Dopravné systémy minulosti
https://pro-vladimir.livejournal.com/6435.html

Ruža vetra. Jeden z mnohých obrázkov. Hviezdne lúče a nič viac, ako si mnohí myslia. Jednoducho nádherný.
Navonok sa zdá, že je to tak. Pokúsime sa však týmto „ničím takým“ trochu zatriasť.

Palmanova, Taliansko

Trápi vás náhodou podobnosť obrázkov?

Bourtange, Holandsko

Nepopierateľne krásna.
Kapitola V - Mapy a umenie nájsť prístav

„Navigácia,“ napísal Thomas Blandeville, „je umenie, ktoré učí správnym a bezchybným pravidlám, ako
bezpečne, správne a v čo najkratšom čase riadiť loď a navigovať z jedného prístavu do druhého; Hovorím
bezpečne, pokiaľ je to ľudsky možné. Keď hovoríme správne, nemyslím to priamo, ale po najkratšej a
najpohodlnejšej ceste, aká sa dá nájsť ... “Na bezpečné
a pohodlné splnenie tejto úlohy Blandeville a ďalší
odporúčajú mať určitý súbor štandardných nástrojov:
„ Tiež univerzálne hodiny; alebo slnečné hodiny, aby
ste poznali dennú hodinu na ktorejkoľvek zemepisnej
šírke, a „nočné hodiny“, pomocou ktorých zistíte nočnú
hodinu.“ Pokiaľ ide o cestovanie na dlhé vzdialenosti,
odporučil „topografický nástroj, pomocou ktorého
opíšeme neho [tj. zobrazíme na mape] tie cudzie brehy
a krajiny“, ktoré sa dajú nájsť pozdĺž cesty. Je tiež
žiaduci „námornícky kompas“ a nakoniec námorný
„stôl“ alebo mapa, podľa ktorých pomocou
„niektorých špeciálne vyrobených stolov“ zistíte,
ktorým smerom sa vaša loď vydala.
http://www.e-reading.biz/chapter.php/1007052/7/
Braun_-_Istoriya_geograficheskih_kart.html
Navigátora tu naznačujú, že slovo je zložené. Pozostáva
z „Nav“ a „Gatit“. „Nav“ je niečo ako naša súčasná
dimenzia. „Gatit“ má pripraviť cestu. Gatit Nav. Navigátor.
Mapa, ktorú mal Blandeville na mysli, a ktorú ďalej opísal, bol prázdny list papiera, na ktorom bolo
vyobrazených iba niekoľko veterných ruží - veľká v strede a o niečo menšia. Všetky boli spojené radiálnymi
čiarami alebo bodmi. Táto mapa bola zameraná na vykreslenie trasy pozdĺž nej a na vyznačenie smeru a
vzdialenosti prejdenej za deň.

Goryokaku, Japonsko

Druhým typom mapy - a o tom je tento príbeh - bola mapa Porto alebo Harbor. Spočiatku sa také mapy kreslili
ako prílohy k starodávnym pobrežným smerom (periplas). Je ťažké povedať, čo je pre príbeh dôležitejšie.
Pobrežná plavba bola textovým popisom, ktorý mal námorníkom pomôcť bezpečne navigovať na lodiach pozdĺž
konkrétnych pobrežných oblastí a v prístavoch so zložitými prístupmi. Opisovalo umiestnenie útesov a húfov,
ako aj znateľné orientačné body na pobreží, podľa ktorých mohol navigátor usúdiť, kde sa nachádza.
Portolanská mapa ako aplikácia pre takýto smer plavby vznikla z dôvodu potreby mať pred očami viac
vizuálneho materiálu odrážajúceho ťažkosti pri navigácii v týchto vodách a z dôvodu nedostatkov slovného
opisu všetkých druhov situácií, ktoré by mohli vzniknúť aj počas najbežnejšej pobrežnej plavby. Portolánova
mapa bola teda pobrežnou mapou, ktorú námorníci zostavili iba na základe skúseností a znalostí miestnych
znakov, to znamená brehov a prístavov užitočných na presun z jedného miesta na druhé. To je ich zásadný
rozdiel od raných máp sveta ako celku a od máp krajín a provincií, ktoré boli zostavené akademicky a striktne
podľa vedy pre malý okruh učencov. Z čiastkových dokumentov, ktoré sa k nám dostali, môžeme usúdiť, že vývoj
námornej mapy spočiatku prebiehal nezávisle a prakticky sa nepretínal s vývojom všeobecných geografických
máp. Okrem určitých vzdialeností, ktoré sa na mapách objavili ľahkou rukou zvedavcov ako Strabo, Marina a
Ptolemaios, bolo medzi tvorcami námorných máp a geografmi, ktorí sa podieľali na zostavovaní mapy sveta,
málo spoločného.
Dejiny námorných máp a ich autorov sa dajú sledovať ešte ťažšie ako dejiny svetových máp a ľudí, ktorí ich
vytvorili. Dôvodom je, že v celej histórii ľudstva nikdy neexistovala skupina ľudí - s možnou výnimkou
profesionálnych zločincov, ktorí by sa zdráhali viesť záznamy ako námorníci. Boli to filozofi, ale nemali výhody
vysokoškolského vzdelania; matematici, ale skôr z nutnosti ako z povolania; astronómovia zbavení akéhokoľvek
iného observatória ako paluby lode. Nechali si svoje vedomosti pre seba a neponáhľali sa s nimi zdieľať.
Nesúhlasím so všetkým, čo je napísané v týchto dvoch odsekoch. Čo ma zaujalo „to znamená, že brehy a
prístavy sú užitočné pri presune z jedného miesta na druhé“. A dnes si morskí ľudia myslia, že „chodí“ a
nie „pláva“. A čím to je, že sa tak „žiarlivo“ držia toho?

Almeida, Portugalsko

Portugalsko. Port o Galia? Aká veľkosť bola vtedy Galia?
Aby sme mohli Gatit Nav, teda pripraviť cestu, bol zjavne potrebný nejaký druh zariadenia. dobre, aby sme
pochopili, ktorým smerom je smerovaná veterná ružica v aktuálnom okamihu.
A samozrejme existuje také zariadenie. http://ru.wikipedia.org/wiki/Astronomical_Clock
Niekedy sa pod menom orloj rozumejú aj zložité prístroje, ktoré s vyznačením denného času navyše označujú
chod planét a mesiaca, príliv a odliv, pohyblivé sviatky, rôzne úkazy oblohy, najmä zatmenia Slnka a Mesiaca,
priestupné roky atď., pomocou špeciálnych mechanických zariadení.

Konštrukcia takýchto hodín si vyžaduje veľkú mechanickú zručnosť a veľa astronomických znalostí;
najpozoruhodnejšie hodiny tohto druhu vyrobili Richard z Wallingfordu v 14. storočí (Anglicko) a Dasipodius v
15. storočí pre štrasburskú katedrálu. Hodiny Richarda Wallingforda sa nezachovali, ale je o nich podrobný
popis. Majster Schwilge v Štrasburgu prepracoval hodiny Desipodia a v tejto novej podobe je dodnes v
katedrále. Ostatné, o niečo jednoduchšie hodinky tohto druhu, sa nachádzajú v Mohuči.
Praktické využitie týchto zložitých prístrojov je však veľmi obmedzené a
nevypláca sa z nich obrovské úsilie vynaložené na ich výrobu: pre astronóma
je pohodlnejšie skúmať nebeské javy v efemeridách.
Počkajte chvíľu, je to akoby „praktickosť takýchto zložitých nástrojov je
veľmi obmedzená a nevypláca sa z nich obrovské úsilie vynaložené na ich
výrobu.“ Podľa popisov je zrejmé, že takýchto hodiniek bolo obrovské
množstvo a stáli v priestoroch ChRámov. Teda práve v tých ChRamoch, v
ktorých ako nám bolo povedané, zadržiavali najrôznejšie sklony k vedám. A
tu je zverokruhový pohyb planét a príliv a odliv, fázy mesiaca.
Miniatúrna verzia „orloja“

Saint-martin-de-ré, Francúzsko

Naarden, Нидерланды

Zostáva dodať, že slávne
zariadenie je teraz v
Gréckom národnom múzeu
a je vystavené.

Samotný
mechanizmus,
ktorý vydával veľa hluku.
Nemyslíte si, že bol celkom
vhodný na použitie ako
„orloj“?

Ватикан

http://masterok.livejournal.com/423669.html?nojs=1 Собор Святого Павла (St Paul's Cathedral)
http://masterok.livejournal.com/580287.html Город-звезда Пальманова (Palmanova)
http://galeneastro.livejournal.com/141011.html Башенные и астрономические часы Франции
http://earth-chronicles.ru/news/2013-01-14-37788
компьютер

Ak vezmeme do úvahy množstvo
pevností, rozhodol som sa ich
jednoducho zhromaždiť alebo niečo
také.

