Dopravné systémy minulosti 2
Drakkar
https://pro-vladimir.livejournal.com/475804.html

Prierezy navyše kladú ešte viac otázok. Nejaká lietajúca loď.
A celá táto krivolaká kráska je uzavretá ako motor v „bochníku“.
Drakkar z Gokstadu. Najslávnejšia vikingská loď https://andrewbek-1974.livejournal.com/582228.html
Navyše tento „motor“ čerpá z okruhu na okruh a nikto nemá žiadne otázky.
Vikingské lode https://maximus101.livejournal.com/133068.html

Na zvyškoch zjavne niečo chýba. A bez štítov neboli tieto lode na výkresoch zobrazené. Vyzerá to, že vodná
plocha je iba na vzlet a pristátie a veslá sa kotvia iba k brehu.
A dizajn v strede stále pripomína akýsi rezervoár s podlhovastým vekom ako plynová nádrž na mopede. Možno
sa tam niečo nalialo alebo naplnilo.
Pádla sa dajú použiť na riadenie vektorov síl poľa.
Absencia oarlocks je samozrejme zvláštna.
Bez dodatočného vystuženia sa otvory s veslami rýchlo zlomia.
"Hlavy zvierat a ich chvosty - symbolické ozdoby vikingských lodí - neboli trvalou súčasťou lodnej súpravy,
ako na lodi z Osebergu: pri plavbe boli odstránené a umiestnené iba pri priblížení k brehu"
Typ pre manévrovanie a dokovanie bez akýchkoľvek hláv a chvostov a potom ako podvozok boli odstránené.
Jedinou otázkou je, prečo ich pretiahli a tak sa s nimi namáhali, aby ich odstránili / nainštalovali?
Je to nevyhnutné! Na slávnostný ceremoniál, pretože je to tu tak prijaté a v prvom rade je to krásne! A
mytológia je preniknutá zápletkami, kde to stratený boh, ktorý sa všemožne rozhliadal po okolí, okolo ktorého
sa hemžili a leňošili davy ľudí, začal rozhliadať. Na zvedavosť sa ale prišli pozrieť zvedaví zadáci. Komu dal
kľúč, komu skrutkovač, ktorého naučil používať tablet, komu zorganizoval výrobu matíc a skrutiek. Veci šli
zábavnejšie a teraz je loď opravená, je čas vyraziť. Ale predtým, keď Boh sľúbil domorodcom, že sa vrátia, Boh
odchádza z domu.

A domorodci zostali bez významu sami. Žiť ako predtým je nuda, žiť novým spôsobom je nepochopiteľné. A
žime ako predtým! Počkáme si na návrat. A varilo sa to. A prečo? A tu je to tak akceptované!
„Spolu s loďou sa pri pohrebe našiel drevený rituálny vozík a štyri drevené sane, ktoré mali tiež rituálny
význam.“ Skrátený rituál!
„V pohrebnej komore boli pozostatky muža v sede, výšky 1,8 m a viac ako 50 rokov, v pohrebe boli aj kostry
12 koní a 6 psov, okrem nich aj perie a kosti páva sa našli na korme lode. ““
Začali sa rozprávať natoľko, že mŕtvi sú uväznení. Všetko kvôli rituálu.
Jednoducho sa nemohli utopiť, keď padli pod vlnou v búrke, boli nevyhnutne rituálne pochovaní so psami a
koňmi, to znamená žiť rituálne po smrti. No a toto budú potomkovia písať o našich skládkach?
Toto sú rituálne kopy utrpenia, ktoré majú pochovať všetko a všetkých. Výstižne sa tomu hovorí: stránka na
likvidáciu odpadu! Toto je hrob tých, ktorí odchádzajú do iného sveta spolu s vecami! A na našich skládkach
budú potomkovia tohto kopať, čo bude stačiť na stovky stoviek múzeí.
A jama latríny je jamou ústupu do lepšieho sveta. Prirodzene s rituálnymi zásobami a jedlom.

https://pro-vladimir.livejournal.com/27608.html

Upozorňuje na skutočnosť, že na jednom obrázku sú silové čiary označené rovnakými klubmi, čo v zásade
znamená, že banálne hracie karty boli kedysi pre navigátorov v medzisvetových pohyboch aztrálnymi kartami.
Tých. nie sú roztrúsené iba po stole tak, že sa tam zložia a nielen solitér by sa mal spojiť. A to sú celkom
konkrétne výpočty medzisvetových pasáží.

https://pro-vladimir.livejournal.com/53401.html
https://pro-vladimir.livejournal.com/52718.html

Natrafili sme na jeden zaujímavý obrázok.

