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Budem citovať celý jeden článok a časopis „Science and Life“
ČAROVNÉ ZRKADLO Z ĎALEKEJ MINULOSTI - A. KALINÍN.
Dostala sa ako veno
Bolo tam jedno zrkadlo;
Vlastnosť zrkadla mala:
Hovorí to zručne.
A. S. Puškin. - Сказка о мертвой царевне и семи богатырях (1833)
Možno obyčajné zrkadlo, známe a obvyklé nám z detstva, je prvým magickým predmetom, ktorý vytvoril
človek. Vlastnosť ukazovania svetu okolo nás a predovšetkým toho, čo nevidíme - svojej vlastnej tváre, nie je
to zázrak? Domorodci z Afriky, Austrálie a Oceánie dali kolonialistom za tieto malé úlomky skla všetko, čo
mali.
Existujú však zrkadlá, ktoré majú vlastnosti, ktorým je ťažké uveriť, kým ich neuvidíte na vlastné oči. A
objavili sa dávno predtým, ako Alexander Sergejevič Puškin vynašiel zrkadlo schopné vidieť aj to, čo je veľmi
ďaleko, aj rozprávať o tom.
Zrkadlo, o ktorom sa v tomto článku dozviete, nevie rozprávať, ale môže ukázať, čo je pre oko neprístupné.
Súhlasíte, nie je to málo pre tému, ktorú vedeli robiť desiatky storočí pred napísaním knihy „Príbeh o mŕtvej
princeznej a siedmich hrdinoch“.
Pred niekoľkými rokmi som náhodou počul, že v Číne v starodávnych
chrámoch sú zrkadlá, ktoré môžu ukazovať, kde žije Budha. Potom som o tom
napísal list svojmu známemu, milovníkovi hlavolamov, profesorovi na
univerzite v Nanjingu v Číne, ale on odpovedal, že o ničom takom nepočul.
Uplynuli roky a zrazu môj starý čínsky priateľ, ktorý sa volá San Yanzi a má
dnes 70 rokov, povedal, že mi chce ako darček poslať čínske bronzové zrkadlo,
o ktoré som sa raz pýtal. Ak je toto zrkadlo nasmerované na slnko a zrkadlový
„zajačik“ smeruje na bielu stenu alebo list papiera, potom sa na nich objaví
obraz, ktorý nie je na leštenej tvári zrkadla.
Čoskoro dorazil balík s guľatou bronzovou doskou s priemerom 7 cm, leštenou
na prednej strane, aby sa dal použiť ako zrkadlo (pozri fotografiu). Predná
strana zrkadla bola mierne vypuklá a zadnú stranu zdobil basreliéf s
hieroglyfmi pokrytý patinovo zelenými oxidmi, ktoré sa objavujú na starých
bronzových predmetoch.
Môžete pochopiť moje vzrušenie, keď som namieril zrkadlo na slnko a vložil
kúsok papiera pod „slnečný lúč“. Na papieri som uvidel obrázok ... Nie Budhu,
ale iba hieroglyfy, ale videl som ho! Obrázok bol!
Čo hovorí veda na magické zrkadlá z Číny? Ukázalo sa, že na túto tému boli napísané desiatky článkov a kníh.
Prvá správa bola publikovaná v British Journal of Philosophy v roku 1832 a posledný článok o neobvyklých
zrkadlách si dnes môžete prečítať na internete. A takmer každý autor veril, že našiel riešenie záhady. Potom sa
objavila vedecká práca s novou verziou, a preto pre väčšinu vedcov zostávajú magické zrkadlá dodnes záhadou.

Vo vlasti týchto zrkadiel, v Číne, sú pokryté slávou starodávnych legiend. Jeden z nich hovorí: kedysi cisárova
žena sedela za slnečného dňa v záhrade a robila svoje obvyklé veci - obdivovala sa v bronzovom zrkadle.
Potom ho položila na kolená. Lúč slnka odrážajúci sa od zrkadla na bielu stenu paláca a na stene sa v jasnom
kruhu objavil obraz draka. Kresba draka presne opakovala reliéf zadnej strany zrkadla! Takto bola prvýkrát
objavená magická vlastnosť čínskych zrkadiel.
Odvtedy sa magické zrkadlá v Číne nazývajú „zrkadlá z priehľadného bronzu“ a vysvetľujú nimi pôvod
čínskeho príslovia „Na slnku vždy vyjde pravda“.
