní fyzice se tato elementární ástice nazývá neutrino (italské slovo „neutrino“, zmenšenina 
„neutrone“ -neutron). Oficiáln  byla hypotetická existence této ástice p edložena Wolfgangem 
Pauli v roce 1930. Tento v dec, ve snaze vysv tlit zdánlivé porušení zákon  zachování energie a 
momentu hybnosti v procesech beta-rozpadu atomových jader, jako „poslední možnost“ pro 
vysv tlení tohoto procesu, p edložil hypotézu o existenci jakési slab  interagující ástice. 
Vynikající italský fyzik Enrico Fermi (1901-1954), na základ  této idey vyvinul teorii beta-rozpadu, 
podle které krom  elektronu v beta-rozpadu, vzniká i v  neznámá elementární ástice. 
Pojmenoval tuto ástici -neutrino. Experimentáln  byla existence neutrina potvrzena až v roce 1956.  
Neutrino nazývají „p ízra nou ásticí“. K dnešnímu dni toho oficiální v da moc neví o této jedi-
ne né ástici a také nemá p edstavu, co ve skute nosti p edstavuje. V dci se domnívají, že je neutri-
no velmi obtížné detekovat, proto se snaží vytvá et vhodné podmínky, speciální za ízení, drahé ma-
teriály, atd. Je známo, že neutrino vzniká a zaniká v d sledku rozpadu ástic, vykazujících slabou 
jadernou interakci. Neutrino velice slab  interaguje s hmotou a má vysokou pronikavost. P edpo-
kládá se, že tyto ástice vznikají p i transformaci atomových jader a rozpadu elementárních ástic v 
nitru Zem , v atmosfé e, uvnit  Slunce i jiných hv zd, a tak dále. V laboratorních podmínkách jsou 
zdrojem neutrina jaderné reaktory a urychlova e ástic. V dci p edpokládají, že silný tok neutrin 
prostupuje celý vesmír. Okolo sta trilion  t chto ástic prochází lov kem každou sekundu. Dnes je 
neutrino považováno za perspektivní nástroj pro studium kosmických objekt  (v etn  Zem  a 
Slunce) jako možnost pro získání p esné a v asné informace, a to úsp šn  potvrdili v dci 
ALLATRA SCIENCE. 
VE SKUTE NOSTI JE NEUTRINO stejn  jako foton jednou z nejmenších a nejrozší en jších 
elementárních ástic ve Vesmíru. Neutrino se skládá z 5 fantomových áste ek Po, p emž dv  
fantomové áste ky Po, jsou spojeny p es allatovskou fantomovou áste ku Po, s dv ma dalšími 
fantomovými áste kami Po. 
 

Název Ozna ení Po et fantomových áste ek Po 
Neutrino  5 

 
Je t eba v novat pozornost následujícímu faktu, vztahujícímu se k silové áste ce – allatovské fan-
tomové áste ce Po. Jako sou ást fotonu-3 spojuje po jedné fantomové áste ce Po, díky emuž 
tato elementární ástice vykazuje siln jší interakci v hmotném sv . Jako sou ást neutrina, allatov-
ská fantomová áste ka Po, spojuje po dvou fantomové áste ky Po, díky emuž daná elementární 
ástice projevuje slabší interakce v hmotném sv . 
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Charakteristickým rysem neutrina je vše pronikající efekt v d sledku jeho velmi slabé interakce s 
hmotou. Jeho hlavní funkcí je p enos „vnit ní informace“ o objektech. Ale na rozdíl od fotonu 
neni í elementární ástice, ze kterých se daný objekt skládá. Neutrino, p i procházení ur itým 
objektem jen snímá informaci z hlavních fantomových áste ek Po elementárních ástic, ze kterých 
se daný objekt skládá (podobn  snímá informaci reálná áste ka Po). Tímto zp sobem se proud 
neutrin stává nositelem informací o vnit ní struktu e a stavu objekt  a jev , na rozdíl od proudu 
foton , které nesou hlavn  informace o vn jším stavu objekt  nebo jev . Neutrino nese informaci o 
vnit ní struktu e a stavu materie, ze které se uvol uje (tzn., odd luje se ze struktury složitých 
elementárních ástic) a také nese áste  informaci o materii, kterou prochází. V posledn  
jmenovaném p ípad  dochází u neutrin k vým  informací s hlavními fantomovými áste kami Po 
elementárních ástic, které jsou sou ástí objektu.  
Neutrino m že existovat v n kolika stavech, ale na rozdíl od foton  se u n j nem ní po et 
fantomových áste ek Po (vždy z stane stejný -5 fantomových áste ek Po). Neutrino m že p e-
cházet z jednoho stavu do druhého v závislosti na tom, zda se nachází ve struktu e složité 
elementární ástice nebo existuje odd len . Pokud existuje odd len , m že se též nacházet v 

zných stavech, podle toho, zda je v daný moment nositelem informace o jiných objektech nebo 
nenese žádnou informaci. Pokud jsou neutrina v daném okamžiku nositelem informací, mohou být 
detekována a zafixována v trojrozm rné dimenzi. 
Neutrina jsou zvláštní elementární ástice. Díky své vše pronikající schopnosti, prochází proudy 
neutrin Zemí, Sluncem, kosmickým prostorem a jinými objekty vesmíru a jsou nositeli unikátní 
informace o stavu t chto objekt . Poslední studie v oblasti fyziky elementárních ástic, neutrinové 
geofyziky a astrofyziky provedené skupinou v dc  Mezinárodního spole enského hnutí ALLATRA 
otevírají veliké možnosti pro základní a aplikované výzkumy. B hem studie v dci p išli na to, jaký 
obrovský vliv mají kosmické faktory na aktivaci vnit ní dynamiky Zem … Díky znalostem 
PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA je možné nejen d kladn  studovat chování neutrin vychá-
zejících z nitra Zem  a vlastního septonového pole Zem , vypo ítat ur ité vzájemné vztahy, ale také 
vyvíjet nové metody pro prognózování sope né erupce, díky podrobn jšímu studiu moderních 
magmatických formací geodynamických podmínek. Navíc se také objevila možnost p ímo 
ovliv ovat tyto procesy prost ednictvím klimatického a vulkanického geoinženýrství. Dnes, díky 
PRAP VODNÍ FYZICE ALLATRA m žeme s jistotou íci, že ídit p írodní jevy je zcela reálné. 
(Poznámka: viz podrobnosti ve zpráv  „O problémech a d sledcích globální zm ny klimatu na 
Zemi. Efektivní ešení t chto problém “ - http://allatra.org/ru/reports/o-problemah-i-posledstvijah-
globalnogo-izmenenija-klimata-na-zemle ). 
 