Veží Bismarck a ďalších veží v Európe je neúrekom. V skutočnosti o nich píšu, že mnohí stáli dlho a boli
jednoducho pripísaní Bismarckovi. Nemáme žiadne pochybnosti o veku karty? A na nich sú samé veže.

Ale vo všeobecnosti je dnes skutočne možné dostať sa do týchto baní aspoň z jednej? Alebo je všetko
koksované odpadkami? Sú tu misy, ktoré sú nakreslené na mapách. aký je účel? síra tam s niečím údajne
spáleným. alebo potom nemá teraz nič spoločné?
Celkom realisticky, často sa v takejto rúre „rebrík“ pohyboval odspodu zdola, s plošinou hore. V neskrútenej
polohe je to ako špirála s osou a „krokmi v kruhu, v zatiahnutej polohe je vo veži hlboký otvor a pozdĺž steny
sú schody. Pohár dodával energiu, oheň tam horel, ale nie z hmoty.
Niektoré z pamätníkov boli zničené počas druhej svetovej vojny alebo zničené v NDR, ale zachovalo sa viac
ako 170 veží a stĺpov. 146 v Nemecku, 17 v Poľsku, 3 v Českej republike, dvaja vo Francúzsku, po jednom v
Rakúsku, Čile a Kamerune. Pamiatky v bývalých cisárskych kolóniách - Tanzánii a Papue Novej Guinei - sa
dodnes nezachovali. Pobrežie druhej krajiny však stále obmýva Bismarcké more. No, chápem, Bismarck je
zberateľ nemeckých krajín. pre ostatné štáty, ako to bolo postavené?

Ale v každom prípade tam boli, sú ako „rímske“ pavilóny, ktoré zamrzli. Tu je pre nás veža metra, ale ak je to
feťák, kam ide výťah? Tu je taký obrubník, ako búdka - vstúpil - bol nasatý. Ak je hlboko zakopaný, vyžaduje
sa prístroj výkonnejší s niekoľkými úrovňovými prechodmi medzi klesaniami. Tu je ukážka toho, ako sa
Ivanova veža - zložená do seba - stala akýmsi chrámom s hromadou stĺpov a rozložená - veža schodov.
Ako funguje hydraulika? Vytláča sa piest z valca? Čo je to stĺpec v podstate? Valec. Ak existuje piest, potom pri
dostatočnom tlaku takáto štruktúra stúpa na stĺpoch.
V mnohých prípadoch sa správali ešte ľahšie: niektoré staré veže na počesť „železného kancelára“
premenovali a zdobili príslušnými obrázkami a nápismi.

ďalší príklad použitia misy na výrobu
energie.
Ikonický vozík
Výška 22,6 cm.
Kov: bronz
Obdobie: Hallstatt
Nájdené: Stretweg, Rakúsko
Dátum: 7-6 rokov. Pred Kr.
Graz,
Steiermarkisches
Landesmuseum Joanneum

Páčilo sa mi, ako je znázornená veterná ruža.

https://pro-vladimir.livejournal.com/53778.html

Čítali sme oficiálny popis, ale aspoň tu:
_Grinvichskoe_vremya_i_otkrytie_dolgoty.html

http://www.e-reading.ws/chapter.php/103039/23/Hauz_-

Morský chronometer v Británi
Vo svojom „Vysvetlení“ k prvému „Námornému almanachu“ Maskeline hovorí o tom, prečo sa tabuľkové údaje
poskytujú v skutočnom slnečnom čase, a nie v strednom slnečnom čase. „Vysvetlenie“ sa končí týmito slovami:
„Ak však možno na mori použiť hodiny vyrobené podľa Harrisonovho alebo iného podobného princípu, potom
je možné pravý čas odvodený z výšky Slnka korigovať pomocou časovej rovnice; a ak sa nájdený priemerný čas
porovná s časom zobrazeným hodinami, potom nám rozdiel poskytne zemepisnú dĺžku v polhodinách od
poludníka, na ktorom boli nainštalované ručičky týchto hodín; koľko to hodiny umožnia “[42].
Tento prvý experimentálny námorný časomerač vyrobil John Harrison v Barrow-upon-Humber v rokoch 1730
až 1735 ako prvý krok k vyriešeniu problému zemepisnej dĺžky a získaniu veľkej ceny vo výške 20 000 GBP,
ktorú ponúka britská vláda. Časomerač, ktorý je teraz známy ako „H1“, je nezávislý od pohybu plavidla cez
dve vzájomne prepojené výkyvné váhy. To kompenzuje zmeny teploty a vďaka rozsiahlym valivým zariadeniam
beží bez mazania.
Nič si to nepomýli? A keď sa pozriete pozorne na obrázky. A toto usporiadanie nikomu nepripomína celý
prísnejší elektroforický stroj. Aspoň celkom isto vyčnievajú iskrište.
A keď sa lepšie pozriete, môžete vidieť káble, ktoré akosi nezmyselne vyčnievajú z poistných vložiek.
Príbeh skoršieho používania elektriny sa znovu objavuje. Že to bolo skôr, ale nejako, kvôli rozdielom v
prostredí, bolo treba znovuobjaviť parametre sveta.