Bronz (zliatina medi, olova a cínu) bol vynájdený v Číne roku 2000 pred naším letopočtom, ale najstaršie
nájdené magické zrkadlo pochádza z roku 500 nášho letopočtu. Bol objavený pri vykopávkach hrobky
ušľachtilého šľachtica v južnej Číne. Ďalšie zrkadlo bolo v hrobke cisára Tchang, ktorý zomrel okolo roku 950.
S ním v tom istom hrobe bolo 26 jeho manželiek vo veku od 13 do 26 rokov, ktoré po smrti svojho manželacisára nemali právo na život. A všetky manželky majú iba jedno magické zrkadlo. Tak ich vtedy bolo málo.
Ale po 500 rokoch, za vlády dynastie Ming (1368 - 1644), magické zrkadlá prestali byť pre čínskych vládcov
veľkou vzácnosťou a zrkadlá tejto konkrétnej éry sú dnes k videniu v najväčších múzeách na svete .
Možno, že tajomstvo vzhľadu obrazu na zrkadle nebolo známe samotným čínskym pánom. Faktom je, že v
priemere iba jedno zo sto vyrobených zrkadiel malo magické schopnosti. Prvé pokusy vysvetliť ich príčinu
uskutočnil ešte v 11. storočí čínsky vedec Shen Kua. Veril, že pri liatí sa tenšia časť zrkadla ochladzuje
rýchlejšie ako hrubšia, čo vedie k malým, nepostrehnuteľným zakriveniam povrchu. Starovekí čínski básnici
poskytli svoje vlastné poetické vysvetlenie „priehľadnosti“ kovových zrkadiel. Tieto vysvetlenia napríklad
básnikovi Kinovi Ma stačili na celú báseň.
Angličan John Swinton je prvý Európan, ktorý je nám známy a vidí magické zrkadlo. Kúpil ho v rokoch 18311832 v Indii v Kalkate, kde pochádzal z Číny, a okamžite poslal zrkadlo do Anglicka Davidovi Brewsterovi. Sir
David Brewster (1781-1868) bol škótsky fyzik známy svojimi objavmi v oblasti polarizácie svetla.
Mimochodom, od detstva vynašiel našu obľúbenú hračku kaleidoskopu a bol autorom niekoľkých ďalších
optických hračiek. Sir David preskúmal prijaté zrkadlo a správu zverejnil vo Filozofickom vestníku. Správa sa
začala správou, že toto zrkadlo „... prekvapilo amatérov a zmiatlo filozofov Kalkaty“. A potom sir David
odhalil tajomstvo. Podľa jeho názoru nie je obraz generovaný zrkadlom spojený so vzorom na zadnej
strane, ale je nanesený slabo kyslým roztokom na prednú plochu, po ktorej je vyleštený. Na záver
odporučil organizovať výrobu a predaj takýchto zrkadiel v Anglicku, čo by bolo veľmi výnosné. Ale namiesto
zrkadiel podľa jeho receptu sa v Európe objavili ďalšie vedecké správy s rôznymi receptami.
V roku 1844 hovoril slávny francúzsky astronóm Arago, jeden zo zakladateľov fotografického procesu, na
stretnutí Francúzskej akadémie vied o magických zrkadlách. V Paríži okrem Araga už také zrkadlo mal slávny
francúzsky matematik markíz de Lagrange.
Senzačný článok, ako by sa dalo povedať teraz (a možno rovnako pravdivý ako súčasné senzácie), vyšiel v
populárnom nemeckom časopise „Garden Gazebo“ v roku 1877 od vtedy slávneho spisovateľa Carusa Sterna.
V rímskom spisovateľovi Aulusovi Gelliusovi, ktorý žil v II. - III. Storočí nášho letopočtu, našiel slovné
spojenie o „zrkadlách, z ktorých niektoré odrážajú ich zadnú stranu a iné nie.“ Stern tiež objavil záznamy
talianskeho historika Muratoriho, podľa ktorého sa pod vankúšom istého biskupa z Verony našlo magické
zrkadlo, ktoré bolo neskôr odsúdené na smrť. A nakoniec, v tom istom článku sa objavila správa, že v
starodávnej čínskej knihe z 9. storočia nášho letopočtu je zmienka o magickom zrkadle.
