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Stroj času, ktorý vymyslel a skryl Vatikán - Chronovisor talianskeho mnícha
Otec Alfredo Pellegrino Ernetti sa už viac ako 40 rokov venuje myšlienke vytvoriť fantastický prístroj na
cestovanie v čase. Alfredo Pellegrino Ernetti sa narodil v roku 1926, učil teológie a veľmi sa zaujímal o históriu
exorcizmu (veda o vyháňaní zlých duchov). Bohužiaľ, v roku 1996 zomrel otec Ernetti za viac ako zvláštnych
okolností.
Ernetti strávil väčšinu svojho života v kláštore na malom ostrovčeku San Giorgio, ktorý sa nachádza v
Benátskom zálive. Tam príležitostne organizoval exorcizmus pre Benátčanov, na ktoré sa dalo dostať veľmi
ťažko.
Všestrannou vášňou erudovaného mnícha bola prepolyfónia - starodávna hudba, ktorá sa skladala a hrala v
období od roku 1400. pred Kr. Po 1000 g AD otec Ernetti bol dlho jediným špecialistom na históriu tejto hudby
na svete. Niekoľko desaťročí viedol oddelenie prepolyfónie na konzervatóriu Venedetto Marcello v San
Giorgio.
Myšlienka vytvorenia stroja času, ktorú Ernetti a jeho spolupracovníci nazývali chronovisor alebo pozorovateľ
času, vznikla od kňaza v dôsledku jeho vášne pre starú hudbu. Muzikológ a milovník hudby Ernetti sa rozhodol
za každú cenu zistiť, ako bola Tiesteho opera prevedená a znela na starodávnych hudobných nástrojoch.
Premiéru mala v roku 169 pred n. v Ríme. Svojimi revolučnými myšlienkami vyvolala medzi milovníkmi
hudby nevídanú senzáciu a rozhorčenie vyšších spoločenských vrstiev. Krátko po premiére zomrel skladateľ
Quintius Ennius Calaber, ktorý ju napísal. Opera bola ticho zakázaná a jej partitúra bez stopy zmizla. O
niekoľko desaťročí neskôr sa však medzi milovníkmi zborovej hudby začali vynárať ukážky z partitúry, a tak
ich fragmenty prežili dodnes.
Ale aj v skrátenej podobe opera zasiahla Ernettiho fantáziu a aby ju počul v pôvodnom prevedení, rozhodol sa
vytvoriť stroj času. Impulzom pre rozhodný postup bolo Ernettiho zoznámenie sa s dielami Heleny Blavatskej,
ktorá vytvorila teóriu, podľa ktorej sú všetky informácie vo vesmíre uložené vo forme Akašických kroník v
priestore umiestnenom mimo čas a priestor.
Otec Ernetti bol priateľom s dvanástimi vedcami, ktorí s ním zostali dlho v San Giorgio. Postupne sa začal
zaujímať o svoju myšlienku a o ne. Medzi vedcami bol aj Werner von Braun, ten istý, ktorý viedol vytvorenie
rakety V-2, a potom pracoval v Spojených štátoch na vývoji nosných rakiet, ako aj laureát Nobelovej ceny v
roku 1938, tvorca prvého jadrového reaktoru, jeden zo zakladateľov jadrovej a neutrónovej fyziky a člen
korešpondenta Akadémie vied ZSSR od roku 1929 Enrico Fermi. Viackrát sa stretli s Ernetti a porozprávali sa s
priateľmi a kolegami o realite vytvorenia chronovizora.
V 50. a 60. rokoch sa o stroji času hovorilo ako o sne, ktorý sa nikdy nesplní. Ale s nástupom sedemdesiatych
rokov bola táto téma zabudnutá. Otec Ernetti ignoroval akékoľvek otázky týkajúce sa jeho sna – videnia času.
Nie je taká dramatická zmena nálady znakom úspechu Ernettiho a jeho spoločnosti rovnako zmýšľajúcich ľudí?
V roku 1972 stratil Ernetti v rozhovore s novinárom rímskych novín Domenica del Corriere premyslenú frázu:
Neviem, či je chronovizor požehnaním alebo prekliatím? Novinár zostal zaskočený, potom však požiadal
Ernettiho, aby vysvetlil svoje slová. Mních na to odpovedal, že chronovisor možno použiť na získanie
akýchkoľvek informácií z ktoréhokoľvek obdobia histórie, čo ohrozuje celé ľudstvo. V tomto jedinom
rozhovore tiež uviedol, že koncept vytvorenia chronovizora vyšiel z jeho hlbokých znalostí o starodávnej
hudbe. Študoval teóriu, ktorú vytvoril Pythagoras v roku 350 pred n. L., že zvuky hudby unikajúce z prístroja