ELEKTRON 
Bez ohledu na to, že byl elektron ve fyzice první objevenou elementární ásticí (anglický fyzik 
Joseph Thomson v roce 1897), podstata elektronu z stává dodnes pro v dce záhadou. Teorie 
elektronu je nedosta ující, nebo  má v sob  mnoho logických rozpor  a otázek, na které oficiální 

da nezná odpov di. 
Název dané elementární ástice navrhl v roce 1891 irský fyzik George Stoney (1826-1911), jako 
„fundamentální jednotku m ení elekt iny“. Název „elektron“ pochází z eckého slova „elektron“, 
které znamená „jantar“ (Jak víme, jantar je zkamen lá fosilní prysky ice. T ením v jantaru vzniká 
elektrický náboj, proto p itahuje lehká malá t lesa. Tato vlastnost byla známa r zným národ m od 
pradávna. Nap íklad, podle dochovaných informací znali ve starov kém ecku vlastnosti jantaru již 
v roce 600 p . n. l.). V dci se dohodli, že budou považovat elektrický náboj elektronu za záporný na 
základ  mnohem d ív jšího rozhodnutí nazývat náboj elektrizovaného jantaru záporným.  
Elektron je sou ástí atomu a jeden z hlavních strukturních element  hmoty. Elektrony tvo í 
elektronové obaly atom  veškerých nyní známých chemických prvk . Jsou zapojeny do tém  
všech elektrických jev , které jsou dnešním v dc m známy. Ale co je vlastn  elekt ina, to oficiální 

da nem že stále vysv tlit. Omezuje se pouze na obecná tvrzení, nap íklad, že to je „souhrn jev  
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podmín ných existencí, pohybem a interakcí nabitých t les nebo ástic-nositel  elektrických 
náboj “. Je známo, že elekt ina není nep etržitým tokem, ale p enáší se po ástech - diskrétn . 
Tém  všechny základní informace o elektronech, které v da nyní využívá, se objevily na p elomu 
XIX. a XX. století, v etn  p edstavy o vlnové povaze elektronu (sta í si vybavit práci Nikoly Tesly 
a jeho studii o generování a bezdrátovém p enosu energie na dálku). Nicmén , podle oficiální 
historie fyziky, byla tato hypotéza p edložena v roce 1924 francouzským fyzikem-teoretikem, 
jedním ze zakladatel  kvantové mechaniky Louisem de Brogliem (1892-1987). Pocházel z Francie, 
ze známého šlechtického rodu. Ovšem experimentáln  tuto hypotézu potvrdili v roce 1927 ameri tí 

dci Clinton Davisson (1881-1958) a Lester Germer (1896 -1971), p i objevu elektronové 
difrakce. Slovo „difrakce“ je odvozeno z latinského slova „diffractus“, což znamená „zlomený, 
rozlomený, vlnolam“. Difrakce - jev ší ení vln, nap íklad sv telný paprsek p i pr chodu úzkým 
otvorem nebo p i dopadu na okraj p ekážky. P edstavy o vlnové povaze elektronu posloužily jako 
základ vlnové mechanice rakouského teoretického fyzika, jednoho ze zakladatel  kvantové 
mechaniky Erwina Schrödingera (1887-1961) v roce 1926. Od té doby oficiální v da moc velký 
pokrok ve studiu povahy elektronu neud lala. 
 

 
 

VE SKUTE NOSTI SE ELEKTRON skládá z 13 fantomových áste ek Po a má unikátní struk-
turu. Detailní informace o elektronu se zde neuvádí úmysln , nebo  jsou dávány široké ve ejnosti a 
mohly by se stát nebezpe nými v rukou lidí, jejichž cílem je vytvá et nové zbran . Uvedeme jen, že 
elektron má neobvyklé vlastnosti. To, co je nyní známo jako elekt ina - je ve skute nosti zvláštní 
stav septonového pole, jehož proces  se elektron ve v tšin  p ípad  ú astní spolu s jeho dalšími 
„komponentami“. 
 

Zajímavá fakta sv ící o unikátních vlastnostech elektronu jsou popsána v knize „AllatRa“:  
 