Ale blízko Číny, v Japonsku, sa udalosti vyvíjali inak. V japonských prameňoch od staroveku do druhej
polovice 19. storočia sa nenašla zmienka o magických zrkadlách. Ale už v polovici tohto storočia sa do Európy
dostali zrkadlá vyrobené v Japonsku. Japonským remeselníkom sa podľa všetkého podarilo získať výrobnú
metódu z Číny alebo sa naučili, ako si ich sami vyrobiť. V roku 1877 bola v Londýne zorganizovaná celá
výstava magických zrkadiel z Japonska.

Na začiatku dvadsiateho storočia väčšina vedcov zo Západu aj z Východu verila, že magické zrkadlo bolo
vyrobené nasledujúcim spôsobom. Po nahodení majster najskôr spracoval zadnú časť zrkadla oceľovým
nástrojom, čím sa reliéfny výkres stal kvalitnejším. Potom položil zrkadlo na stôl zadnou stranou nadol a začal
brúsiť prednú stranu, pričom na ňu silno tlačil. Tenšie časti zrkadla umiestnené nad reliéfnymi priehlbinami
zároveň mierne poklesli a boli menej vystavené abrazívnemu účinku. Po vyleštení sa narovnali a mierne
vyčnievali nad strednú úroveň zrkadla. Vo výsledku sa na prednom povrchu objavili obrazce konvexných
mikrozrkadiel, čo zodpovedá reliéfu obrazu na zadnej strane produktu. Tieto mikrozrkadlá mali podľa vedcov
vytvárať obraz vo vnútri „slnečného lúča“. Vysvetlenie znelo smerodajne, ale nikto nemohol takým alebo iným
spôsobom ukázať ani jedno zrkadlo vyrobené v Európe alebo Amerike.
A v Číne už našli magické zrkadlo s priemerom 52 cm, hmotnosťou viac ako 12 kg a hrúbkou 1,3 cm Pri
takejto hrúbke bronzovej vrstvy vyzeralo vysvetlenie európskych vedcov nepresvedčivo.
Ale nebolo to toto obrovské zrkadlo, ktoré spôsobilo medzi odborníkmi zmätok, ale skutočnosť, že sa našli
zrkadlá, v ktorých vzor v „slnečnom lúči“ nezodpovedal reliéfu na zadnej strane zrkadla! Napríklad v jednom
budhistickom chráme bolo zrkadlo, na ktorého zadnej strane je mesiac svietiaci nad morom a v odrazenom
slnečnom lúči na stene chrámu bola postava Budhu v lotosovom kvete.
Magické zrkadlo akoby sa smialo celému západnému
vedeckému svetu. Nové neobvyklé nálezy mohli spôsobiť novú
vlnu záujmu o zrkadlo, ale nestalo sa tak, pretože vypukla
najskôr prvá a potom druhá svetová vojna. Okrem článku, ktorý
v roku 1932 publikoval anglický kryštalograf Sir William Bragg
v dvadsiatom storočí, do roku 1958 neboli správy o magických
zrkadlách. Najhoršie však je, že v Číne aj v Japonsku sa zrkadlá
prestali vyrábať, pretože tých pár majstrov, ktorí ich vedeli
pripraviť, zomrelo alebo bolo zabitých.
V roku 1961 navštívil predseda vlády komunistickej Číny Zhou
Enlai Šanghajské múzeum, začal sa zaujímať o magické zrkadlá
a dával pokyny na obnovenie ich výroby. Touto prácou bolo poverených niekoľko univerzít a technických
ústavov. Dva roky sa v tlači objavovali publikácie o ich práci, v ktorých uvádzali hlavne negatívne výsledky
experimentov. Čínski vedci z rôznych inštitúcií uskutočňovali výskum nezávisle, každá sa snažila nájsť svoju
vlastnú metódu a kritizovala kolegov. O dva roky neskôr sa publikácie zastavili a objavili sa nové čínske
zrkadlá, ktoré v žiadnom prípade neboli nižšie ako tie staršie. Obraz, ktorý odrážajú, môže alebo nemusí
zodpovedať reliéfu na zadnej strane zrkadla. Kde a ako boli nové zrkadlá vyrobené a celá história ich
rekonštrukcie bola zahalená tým najprísnejším tajomstvom. Z korešpondencie s čínskym kolegom som sa
dozvedel, že sa teraz vyrábajú v meste Jang-čou.