do vesmíru sa transformujú na častice podobné atómom, ktoré sa ukladajú v určitých energetických poliach.
Toto dokázala o dvetisíc rokov neskôr Helena Blavatská, ktorá opísala pôsobenie Akašických kroník.
Odstránením častíc podobných atómu z vesmíru je možné z akašických kroník vyťažiť a obnoviť starú hudbu,
uviedol Ernetti, čo znamená, že rovnakým spôsobom je možné znovu vytvoriť audiovizuálny obraz a ...
Potom Ernetti stíchol a oznámil, že rozhovor sa skončil. O svojom chronovizore nikdy verejne nehovoril s
nikým iným.
Dlhé obdobie potláčania informácií o chronovizore prerušil americký vedec Baird T. Spalding. V súkromnom
rozhovore s Rakúšanom Petrom Crassom vydal svedectvo (ako Crassus neskôr uviedol). Spalding uznal úspech
chronovizora Ernetti & Co. Uviedol, že videl nielen samotné zariadenie, ale osobne bol prítomný pri
niekoľkých jeho úspešných experimentálnych spusteniach. Spalding uistil, že otec Ernetti si splnil svoj zdanlivo
utopický a absurdný sen o osobnej prítomnosti na predstavení opery Tiestes v starom Ríme.
Ďalší experiment, ktorého bol Spalding svedkom, vystrašil všetkých prítomných. Podľa amerického vedca
chronovizor vzal Ernettiho a ďalších experimentátorov na miesto, kde práve v tom okamihu Kristus čítal svoju
slávnu Kázeň na vrchu.
Cestovanie v čase je možné! - uzavrel Spalding. - Bol som tam. Nemal som meno a netrvalo dlho, ale zreteľne,
nie tak, ako by sa to stalo vo sne. Všetci sme žasli.
Spalding je nešťastný. Je zrejmé,
prečo sa rímskokatolícka cirkev
rozhodla
monopolizovať
chronovizor a neumožnila jeho
zverejnenie. To je záver, ktorý
urobil Crassus. Je si istý, že
Cirkev nechcela, aby sa na
verejnosť dostala skutočná
verzia Kristovho príbehu, ktorá
sa môže od tej oficiálnej líšiť
alebo
dokonca
protirečiť.
Vatikán nemohol akceptovať
existenciu vynálezu, ktorý by
podkopal ich dôveryhodnosť.
Spalding čoskoro zmizol bez
stopy. Zo známych účastníkov
vývoja chronovizora neprežila ani
jedna osoba. O osude prístroja (ak
skutočne existoval) sa dá len
hádať. Takýmto hádam venoval
svoju knihu Rakúšan Peter
Crassa. Volá sa Das Schicksal ist
Vorherbestimmt. Zatiaľ sme ju
nezverejnili.
Zdroj: anomalia.kulichki.ru

A hlavný vinník.

Kto už premýšľal o účele tak veľkého počtu
regulátorov?
Bolo nám samozrejme povedané, že je to pre rôzne
zvuky. To znamená, že každý takýto regulátor niečo
zmenil na zvukovom systéme. Nejako veľa.
To nenaznačuje, okamžite hovoríme, že je to takmer
to isté a je.

Počítačová architektúra BESM-6
https://parallel.ru/history/besm6.html

"V roku 1936 vytvoril mechanické zariadenie na riešenie bežných diferenciálnych rovníc. V roku 1939 vyvinul,
vyrobil a nainštaloval v ENIN mechanického integrátora, ktorý umožňuje riešenie diferenciálnych rovníc až do
6. rádu. Podľa modernej klasifikácie je tento mechanický integrátor analógový počítač. “
Alebo ATsVM, fungujúce dokonca na kvapalné, ľahké, prúdové, vzduchové - existujú aj pneumatické.
Zaoberajú sa integráciou a logaritmom, čo bežný počítač vyžaduje milióny operácií, tento robí v niekoľkých
krokoch.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE
%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E
%D1%82%D0%B5%D1%80