Fort St. John (Ivanovsky)

Elizavetgrad / Kirovograd /, pevnosť sv. Alžbety

Антикитерский

механизм:

первый

аналоговый

Pevnosť - hviezda Kastellet http://masterok.livejournal.com/611484.html

Pevnosť Dinaburgskaya
„V Dinaburgu ... po výbere dobrého miesta by sa mala postaviť pevnosť, ktorá by strážila komunikáciu s
armádou ... Dinaburg sa zdá byť pre tento účel pohodlnejší, pretože existujú zvyšky opevnenia, ktoré môžu
výrazne uľahčiť a urýchliť prácu.“

V skutočnosti už dávno blúdila
myšlienka, že mnohé budovy,
pevnosti, mestá sa už začali stavať na
akomsi základe. To znamená, že na
tých miestach už bolo niečo, čo toto
miesto priaznivo odlišovalo. Že sa
ľudia prispôsobovali, ako najlepšie
vedeli, že to dostali, podľa vlastného
uváženia a pochopenia. A v našich
súčasných kronikách sa dátum
výstavby začal od prvého dátumu
zmienky v historických letopisoch. Dá
sa povedať „dátum pridelenia“
„zrúcaniny“. Dátum zavedenia švábov
do skrinky na počítač.
Navyše existuje dosť markantný
kontrast medzi tým, čo si ľudia
postavili svojpomocne, a tým, čo
ľudia prestavali. To znamená, že
súčasne podľa našej súčasnej kroniky
pevnosti a hrady založené na princípe
stavby geometrie „veternej ruže“ “. To
znamená, že to bolo postavené na
inom princípe.

Pevnosť - hviezda Landskrona http://masterok.livejournal.com/620030.html

Výber vizuálneho seriálu na tému „vozy“.
Skúšali ste niekedy jazdiť na stavebnom vozíku po „offroade“? Niekto to, dúfajme, skúsil. Nie ste v rozpakoch,
že aj jeho súčasná verzia s pneumatikou nafúknutou vzduchom si vyžaduje značné úsilie, aby prekonala
akékoľvek nerovnosti. To znamená, že musíte veľmi, veľmi tvrdo tlačiť, aby ste prekonali akýkoľvek hrboľ
alebo kamienok. A s amortizáciou akosi vôbec. To znamená, že pri prekonávaní všetkých týchto vydutí a
vydutín sa obsah košíka spolu s vozíkom pekne zatrasie. Kto korčuľoval, vie.
A veľa historikov to neskúšalo. A nestojí ich nič za to, aby jazdili vozom cez pole, aby kohokoľvek v bitke
rozdrvili. To znamená, že toto dvojkolesové auto, ktoré sa dokáže prevrátiť na akomkoľvek hrbole spolu
so všetkým vojenským obsahom, nejako bojovalo. Veríme? Navyše nielen bojovalo, ale rozbilo nepriateľa!
Áno, na tomto by sa to dalo jazdiť po hipodróme.
Existuje názor, že vozy a stále dosť veľký počet vozidiel z minulosti mali kolesá na iné účely, ako sme
zvyknutí.
Trochu „boorský“ obrázok, ale kto ho
potrebuje, nájde tam to, čo hľadá. K
dispozícii je veľmi konkrétny nákres kolies
vozidla. Ich prístroje a princípy práce.
Ako obvykle je obraz votkaný do rozsiahleho
pojednania „o všetkom“. Tí, ktorí si to želajú,
môžu, samozrejme, niečo zvážiť osobitne a v
každej záležitosti si vybrať hrozienka. Ale
tento bochník je stále cenný iba ako celok. Aj
keď s týmito informačnými blokmi nie
všetko zapadá do vašej hlavy, neponáhľajte
sa ich ignorovať. Príde to opäť vhod. Nie v
tomto kruhu, takže v nasledujúcom kruhu sa
nedá použiť.
Mapa je prevzatá z tohto textu
http://dmitrijan.livejournal.com/116600.html

Zdalo by sa, že sme zvyknutí na to, že v tých dávnych dobách ľudia používali kone, vozíky a sami viedli
sedavý životný štýl. Ak to urobili, boli si veľmi, veľmi blízki. Ak však prechádzate cez pramene, potom neboli

také sedavé! Skôr usadené, t.j. všetko na sedlách, ale na sedadlách, smutné tu, zajtra tam. Áno, niektorí sedeli
na sedadlách, kde boli zvyknutí, iní sa však pohybovali! A v dnešnej dobe mnohí sedia ako zombíkovia a nikto
nie je nijako zvlášť pobúrený. A ďalší sa motajú v dopravných zápchach a schovávajú sa alebo sa zhlukujú v
doprave. Boli tam ľudia peši, na koňoch a dokonca aj na vojenčine. A zdá sa, že je všetko na úrovni - vozíky,
kone. Ale počkajte - vagóny?!
Vozík nie je absolútne určený na jazdu v teréne! A nejde len o obrovské kolesá, ale aj o slabinu zavesenia
prednej nápravy. Také slabé, ak vozík nemal od začiatku vôbec žiadnu prednú nápravu! Z hľadiska mechaniky
je táto jednotka skutočne mimoriadne nespoľahlivá, dokonca aj v konvenčnom vozíku je oveľa silnejšia! Akoby
od začiatku existoval iný uzol. Opäť obrovské kolesá vozíka. Sú príliš tenké na to, aby mohli cestovať v teréne.
A príliš krehký na to, aby sa dlho hýbalo. A v priebehu histórie fungovania vozňov sa ich dizajn smerom k
vozidlu postupne menil! Ale vozík bol stále v prevádzke. Ale boli aj vagóny! Ale prečo? Prečo bol potrebný
taký nešťastný mechanizmus požadujúci opravu? Pretože ak by brilantný mechanik dokázal vytvoriť vozík,
potom by mohol urobiť predný uzol spoľahlivejší! Ale nie! Všetko vo vozíku je vyrobené zdravo, s výnimkou
zostavy predného riadenia.
Vo vozni opäť nie je miesto pre batožinu. VŠEOBECNE! Akékoľvek vylepšenia so zadným pripevnením alebo
na streche sú iba vylepšením existujúcej konštrukcie. Ale prečo? Miesto furmana má opäť veľmi zvláštne
zloženie, akoby sa tam potom upravovalo, pretože je jednoducho ťažké myslieť na neúspešnejšie miesto pre
kormidelníka, ako miesto pre samotného furmana. Nemožno tento dizajn, ktorý existuje už celé storočia, ba
tisícročia, určite urobiť pohodlnejším? Keby ... Keby táto konštrukcia vôbec nebola určená na jazdu v teréne.
Otázku spôsobuje aj pružinová časť vozíka, pretože má jednoznačne iba zadné usporiadanie. Predná jednotka
ním vôbec nebola vybavená. Zadná časť však, zdá sa, nemala byť vybavená klasickými pružinami. Klasické
kolesá sú navyše na taký dizajn príliš krehké a ich drevené verzie očividne kopírujú niečo iné, čo sa predtým
lámalo. Vozík zjavne nie je navrhnutý pre každodennú cestnú premávku. Skôr ako slávnostná krabica na
prepravu pri ušľachtilých príležitostiach. A podobné vtedajšie vozne, ešte menších rozmerov, boli vybavené
výkonnejšími kolesami.
Aké stavby? Vozy. Je ich veľa a samotné zariadenie pripomína zadnú alebo prednú časť kočiara, respektíve
uzol, ktorý kočík nazýva „kozy“, a ktorý má dvojkolesie! Ale tu je čudnosť - okrem vozňov sú tu aj
poloautomaty, alebo skôr také zariadenie, ktoré sa bežne nazýva taxík. Pozornosť sa venuje jeho dizajnu - je
jednoosý. Jeho stabilita závisí od použitého koňa a jeho hmotnosti. Samotný taxikár zároveň sedí na chrbte na
nie príliš vhodnom mieste! Dizajn je mimoriadne nestabilný, vodič, taxikár je pripevnený niekde vzadu zhora,
akoby sa zasekli, kde sa dalo. Všetky tieto vozne, vozy a kabíny majú ale niečo spoločné. Ale čo?
Dvojkolesie so zapínaním! Vo vozni je jeden ďalší pár kolies ukotvený k prednému upevňovaciemu prostriedku
a veľmi neúspešne. A na voze a v kabíne jednoducho pripevnia koňa. Ak je kôň výkonnejší a ťažší, napríklad
ležiaci kentaur, potom je logické pripevniť vozík bez nápravy predného kolesa priamo na neho ako na voze
alebo v kabíne, môžu však byť také kone?
začiatok
a
pokračovanie
http://dmitrijan.livejournal.com/113831.html
Niekto však už pravdepodobne dospel k
myšlienke, že „vozy bohov“ musia mať
akýsi princíp konania. Rozdielne, ale na
rovnakom rozpoznateľnom základe.