Takže za posledné storočie a pol riešili magické zrkadlo desiatky vedcov. Mnoho z nich bolo presvedčených, že
tajomstvo vyriešili. Ale iba v Číne sa naučili vyrábať zrkadlá rovnocenné so starými. Metóda nachádzajúca sa v

modernej Číne zostáva pre svetovú vedu neprístupná, a preto dnes možno vymenovať iba výrobné metódy
navrhované na jeden a pol storočia, najmä preto, že každá z nich tvrdí, že je autentická.

Možné spôsoby výroby magických zrkadiel.
1. Počas odlievania sa tenšie časti zrkadla ochladzujú rýchlejšie ako hrubšie časti, čo vedie k deformácii
povrchu. Pretože tento proces závisí od toľkých faktorov, zdá sa, že iba jedno alebo dve zo sto zrkadiel sa samy
od seba stanú „kúzlami“.
2. Na prednej strane zrkadla je vygravírovaná kresba, ktorá je potom vyplnená ďalším stupňom bronzu a
vyleštená.
3. Na prednej strane zrkadla je vyrezaný vzor, potom je povrch pokrytý ortuťovým amalgámom a vyleštený.
4. Vzor na tvári zrkadla je leptaný kyselinou alebo inými chemikáliami a potom vyleštený.
5. Vzor je vyrezaný na zadnej strane zrkadla, čo spôsobuje nepravidelnosti pri leštení prednej plochy.
6. Vzor je vyrazený na tvári zrkadla a potom je povrch vyleštený.
Teraz sa mnohí prikláňajú k názoru, že magické zrkadlá sa dajú vyrobiť rôznymi, takmer všetkými vyššie
uvedenými spôsobmi. Iba z nejakého dôvodu to nikto nedokáže vyrobením zrkadla, ktoré demonštruje niečo
nové, napríklad Eiffelovu vežu.
Pokračujúci vedecký výskum vyvoláva nové pochybnosti. V roku 1999 dvaja vedci: doktor vied M.G. Tomilin
zo Štátneho optického ústavu pomenovaný po V.I. SI Vavilova a J. Science z Kalifornskej univerzity prerezali
magické zrkadlo, aby skontrolovali, či sa na miestach, ktoré premietajú obraz, vyskytujú kovové
nepravidelnosti. Použili sme najnovšiu metódu na odhalenie štrukturálnej nehomogenity materiálu pomocou
tenkých vrstiev nematických (neviem, čo to je) tekutých kryštálov ich pozorovaním v polarizačnom
mikroskope. Výsledky: nebolo možné odhaliť štrukturálne nehomogenity povrchu časti zrkadla a ako to má byť
vo vede, objavila sa ďalšia publikácia o magických zrkadlách. Začína sa to takto: „V histórii optiky je ťažké
nájsť také fascinujúce tajomstvo, ktoré by sa dalo porovnať s hádankou magických zrkadiel Východu, hoci
ľudstvo už takmer štyri tisícročia bojuje s vysvetlením svojich úžasných vlastnosti. “ Toto bolo napísané v
predvečer 21. storočia.

A čo Rusko? Na území našej domoviny sa nachádza miesto, o ktorom málokto vie, ale ktoré v sebe ukrýva
mnoho záhad, vrátane tých, ktoré súvisia so zrkadlami. Toto miesto sa nazýva Minusinská panva. Nachádza sa
na Sibíri, 300 km južne od Krasnojarsku, proti prúdu rieky Jenisej. Prekvapivo na týchto krutých miestach našli
archeológovia stopy kultúr, ktoré vytvorili naši predkovia, počnúc XIV storočím pred naším letopočtom.
Produkcia bronzu podľa historikov prebiehala v III. tisícročí pred naším letopočtom, teda skôr ako v Číne.
Existuje hypotéza, že Huni, ktorí zničili staroveký Rím, pochádzajú z týchto miest. Pre nás je najzaujímavejšie
to, že v Minusinskej kotline sa našlo viac ako 360 starodávnych bronzových zrkadiel siahajúcich do rôznych
epoch. Buď tu bol nejaký druh zrkadlového kultu po celé tisícročia, alebo ženy tam žijúcich ľudí boli
neobvykle koketné? Neznáme ...
Pri štúdiu zrkadiel Minusinskej kotliny historici, prirodzene, nevenovali pozornosť svojej prednej strane
pokrytej vrstvou oxidov, ale boli zaneprázdnení kresbami a nápismi na zadnej strane. A v múzeách tieto zrkadlá
ležia lícom nadol. Nikoho nikdy nenapadne, že pod patinou sa môže skrývať nejaké tajomstvo.