A tu partitúra pre ABM

Mimochodom, čo keď sa hudobné partitúry natiahnú vo forme diernej karty?
Všetky vtipy, ale analógové počítače sa celkom aktívne používali napríklad na riešenie diferenciálnych rovníc.
Je pravda, že neexistujú také nástroje ako Intel Parallel Studio alebo PVS-Studio, možno práve preto dnes
analógové stroje spôsobujú úsmev medzi začiatočníkmi a nostalgiu medzi „starými“ programátormi.
„Prvý mechanický výpočtový stroj na riešenie diferenciálnych rovníc pri konštrukcii lodí postavil AN
Krylov v roku 1904. Bol založený na myšlienke integrafu - analógového integračného zariadenia vyvinutého

poľským matematikom Abdank-Abakanovichom (1878). Získať integrál ľubovoľnej funkcie nakreslenej na
plochom grafe.“

Prvé analógové výpočtové zariadenie sa zvyčajne odvoláva na pravidlo snímok, ktoré sa objavilo okolo roku
1600. Grafy a nomogramy - ďalší typ analógových výpočtových zariadení - slúžiace na určenie funkcií
viacerých premenných; prvýkrát sa s ním stretli v navigačných príručkách v roku 1791. V roku 1814 vyvinul
anglický vedec J. Hermann analógové zariadenie - planimetr,
„Pneumatický integrátor“
https://www.ngpedia.ru/id60529p2.html

„Pneumatické výpočtové zariadenie“
Pneumatické počítacie zariadenie PPH-1 25 zo sady chromatografu KhP-499 umožňuje ukladanie hodnoty
amplitúdy chromatografického píku jednej kľúčovej zložky. Jeho funkcia spočíva v prevode amplitúdy píku
kľúčovej zložky na pneumatický signál, v ukladaní jeho hodnoty a vydávaní spojitého pneumatického signálu
zodpovedajúceho amplitúde píku.
https://www.ngpedia.ru/id554030p1.html

„VODNÉ POČÍTAČE“
https://www.nkj.ru/archive/articles/7033/

Lukyanov hydraulický integrátor - prvý počítač na svete na
riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc - bol po pol storočia
jediným výpočtovým prostriedkom súvisiacim so širokou škálou
problémov v matematickej fyzike.

J: Opäť sme pri konštatovaní, že nové technológie sú len staré. Niekto ich po toľkých rokoch pochopil,
skopíroval a priniesol na svetlo sveta, pričom za tým všetkým stojí korporát a práčka na peniaze.

14.11.2014
https://pro-vladimir.livejournal.com/100791.html
https://pro-vladimir.livejournal.com/102358.html
https://pro-vladimir.livejournal.com/102461.html
Dlho sme „naťahovai sovu na zemeguli“ a tento proces ešte zďaleka nie je dokončený. Nie celá sova je na
zemeguli a nie celá zemeguľa je v sove. Zrodil sa Smesharikov prúd.
Vo všetkých týchto kostoloch a zámkoch je organ nevyhnutným atribútom. Ako dychový nástroj s obrovským
počtom klávesníc, píšťal a registrov. Tu sme ich trochu preskúmali: Stroj času bol vynájdený a je skrytý
Vatikánom - Chronovisor talianskeho mnícha.
No a teraz sa to začne, opäť začnú rozprávať o xylofóne z Futuramy.