Existuje dosť zaujímavá verzia voza: http://lj.rossia.org/users/alexbogd/432557.html séria obrázkov odtiaľ.

Len si myslite, dobre, voz je voz. Vozík s koňmi, čo si z neho vziať?
Čo je to však za vzdelávanie?
Nejaké ihrisko s davom ľudí. S veľkou oporou pod miskou. Po
prehrabaní sa v popisnej časti zariadení od Dmitrija nájdeme tie,
ktoré mali v strede určité prevýšenie. Na ktorom niečo svietilo.
Nie je to tak? Myslím ten istý manuálny systém so statickým
napätím?
A toto je náš známy sklad čiernych bagrov, .... ach prepáč. Pohrebné
doplnky Tutanchamona.
Tu boli všetky exponáty spojené bez nás. A voz a rôzne modely
statoletu. http://0-panov.livejournal.com/12668.html

Tu je dosť zaujímavý príklad voza. Opäť z Tróji.

Solárny vozík (dánsky Solvognen) je miniatúrny sochársky obrázok koča z doby bronzovej, ktorý objavil
roľník v močiari Trundholm na severozápadnom pobreží ostrova Zéland v roku 1902 a odvtedy je perlou
zbierky Dánske národné múzeum v Kodani (zahrnuté v dánskom kultúrnom kánone) ... Okrem štvorkolesového
vozňa súsošie obsahuje obraz Sol (Slnka) v podobe 25-centimetrového bronzového disku, pozláteného na
pravej strane, a kobyly, ktorá ho nesie, tiež odliata do bronzu. Pozlátenie sa aplikuje iba na jednu stranu
slnečného disku: starci zjavne verili, že táto strana Slnka bola počas pohybu vozíka počas dňa otočená k Zemi a
opačná strana, ktorá nebola pozlátená - počas jeho spiatočnej cesty v noci. Solárny vozík z Trundholmu možno
datovať do 18. - 17. storočia. Pred Kr ehm ... Je pozoruhodné, že ide o voz: každé koleso má štyri lúče.
Jeden z diskov sošky.

Tutanchamón. Teda obsah hrobky.
Hrnce sú ako žiariče, napríklad zvukové, kde sa hodia a miešajú elektrónky rôznych veľkostí.
Pozornosť sa venuje vinutiu na klaksónoch a vybočeniu krútiacej sa strechy od stĺpov na lodi.
ďalšie obrázky sa nachádzajú tu: http://www.celtica.ru/content/view/117/204/
Ikonický vozík
Výška 22,6 cm.
Kov: bronz
Obdobie: Hallstatt
Nájdené: Stretweg, Rakúsko
Dátum: 7-6 rokov. Pred Kr.
Graz, Steiermarkisches Landesmuseum Joanneum

Ozdobný voz
Kov: bronz
Obdobie: Doba bronzová v Európe
Nájdené: Acholshausen, Nemecko
Dátum: cca. 1000 pred Kr
Wurzburg, Mainfrankisches Museum

„Kačice“ sú vtipné. Malé odbočenie od všeobecnej témy. Do ruky sa mi dostal len obrázok.
-Babka a babka. Prečo máš také uši?
- aby som ťa lepšie počula, vnučka!

Zrolujte hadičkou papier a priložte si ho k uchu. Celkom
zaujímavo znie aj spev mušlí morských mäkkýšov. Jeden z
dodávacích systémov príkazov minulosti. Aspoň veľmi
podobne.

Objekt MaRa systému Grálu?

Griffoni
https://dmitrijan.livejournal.com/51601.html
Mohlo by sa zdať, že bájne stvorenia klesli do zabudnutia, ich opisy, údaje a tak ďalej sa nám zdajú také
absurdné, že neveríme, či také bytosti môžu existovať a skutočne také môžu existovať. A dokonca aj artefakty,
ktoré môžu existenciu potvrdiť, usilovne tlačíme do rohu falošných stránok a snažíme sa ostýchavo informovať
ostatných, že to tak nemôže byť, pretože to nikdy nemôže byť! Ale napriek tomu to bolo, bez ohľadu na to, ako
sme si oddýchli a odvrátili sa.
Zdalo by sa, že existuje jednoznačný názor, bicykel sa našiel! Ako sme to určili? 2 kolesá, rám, sedadlo, pedále
a volant, všetky atribúty! Iný názor nemôže byť! Je to tak? Na jednej strane je bicykel výdobytkom
inžinierskeho myslenia, a ak ho nerozpoznáte ako falošný, je zrejmý záver, že cyklistické jednotky rytierov s
úderom blesku uvrhli nepriateľov do šoku, po ktorom potom sa nemohol spamätať! Toto tvrdili historici. No
majú fantáziu. Jazdili dokonca na terénnych bicykloch? A v brnení? Nech sa pokúsia, ak nevytrasú všetkých, či
nespadnú, potom budú mať veľké šťastie. Bicykel, samozrejme, nežiada jedlo, vyžaduje však šliapanie! Áno, a
náhradné diely nie sú v tom čase k dispozícii v každej dedine, z nejakého dôvodu to tušíme.
Ako je známe z minulých zdrojov, stredoveký rytier vážil slušne a tak slušne, že bol nasadený na koňa
špeciálnymi mechanizmami! A ak v bitke padol, potom nemohol sám vstať! A tento cvakajúci zázrak, posadený
na bicykli, by mohol jazdiť aj v
teréne? A nespadnúť? Alebo
jazdili iba po cestách? Áno, sami
sa snažíte jazdiť na bicykli lesom
a dokonca sa poriadne naložiť.
Aspoň sa teda na takomto výlete
pokúste rozhýbať „meč“! Vieš si
to predstaviť? Vrhnete sa cez
kopčeka plnou rýchlosťou a stále
sa snažíte držať volant a mávať
mečom. O TOM! Áno, a vyliezť
na vrchol! Oh, na koňoch to
môže byť? Kopija mala byť teda
pripevnená za sebou na sedadle
na koni! V opačnom prípade vás
jednoducho zrazí a váha oštepu je
slušná. Opäť platí, že oháňať sa
mečom na koni, ktorý ide sám a
na bicykli, nie je to isté. Ale
takéto sú texty historikov.
Pozrime sa na obrázky. Napríklad
tento. Zostáva zvláštny pocit
nereálnosti objektu ako vozidla, ktorý je akosi veľmi jedinečný svojou farebnosťou a lemovaním hmotou. Ak je
to skutočne bicykel, potom účel všetkých týchto ruchov zostáva nejasný! Pre prepravu sú nepotrebné. A brnenie
rytierov, ako vidíme na iných obrázkoch, nie je tak farebne zdobené! Kto vyrobí takýto produkčný bicykel? A
nie sú ani ďalší, nespadlo to k nám! Ukazuje sa, že nejde o sériové, ale exkluzívne, ale určite funkčné!
Pri pohľade na obrázky a kresby, ktoré sú zobrazené nižšie na rovnakom mieste, vidíte, že pedále sú spustené
dole a oboje! Tu na rekonštrukcii je zrejmé, že pedál je zdvihnutý, ale na skutočnom obrázku navyše pri tak
jasnej a podrobnej kresbe nie je viditeľný druhý, t.j. spätný pedál! Buď tam nie je, alebo je vynechaný!