Zamestnanci múzea sa snažia udržiavať veci v tej podobe, v akej k nim prišli, a návrh na vyleštenie prednej
strany zrkadla, ktoré je staré tisíc rokov, im znie rúhavo. Ale ak medzi 190 zrkadlami zo starobylého bronzu
uloženými v Minusinskom múzeu miestneho povolania sú také, ktorých predná strana je mierne vypuklá, je
veľká pravdepodobnosť, že ide o „magické zrkadlá“. A leštenie môže odhaliť ich tajomstvo.
Je možné, že medzi čitateľmi sa nájdu takí, ktorí by chceli preniknúť do tajomstva magických zrkadiel sami.
Jedným zo spôsobov výskumu je pokúsiť sa vyrobiť magické zrkadlo z ... mince alebo medaily. Podľa
predpovedí vedcov skutočne možno v odrazenom svetle vidieť opečiatkovanú a potom vyleštenú kresbu. A ak
mincu vyleštíte, kým obraz nezmizne, potom sa možno znova stane viditeľným v „slnečnom lúči“? Môžete
brúsiť prednú stranu mince, kým sa nezačne ukazovať vzor na zadnej strane, a získate „magickú priehľadnú
mincu“, v ktorej bude cez vrstvu kovu „viditeľný“ erb Ruska alebo ZSSR. V obidvoch prípadoch by mal byť
povrch mince mierne vypuklý, rovnako ako všetky vypuklé zrkadlá. Pri leštení vrchného dizajnu nepoužívajte
veľkú silu. A ak sa snažíte vyrobiť „priehľadnú mincu“, potom pri brúsení musíte silnejšie stlačiť povrch, ktorý
sa má ošetriť, najmä na konci práce. Mince by sa mali skontrolovať slnečným lúčom a obrazovka by mala byť
umiestnená v rôznych vzdialenostiach od nej. Tu sú všetky tipy, ktoré môžete dať. Ostatné je už na vás. Prajeme
vám veľa úspechov a tešíme sa na ne.

Pri pohľade na túto odrodu ste jednoducho ohromení. Teraz uznajte, vedeli ste, že tých vecí je toľko? Nevedela
som. A týchto „zrkadiel“ nie je len veľa, ale len veľa.
Čo ich všetkých spája? Všetky majú v strede akúsi „pipku“, ako očko z niektorých druhov gombíkov. To
znamená, že tento prvok nie je vyrobený len tak, ale na konkrétny funkčný účel. Totiž, nainštalovať a opraviť
„zrkadlo“ na rovnakom mieste. Nie ste skutočne do zariadenia na prezeranie a hranie?
Čo majú spoločné všetky naše diskové úložné médiá? Stredový otvor.
Čo majú všetky tieto „zrkadlá“ spoločné? Stredové očko.
Ďalej. Všetky súčasné vydané disky DVD majú nielen obrázok na zadnej strane, ale aj názov a obrázky obsahu.
Čo vidíme na zadnej strane všetkých zrkadiel? Pomerne zložitý obraz. Vnímame to ako ozdobu čistej vody. Tu
na našich moderných zrkadlách akosi nie veľmi s dizajnom zozadu. A potom, ak je to zrkadlo, tak prečo také
ozdoby? Naozaj nie je potrebné podpísať obsah na pamäťovom médiu?
A obraz, ktorý je viditeľný na slnečnom svetle z tohto bronzového DVD, neznie ako obyčajný šetrič obrazovky
na disku?
A čo je to so slnečným žiarením? Je potrebné študovať. Jedna vec je však zrejmá, že v prípade prehrávania
bronzových DVD diskov musel existovať zdroj rovnakého „slnečného“ svetla.
To znamená, že na slnečnom svetle sa obraz vznikajúci v „zajačikovi“ získava v dôsledku interferencie. Časť
odrazeného svetla je zosilnená, časť zhasnutá, odtiaľto vidíme obraz.

Wikipedia:
Interferencia
svetla
je
prerozdelenie intenzity svetla v dôsledku
superpozície
(superpozície)
niekoľkých
koherentných svetelných vĺn. Tento jav je
sprevádzaný maximami a minimami intenzity
striedajúcimi sa v priestore. Jeho distribúcia
sa nazýva interferenčný vzor.