A toto všetko je čo? Ukážte, že planéta mala celkom technologické systémy a zariadenia?
To nemôže byť. Čo si? Sú tu otroci, bronzové dláta a hvezdáreň, aby vedeli, kedy majú zasiať. Aký druh
elektriny? Aký softvér? Existuje iba božský impulz na zachytenie predstavivosti.
Аналоговый компьютер
Výsledkom práce analógového počítača sú buď grafy zobrazené na papieri alebo na obrazovke osciloskopu
alebo elektrický signál, ktorý sa používa na riadenie procesu alebo činnosti mechanizmu.
Шарманка
Sharmanka (z francúzskeho Charmante Catherine - „Beautiful Catherine“, názov jednej z prvých piesní, ktoré
odzneli na hlavnom organe, tiež „Street organ“, anglický Street organ), je mechanické zariadenie na hranie
hudobných diel. Vynašiel Talian Barbieri. V Rusku sa jej niekedy hovorilo „Katarinka“. Je to malý organ bez
klávesnice - skrinka, vo vnútri ktorej sú v niekoľkých radoch umiestnené zvukovody, kožušiny a drevený alebo
kovový valec s hrotovými vačkami. Otočením rukoväti dokázala brúska na verklík zahrať 6 - 8 melódií
zaznamenaných na valci. Takéto „vačkové zariadenia“ sú známe už v staroveku: malé výčnelky - „vačky“ sú
pripevnené k rotujúcim valcom alebo diskom, ktoré striedavo zapínajú zvuk konkrétnej noty.
V Holandsku 15. storočia predstavovali také prístroje zložitú stacionárnu konštrukciu, ktorá fungovala
pomocou hydrauliky, závaží alebo navíjacieho mechanizmu. V XVIII-XIX storočí. v anglických kostoloch sa
často používali verklíky, na ktorých sa hrali hymny a žalmy. Obyčajný verklík sa zvyčajne nazýva mechanický
orgán potulných hudobníkov, prenosný nástroj, ktorý po otočení rukoväte predvádza 6 - 8 melódií.
Takéto „vačkové zariadenia“ sú známe už v staroveku: To znamená, že sú oveľa staršie ako pamäť ľudskej rasy.

„Street organ“, angl. pouličný organ. To znamená, že okrem stacionárnych orgánov s klávesnicou, ako aj
mobilných orgánov existovali programovateľné zariadenia bez klávesnice. Úlohou, ktorá mu bola pridelená,
reprodukuje iba pripravené programy. Okrem toho boli tiež stacionárne a mobilné.
A ako sme to všetko tak stratili?
Dierne karty a počítače už v staroveku?
Všestrannou vášňou erudovaného mnícha bola prepolyfónia - starodávna hudba, ktorá sa skladala a hrala v
období od roku 1400. Pred Kr. Po 1000 g AD Ernettiho otec bol dlho jediným špecialistom na históriu tejto
hudby na svete. Niekoľko desaťročí viedol oddelenie prepolyfónie na konzervatóriu Venedetto Marcello v San
Giorgio.

Prepolyfónia?
Pouličný organ. V strede vidíte mechanizmus podávania diernej karty.
Niekto si povie, že to všetko je teraz, ale v staroveku to nemohlo byť. A
my odpovieme, ste si istí, že to nemohlo? Alebo si len radi myslíme, že to
nemohlo. A pripustiť, že to, čo sa potom rozbilo na komponenty, a dalo sa
dohromady, aby sa dalo používať, bolo ocenených len málo. Rovnako ako
ide o samostatné časti a nie je potrebné ich spájať.
existuje legenda, že už v VI storočí pred n. Konfucius si sedem dní
nepretržite užíval zvuk melódií na „rebrách tigra“ (kovové platne, ktoré
vydávajú zvuky rôznych výšok)

Teraz v tom všetkom vidíme iba pokus o vykreslenie
melódie pomocou mechanického programovania, podľa
nášho názoru nie veľmi prefíkaných akčných súčiastoch.
A tomu, že jednoducho po niekom opakujeme cestu,
ktorá už dlho existovala, neveríme. Vieme ešte menej.

Prepáčte, ale tento Joseph M. Jacquard (1752-1834) s tým nemal absolútne nič spoločné?
Áno, to sú krosná. A to je maximum našej priemernej predstavivosti.

http://museum.comp-school.ru/show.php?skip=230
http://adelina3.diary.ru/p187145776.htm?oam
http://old-king-street.diary.ru/p72605071.htm?oam

Celá táto hojnosť rástla sama bez toho, aby bola pod ňou
akákoľvek pôda? Pochybné.