Anastasia: A jak m že Pozorovatel provést zm ny svým pozorováním?  
Rigden: Aby bylo možné odpov  na tuto otázku pochopit, dovol, abychom ud lali exkursi do oblasti kvantové 
fyziky. ím více v dci zkoumají otázky, které v da klade, tím více dochází k záv ru, že všechno na sv  je velmi 

sn  vzájemn  propojeno a nic neexistuje odd len . Tytéž elementární ástice existují ve svém vzájemném 
propojení. Podle teorie kvantové fyziky, pokud je vyprovokován v jednom okamžiku vznik dvou ástic, tak se 
nebudou nacházet pouze ve stavu „superpozice“, tedy sou asn  na mnoha místech, ale také zm na stavu jedné 
ástice povede k okamžité zm  stavu druhé ástice, a  už se od sebe budou nacházet jakkoli daleko, dokonce i 

pokud bude tato vzdálenost p evyšovat hranice p sobnosti všech p írodních sil, které jsou dnes lov ku známy.  
Anastasia: A v em tkví tajemství takového okamžitého propojení?  
Rigden: To hned vysv tlím. Podívejme se nap íklad na elektron. Je tvo en informa ními cihlami (nebo jak je 
nazývali v dávných asech – „zrna Po“), které zadávají jeho hlavní charakteristiky v etn  toho, že ur ují jeho 
vnit ní potenciál. Podle sou asných p edstav se elektron pohybuje okolo atomového jádra jakoby po „spirálovité 
orbit “ (orbitalu).  

esn ji eno, už nyní si tento pohyb p edstavují ne v podob  materiálního bodu se zadanou trajektorií, ale v 
podob  elektronového oblaku (pomyslné zobrazení elektronu, který „je rozmazán“ po celém atomu), v n mž jsou 
oblasti s vyšší a nižší koncentrací elektrického náboje. Elektronový oblak jako takový nemá z etelné hranice. Pod 
pojmem orbita (orbital) se rozumí ást prostoru, oblast okolo atomového jádra, kde je nejv tší pravd podobností 
vyskytuje elektron v atomu (atomový orbital) nebo v molekule (molekulový orbital).  
Rozdíl mezi vnit ním potenciálem a vn jším nábojem práv  takové orbitaly vytvá í. Kvalita vnit ní energie 
(potenciálu) charakterizuje materiální objekt. eno jazykem sou asné v dy to znamená, že takové elektronové 
obaly (orbitaly) atom  v závislosti na po tu a umíst ní elektron  ur ují elektrické, optické, magnetické a 
chemické vlastnosti atom  a molekul, a také v tšinu vlastností tvrdých t les. Jak si pamatujeme z hodin chemie, 
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tvary elektronových oblak  mohou být r zné. 

 
Obrázek . 2. Elektronový oblak atomu vodíku: ást trojrozm rného prostoru okolo atomového jádra, kde se s nejv tší 

pravd podobností nachází elektron. 
 

Takže elektron, jak víme, m že v materiálním sv  existovat ve dvou stavech sou asn : ve stavu ástice a stavu 
vlny. Podle téže kvantové fyziky se m že sou asn  projevovat na r zných místech. Když elektron odejde nebo 

esn ji zmizí ze své atomové orbity, okamžit  se p emis uje, tedy na tomto míst  mizí, ale na jiné orbit  se 
objevuje. 

 
Obrázek . 3. zné tvary elektronového oblaku („geometrie“ kvantové chemie)  
1) s-orbital – elektronový oblak ve tvaru koule (znak kruhu);  
2) p-orbital – tvar inky nebo dvojité hrušky (znak nekone na);  
3) d-orbital – tvar kv tu se ty mi okv tními lístky (znak kosého k íže) 

Ale nejzajímav jší na této otázce je to, o em v dci zatím nev dí. Podívejme se nap íklad na elektron atomu 
vodíku, tedy prvku, který je obsažen ve vod , v živých organizmech, v p írodních nerostech a který p edstavuje 
jeden z nejrozší en jších prvk  v kosmu. Elektronový oblak rozprostírající se okolo atomového jádra vodíku má 
tvar koule. To je fakt, který m že v da na dnešní úrovni zaznamenat. Ale v dci zatím nev dí, že elektron je sám 
od sebe zato ený do spirály. P emž tato spirála (jedna a ta samá) m že být zato ena jak doleva tak i doprava 
v závislosti na tom, jak je v ní rozmíst n náboj. Takže práv  díky takovému spirálovitému tvaru a zm  místa 
koncentrace náboje p echází tento elektron snadno ze stavu ástice do stavu vlny a naopak.  
Uvedu názorný p íklad. P edstav si, že máš v rukách pomeran . Za pomoci nože z n j pe liv  loupeš k ru vcelku, 
postupuješ kolem dokola, jakoby ve spirále, pohybuješ se od jednoho konce k druhému, ekn me t eba od 
vrcholku v bodu A do vrcholku v bodu B. Pokud sejmeš takovou k ru z pomeran e, tak v obvyklé složené podob  
bude tvo it tvar koule, bude p ipomínat obrys pomeran e. Ale pokud ji roztáhneme, bude se podobat zvln nému 
provazu. Takže oranžová strana pomeran ové k ry bude v našem názorném p íkladu p edstavovat spirálu 
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elektronu, kdy se na jejím povrchu v oblasti bodu A bude nacházet vn jší náboj a v oblasti bodu B zevnit  (na 
bíle stran  k ry) bude vnit ní náboj. Jakákoli vn jší zm na v bodu A (na oranžové stran  k ry) povede ke stejné 
okamžité vnit ní zm , ovšem opa né síly p sobení v bodu, který se nachází na bílé stran  k ry pod vrcholkem 
B. Jakmile klesá vn jší náboj elektronu, tak se spirála pod vlivem vnit ního potenciálu roztahuje a elektron 

echází do stavu vlny. Když se znovu objevuje vn jší náboj, který vzniká v d sledku vzájemného p sobení vlny s 
hmotou, spirála se sto í, a elektron op t p echází do stavu ástice. Ve stavu ástice má elektron vn jší záporný 
náboj a levostrannou spirálu, ale ve stavu vlny má pravostrannou spirálu a vn jší kladný náboj. A celá tato 

em na probíhá díky ezoosmóze. 