Pravé bicykle také masívne kryty
krídiel nepotrebujú a dokonca ani z
kovu, jednoducho nemajú žiadny
praktický
zmysel!
Zakrivené
oblúky, na ktorých sú pripevnené
pedále, sú tiež zbytočné a nie sú
technologicky vyspelé. Môžete si
všimnúť, že na jednom z obrazov je
na pedáloch umiestnená rytierska
topánka! Je tak ostrý a kovový, že
tam nezaseknete normálnu nohu a
ešte menej sa pustíte do boja. Áno,
používame také kotvy, ale vo forme
oblúka, ale nie papuče!
Otázkou riadenia zostáva, pozrime
sa na zákrutu a? Ak sa posadíte za
také koleso, nebudete sa ho môcť
normálne držať rukami! Volant
vyzerá skôr ako akýsi oštep
nepochopiteľného tvaru ako miesto
na ovládanie a rúčky sú pre také
kolesá akosi zvláštne umiestnené.
Ohyby, ktoré vidíme, nám opäť
neumožňujú točiť rukami bez toho,
aby sme sa ohli v „sediacej“ póze!
Stačí sa pozrieť na výkres a
uvidíme, že volant nie je vôbec navrhnutý na točenie! Je vyrobený v jednom kuse s rámom! Ak ešte vidíte
priechodky na kolesách, aby sa kolesá krútili, ale volant nie! No vozidlo, kde sa volant netočí! Možno to bolo
zámerne zaseknuté, aby nespadlo, keď sa vrhnete do útoku? Skúste zostať na dvojkolesovom bicykli so
zaseknutými riadidlami! Nie je to ani cirkusový počin, je to horšie. Potrebujete teda „volant“, ktorým sa budete
držať?
Je tiež zaujímavé, že rám je pre bežné vozidlo neúnosne zložitý a hrubý, navyše má úplne zbytočné výstužné
rebrá a niektoré sú jednoducho oddelené, o aké výstužné rebrá sa jedná, ak nie sú spojené, a je tu klaksón
zavesený na kožených opaskoch?
Ak sa pozriete na rytinu, na takomto prístroji môžete vidieť rytiera, ale na čele armády! A to znamená, že na
takýchto systémoch rozhovoru nemohlo dôjsť k nijakým hromadným výletom! Je obzvlášť zaujímavé, že zadné
koleso je uzavreté, ako je to v súčasnosti, ochranným polkruhom, ale teraz je to potrebné, aby nečistoty
nelietali! A potom? A dokonca z kovu? Aby ste zabránili zasiahnutiu šípov do kolesa? Koleso zo stočených
konských vlasov! Poďte na takúto prestávku a ani potom nie je koleso zakryté! Bolo by logickejšie uzavrieť
front, ak máme bojovať. A otázkou zostáva, pred čou hlavou ide tento prístroj? Za čo? Prestrojiť sa za koňa?
Áno, dá sa to porovnať s moderným Velovoyským, ale ani oni nešli do útoku, mávali mečmi a kopijami!
Zvedavci však môžu skúsiť zamávať a hlavné je, keď pri motaní bicykla trafíte šabľou aspoň do niečoho. A mať
čas na krútenie pedálov. Je logické predpokladať, že také zariadenie by malo mať minimálne o 1 koleso viac,
aby nespadlo! Ale nie je.
Ak sa pozrieme na obrázky z minulosti, kde sa tieto systémy stretávajú u vedľa ľudí, potom si môžeme
všimnúť, že jeho sedadlo je na úrovni hrudníka bežného človeka tej doby! Systém zjavne nie je pre
súčasníkov, ľudia sú príliš malí! Majiteľ musí byť minimálne dvakrát väčší, aby mohol iba šliapať do pedálov!

Ak už nedosiahnete na pedále, ako sa rozbehnete?. Sedadlo je však tiež veľmi veľké, zjavne nie pre zadok
vtedajších šľachticov. Áno, a z nejakého dôvodu čalúnené? Prečo by mal rytier v brnení sedlo polstrované
brokátom, keby si tam dal zadok do kovových nohavíc? Aby sa vám nohavice neroztrhli?
Ale tento model je veľmi
podobný tomu, ktorý je
vyrobený pre súčasníkov!
Napravo je rebrík až 4
schody! Sedadlo je na
rovnakom mieste, ale
úplne pod zadnou časťou
človeka, rovnako ako aj to
súčasné. A pedále sú
zdvihnuté do normálnej,
normálnej ľudskej výšky!
A všimnite si, že pedále
nie sú ohnuté na svojich
držiakoch! Držiaky sú
rovné a rovnomerné, nie
ako pôvodné. Model
svojím významom veľmi
pripomína usporiadanie
moderných traktorov, kde
je tiež potrebné v slušnej
výške vystúpiť po schodoch k kabíne. Starodávny BELAZ?
Pozornosť sa tiež venuje prevodovému pomeru reťaze, kde je zadné ozubené koleso veľkosťou porovnateľné s
ozubeným kolesom! Nakoniec musíte mať veľmi slušný výkon na točenie týchto pedálov! A v prístroji s
rebríkom je vo všeobecnosti hviezdička pedálov menšia ako tá nasledujúca! Úsilie potrebné na rotáciu je ešte
väčšie! Pozrime sa na moderný bicykel, ktorý má mnohokrát väčšie ozubené koleso ako pedál na kolesách! A
túto veľkosť môžu porovnávať iba závodné bicykle! Ale na to musíte slušne zrýchliť. Tí, ktorí sa pokúsili
zatočiť s posledným prevodovým stupňom, vedia, že to nie je také ľahké. A tu? A potom bicykel, ale na
nerovnom teréne, ale s volantom v jednej polohe, ale s takým prevodovým pomerom!
Zvláštny rám, ak sa pozriete pozorne, pozostáva z mnohých malých častí! Nasledujúci obrázok ukazuje, že
niektoré časti, najmä výstuha, nie sú monolitické! Prinajmenšom v origináli to tak bolo, pretože sa skladá z
niekoľkých častí vložených do seba! Čo je to výstuha? A čo rám, pozostávajúci z toľkých malých častí, že
zjavne neprispieva k pevnosti rámu! Navyše, ak sa pozriete na vyhĺbený prístroj, na jeho časti, časti stále nie sú
monolitické, ale sú duté a zložené! Ukázalo sa, že veľa podrobného dutého rámu, kde veľa spojovacích častí nie
je tak silných! Týmto volantom sa nenapadlo točiť, aspoň pre to jednoducho nemá pánt!
Zostáva nejasné, prečo by mal byť vyrobený taký masívny prístroj s neotáčavým volantom, ktorý by nebol
veľmi pripevnený rámom, a dokonca toľko zdobených! Obzvlášť výrazné sú ozdoby na chvoste zdobené
látkou. Je to jedno? Ak vychádzame z toho, že ide o aparát šľachtica, potom je rozumné ho korelovať s inými
objektmi podobného obsahu. Ale nevšimneme si, že brnenie, bez ohľadu na to, ako slávnostné, bez ohľadu na
to, čo bolo, bolo vyrobené a dokončené tak starostlivo! A tu je celý aparát taký oblečený!
Aj kolesá vyzerajú čudne! Ihly nie sú len ako dnes, ale sú v 2 radoch! Na jednej strane je vrstva pletacích ihiel a
aj na druhej strane. Zvláštna konštrukcia. Znovu sa krútia konské vlasy do materiálu pneumatiky! Na jednej
strane pevne, prečo? Koniec koncov, bolo možné použiť skrútenú vyčinenú kožu, ak by išlo o analóg
pneumatiky, bola by pevnejšia, ale nie!

O použití tohto prístroja opäť nie sú žiadne pochybnosti, v skutočnosti nejde o nejaký druh dekorácie, ale o
veľmi skutočný, aj keď vzácny aparát!

Navyše na obrázku pre autora nie je cieľom sám o sebe, ale bežnou vecou v tejto scéne! Ale to v žiadnom
prípade nie je falošné, aj keď vidíte, že toto zariadenie je do istej miery veľké pre toho, kto ho drží, čo znamená,
že nemá žiadny transportný zmysel. A vo všetkých ohľadoch je to nepochopiteľné z hľadiska účelu. Na ďalších
obrázkoch je zrejmé, že súčasníci umelca, aj keď nie sú prístrojovo veľkí, tiež netušia, čo s tým, hoci oň
neprejavujú záujem. Je pre nich skutočný, bežný v ich každodennom živote, ale nepochopiteľný!
Ukázalo sa, že tento prístroj je skutočný systém fungujúci, ktorý dáva zmysel autorom týchto obrazov, ale
zároveň má nepochopiteľný účel! Aj keď pre grify, na obrázku, kde je vozík, sa zariadenie zmestí do veľkosti.
Naozaj ich mohol používať griffoni? Navyše, samotný prístroj, čo sa týka konštrukcie rámu, celkom presne
opakuje kostru griffina, ak by vzal kolesá do svojich labiek a zložil krídla. Čo je to, náhoda? Alebo ...
Trápne na rytine a drôtoch so stĺpmi! Čo je to? Odkiaľ to prišlo? Možno míľniky, pomocou ktorých následne
zmerali vzdialenosť, a potom prenášali informácie, až kým nebudú ukradnuté drôty? Versty sa nenazývajú len
Verstami, však? Boli tam aj podstavce, menšie orientačné body.
Poďme k mytológii. Griffiny sú tvory, ktoré lietajú a majú 4 nohy. Malé Sphyngi sú oddelením mačkovitých
šeliem, ale už bez krídel. Sfinga je veľká - už to bolo napísané, je to odlúčenie psov. Griffiny, orly, supy,
nepripomína toho istého Thotha ako s hlavou Ibis? Stále však boli bohovia so supou hlavou! A nie je to čudné,
že stále používame slovo Vulture v kombinácii s pojmom tajomstvo?
Griffiny sú tvory, ktoré tajili! Zatiaľ čo si ich pamätáte prirodzene. Stráže, okrídlené stráže! Sfingy, už pozemní
strážcovia, strážcovia brán a vchodov, preto je tu údolie sfing a malých sfing. A často používajú hlavy sfingy na
dverách s krúžkami v zuboch. Opäť sediace sfingy. To nie sú levy, to sú malé sfingy! Vrátnici. Rovnako ako
účinkujúci.
Ak sa pozriete na heraldiku, potom niektoré tajomné hrady z minulosti mali fotografie Griffinov, a to nielen
griffinov, ale aj na kolesách!