Organy. Poznámky k diernej karte. Obrovské množstvo elektrónok na generovanie veľmi rozdielnej kytice
frekvenčného spektra vlnovej akcie.
http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=520&p=2
Je lepšie sa s ním oboznámiť v celom rozsahu. Nie všetko sa sem zmestí.
Zvukové frekvencie nôt http://www.gitaristam.ru/school/frequency.htm
ak maľujeme frekvencie podľa štandardnej frekvenčnej stupnice nôt prvej oktávy, potom v Hz dostaneme taký
digitálny obraz:

Prvý akord: 261,63 - 311,13 - 369,99 - 440,00
Druhý akord: 277,18 - 329,63 - 392,00 - 466,16
Tretí akord: 293,66 - 349,23 - 415,30 - 493,88
Štvrtý harmonizačný akord: 261,63 - 329,63 - 392,00 523,25
Preto sú tieto akordy rezonančné pre všetky rozsahy.
Teda v podzvukovom rozsahu v Hz bude vyzerať takto

Prvý akord
•

DO 1.021, 2.043, 4.087, 8.175, 16.35

•

RE DIEZ 1,215, 2,43, 4,86, 9,72, 19,44

•

FA DIEZ 1 445, 2,89, 5,78, 11,56

•

LA 1,718, 3,437, 6,875, 13,75

Druhý akord
•

DO DIEZ 1,082, 2,165, 4,331, 8,662, 17,325

•

MI 1,288, 2,576, 5,152, 10,305

•

SOL 1,531, 3,062, 6,125, 12,25

•

SI BEMOL 1,820, 3,641, 7,282, 14,565

Tretí akord
•

RE 1,154, 2,309, 4,618, 9,237, 18,475

•

FA 1,363, 2,727, 5,455, 10,91

•

SOL DIEZ 1,621, 3,243, 6,487, 12, 975

•

SI 1,929, 3,858, 7,717, 15, 435

Štvrtý akord podľa toho opakuje frekvenciu.
To isté platí pre rozsahy sluchového spektra, respektíve atď., až po svetlo. Newton si bohužiaľ pomýlil zelenú s
červenou ...
Komu hovoria nízkofrekvenčné čísla?
V čitateľoch sa našli osobnosti, ktorým chýbali počty.
Ako som pochopil z toho, čo som čítal o vývoji Gariaeva, mŠEI je akýsi vysoko citlivý laserový skener, ktorý
pracuje na dvoch harmonických, ale iba s funkciou nielen kvantového skenovania, ale aj s možnosťou
ožiarenia, akýmsi delením pre DNA, zhruba povedané ... to je všetko, čo som pochopil ... možno sa mýlim,
prečítajte si genóm vĺn, možno to pochopíte lepšie ako ja, nie som nijako zvlášť vyzbrojený ...
Pokiaľ ide o farbu ... žiadne špekulácie, na rozdiel od Newtona a Scriabina ... Newton samozrejme pokračoval v
pytagorejskej tradícii, Pytagoras zasa pridal zvuky k číslam, pričom za základ vzal indicko-védsku tradíciu. Že
prvý a druhý nemali schopnosť poznať frekvencie svetelného spektra.
Dnes tieto frekvencie poznáme. Sú v rozmedzí Terahertz-THz.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Свет
A ak vezmeme do úvahy farbu noty DO, potom pri pohľade na frekvencie zeleného spektra 530-600 THz
prevedieme terahertz na hertz a zobrazíme rezonančnú frekvenciu
http://www.edinici.ru/Perevodchik-Chast
530 THz = 3 oktávy 964,064 Hz (1 oktáva 241,016 Hz)
600 THz = 3 oktávy 1091,393 Hz (1 oktáva 272,848 Hz)
Porovnajte s frekvenčnou škálou poznámok
http://www.gitaristam.ru/school/frequency.htm

Vidíme, že výsledné frekvencie padajú na tmavozelenú časť spektra, kde tón DO spieva na svojej natívnej
hodnote 261,63 Hz v prvej oktáve a 1046,50 Hz v tretej (pre väčšiu prehľadnosť).
Takže ak preložíme celé spektrum do nôt, dostaneme veľmi ľahkú oktávu, ktorej akordy ste počuli vyššie pri
mojom skromnom výkone.
Vypočítajú sa tiež spektrálne frekvencie chemických prvkov.
https://www.youtube.com/watch?v=ADL4FeuLtrc
tu prvky znejú v poriadku - Cl, Na, K, Ca, Mg, Si, Al, P, S, Fe, Mn, Ti
Základom všetkého je Harmónia. Všetko je jednoduché a harmonické.
Newton tieto frekvencie jednoducho nepoznal, a tak ich pomotal ... keďže ich potom nemohol nikto zmerať, a
to nemá nič spoločné s hudobným vnímaním farieb a nôt, ako ste mohli vidieť …
Je to veľmi jednoduché ... napríklad ... poznámka LA má 440 Hz, je tiež 220 Hz, má 880 Hz a tak ďalej,
mnohonásobná rezonancia. Zvážte to 530 000 000 000 000: 2: 2: 2 .... a tak ďalej, až kým nedosiahneme
rozsah, v ktorom túto viacnásobnú frekvenciu poznáme ako notu, v tomto prípade 964,064 Hz, čo je tón pod
notou C, ale leží v zelenej časti farieb spektra, to znamená, že je medzi notami C a B, ale náš natívny DO je
1046,50 Hz, a preto leží v oblasti nie svetlozelenej, ale tmavšej. Dúhu konvenčne delíme nie na 7 farieb, ale na
12, aby sme zohľadnili hranice farebného prechodu, takže dostaneme pás, ktorý je uvedený vyššie.
Tu je štáb prvkov ... ak chcete počítať a vyskúšať …