 
1 

 
2 

Obrázek . 4. Názorný p íklad p em ny elektronu z ástice na vlnu:  
1) stav ástice; 2) stav vlny 
 
Pozorovatel z pozice trojrozm rné dimenze m že p i vytvo ení ur itých mechanických podmínek vid t elektron 
jako ástici. Ovšem Pozorovatel z pozice vyšších dimenzí, který bude vid t náš materiální sv t v podob  energií, 

že pozorovat jiný obraz struktury toho samého elektronu. Uvidí zejména to, že informa ní cihly, které tento 
elektron tvo í, budou projevovat výlu  vlastnosti energetické vlny (roztažené spirály). P emž tato vlna bude v 
prostoru nekone ná. Jednoduše eno, poloha samotného elektronu v celkovém systému reality je taková, že se 
bude nacházet všude v materiálním sv .  

Anastasia: žeme íci, že bude existovat nezávisle na tom, zda ho vidíme jako Pozorovatelé trojrozm rného 
sv ta nebo ne?  

Rigden: Ano. Aby to bylo možné pochopit, podívejme se ješt  na jeden p íklad – se zrcadlem. Dejme tomu, že 
kolik základních informa ních cihel tvo í strukturu, která p edstavuje lokální bod, n jaký blíže neur ený 

objekt. Ten umístíme doprost ed místnosti, ve které jsou pod ur itým úhlem rozmíst na zrcadla takovým 
zp sobem, že se objekt odráží v každém z nich. Takže objekt se nachází uprost ed místnosti, odráží se v každém 
zrcadle, navíc my ho vidíme, takže informace o n m je v našem v domí. Stru eno je informace o tomto 
objektu na n kolika místech sou asn . Pokud odstraníme jedno ze zrcadel, tak v tom míst  nebudeme daný objekt 
pozorovat. Ale když zrcadlo vrátíme, znovu se objeví. V principu to znamená, že informace o n m nezmizela. 
Prost  za ur itých podmínek projevení informace objekt op t vidíme, ale když se podmínky zm ní, nevidíme ho. 
Nicmén  objektivn  daný objekt na tom míst  z pohledu informace stále existuje. Odraz m že mít nep etržitý 
sled, což znamená, že tento objekt je v každém bod  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 ástice, závisí na samotném aktu m ení nebo 
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pozorování. Jinak eno, nem ený a nepozorovaný elektron se chová ne jako ástice, ale jako vlna. V tomto 
ípad  pro n j existuje celé pole pravd podobností, protože se nachází tady a te  na velkém množství míst 

najednou, tedy ve stavu superpozice. P itom bez ohledu na to, že elektron zaujímá v tší množství pozic, bude to 
jeden a ten samý elektron a jedna a ta samá vlna. Superpozice je možnost nacházet se v jeden okamžik ve všech 
možných alternativních stavech, dokud není u in na volba, dokud Pozorovatel neu inil m ení (výpo et daného 
objektu). Jakmile Pozorovatel soust edí pozornost na chování elektronu, tak se elektron okamžit  p em ní v 
ástici, tedy p em ní se z vlny v materiální objekt, jehož polohu je možné lokalizovat. Jedním slovem, po m ení, 

tak íkajíc po volb  Pozorovatele, se bude jeden objekt nacházet pouze na jednom míst .  

Anastasia: Ó, to je zajímavá informace! Jak se ukazuje, záv ry kvantové fyziky jsou cenné pro ty, kdo se v nují 
zdokonalování sebe sama. To v ur itém sm ru vysv tluje d vody toho, pro  se lov ku neda í meditace. Vždy  co 
napomáhá tak íkajíc „zhmotn ní“ procesu meditace, tedy p echodu ze stavu vlny do stavu hmoty, v n mž 
energie znovu získává vlastnosti hmoty? Práv  pozorování a kontrola ze strany Materiální podstaty. Jinými slovy 
se meditace neda í tehdy, když se spouští myšlenkové procesy, jež jsou vlastní obvyklému, každodennímu stavu 

domí. P itom mozek se celou dobu snaží cosi identifikovat a lokalizovat objekt pozorování. Taková situace se 
rozvíjí tehdy, když se Osobnost b hem meditace nedostate  pono uje do zm ného stavu v domí, nebo ztrácí 
kontrolu nad tímto stavem. To umož uje Materiální podstat  vm šovat se do procesu pozorování, to má za 

sledek zrod asociativních obraz  a Pravda se ztrácí. Vlna p echází ve hmotu. Ale jakmile „odpojíš mozek“ s 
jeho myšlenkovými procesy a plnohodnotn  se zapojíš do meditace, tak díky projevení tvých hlubokých vnit ních 
pocit  dojde k rozší ení v domí a hmota pozorovaná Duchovní podstatou se p em ní ve vlnu. Spojíš se s 
opravdovou realitou sv ta, utvo íš s ní jediný celek a zárove  budeš cítit všechny jeho rozmanitosti, doslova 
jakoby t  bylo mnoho a ty jsi byl všude. Potom teprve probíhá opravdová meditace jako proces poznání Pravdy.  

Rigden: Zcela správn . Sv t Materiální podstaty je sv t, kde vládne hmota a její zákony. Sv t Boha je sv t 
dokonalých energií. Když se nacházíš v meditaci, ve zm ném stavu v domí, stáváš se ástí procesu, ástí 
božského projevení se na tomto míst . Jakmile se v tob  uvede do chodu Pozorovatel Materiální podstaty, zdá se 
ti, že se stává faktem tvá kontrola nad hmotou. Ve skute nosti je to tak, že kontrolu nad tebou má hmota neboli 
(Materiální Rozum). Výsledkem je pouze to, že se stáváš více projeveným materiálním objektem, v podstat  se 

níš v korpuskulární objekt celkové hmoty (korpuskule z latinského corpusculum – „t lísko“, „nejmenší 
áste ka hmoty“) a podrobuješ se jejím zákon m. Pokud se p epínáš do stavu vlny, stáváš se ástí božského 

projevení se v tomto sv , tedy Pozorovatelem Duchovní podstaty. Proto se také íká: eho je v tob  víc, tím se 
také staneš.  