Upozorňujeme, že malá sfinga a griffin sú neďaleko! A toto nie je autorkina chyba, toto je realita! Toto sú
vlastníci týchto miest. A ľudia? Ľudia sú totemové domáce zvieratá, pochúťka. Občerstvenie v náročnom roku,
ak chcete.
Prečo sú však v labkách
kolieska? Kolesá sú čudné!
Prečo sú tým, ktorí majú
krídla, kolesá? Ukazuje sa,
že kolesá nie sú len také, sú
to levitujúce disky! Kúsky
voza.
Áno,
konvenčné
systémy,
ktoré
fungujú
podľa princípov, ktoré už
boli popísané, a vytvárajú
efekt levitácie. Boli hotové
jednoducho,
drôt
bol
preložený pozdĺž okraja a
skrútený. Presne tak, ako
budú neskôr opisovať, že
tam boli umiestnené vlasy.
Toto nie sú konské vlasy,
toto je drôt! Bol pripojený k
2 koncom osi, preto sú tu 2
vrstvy „lúčov“, labkami sa
vzal griffin alebo sfinga a
pôsobením napätia na ňu
dosiahli levitujúci účinok. Ukázalo sa, že je to bežné vozidlo so slušným zdvihom a krídlami pre riadenie. A
preto bolo potrebné 1 koleso! VarDaJars však pracovali na podobnom druhu energie.

Ďalej so stratou schopnosti lietať začali používať 2 také kolesá. Odkiaľ sa vzal rám? Toto je kostra mŕtveho
grifa! Chudák zomrel v radoch, kostra vyschla, pokrytá kožou a celá chlpatosť tela sa zložito preplietla do
ozdoby na kostre. Múmie však. Ľuďom sa zdalo, že títo bohovia neumierajú, ale majú taký fetiš, aby mohli
mumifikovať. Napodobňujme teda v pravý čas. Ukázalo sa, že to bolo akési „upravené“ kučerami rámu, s
kolesami v končatinách. Kľučky, to nie sú kliky, to sú krídla zložené! Preto sú také zvláštne zložené. A sedadlo
nie je sedadlo, ale kosť. Znova vzadu, nad kolieskami, ofina nie je v skutočnosti dekoráciou, sú to zvyšky kože.
Pedále boli pridané neskôr. Chceli pokračovať v používaní systému, a tak vyrobili pedále, ale nie, neroztočili
kolesá, ale pretočili disky, čím vzniklo statické napätie! Tam pod týmito podbehmi kolies je obyčajný statický
stroj! Ako v škole na hodinách fyziky, tak aj tu. Naštartujte to, systém sa spustil. Pravda, spočiatku to neboli
ľudia, ktorí ich krútili, ale malé sfingy. Ale boli bez krídel, a tak sa im prístroj hodil.
To vysvetľuje prítomnosť tohto prístroja na obrázku, kde grify ťahajú vozík, toto je prístroj na ťahanie bremien!
A je to prítomnosť antigravitačného efektu, ktorý vysvetľuje obraz, kde rytier opúšťa hrad! A tento
aparát 3 kolies nemusel spadnúť, nešiel, letel nízko ako stupa, neskôr. Pri ktorom bol mimochodom použitý
podobný efekt.
Práve toto pozadie vysvetľuje taký zvláštny dizajn rámu a pre kostru je takáto štruktúra bežná. Mimochodom,
je známe, že grify mali metalizovanú kostru! Ach ako. Ale to nie je všetko!
Počuli sme už o kráľovi Richardovi Levie srdce? Divná otázka! A prečo je toto meno? Koniec koncov, potom
boli v móde celkom konkrétne prezývky - kráľ s roztrhaným uchom, alebo chromá noha. A Richard bol podľa
svedectva svojich súčasníkov veľmi mohutný a medzi svojimi súčasníkmi vyčnieval do výšky! A všetko je

jednoduché - Richard pochádza z Growlingu a hovoril s vrčaním! A Levie srdce? Mal to, bol od Levov!
Poslední, ktorým sa podarilo prežiť v slušnom vedomí umierajúceho sveta. Áno, obyčajná malá sfinga, ktorá
viedla ľudí!
A to viac ako vysvetľuje nájdený, zanechaný z jeho čias, artefakt v podobe tohto prístroja! Bol vysoký ako
tento systém. A vlastnil vedomosti, aby ich aktivoval! Tak som to využil.
Mimochodom, brnenie rytierov má rôzne typy prilieb, zdá sa, prečo? Všetko by malo byť praktické! Ale nie,
viedli ich hlavy majiteľov a vlastníkmi boli, sú to také malé sfingy, ktoré ešte nestratili svoju myseľ, a grifovia.
Niektoré majú odnímateľné prilby, iné majú skladací priezor pod zobákom.
Všetko je teda vysvetlené nielen logicky, ale má aj veľmi konkrétne a skutočné korene! Keď sme my ľudia
prišli k pozostatkom predchádzajúcich kultúr a začali sme sa snažiť použiť to, čomu sme nerozumeli, ale raz
sme videli, ako to funguje!
Povedať, že toto všetko nie je skutočné? Ale tu je fotka detskej hračky, ktorá bola vykopaná na severe. Existuje
dokonca veľmi podobné zariadenie s kolesami vo forme bicykla a so sedadlami. Prečo deti potrebujú také
hračky, ak neboli realitou?

http://dmitrijan.livejournal.com/113146.html
Na záver „strašné tajomstvo“ - tá istá dúha frekvencií, je tak dobre „skrytá“ a nemala by sa k nikomu dostať,
pretože nepriatelia ju chcú iba získať, ako viete zo správ milovníkov sprisahania, takmer každý jeden z nás ju
má doma! Dôverne vám hovoríme - toto je stôl, navyše je mobilný, navyše bol dokonca uvedený v televízii! Čo
je to? Toto je „Kniha zmien“! V našom predstavení je to šachovnica! Je pravda, že nie nadarmo sme
považovaní za 4-rozmerné malé deti - prispôsobili sme to na hranie s vojačikmi! A sme to my, kto verí, že
mikroskopom nebudeme klince zatĺkať! A koniec koncov, ak sa v „Knihe zmien“ zachovali dokonca potrebné
cifry v klietkach, potom sme ich tiež vyhodili ako nepotrebné pre hranie na vojakov. Ale nechali to na nás a naši
vzdialení predkovia vedeli, na čo to slúži, a dokonca ju nazývali „Kniha premien“, len my sme už zabudli na
všetko, čo sme po sebe zanechali. A nikto sa tým netajil. Za ňou nie sú žiadni nepriatelia. Prečo? Áno, odráža
to, čo už vie každý 4-rozmerný, ale 3-rozmerný nie!
Aký je to potom prípad? A nejde o žiaden prípad - je sám o sebe 4-rozmerný a všetky naše pokusy o
dešifrovanie z pozície ich sveta nevedú nikam, dokonca boli na ňom urobené aj viacfarebné bunky, aby to bolo
jasnejšie, napríklad vektory, ale všetko je zbytočné. Preto sa o ňom hovorilo, že ho pre nedostatok vedomostí
nebudeme môcť používať. Naši, nie naši vedci ani ktokoľvek iný. A ako nám bolo povedané, mnohí dokonca
čítali.
Existujú však aj mapy? To sú tie, v ktorých milujú hru solitaire a preferenčné hry. Je to samozrejme v
„Čapajevovi“ na šachovnici, aby ste zamestnali myseľ, netreba veľa. Takýto „malý rozsah“ však môže nielen
zatĺcť klince, ale aj vypočítať vyrovnanie pozdĺž siločiar v priestore. Áno, ak posuniete „knihu zmien“ do
terénu podľa tabuľky, nebudete sa môcť v teréne navigovať o nič horšie ako navigátor. Tu je Bradisova tabuľka
- ako tsiferki s číslami, ale možno stále vieme, že tieto čísla sú iba maticovými hodnotami objemových čísel? A
niekto z nich môže robiť rolky, iný bije komárov, niekto ich bije na čele. Alebo rozložiť na stôl nie horšie ako
solitér. A môžete to použiť podľa mysle a konceptov.
V podstate to tak vyzerá. Na čo slúži kniha, ak ju nie je možné prečítať - listu nerozumieme, pretože
nepoznáme jeho pojmy! A nechceme mať na starosti, chceme to získať bez námahy, ale nechceme sa príliš
namáhať? Pokusy o stanovenie pravidelnosti čísel v nej teda pokračujú. Niekto chce niekomu dokonca povedať
niečo o takomto incidente v nadživotnej veľkosti o mudrcoch so slonom, ale ... Ľudia sú si však istí, že
trojrozmerný rozmer je jediný a neotrasiteľný a že pre nich nikto neobjaví nič nové, to znamená, že nie je čas,
aby to vedeli.
„Kniha zmien“ - niekto už o tom počul. Niekto o nej vôbec nevedel. Ostrov čínskej kultúry sa stratil medzi
trendmi, ktoré je potrebné použiť z akýchkoľvek dôvodov. Veštenie napr. podľa promovanej verzie podľa gatit
nav.
Dmitrij: mimochodom. Vatikán pochádza z latinského „vaticinia“ - „miesto veštenia“
Dmitrij: pravda, takto sa vrch, na ktorom stojí, volá „Mons Vaticanus“ (ktorého meno pochádza z tejto
vaticinie), ale napriek tomu
Dmitrij: zjavne, iné „mocenské miesto“, ktoré si vzali za svoje bydlisko
Mechanizmus, zariadenia a nástroje na navigáciu. Alebo hádanie, či skôr videnie smeru pohybu, pomaly zarastá
detailami.
Šachovnica s vektormi veternej ruže?