Informačná štruktúra
Informácie na disku sú zaznamenané vo
forme špirálovitej stopy jám (angl. Pit vyhĺbenie) stlačených do polykarbonátového
základu. Každá jamka je približne 100 nm hlboká a 500 nm široká. Dĺžka jamy sa pohybuje od 850 nm do 3,5
μm. Medzery medzi jamami sa nazývajú land (angl. Land - space, base). Stúpanie stôp v špirále je 1,6 um.
Jamy rozptyľujú alebo absorbujú na ne dopadajúce svetlo a substrát sa odráža. Preto je zaznamenané CD
príkladom reflexnej difrakčnej mriežky s periódou 1,6 μm. Pre
porovnanie, DVD má periódu 0,74 mikrónu.
Čítanie informácií
Dáta z disku sa načítajú pomocou 780 nm laserového lúča
emitovaného polovodičovým laserom. Princípom čítania informácií
laserom pre všetky typy médií je registrácia zmien v intenzite
odrazeného svetla. Laserový lúč je zameraný na informačnú vrstvu do
bodu s priemerom ~ 1,2 µm. Ak je svetlo zaostrené medzi jamami (na
súši), potom prijímajúca fotodióda zaregistruje maximálny signál. Ak
svetlo dopadne na jamu, fotodióda zaregistruje nižšiu intenzitu svetla.

Čo ak na jeho bronzové DVD použijete laser?
Navrhujú tiež, aby bol k tomuto domácemu kinu pripevnený parný generátor s bronzovými diskami, aby sa
získali volumetrické obrazy. Sú k dispozícii v expozícii múzea.
V ruskej verzii sa kadidelnica používala pre parné generátory.

Kam sa podela disketa
02.1.2019
https://pro-vladimir.livejournal.com/485685.html

To bolo ešte nedávno veľmi aktívne. A teraz?
Už musíte tvrdo pracovať, aby ste našli to, čo môžete
reprodukovať. Ak naozaj chcete, potom samozrejme
nájdete viac.
A diskety? A už vyrastá generácia, pre ktorú je toto
všetko nikdy nevídanou vzácnosťou.
Avšak od toho všetkého dodnes existuje stopa. Ľahko rozpoznateľná vizuálna stopa. Vo väčšine moderných
softvérov je tlačidlo „uložiť“ sprevádzané schematickým obrázkom diskety. Hovorí to o intuitívnom rozhraní a
o tom, že všetci sú zvyknutí, a že to tak zostane aj v budúcnosti.
A potom sa tejto diskete po niekoľkých generáciách pripíše posvätný význam. Niekto napíše článok, ako
nás zákerní a neúnavní falšovatelia histórie pripravili o tajné všemocné poznanie „diskety“! Rozhorčená
verejnosť dá všemohúcemu úkrytu páči a nepáči. Niekto organizuje sektu, aby hľadal pravdu. Budú kopať, kde,
kto a kedy skryl prísne tajné technológie svojich predkov, na ktorých sú podľa kroník zaznamenané absolútne
všetky vedomosti vrátane toho, ako používať samotnú disketu. Alelujah.
Pomáhať falšovateľom.
Toto je vlastne všetko. Ľudský vek je krátky. Pamäť je ešte kratšia. Prirodzené procesy prijímania nového a
chradnutia starého sú niekedy iba procesy. Jednoduché banálne veci sa tak rozmazávajú. A nedávno tu bol aj
inštitút konskej dopravy. A niektorí významní futuristi napísali, že hlavné mestá sveta budú posiate
niekoľkometrovou vrstvou konského hnoja. Teraz nás to rozosmeje. A potom vášne vreli so všetkou vážnosťou.
Všetko je rovnako ako prívrženci cospiratologickej verzie.
Len si predstavte, ako sa o niečo neskôr usmejú nad niektorými témami súčasných vášní. A niektoré z týchto
fantázií sa môžu dobre zakoreniť a osifikovať, čím zakryjú predchádzajúci príbeh.