Ve stavu meditace mizí obvyklé vnímání. Zejména u lov ka, který má zkušenosti s meditacemi, pokud se 
podíváme na jeho stav b hem duchovní praktiky „Lotosový kv t“, tak se jeho v domí opravdu výrazn  rozši uje, 
vychází za hranice obvyklého sv ta. lov k cítí, že se sou asn  nachází všude. M žeme íci, že superpozice v 
kvantové fyzice, získání stavu vlny je to samé, jako když v meditaci získáš stav p ístupu do vyšších dimenzí, kde 
už hmota není. Superpozice ve stavu meditace je tehdy, když „vidíš“, ve smyslu že cítíš hlubokými city, celý sv t a 
jeho r znorodé projevy. Ale jakmile se Pozorovatel koncentruje na n jaký objekt, jeho v domí se redukuje a 
omezuje se na objekt pozorování. To znamená, že když iníš volbu a soust edíš se na konkrétní detaily, vlna se 

ní ve hmotu. Vždy  když se soust edíš na detaily, mizí celkové vnímání a z stávají jenom detaily. Myšlenky 
vycházející z Materiální podstaty jsou zvláštní nástroj, síla k materializaci objekt , ale pocity vycházející z 
Duchovní podstaty, to je síla k rozší ení v domí, cesta k vyšším dimenzím.  

Anastasia: Ano, nakolik je složitý tento sv t a jak z ejmé v n m mohou být jednoduché v ci.  

Rigden: Takže co se tý e kvantové fyziky… Na jedné stran  toto pov domí o Pozorovateli rozší ilo hranice 
ní v dc , na druhé stran  je to zavedlo do slepé uli ky. Vždy  pozice Super-pozorovatele dokazuje, že 

existuje n jaká ohromná síla, která je schopná p sobit zvn jšku na Vesmír, na všechny jeho objekty a všechny 
procesy, které v n m probíhají.  

Anastasia: Fakticky je to ješt  jedna cesta, jak v decky dokázat existenci Boha?  
Rigden: Ano, lov k má Duši jako áste ku božské síly. ím více m ní sv j vnit ní sv t, ím více jeho Osobnost 
splývá s Duší, otevírá se p ed Bohem, tím se stává duchovn  siln jším a získává možnost ovliv ovat materiální 
sv t z vyšších rozm . A ím víc takových lidí je, tím významn jší a rozm rn jší je tento vliv. Super-pozorovatel 
je B h, který m že ovliv ovat všechno. A lov k jako Pozorovatel Duchovní podstaty, to je Pozorovatel, který 

že zasahovat do proces  sv ta a na mikroúrovni je m nit. Lidem jsou samoz ejm  dostupné ur ité manipulace 
s hmotou i z pozice Pozorovatele Materiální podstaty. Ale opravdovou sílu ovliv ovat získává pouze tehdy, když 
se zapojí jeho Pozorovatel Duchovní podstaty.“ 
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KONTROLA ZNÁMÝCH VZORC  A REAKCÍ 
Díky znalostem PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA je dnes možné snadným a dostupným zp so-
bem ov it r zné reakce a vzorce, aniž bychom se museli uchýlit k nákladným experiment m. V zá-
sad  se stejným zp sobem takové výpo ty provád ly v dávných dobách. S t mito informacemi m -
žeme provést jakékoli vzorové výpo ty, nap íklad, téhož jaderného št pení nebo fúze, p ijít na 
nesrovnalosti a najít správné ešení. Uvedeme srozumitelný p íklad takového výpo tu na základ  
informace o po tu fantomových áste ek Po v dnešní dob  známých elementárních ástic.  
Pro za átek si uvedeme krátký p ehled základ  moderní jaderné fyziky. V pr hu rozvoje moderní 

dy bylo získáno velké množství nep ímých d kaz  o složitosti struktury atomového jádra, na 
základ  kterých se objevilo chápání obecných strukturních prvk  všech známých atom . Jádro 
atomu se ukázalo být dostate  spolehliv  chrán no elektronovým obalem atomu, v i vn jším 
vliv m. Bylo zjišt no, že tlak tisíc  atmosfér v malém rozsahu deformuje pouze vn jší ást 
elektronového obalu. Zah átí na n kolik tisíc stup  Celsia, vede pouze k áste né ionizaci atomu. 

áste ná ionizace se vyskytuje v elektrickém výboji p i nap tí v ádu desítek i stovek tisíc volt . 
Viditelné zá ení má vliv pouze na vn jší elektrony. Tvrdé rentgenové zá ení, které ovliv uje i vnit -
ní elektronové orbity je zpravidla nedostate né k tomu, aby mohlo ovlivnit jádro.  
(Literatura: G. A. Zisman, O.M. Todes, Kurs obecné fyziky (3. svazek „Optika“). Fyzika atom  a molekul. Fyzika jádra atomu a 
mikro ástic (4. vydání). M.: Nauka, 1970).  
Aby bylo možno poznat strukturu jádra, tak íkajíc „nahlédnout“ dovnit  atomu, bylo nutné použít 
efektivní metody ú inného p sobení. ešením bylo bombardovat jádra takovými ásticemi, které 
byly na jedné stran  dostate  malé, aby pronikly do jádra, a na stran  druhé m ly dostatek energie 
pro jeho št pení. Objev radioaktivity a získání produkt  radioaktivního rozpadu pomohli objevit 
ástice nazvané alfa ásticemi. Podle oficiální historie fyziky byla první um lá jaderná reakce 

(um lá transmutace jader) provedena v roce 1919 britským fyzikem Ernestem Rutherfordem p i 
bombardování jádra dusíku alfa ásticemi (kladn  nabité ástice, které jsou tvo eny dv ma protony 
a dv ma neutrony, tj. jádrem atomu helia -4). V d sledku této srážky ástic probíhala následující 
jaderná reakce:  

 
Na p íkladu této dané reakce se podrobn  podíváme na to, jak vypo ítat množství fantomových 
áste ek Po v jádrech atom . Díky výpo tu množství fantomových áste ek Po, je možné p esn  

ov it jakoukoli jadernou reakci a celkov  vypo ítat výsledky jakýchkoli jaderných transformací. 
  