Je to ako telefónna ústredňa pre spojovacie body vo vesmíre?

Zvažovali sme, že tieto klince nie sú iba závažia, ako nám hovorí oficiálna verzia, ale sú to aj medzery na iskry.
A prečo je to také komplikované, že je tam všetko zariadené? Ako kompenzáciu výšky tónu? Prečo je potrebné
tak prísne udržiavať medzeru medzi guľkami závažia? Možno na udržanie iskry? A ak aj áno, tak potom znova
prečo?
Nakoniec si nemyslíme, že naši predkovia budú len strácať čas a energiu na prázdnych nepotrebných zložitých
zariadeniach.
Toto je portálový elektroforový chronograf, ak namiesto ciferníkov namontujete koleso s rukoväťou, bude to
konvenčný elektrofor. Disky nastavovali frekvencie a parametre generovania, napríklad hlavný oscilátor, ale
mechanický, Tesla takéto mechanické veci miloval.
Za ním je displej - v strede je knôt, oheň odnáša z kúpeľa výpary myrhy a núti tak premietať hmlu.

Pokiaľ dobre chápem, také veci sa vyrábali pre lode. kyvadlový systém vyrovnal nárazy.
Kompenzovaná medzera, ale ako vždy zostáva otázka – prečo?

V ľavom dolnom rohu je loď. https://yadi.sk/d/SCRqDrqUFFc3b/%D0%A2P%D0%BE%D0%99%D0%AF%20HD
%20Color.jpg

obraz rotujúcich plechoviek, ako zostaviť semenník, spomenúť si na obrovské rotujúce nezmyselné valce, ktoré
sa dajú nájsť na svete a ktoré veriace osoby sa musia otáčať presne a presne?
http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=471&pagenum=3

Čo tam robia budhisti? Ach, tak len prešli a roztočili tieto bubny, aby napájali systém?

A výčnelky, ktoré sú dole, boli z nich odstránené. Inak prečo tam sú?
Prečo by sa vlastne mala zachovať priepasť?
http://radiation-hiend.narod.ru/Gerc.htm Heinrich Hertz (1857-1894).

Experimentovaním s krátkymi, takmer uzavretými
obvodmi sa Hertzovi podarilo získať oveľa častejšie
elektrické oscilácie ako tie, ktoré boli schopní
vytvoriť iní experimentátori. Okruh zostavený
Hertzom (pozri obrázok) bol iskriskom, ktorý
pozostával z dvoch priamych drôtov usporiadaných v
jednej línii s kovovými guľkami na koncoch. Tento
obvod bol pripojený k zdroju vysokého napätia,
počas ktorého sa v medzere medzi vodičmi objavila
iskra dlhá niekoľko milimetrov. Druhý reťazec
pozostával z drôtu ohnutého do obdĺžnika; medzi
dobre odizolovanými koncami drôtu bola malá
medzera, ktorá sa upravila mikrometrickou skrutkou.

Ukázalo sa teda, že tento obrázok ukazuje druh
mobilného zariadenia nie horšie ako naši geodeti.
Prieskum a sondovanie oblasti.
Áno, dokonca podobn0 ako veže „Bismarck“. A už
vtedy mali taký portálový elektroforový chronograf.

https://pro-vladimir.livejournal.com/69373.html
Pozeráme sa pozorne na obraz. Pokojne a
bezvýhradne skúmame gule na stožiaroch. A čo to
vlastne je?
A čo sú to za gule?
V deviatich predchádzajúcich príspevkoch k
problematike „Dopravné systémy minulosti“ sa
uvažovalo o mapách. Uvažovalo sa o orloji.
Uvažovalo sa o astroláboch rôznych návrhov. Ale
ani raz sa v podstate nedotkla tejto otázky, ale ako
prešli priestorom námorníci minulosti? Ale nejako
sa im to podarilo. Hovorí sa, že Kolumbus bol
jednoducho prvý, kto odplával do Ameriky bez
použitia pasáží. „Výťah“ už sa jeho doba pokazila.
To znamená, že na lodiach, ktoré prechádzali
uličkami, bolo namontované nejaké zariadenie,
ktoré im to umožňovalo. A samozrejme teraz
môžeme len hádať, ako to vyzeralo. Poďme sa
však bližšie pozrieť na stožiare lode. Balóny. Prečo
sú tam?
Tu láskavo navrhujú venovať pozornosť [Van de
Graaffovmu generátoru]