Vezmite napríklad spektrá týchto látok a vložte ich do klávesov.
Pretože je to nebezpečné ... vytvorte kvantovú superpozíciu v
pečeni pomocou nejakého poľa a zapamätajte si, ako ste poznali
pečeň ... preto treba brať do úvahy všetko na maximum, aby
biorezonancia fungovala s patričná sila a nie obyčajný škrekot,
ale zároveň nezlomil mozog ani nič.
Tu. Bezpečnostné opatrenia nikto nezrušil. Chcete povedať, že
predkovia so zvonmi a zvonicami nemohli toto územie
strážiť a chrániť? Nebudeme prezentovať kresbu „bifľoša“ so
zvonicou. A potom sa milovníci grafov budú báť nesprávne
navrhnutej práce. V rohu, tak to dáte spolu s dvojkou.

Bolestne známa konštrukcia. Niečo také sa v starodávnych pojednaniach nachádzalo v hojnosti.
Keď sme minuli slzy a syntetizátory, vráťme sa k našim baranom, teda k vysokofrekvenčným solitonom.
Vyššie si pre mňa znova povedal túto strašnú kliatbu o epsilone.
Rozoznáš na prstoch ... čo je to za monštrum?
Hovoríš o tom z teórie množín?

Pokiaľ ide o GUN ... povedal som, že určite musíte myslieť na napätie a moc ...
Aby sme v každom prípade presne zvážili priestorovú funkciu oscilátora, berúc ako základ viacpásmovú
schému, pretože aj keď chromozómy hovoria iba na úrovni EHF a súčasne nevylučujeme vodu, potom voda
musí mať určitú danú štruktúru a daný rozsah, ak nie viacpásmový VCO, ju možno upravovať pomocou
priestorovej vlastnosti vlny.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Fasorxva.gif
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/ComplexSinInATimeAxe.gif/250pxComplexSinInATimeAxe.gif
Pozrite si tieto GIFi, v dokumente sa neprehrávajú.

V praxi, ak existujú nejaké parametre
pre pokožku, je prirodzené dostať k
srdcu úplne iné, a to je potrebné
študovať neskôr a vyriešiť podrobnosti,
najskôr sa to však určí pomocou teórie
prístupu. ..
Vysoké frekvencie sú mi známe a tiež
chápem, že môžu fungovať v biológii.
Príkladom toho je High Singing
Formant v starých talianskych husliach.
U huslí, povedzme Guarneri, frekvencie
niekedy vôbec idú na ultrazvuk, čo vytvára priestorové akustické napätie, ktoré
búra mozog, odkiaľ sú ceny takýchto nástrojov za 19 zelených citrónov. Fakty o
liečebnom účinku sú tiež známe, rovnako ako z hlasu spevákov, u ktorých je
silne vyjadrená rezonátorová oblasť hrtana, ktorá je zodpovedná za HMF.
Preto EHF viac ako chápem. A s megakordom (akordmi) polypásmom som
začal.
Ide o nepochopenie priehľadných okien.
Skutočne sú na fóre, všetko sa považuje iba za účinok na telo.

A tu: Cesta .. https://pro-vladimir.livejournal.com/102106.html
Z nejakého hľadiska to vyzerá inak, na tejto zbierke trubíc rôznych
priemerov s konzolou kazateľnice pre organy.

S tabuľou príchodu a odchodu línií síl a priechodov do jedného alebo iného dimenzionálneho bodu.