Jaderná reakce je proces, p i kterém atomová jádra podstupují transformaci v d sledku jejich interakce s 
elementárními ásticemi a jádry jiných atom  (v daném p ípad  se atomem rozumí nejmenší ást chemického 
prvku). Je doprovázeno korpuskulárním a elektromagnetickým zá ením.  

Sou et náboj  a hmotnostních ísel mate ského jádra a s ním interagující ástice, je rovný sou tu náboj  a 
hmotnostních ísel nov  vytvo eného jádra a ástic vznikajících p i reakci. V p írod  jaderné reakce vznikají za 
specifických podmínek. Nap íklad, podle moderních koncepcí se mohou termojaderné reakce p irozen  
vyskytovat v nitru hv zd a uskute ovat p i teplot  n kolik milion  stup . Na Zemi probíhají jaderné reakce 
asto v atmosfé e a litosfé e v d sledku kosmického zá ení a innosti jaderných aktivních ástic v horních 

obalech Zem  (termosféra a exosféra).  
Moderní jaderné reakce um le vytvo ené lov kem se provádí za použití speciálního vybavení. Nap íklad, 
pomocí n kterých technických za ízení (nap . urychlova e ástic) se uskute uje tzv. „bombardování“ jader 
atom  jednoho prvku jádry jiných prvk  nebo rychlými elementárními ásticemi. Tímto zp sobem lze 
identifikovat zm ny v jádrech a detekovat p i tom vznikající elementární ástice. Jaderné p em ny se zapisují do 
speciálních vzorc , kde se uvádí, jádra jakých atom  vstoupila do daných reakcí a také nov  vzniklá jádra.  
Literatura: Y. M. Širokov, N.P. Judin, Jaderná fyzika (2. vyd.), M.: Nauka, 1980; K.B. Zaborenko. Metoda radioaktivních 
indikátor  chemie: u ebnice pro chem. spec. univerzit - M: Vyšší škola, 1964; Mla enovi , Milorad. The History of Early 
Nuclear Physics (1896-1931). World Scientific, 1992. 
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SLOŽENÍ JÁDRA ATOMU. VÝPO TY PROTON  A NEUTRON  
Podle moderní koncepce se atom skládá z jádra a elektron  kolem n j. Atomové jádro se skládá z 
menších elementárních ástic – ur itého po tu proton  a neutron  (obecn  p ijatý název -
nukleony), které jsou navzájem svázány jadernými silami. 
Po et proton  v jádru ur uje strukturu elektronového obalu atomu. A elektronový obal ur uje 
fyzikální a chemické vlastnosti látky. Protonové íslo odpovídá po adovému íslu atomu v peri-
odické soustav  chemických prvk  D. I. Mend lejeva. Máme také nábojové íslo, atomové íslo, 
atomový po et. Nap íklad, po et proton  v atomu helia -2. V periodické tabulce má po adové íslo 
2 a chemickou zna ku He2. Symbol pro ozna ení po tu proton  je latinské písmeno Z. P i zápisu 
reakcí se po et proton  zapisuje vlevo dol  vedle symbolu: 2He. 

Po et neutron  odpovídá ur itému izotopu toho nebo jiného prvku. Izotopy jsou prvky, které mají 
stejné atomové íslo (stejný po et proton  a elektron ), ale odlišná hmotnostní ísla. Hmotnostní 
íslo ozna uje celkový po et neutron  a proton  v jád e atomu (ozna uje se latinským písmenem 

A). P i zápisu vzorc  je hmotnostní íslo uvedeno zleva v horní ásti u symbolu prvku: 42He (izotop 
helia -helium-4). 
Takže, abychom zjistili po et neutron  v ur itém izotopu, ode teme po et proton  od hmotnostního 
ísla. Nap íklad, vidíme, že atom hélia-4 4

2 obsahuje 4 elementární ástice, protože hmotnostní 
íslo izotopu je 4. Také v zápisu vidíme, že 4

2 atom má dva protony. Ode tením 2 (po tu 
proton ) od 4 (hmotnostní íslo) získáme 2 -po et neutron  v jád e helia-4. 
 
VÝPO ET FANTOMOVÝCH ÁSTE EK PO V JÁDRU ATOMU 

Jako p íklad (ne náhodný) uvádíme Helium-4 4
2 ), jehož jádro se skládá ze dvou proton  a dvou 

neutron . Vzhledem k tomu, že jádro hélia-4, nazývané alfa ásticí ástice), má vysokou 
innost p i jaderných reakcích, používá se asto pro experimenty v tomto sm ru. Je t eba 

poznamenat, že se v zápisu jaderných reakcí asto používá místo zna ky 4
2 symbol . 

Prav  za ú asti alfa ástic byla v oficiální historii fyziky provedena E. Rutherfordem první reakce 
jaderné transmutace. B hem reakce ástice 4

2 „bombardovaly“ jádro izotopu dusíku (N ), což 
vedlo ke vzniku izotopu kyslíku (O ) a jednoho protonu (p ) Tato jaderná reakce je následující: 

 
Provedeme výpo et množství fantomových áste ek Po p ed a po této transmutaci. 
 