http://zoroastrian.ru/node/1628 existuje akýsi originálny pokus o porozumenie. Možno tam niekto nájde niečo
užitočné. Nie celkom súhlasím s tam dostupným materiálom. Ale verzie, existujú verzie.

Naozaj to s tým nemá podobnosti.
Existujú aj také pokusy o utajenie informácií: http://www.milogiya2007.ru/uzacon001.htm

Čínsky kompas.
zaujímavo.

Vyzerá

to

veľmi

Existujú tri typy kompasov Lo-pan-San
he, San yuan, Zong he. Prvý typ San on
je založený na troch prstencoch a
obsahuje 24 smerov. Druhý - San Yuan
obsahuje 64 trigramov. A tretí typ Zong
kombinuje prvé dva typy kompasov.
Pri práci s buzolou by sa však malo brať
do úvahy aj také riešenie, že vo svete
došlo k dôležitým zmenám. Je nemožné
nebrať do úvahy skutočnosť, že práca s
kompasom lo-pan sa od jeho úpravy
výrazne zmenila, pretože sa zmenili aj
domy a budovy.
Boli vyvinuté nové systémy pre prácu s
kompasom lo-pan, princípy používania
lo-pan boli nové, pretože život 21.
storočia sa veľmi líši od života starej
Číny.
Teraz sa tok energie čchi stal oveľa zložitejším, ako býval, takže teraz musíte tiež vypočítať ďalšie toky a
podobne a zohľadniť zmenené podmienky.

Prvý typ San on je založený na troch prstencoch a obsahuje 24 smerov. V backgammon 24 smeroch.

Vtipná kombinácia „veternej ruže“ s
„backgammonom“.

Druhý - San Yuan obsahuje 64 trigramov.
Tento sa zhoduje s počtom štvorcov na
šachovnici

U Peter I bol taký kompas.

Tu pomocou odkazu uvidíte výkladnú skriňu
čínskych kompasov:
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-compasswooden-box.html

Literárny bonus.
„Gerard
Klein.
Star
http://lib.rus.ec/b/67116/read#t1

Gambit“

Zotl bol tiež bránou do neznámych svetov. A
šachovnica bola priepustkou, plánom, ktorý
umožňoval navigáciu vo vesmíre a návštevu
iných, nepochopiteľných, ale celkom skutočných
svetov.
Zotl a šachovnica.
Navzájom sa dopĺňali, ako kľúč a kľúčová dierka, ak existovala ľudská ruka, ktorá vložila kľúč do kľúčovej
dierky a zatlačila na odomknuté dvere.
Keď sa dvere otvoria, človek musí nielen nahliadnuť do vedľajšej miestnosti, ale aj odvážne prekročiť prah.
Pokojne prekročte prah.

- Pridajte ďalší koreň. Zdvojnásobte svoju dávku.
Veliteľ podozrievavo pozrel na šachovnicu.
- Čo je to?
"Vysvetlím ti to neskôr," unavene odpovedal Algan.
Pod piestom ležal ďalší koreň.

Algan nevedel, koľko zlata bude potrebovať. Vykonal experiment. Šancu na úspech považoval za jednu z
deviatich.
Algan vypil svoj pohár do poslednej kvapky a položil ruky na dosku. Náhoda.
Nič sa nestalo.
Videl, že veliteľ na neho prekvapene hľadel. Veliteľove oči doslova vyliezli z jamiek. Jeho pery sa pohli a
pokúsili sa niečo povedať.
Predmety sa chveli, farby sa miešali do jednej.
"Zbohom," Algan sotva stihol vydýchnuť.
A zmizol.
Spolu so šachovnicou.

To všetko sa stále má vzťahovať na prvé známe výpočtové zariadenie. Všetci ho tiež poznáme. A rovnako ako
šach, aj tu používame backgammon. Aj keď niektorí to používajú na veštenie. Gatit nav. Uvidíte, kam môžete
prísť. Sú to také karty.
To všetko je samozrejme o niečo lepšie ako kladenie klinčekov mikroskopmi. Ale teraz je všetko tak
rozptýlené, že budeme zhromažďovať otázky.
Takýto súbor nástrojov umožňoval chodiť po mori a využívať portály, ktoré boli pred rybolovom a ktoré
smerovali do iných svetov.
Prístrojové vybavenie je iné. Rozdielne boli aj techniky a spôsoby použitia.

https://pro-vladimir.livejournal.com/16890.html

Pri pohľade na týchto šesť pruhov, ktoré sú kľúčmi…. kam? Do vesmíru?
Predpokladajme, že ich je šesť, pretože v dúhe je sedem farieb. A každá pomlčka je hranicou medzi farbami.
Rozvíjanie myšlienky. Trasovanie týchto klávesov na šachovnici ukazuje medzery, to znamená miešanie
určitých farieb v rôznych kombináciách.
Každý poľovník chce vedieť, kde sedí bažant.

Červená Oranžová Žltá Zelená Azúrová Modrá Fialová
Teda dúha.
Je tiež potrebné pripomenúť, že priestor je preniknutý a v
skutočnosti pozostáva zo všetkých druhov vlnových
javov.

Určitý generátor, do ktorého sa určitým spôsobom pridávajú kľúče vytvárajúce farbu, sa zaoberá sčítaním a
zarovnaním jedného bodu v priestore s iným bodom v priestore s rovnakými „vlastnosťami“.
A tu je pokus priblížiť stopu ku knihe zmien z matematického hľadiska. http://lah.ru/text/petoukhov/kp.htm

S. V. Petukhov, E. S. Petukhova
INTERPRETÁCIA MATICOVÝCH TENZOROV TABULIEK STAROVEKEJ ČÍNSKEJ „KNIHY ZMIEN“ A
GENETICKÝ KÓD. GENOART.
Táto publikácia je venovaná ďalšej identifikácii štrukturálnych paralelizmu medzi systémami genetického kódu
a staročínskou „knihou zmien“. Je pokračovaním autorských publikácií na túto tému [11-16].
„Kniha zmien“ (jej ďalšie názvy sú „I-ťing“, „Canon zmien“, „Zhou Yi“, „Cyklické zmeny“) je venovaná
obrovskej vedeckej a pseudovedeckej literatúre. Uvádzame tri typické citáty o nej z monografie [18, s. 3, 8, 10,
úvod Kobzeva]:
„Canon of Changes“je jedným z najväčších a zároveň najtajomnejších výtvorov človeka. Z pohľadu čínskej
kultúry, ktorá ju zrodila (najstaršia z tých, ktoré dnes naďalej existujú na zemi) ), predstavuje ešte niečo
významnejšie - vytvorenie Supermana, vtlačeného do zvláštnych symbolov a označujúceho tajomstvo vesmíru.
Preto „Kánon zmien“ vyžaduje osobitný prístup k sebe samej - ako kniha kníh, sväté písmo , jeden z
duchovných divov sveta.“ „Rovnako ako Biblia pre západnú kultúru, aj kniha kníh o čínskej kultúre je ...“ Zhou
a. „Biblia a „Zhou Yi“ sú si podobné v úlohe duchovného centra príslušných kultúr, aj v stupeň tajomstva
pôvodu a hlboký význam, ktorý pretrváva aj napriek stáročnému nezištnému úsiliu ich výskumníkov. „Zhou Yi“
je najautoritatívnejším dielom čínskej kanonickej a filozofickej literatúry, ... ktoré malo zásadný
paradigmatický vplyv na celú kultúru tradičnej Číny a susedných krajín. Veda, literatúra a umenie v starej
Číne, v dôsledku čoho Čínska kultúra sa stala v dejinách svetovej kultúry úplne jedinečnou a prispela k ľudskej
civilizácii. Symboly a princípy „Zhou Yi“ prenikli doslova do všetkých sfér života v tradičnej Číne - od
teoretického empyreana a vysokého umenia až po predmety a ozdoby pre domácnosť. Astronómovia a
astrológovia , navigátori a veštci, hudobníci a lekári, historici a správcovia, majstri bojových umení a
odborníci na tajomstvá predĺženia života čerpali z rovnakého zdroja. “
„The I-ťing“ je kniha, ktorú mudrci a vedci všetkých generácií považovali za kľúč k odhaleniu tajomstiev
prírody a nevyčerpateľnej pokladnice metafyzickej múdrosti, ktorá vysvetľuje všetky javy vesmíru “[5, s. 92].