A teraz vezmeme a odhadneme, koľkokrát sa to už stalo. Ako verzie všelijakých korektorov svojimi
interpretáciami pochovali vrstvu udalostí, ktoré sa odohrali. Predstavte si, ako o dvesto rokov neskôr podľa prác
Navaľného vytvoria predstavu o devastácii v Ruskej federácii a jej „hrdzavej vyplienenej armáde“. A niekto
naopak rozdrví stonanie súčasných liberálov, ktorí všetci nahlas snívajú o tom, že sa dostanú niekam bližšie do
raja alebo do samotného pozemského raja, ale radšej zostanú v „pekle“. Ako niektorí hania Stalina, zatiaľ čo iní
z jeho hrobu odnášajú odpadky týchto smiešnych obviňovacích interpretácií. Existuje veľa príkladov.

Disketa je jednoduchá a neutrálna. Všetko, čo sa týka histórie, obyčajní ľudia nesprávne interpretujú, aby
dosiahli niektoré svoje vlastné obchodné záujmy. Áno, vezmite si aspoň toho istého kronikára Nestora.
Poďme túto myšlienku rozvinúť trochu ďalej. Povedzme, že existuje taká chronológia od S.M.Z.CH. z ktorého
teraz pochádza 7523. Túto chronológiu, ako vieme, zrušil Peter I. Teraz pozornosť, otázka. Ak existuje
chronológia, tak ju niekto viedol? Samotné to nebolo možné považovať za automat. Boli divoké kmene, o
ktorých nám historici hovoria, tak dôslední ohľadom načasovania?
Povedia, že nezostali žiadne písomné zdroje. A keďže tam nie sú, potom to podľa historikov znamená, že nič
nie je a nič nebolo. Divoké kmene a lovci.
A v dnešnej dobe čoraz menej používame papierové nosiče, máme radšej elektronické pohodlie pomôcok. Tam
je disketa mŕtva. Trochu viac a knihy sa prestanú tlačiť ako zbytočné. Prichádzajú správy, na niektorých
miestach sveta už nepovažujú za potrebné ovládať rukopis. Prečo sa naučiť písať, keď môžete písať na
klávesnici? Hovorí sa, že neskôr sa dá táto technika po hlasovej voľbe dostať na jedno jediné tlačidlo „ok“,
ktoré bude stlačené čelom v úklone. A potom, keď sa to všetko pokazí, a nebude to mať kto napraviť, nie preto,
že sú nepriatelia, ale preto, že „prečo študovať?“ Myslíte si, že je to prvýkrát, čo sa tieto udalosti v tejto
oblasti konajú?
A čo s nosičmi? Sú čoraz kapacitnejšie a všetky informácie sa presunuli na obrazovku. To znamená listovať,
robiť si poznámky, vyťahovať list, čoskoro nebudete nikde. Pretočíme sa dozadu ďaleko do S.M.Z.CH. že sa
nenašli nijaké písomné zdroje. A čo keby boli banálne a neexistovali by a informácie by boli kultivované a
zhromažďované v trochu inej podobe. A čo je to za fetiš s knižnicou Ivana Hrozného? Všetci ju hľadajú, ale
nemôžu ju nájsť. A bola? Veľa kníh, ktoré sa nenašli, v ktorých by sa mala písať história takmer od tých istých
S.M.Z.CH.
Je zaujímavé, že keď máte k dispozícii klasické nástroje moderného archeológa, ako je lopata, sito, kopa
dobrovoľníkov pripravených kopať zem, nájdete vchod na internet?
A ak prestrihnete kábel a pozriete sa pod mikroskop, čo si na ňom môžete prečítať?
A Ivan Hrozný sa vraj v kostole dlho modlil sám. Takže možno vtedy len sedel na internete? Vo vlastnej
knižnici. Možno je ešte dnes k dispozícii, iba router bol navrstvený na suveníry. Kamienky boli rozbité.
Možno prístup k nim poskytovali tie veľmi početné chrámy so „vševidiacim okom“. A christianizácia ho
iba naplnila a vložila do týchto štruktúr symboly viery, ktoré stáli dávno pred samotným konceptom
„christianizácie“.
V Európe neexistuje chronológia. Potretý prvým, naučený počítať. Čína má svoje vlastné. A náš rok je 7523
(alebo čo má už za sebou?).
Pravda, z pracovných chrémov zostali iba tí, ktorí si tlačidlom „ok“ tlačili na čelo. Nechcem nikoho uraziť.
Ideme opäť k rovnakému medzníku. Vedieť menej, viac a viac využívať. Keď tí prví úplne odídu, tí druhí
zlomia všetko v mene viery. Toto sa už stalo. A iba jedna vec odumiera a je nahradená druhou.