A to všetko považujeme výhradne za oddelené, a nie za komplex vzájomne prepojených systémov.
A opäť je v pokušení nahliadnuť do diel mnícha a vidieť. A čo je to za prepolyfóniu? A čím to jedia?

Ukazuje sa, že tento „monogram“ je cesta siločiary, niečo ako rieka, iba prúd vesmíru.
Rovnako ako ZeRRo, aj jeho nakreslením pomocou baterky do vzduchu môžete buď otvoriť priechod,
alebo vrátiť späť posledné magické zmeny, než sa konečne uskutočnia.
Ak pôjdete pozdĺž „monogramu“ labyrintu, potom ako sa hovorí, ocitneme v určitom podpriestore, napríklad
kamenného labyrintu.

Trčia kúsky železa, odrezané pri zemi,
vyleštené do lesku topánkou. Hovoria, že tu
niečo stálo, nejaké vybavenie. Tu sú zvyšky
drôtov a dávajte pozor. Labyrint má tiež dôvod.
Hovorí sa, že sa na ne dajú navinúť bifibrilárne
cievky. Hovorí sa, že toto usporiadanie vodičov
vám umožňuje obísť EMF vlastnej indukcie.

Diskusia:
Tu je porozumenie so zásobníkom, pretože to nebolo a nie je. je toto stav éteru? Agregát, ktorý na tomto mieste
bol vytlačený a nahromadený v banku-sud-guľku. Leží tam sám pre seba a „nevyschne“, až do okamihu výboja,
spočítajúc odtoky v smere preň určenom. Dobre alebo vyschne a vracia sa pod vplyvom vlhkosti v inom stave
agregácie.
Áno, nejako vyšla záhada najavo okolo labyrintu. Ale Labyrint musí byť v každej dimenzii?
Tiahlo na obídenie účinku vzdušného ventilu, aby sa nezvýšila vlna pri pohybe do stredu.

No, Esseno, trať je položená pod poľami terénu, napríklad v projekcii horského hada.
Statická je ako voda, v tom zmysle, že je to voda, iba prostredie je nasýtené nie vodou, ale éterom. Preto sú
vlastnosti podobné, ale tekutosť a parametre hmoty sú odlišné.
Ako rieka vody, rieka mlieka, rieka dlažobné kocky, rieka snehu, rieka vzduchu (Tornádo, ako odtok), rieka
magmi. Princíp je rovnaký, ale charakteristiky sú odlišné. Rieka tiež tečie z éteru, ale svojím spôsobom. Vzali
sme éter do vedra - naplnili sme plechovku. Vyliata - dostala výboj.
A generátory pracujú na princípe vodného čerpadla.

Niekto v jednej psychickej bitke z času na čas mával nožom vo vzduchu. Nie to zorro, ale zdá sa, že význam je
rovnaký.

Áno, toto je klasický kúzelník, nakreslite ZeRRo, aj keď je to napísané ako ZeRЯo.
No, v skutočnosti pre túto teóriu nemajú dostatok žiariča.
Dáme zvony do radov, každý do svojho vlastného tónu, privedieme ich žiarenie do jedného stredu, odtiaľ
nastriekame túto zmes základných frekvencií okolo oblasti, zoberieme tyč v okruhu pôsobenia, z dostupného
spektra vyberieme potrebné frekvencie, ako na prijímači, pošlime ich k objektu vysielačom. Dotkneme sa
prútika kameňom v objekte, dotknutím sa prenášajú vibrácie, dávame objektu potrebné vlastnosti. Prípadne
môžete hrať na fajku, trúbku alebo bicie. Je možné „zaspievať“ na kameň, je však potrebné zintenzívniť
vibrácie napríklad aplikáciou vysokonapäťovej statiky.

To znamená, že ľudia veslujú správnym smerom, ale pochopenie toho, že hmotu je možné meniť pomocou
frekvencií, ešte nedozrelo. Mikrovlnný prúd - chlieb sa zohreje.
To znamená, že palice rôznych pruhov, žeziel, nie sú poslednými účastníkmi tejto akcie.
Ešte dirigent. Prečo mával tak, aby Boh nedovolil to, čo títo hudobníci „neurobili“?
Organ a orgAn. Prečo sa to zhodovalo?

Pretože Organ. Kus skupinky. Hercov koniec koncov nosí herecká skupina? A hrajú ako herecká skupina? Tých
vezme družinu a presunú ho tak, aby bol akoby nažive. Tu to je a herecká skupina.