Nemohol som okamžite určiť, z ktorého roku pochádza obraz pojednania.
Generátor Van de Graaff je vysokonapäťový generátor, ktorého princíp činnosti je založený na
elektrifikácii pohyblivej dielektrickej pásky. Prvý generátor vyvinul americký fyzik Robert Van
de Graaf v roku 1929 a umožnil získať potenciálny rozdiel až 80 kilovoltov. V rokoch 1931 a
1933 boli postavené výkonnejšie generátory, ktoré umožňujú dosiahnuť napätie až 7 miliónov
voltov.
Generátory poľa vysokého napätia na predkolumbovskej lodi? Mimochodom, žiadny
priestupok pre všetkých námorníkov, ale od čias Kolumbusa sa všetci títo plavili po moriach.
Tieto lode išli pozdĺž uličiek, z ktorých jedna je na úvodnom obrázku stĺpika.

Krásne svojím spôsobom. Toto je tá starodávna loď a gule generátorov vysokého napätia na stožiaroch.
A naše lode dnes plávajú, ale išli.
Boli však pokusy dostať sa cez. Vezmite aspoň rovnaký senzačný experiment vo Philadelphii.
Zdá sa, že sa snažili dosiahnuť neviditeľnosť. To je aspoň všeobecne akceptovaná verzia toho, čo sa stalo. A loď
sa stala nielen neviditeľnou, ale dokázala navštíviť aj ďalší prístav na druhej strane zemegule. A celá posádka
bola rozmazaná v priestore a čase. Pri používaní priechodov sa niečo nezohľadnilo kvôli bezpečnosti.

Ak ma pamäť neklame, tak na YouTube bolo
video, z ktorého boli tieto fotografie vytiahnuté so
zmiznutím ničiteľa. Alebo sa mi o ňom snívalo
(video v tom zmysle).
Informácií o filadelfskom experimente je na
internete viac ako dosť. Nevidím dôvod to sem
kopírovať.

A z toho všetkého poznáme kompas, hodiny a barometer s vodováhou. Je to ako rozobrať lietadlo na hromadu
nástrojov. Mimochodom, koniec koncov, tento dizajn mohol otáčať záverom, upravovať frekvenciu poľa a
zodpovedajúcim spôsobom nastavovať samotné parametre.
V skutočnosti ikona Tropar http://dmitrijan.livejournal.com/46506.html
Toto je horná svätožiara na Tropare
Podpisy v rohoch, veľké písmená zodpovedajú podpisom v rohoch halo na ikonách. Čerpajú svätožiaru nie z
balby a podpisujú na nich strany síl, ale celkom v tom zmysle, že títo svätí sa mohli posúvať medzi svetmi, na
rozdiel od svätcov, ktorí potrebovali bránu, ktorú by mali otvoriť.
Navyše, svätožiary sú rôzne - niektoré majú kruh, iné sektorový kruh a tento na Tropare má tiež mnohosteny,
akoby mal toleranciu v tridsiatych dimenziách. A tu neexistuje cesta bez hviezd na ramenných popruhoch.
Na vrchu hlavy by mal byť kryštál, ktorý sa otáča v rôznych rovinách, zvyčajne jantár.
Staré glóbusy, dokonca aj s najkomplexnejším multidimenzionálnym zavesením diskov, nie ako teraz na 1. osi a
FSE.
Vreckový navigátor s Bradisovou tabuľkou namiesto kalkulačky. Bolo treba všetko zjednodušiť, aby to teraz už
nemohol nikto skutočne použiť.
Je Zem guľou a okolo Slnka? A lopta je lopta - nemá veľa rozmerov a paralelné korytnačky so slonmi.
Aký ste navigátor pravidiel snímok! Ale vyzerá to ako „palica“ s palicou a je tu kopa čísel a niečo sa hýbe, ale
choď zistiť, čo a kde. Ale posuvné pravidlo je so svojou linearitou schopné počítať nelineárne logaritmy so
všetkými druhmi kosínusov. Ale môžeme? A potom povedia - symbol tajného poznania slobodomurárov alebo
„pápežský“ kríž. PODVOD. Skryli všetko. Obložené nepochopiteľnými ikonami, znamenajú, že sú prefíkané a
vymysleli niečo tajné A listy boli vymazané, myšlienky boli vymazané, myslenie bolo zakázané.