PRO VÝPO ET FANTOMOVÝCH ÁSTE EK JE T EBA: 
 
Krok 1. Vypo ítat po et neutron  a proton  v každém jádru: 
-po et proton  je v dolní ásti zna ky; 
-po et neutron  dostaneme ode tením po tu proton  (dolní íslice u zna ky) od hmotnostního ísla 
(horní íslo u zna ky). 
 
Krok 2: Spo ítat po et fantomových áste ek Po v atomovém jádru: 
-vynásobit po et proton  po tem fantomových áste ek Po, obsažených v jednom protonu; 
-vynásobit po et neutron  po tem fantomových áste ek Po, obsažených v jednom neutronu. 
 
Krok 3: Se íst po et fantomových áste ek Po: 
-se íst výsledný po et fantomových áste ek Po v protonech s výsledným po tem fantomových 
ást ek Po v neutronech v jádrech p ed reakcí; 
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-se íst výsledný po et fantomových áste ek Po v protonech s výsledným po tem fantomových 
áste ek Po v neutronech v jádrech po reakci; 

-porovnat po et fantomových áste ek Po p ed reakcí s po tem fantomových áste ek Po po reakci. 
 

ÍKLAD PODROBNÉHO VÝPO TU PO TU FANTOMOVÝCH ÁSTE EK PO V 
ATOMOVÝCH JÁDRECH. 
(Jaderná reakce za ú asti ástice ( 4

2 ) provedená E. Rutherfordem v roce 1919) 
 

 
 

ED REAKCÍ (N14
7 + He4

2) 
N14

7 

Po et proton : 7 
Po et neutron : 14-7 = 7 
Po et fantomových áste ek 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 po et fantomových áste ek Po v jád e: 84 + 231 = 315  
 
He4

2 

Po et proton  -2 
Po et neutron  4-2 = 2 
Po et fantomových áste ek 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 po et fantomových áste ek Po v jád e: 24 + 66 = 90 
 
Takže celkový po et fantomových áste ek Po p ed reakcí je:  

(N14
7 + He4

2) 
315 + 90 = 405 

 
PO REAKCI (O17

7 + p1
1) 

O17
8 

Po et proton : 8 
Po et neutron : 17-8 = 9 
Po et fantomnovýh áste ek Po: 
v 1 protonu – 12 P ,  
v 8 protonech: (12  8) = 96 
v 1 neutronu – 33 P ,  
v 9 neutronech: (9  33) = 297 
Celkový po et fantomových áste ek Po v jád e: 96+297 = 393 
 
P1

1 

Po et proton : 1 
Po et neutron : 1-1=0 
Po et fantomových áste ek Po: 
v 1 protonu – 12 P  
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Neutrony nejsou. 
Celkový po et fantomových 
áste ek Po v jád e:12 

Takže celkový po et fantomových áste ek Po po reakci je: 
393 + 12 = 405 

Porovnáme po et fantomových áste ek Po p ed a po reakci:  
  

ed reakcí Po reakci 
405 405 

 
Po et fantomových áste ek Po p ed a po reakci je stejný. 

ÍKLAD ZJEDNODUŠENÉHO VÝPO TU PO TU FANTOMOVÝCH ÁSTE EK PO V 
JADERNÉ REAKCI 
 
Zde i v následných p íkladech jsou uvedeny výpo ty fantomových áste ek Po ve zkrácené form , kde 
se zobrazuje celkový po et fantomových áste ek Po v každém jádru, a také jejich sou et p ed a po 
reakci. 
Známá jaderná reakce je reakce ástic s isotopem berylia, ve které byl poprvé detekován neutron, 
který se projevil jako samostatná ástice v d sledku jaderné transformace. Tato reakce byla provedena v 
roce 1932 anglickým fyzikem Jamesem Chadwickem. Zápis reakce:  
 

 
 
213 + 90  270 + 33 -po et fantomových áste ek Po v každém z jader 303 = 303 -celkový sou et 
fantomových áste ek Po p ed a po reakci. 
Po et fantomových áste ek Po p ed a po reakci je stejný. 
 
FORMY ZÁPISU JADERNÝCH REAKCÍ 
Zápis jaderné reakce m že být r zný, v závislosti na použitých symbolech. Nap íklad, asto se 
používají následující zápisy: 

 
Rovn ž stojí za zmínku, že p i zápisu jaderné reakce m že být zcela vynecháno atomové íslo prvku, a 
uvedeno jenom hmotnostní íslo, které udává izotop. Nap íklad, výše uvedený vzorec m že být zapsán 
takto: 

 

Krom  toho se v jaderné chemii používá tento zkrácený zápis jaderné reakce: A (a, b) B, kde A -
po áte ní jádro; B -výsledné jádro; a- ástice, která vstoupila do interakce s jádrem; b - ástice, která 
vzniká p i interakci (vyprodukována z jádra).  
Výše uvedený zápis v tomto p ípad  by byl: 
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Dále se podíváme na adu r zných typ  jaderných reakcí a provedeme výpo et fantomových áste ek 
Po. Druhý sloupec tabulky ukazuje celý zápis reakce a po ítání po tu fantomových áste ek Po. Ve 

etím sloupci -p íklad reakce ve form , v jaké je uvedena v literatu e.  
Tyto literární zdroje uvádíme pod tabulkou s uvedením stránky, kde je daný vzorec reakce zapsán. 
 
ZÁPIS REAKCÍ, KTERÉ JSOU ZÁKLADEM KONTROLOVANÉ TERMOJADERNÉ SYNTÉZY 

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

ZÁPIS REAKCÍ PROTON-PROTONOVÉHO CYKLU (PP-CYKLUS) 
Proton -protonový cyklus -cyklus termonukleárních reakcí vyskytujících se uvnit  hv zd, p i kterém se 
vodík m ní v helium. Podle p edstav 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. 
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ZÁPIS REAKCÍ UHLÍKOVÉHO CYKLU ( CN -CYKLUS ) 
 

Uhlíkový cyklus -posloupnost termojaderných reakcí probíhajících uvnit  hv zd, v jejichž d sledku se 
vodík p em uje na helium. Jako katalyzátory se reakcí tohoto typu ú astní uhlík, dusík, kyslík a fluor. 
Má se za to, že uhlíkový cyklus je zdrojem energie obrovských hv zd v raných stádiích jejich existence. 
 