есть и такие попытки :http://kogni.narod.ru/trigrams.htm

и такие вот http://acupunctu.ru/full/tochka_nej-guan_2/tochka_nej-guan_2

To všetko je nepochybne hodné úcty, ale miestami čisto „božský“ prístup neumožňuje človeku vymaniť sa z
predtým urobených záverov a pozrieť sa na to všetko v kupé z trochu iného uhla.
To znamená, že všetko teraz stojí proti pochopeniu vlnovej štruktúry prostredia okolo nás. Ako správne
mixovať, čo a kde.
Viacfarebné vlajky natiahnuté na lanách mohli dobre zbierať potrebné kombinácie klávesov s dávkou
svetelného filtra.

Modlitebné vlajky Tibetu. Druhy a význam ich prvkov
http://savetibet.ru/2013/02/25/print:page,1,prayer-flag-2.html
Logicky môžete len nakuknúť do jedného alebo druhého bodu v priestore alebo sa tam presunúť.
Tiež som si spomenul na zmienku, že bohovia, keď skladali telá ľudí, sa trochu zľakli, že sa táto osoba ukázala
byť veľmi bohatá na pleťové vody.
Ak fantazírujete, potom mohlo „tretie oko“ dobre absorbovať možnosť „farebných filtrov“ na vykúkanie aj na
pohyb.
A iba súvislé pridávanie vĺn.

Práve tieto možnosti boli mierne tlmené. A
potom ich chytiť nikto nevie kde.
Všetky zázraky
vesmíru.

sú

podstatou

fyziky

Ľudský mozog, ako si pamätáme dokonca aj
zo školských osnov, má najrôznejšie
pracovné rytmy. Čo je to, ak nie hlavný
oscilátor?
Existuje pochopenie, že skôr bol priestor
využívaný pomocou všetkých druhov
technických a nie veľmi zariadení, väčšinou
obsiahnutých vo veľmi špecifických
strojoch a mechanizmoch.
Za predpokladu, že je tretie oko plné
všetkých týchto mechanizmov, ale nikto
nezanechal výslovné pokyny, ako ho
nastaviť. A skryté pokyny ešte neprišli na to,
o čo ide. Dostatočne najodvážnejšia bola
veštba „zvládnuť“. Navyše je krivé s inou
hĺbkou transparentnosti.
A kto ostatné ovládne a kedy?
Človek je vo svojej podstate lenivý. Len
málo ľudí môže byť prinútených cvičiť banálne. A ako vytvoriť potenciál, v ktorý verí len málokto? A nebude
to fungovať samo. „Zdvihni mi viečka.“ obr, musíš ísť von sám.
Prvým smerom je pokúsiť sa porozumieť princípom mechanizmov. Teraz existuje súbor vonkajších
rozlišovacích znakov, ktoré veľmi slabo zakusujú princípy konania.
Druhým je rozšírenie zozbieraného materiálu o možnosť praktickej aplikácie. Postavte zariadenie alebo niečo
podobné.
Tretie je venovať pozornosť mechanizmu, ktorý je v hlave nečinný.
Myšlienka na prechod a na to, že každý jedinec je hlavným generátorom svojho priestoru. Ak generátor
generuje „nepriateľov okolo“, potom nemá priestor čo robiť, iba sa meniť pod vplyvom generátora. Ak
generátor vytvorí pochopenie, že všade okolo generátorov poháňa každá ich vlastná vlna, so súčasným
pochopením, že ide o konanie jednotlivca. A vlnový obraz nimi vytvoreného priestoru vo väčšine s vami
nerezonuje, potom vypadnete z toho spoločného poľa. Budete mať svoje vlastné. A hoci sú všetci na jednom
mieste súčasne, nuž, povedzme v rade v pokladni v metre, ale v skutočnosti sú všetci v rôznych rozmeroch
podľa taktovacej frekvencie generátora. Tieto rozdiely dokonca niekedy iskria pri kolízii, keď sa jeden snaží
svojimi poliami a nastaveniami tlačiť na druhého.
Ľudské spoločenstvo teda môže dobre „stratifikovať“ priestor, aspoň podľa farieb, prinajmenšom podľa nejakej
inej vlastnosti. Až do tej miery, že sa z niektorých stanú pre iných duchovia. Čo ak sa „vzrušený“ prebudený z
pôsobenia stovky opíc môže ľahko odkotúlať z tohto kurína s dokonale prijateľným počtom hlavných
oscilátorov, čo stačí na vybudovanie a nasadenie nového sveta.
A tí, ktorí generujú nepriateľov, sa navzájom iskria a vidia okolo seba nepriateľov okrem seba. Majú svoj
vlastný rozmer s „chcem utrieť“.

Stratifikácia na „nenávisť a závisť“ a „mínus tvorba snopov“. Tí prví sa nekonečne ľutujú a nenávidia všetko
okolo. Tí druhí „nenávidia“ ich lenivosť a snažia sa vytvárať.
Muchy nie sú včely, ale vzduch je spoločný.

https://pro-vladimir.livejournal.com/20182.html
V tej či onej podobe sme zdedili veľa z minulosti. Zdalo by sa, že v nesúrodých veciach a veciach s tým
súvisiacich sú veci, ktoré vám umožňujú spojiť tieto okamihy do niečoho spoločného.
Niekoľko ďalších tehál v prasiatku témy.
Astroláb, ďalšie obrázky a text odtiaľto: http://p-i-f.livejournal.com/2786673.html
Tento starodávny nástroj, ktorý vznikol pred viac ako dvoma tisícročiami, keď ľudia verili, že Zem je stredom
vesmíru. Astroláb sa niekedy nazýva vôbec prvý počítač. Nepochybne ide o zariadenie s najhlbšou záhadou a
krásou.

Prvý astroláb sa objavil v starovekom Grécku. Vitruvius vo svojej knihe „Desať kníh o architektúre“, kde
hovorí o astronomickom prístroji zvanom „pavúk“, hovorí, že ho „vynašiel astronóm Eudoxus a iní hovoria Apollóniový“. Jednou z hlavných častí tohto nástroja bol bubon, kde bolo nakreslené nebo so zvieratníkom.

Popísaná stereografická projekcia v 2. storočí
nášho letopočtu. e. Claudius Ptolemaios na
planisfére. Samotný Ptolemaios však nazval iný
nástroj „astrolabon“ - armilárnu sféru. Konečná
podoba astrolábu bola vyvinutá v 4. storočí. n. e.
Takže v Alexandrii, takmer tristo rokov po
Ptolemaiovi, bola matematička a filozofka Hypatia
kresťanskou spoločnosťou odsúdená v satanských
rituáloch, medzi ktoré okrem iného patrí aj
použitie astrolábu. Bola bitá, znásilnená a
popravená v roku 415 n. L. Jej študent Theon of
Alexandria po sebe zanechal kópie poznámok o
používaní astrolábu.

Po smrti Hypatie Európa „stratila“ astroláb po páde Rímskej
ríše. Väčšina starogréckych poznatkov sa stratila v západnej
Európe, ktorej obyvateľstvo považovalo starogrécku (a teda
ateistickú) technológiu s veľkým podozrením. Bolo to však
starostlivo strážené prívržencami islamu, ich použitie
astrolábu potvrdzuje veľa faktov. Bez Španielska a jeho
islamského náboženstva by renesancia nikdy neprišla.
Väčšina nájdených starogréckych textov bola preložená do
arabčiny. Neskôr boli preložené do latinčiny a potom bol
astroláb opäť predstavený veľkej väčšine Európanov.

Vedci islamského východu astroláb vylepšili a začali ho používať nielen na určovanie času a času dňa a noci,
ale tiež na vykonávanie niektorých matematických výpočtov a na astrologické predpovede. Existuje veľa diel
stredovekých islamských autorov o rôznych dizajnoch a aplikáciách astrolábu.
Jedná sa o knihy al-Khwarizmi, al-Astralabi, al-Zarkali, al-Sijizi, al-Fargani, al-Sufi, al-Biruni, Nasir ad-Din
at-Tusi atď.