 

 
 
Literatura: Fyzika vesmíru / hl. redaktor R. A. Sjunjaev. 2. vydání, revidované a dopln né. - M: Sov tská 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. 
 
 

VZORCE FOTONUKLEÁRNÍCH REAKCÍ 
Fotonukleárními reakcemi jsou nazývány procesy interakce vysoce energetických foton  z jádrem, kte-
ré jsou doprovázeny vyza ováním jednoho nebo více gama kvant, neutron , proton , atd. 
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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. 
 
ZÁPISY JADERNÝCH REAKCÍ ZA Ú ASTI NEUTRON  

 
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. 
 
REAKCE ZA Ú ASTI  – ÁSTIC 
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Literatura: Sharma B. K. Nuclear and Radiation Chemistry. Krishna Prakashan Media, 2001. P. 106. 
 
 

ZÁV R 

Znalosti PRAP VODNÍ FYZIKY ALLATRA pomáhají nejen pochopit sv t v samotném po átku 
jeho projevování a principy jeho existence, ale co je nejd ležit jší, uv domit si relativní a iluzorní 
povahu všech proces , do asnost a nepodstatnost bytí, globálnost a významnost duchovního sv ta 
pro lov ka. Hmota nemá vnit ní smysl, ale jen vn jší projev, proto lidé v bec nep emýšlí o vnit ní 
struktu e v cí a prost  je berou takové, jaké jsou. Vše, co lov k vidí ve sv  kolem sebe, po ínaje, 
jemu od narození, cizím t lem -obalem a kon e sv tlem dávno vyhaslých hv zd -je jen výsledkem 
do asného vzájemného p sobení fantomových áste ek Po, áste ek-p ízrak  tohoto sv ta, které se 
na chvíli objeví jako pára, a potom zmizí. Vše, co lov ka trápí v tomto sv , od dot rných 
myšlenek, agresivních emocí, až po stereotypní touhy egoisty-spot ebitele -je výsledkem lidské 
volby ve prosp ch septonového pole – hmotného rozumného systému, který šablonov  zotro uje 
lidstvo. Ovšem pokud lov k zvolí svoji duchovní podstatu, stává se nesmrtelným. V tomto není 
žádné náboženství, jsou to jen znalosti fyziky, jejich prap vodních základ .  
Modernímu lov ku chybí komplexní pohled na sv t, pohled z hlediska Duchovního pozorovatele, 
z pozice Osobnosti s obrovským duchovním potenciálem – silou Allatu (duší). Systém (septonové 
pole) lov ka orientuje na momentální problémy, zužuje jeho v domí do bodu, kdy je soust ed n 
jen na svoji do asnou existenci. Systém lidi rozd luje, nutí je se trápit, žít minulostí nebo bu-
doucností, koncentrovat sílu své pozornosti po celý den na cokoli, jen ne na svoji duchovní 
podstatu, nebo  v ní lov k nachází skute nou svobodu a vyma uje se z okov  hmotného  sv ta. 
Hmotný sv t je ve své podstat  prázdný, proto dosáhne-li v n m lov k jakýchkoli výšin -moci, ma-
jetku, manipulace mas nebo svých bližních -vše se nakonec zm ní v nesmyslnou prázdnotu, budou 
to jen zbyte  vyplýtvané síly na septonové pole Živo išného rozumu. P emítáním o budoucnosti 
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i rozjímáním v minulosti se zít ek nezrodí. Zít ek je jen st ídaní dne a noci, stárnutí t la navzdory 
vnit ním pocit m lov ka, který ješt  ani neza al žít. 
Septonové pole pouze stimuluje a provokuje, ovšem všechno vykonávají samotní lidé na základ  
jejich vlastní volby. Chceme-li zm nit sv t k lepšímu, sta í za ít u sebe a ignorovat systém. M li 
bychom se spojit s ostatními lidmi na základ  Prap vodních Znalostí. Nenechat se manipulovat 
systémem, který všechno komplikuje a mít odvahu zm nit situaci radikáln . Pro za átek sta í 
nepodporovat zlo, nep ispívat k posílení spot ebitelského systému a v každém dni, všemi možnými 
zp soby, upev ovat duchovní a morální hodnoty. (Poznámka: viz podrobnosti v knize „AllatRa", 
posledních 50 stránek). Zm te podmínky a všechno se zm ní! 
PRAP VODNÍ FYZIKA ALLATRA dává pochopit základní informace, díky kterým je možné po-
sunout v du na vysokou úrove  a zna  usnadnit život lidské civilizaci p esm rováním na duchov-
ní a mravní vývoj. Nyní dosp la sv tová spole nost do situace, kdy všechno stojí na hran . Lidé se 

tšinou bojí zm nit systém, ne snad proto, že by nevid li jeho zhoubnost, ale proto, že nevidí jiné 
ešení, spravedlivé sv tové uspo ádání, oporu pro svou duchovní realizaci. Ovšem paradox spo ívá 

v tom, že jejich hlavní opora není v neustálé aktivaci vlastního septonového pole (myšlenky o nikdy 
se nekon ícím trápení), ale v síle, která m že ídit septonové pole. Tato síla je duchovní podstata 
lov ka. Nebo  jakékoliv zm ny v tomto sv  závisí na síle vnit ního potenciálu a míst  jeho 

použití! 
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