Od 12. storočia sa astroláby dostali do
povedomia v západnej Európe, kde najskôr
používali arabské nástroje, neskôr si začali
vyrábať svoje vlastné podľa arabských vzorov. V
16. storočí sa začali robiť na základe vlastných
výpočtov, aby sa mohli uplatniť v európskych
zemepisných šírkach.
Astroláb dosiahol vrchol popularity v Európe počas renesancie v 15. - 16. storočí; spolu s armilárnou sférou
bol jedným z hlavných nástrojov astronomickej výchovy.

Astroláb podobný raketoplánu (3).

Ako napísal al-Biruni, zariadenie tohto astrolábu, ktoré vynašiel
al-Sijizi, pochádza z viery niektorých ľudí, že usporiadaný pohyb
vesmíru patrí Zemi, a nie nebeskej sfére. Na jeho tympanone sú
zobrazené ekliptiky a hviezdy a na pohyblivej časti horizont a
almucantary.

Na fotografii arabský astroláb 1090, zo zbierky Národného
múzea amerických
Perfektný astroláb. V tomto astrolábe, ktorý vynašiel al-Sagani,
sa za stred projekcie neberie severný pól sveta, ale ľubovoľný
bod nebeskej sféry. V tomto prípade sú hlavné kruhy gule
zobrazené na tympanone už nie kruhmi a priamkami, ale kruhmi
a kónickými rezmi.

Univerzálny astroláb. V tomto astrolábe, ktorý vynašiel
Al-Zarqali, sa jeden z bodov rovnodennosti považuje za
stred projekcie. V tomto prípade sú nebeský rovník a
ekliptika zobrazené na tympanone priamymi líniami.
Tympanón tohto astrolábu je na rozdiel od tympanónu
bežných astroláb vhodný pre každú zemepisnú šírku.
Funkcie pavúka obyčajného astrolábu tu vykonáva
pravítko rotujúce okolo stredu tympanónu, ktoré sa
nazýva „pohyblivý horizont“.

Sférický astroláb. Nebeská sféra je v tomto astrolábe
predstavená vo forme gule a jej pavúk má tiež sférický tvar.

Pozorovací astroláb. Tento astroláb je kombináciou armilárnej sféry a konvenčného astrolábu vloženého do
krúžku predstavujúceho poludník.
Lineárny astroláb. Tento astroláb, ktorý vynašiel Sharaf ad-Din at-Tusi, je viacvrstvový prút s pripevneným
krížom.
Morský astroláb. Toto zariadenie, ktoré vynašli portugalskí remeselníci na začiatku 15. storočia, je čisto
pozorovacím zariadením a nie je určené na vykonávanie analógových výpočtov.

Na fotografii kvadrant Astroláb, 1325 g
V moderných encyklopédiách sa hovorí, že
toto zariadenie je určené na zisťovanie
zemepisnej šírky miesta. Funkcie astrolábu sú
v skutočnosti oveľa rozmanitejšie: možno ho
právom nazvať počítačom stredovekého
astrológa. Presný počet funkcií astrolábu
pravdepodobne nikto neuvádza, pretože rôzne
typy astroláb by mohli vykonávať rôzne druhy
práce. Ešte v 10. storočí napísal arabský
učenec
al-Sufi
podrobné
pojednanie
pozostávajúce z 386 kapitol, v ktorých uviedol
1000 spôsobov použitia astrolábu. Možno to
trochu prehnal, ale nie o veľa. Pomocou tohto
jedinečného nástroja bolo možné:
prepočítať ekliptické súradnice hviezd alebo Slnka na horizontálne (t. j. určiť ich výšky a azimuty);
pozorovaním hviezd a Slnka pomocou špeciálneho pohľadu určujte zemepisnú šírku miesta, smery do rôznych
miest (hlavne na výpočet smeru do Mekky), určujte dennú dobu, určujte hviezdny čas;
určiť okamihy východu a západu slnka hviezd, t.j. začiatok a koniec dňa, ako aj okamihy východu hviezd, a ak
existovali efemeridy, potom planéty; určiť stupne stúpania a nastavenia ekliptiky, t.j. potomok a potomok,
stavať horoskopické domy;

určiť zemepisnú šírku oblasti meraním výšky Slnka na pravé poludnie alebo výšok hviezd pri vyvrcholení (nie
som si istý, či sa to robilo často, pretože použitie astrolábu na tento účel pripomína streľbu z dela na vrabce);
riešiť čisto pozemské úlohy, ako je meranie hĺbky studne alebo výšky pozemského objektu; a tiež vypočítať
trigonometrické funkcie (sínusy, kosínusy, tangenty, kotangenty).
uskutočňujte transformácie medzi tromi súradnicovými systémami - rovníkovými (vzostup a deklinácia),
ekliptikami (zemepisná dĺžka, šírka) a horizontálnymi (azimut, nadmorská výška) a oveľa, oveľa viac …

Takto bol skonštruovaný tradičný planisférický astroláb,
zvyčajne vyrobený z mosadze.
Telo malo najčastejšie hrúbku asi 6 mm a priemer 15 - 20
cm (v najväčších astroláboch - až 50 cm). Aj keď sa často
našli pevnejšie nástroje s priemerom 30 - 40 cm, je známy
obrovský exemplár s veľkosťou 85 cm a naopak, miniatúrne
vreckové verzie majú priemer iba 8 cm. Faktom je, že jeho
presnosť priamo závisela od veľkosti astrolábu.
Fotografia zobrazuje
najjednoduchší astroláb.

príklad

toho,

ako

zostaviť

Na fotografii Astroláb od Mahmuda ibn Shawka alBaghdadiho priemer 1294-1295 - 96 mm. Zo zbierky
Národného námorného múzea v Londýne

Počas rozkvetu arabského sveta sa čas meral počas dňa slnečnými hodinami a v noci - vodnými alebo
pieskovými hodinami. Astroláb umožnil overenie týchto hodín. K tomu bolo potrebné pozorovať výšku Slnka
počas dňa a v noci - jednu z jasných hviezd nakreslených na „pavúku“ astrolábu. Zaujímavé zariadenie

založené na rovnakom astrolábe, ktoré sa dá nazvať prototypom mechanických hodiniek, vyvinul slávny
arabský vedec Al-Biruni. Navrhol diagram astrolábu, ktorý automaticky ukazoval relatívnu polohu Slnka a
Mesiaca, t.j. mesačná fáza. Nástroj mal dvojité telo, vo vnútri ktorého boli pripevnené prevody. Ak sa vonkajší
disk otáčal určitou rýchlosťou, bolo možné v okne pozorovať zmenu mesačných fáz. Neskôr sa objavili
astroláby vybavené ozubenými kolesami, ktoré simulovali pohyb planetárnych gúľ. Je pravda, že v tom čase
neexistoval spoľahlivý mechanický pohon, takže zariadenie bolo plne implementované až v stredovekej Európe,
keď boli vynájdené kotúčové a pružinové pohony. A prvé mechanické hodiny, často inštalované na vežiach
katedrál v Európe, boli dlho vyrábané vo forme astrolábov.
A to nie je prekvapujúce - koniec koncov, zložité arabské astroláby sa zmenili na skutočné umelecké diela.
Ukazovateľmi hviezdy neboli iba špendlíky, ale aj špirály a kučery v tvare listu. Po obvode bol nástroj
vykladaný drahými kameňmi a niekedy zdobený zlatom a striebrom. A to všetko preto, že sa často objavoval
dvorný astrológ s astrolábom pred hrozivými očami nejakého vezíra alebo šáha. Vynikajúci nástroj dal váhu
predpovediam astrológa a od toho závisel nielen osud samotného prediktora, ale aj vývoj astronómie, ktorá sa
častejšie nazývala jednoducho veda o hviezdach.

Z legendy sa stal prípad, ktorý sa údajne stal s Birunim. Raz sa zákerný vládca rozhodol jednať s nechceným
vedcom a požadoval, aby odpovedal na otázku: „Z ktorých dverí - na sever alebo na juh, opustí sálu?“ Po sérii
manipulácií s astrolábom vynaliezavý Biruni odpovedal, že budú nabúrané nové dvere. Odpoveď sa ukázala
ako správna. Vládcovia však boli veľkorysí k svojim dvorným astrológom, prideľovali peniaze na výstavbu
observatórií, na vytváranie všetkých druhov tabuliek zijs - efemeridy. To všetko viedlo, aj keď k malému, ale
napriek tomu pokroku v astronómii.

Dmitrij: V zásade je všetko banálne - musíte nájsť bod, kde je vyrovnaných niekoľko siločiar, kde sa póly
zbiehajú - sú tu dvere, resp. A keďže neustále chodia, nie je to také ľahké.