„Trup-pa“. a „pa“ je ako označenie prvku pohybu.

Mimochodom, aj tu mám medzeru. V istom zmysle ide o premenu kedysi žijúceho mastodonta na štruktúru
rozloženú organmi. Oddelene spolu vychádzajú dobre, ale spolu, nie veľmi. „Kostol“ má príliš pravidelné
formy pre kosti. A ako pochopiť, či vždy stála alebo bola postavená neskôr? Napokon, nie všetky zvyšky
mastodontov?
Alebo títo mastodonti boli všetci chodiacim hradom. Chodiaci mechanický ostrov s blchami.

Duc je ako kostra veľryby, ktorá je potom pokrytá alebo obložená tehlami.
A organy, rovnako ako srdce, pečeň, žalúdok, budú fungovať, ak bude telo roztrhané a pohodené na stole, ale
nevytiahnuté?
Dostaneme mŕtvolu a pa - Pa je pohyb a mŕtvola je niečo znehybnené. Rekrutujeme ich, že z PA sa šklbajú a
mŕtvola sa hýbe. Čisto mechanické ovládanie.
Rovnako ako posádka auta, kde sa pokazil motor, a ľudia ťahajú celú trakciu.
Pre elektrinu vlastne platia rovnaké triky s vodou.

Existuje takýto basreliéf.

Cári-králi prijímajú kráľov.

Na stole je písací stroj, ako telka, muž hore krúti šnúrou.
Takéto mašinky sú tiež zobrazené ako svätožiara, napríklad ako medzisvetový portál.
Odizolovanú verziu nazývame elektrostatický stroj.
Nad cárom-kráľom sú znamenia panovníka 3 svetov, no ten, kto ich rozpozná: Nav, Jav a Prav.
V „krabici“ trónu sú býci.
Vlny, niečo ako kruhy na vode, ale v takom prípade menia štruktúru sveta okolo zdroja. Napríklad kameň sa
stáva mäkkým. To, čo je v 2D zaoblené, je pre nás štvorcové alebo obdĺžnikové. A naše? Kolo pre bytosti sveta
4D je tiež štvorcové. V istom zmysle, ak považujeme banku za zatvorenú, potom je pre bytosti 4D ako otvorená
schránka. A našou nedobytnou stenou bude stĺp, ktorý sa dá obísť, a my sa oň oprieme. To, čo je stena pre
bytosti 2D, sú pre nich teda iba stĺpy. Náš nedobytný plot je pre nich niečo ako stĺpy. A po prechode medzi
stĺpmi pre nich vlastne prejdeme ich stenou.

Igor Goncharov
Ďakujem! na tlmočenie a podrobné vysvetlenie. Nemal som nijaké asociácie s pilierom, ale ako prah
dimenzionality je to skvelé! čo vysvetľuje rozdiel vo veľkosti kráľov pred a za stĺpom. Požiadal som a včera
som dostal lepší obrázok z Britského múzea - ukázalo sa, že 3. kráľ držal za ruku toho druhého, zatiaľ čo som si
myslel, že drží nejaký druh nástroja na zdôraznenie cimbalového disku. Celkom zaujímavý spôsob uzemnenia pre nohu stola aj pre druhého kamaráta. Ukázalo sa, že ten druhý tlieska rukami jednou rukou ... Frekvencia na
disku je 385. Ankh u kráľov. Krajne pravá a krajná ľavá postava sú identické, až na zrkadlový obraz, veľkosť a
bradu ... Rovnaký kráľ, ale vo vyššej dimenzii? Muž krútiaci sa lanom akoby vychádzal z hada ... akú má
funkciu v práci portálu, to zatiaľ nevidím, s výnimkou symbolického spojenia, t.j. lano ako spojovací nástroj.
Toto je fotografia v plnom rozlíšení.

Chlapi zhora sa v skutočnosti nekrúti, ale skôr spájajú miestnych kňazov, technikov. V rukách držia neskrútený
drôt, ktorý prechádza do stola, odkiaľ sa stroj točí. Obrázok na písacom stroji by sme nazvali aj ružou síl, sú
nakreslené na mapách ako nulový bod referenčných síl.
Prvý z 3. kráľov sa jednoducho bojí, takže druhého drží za ruku. A aby to nebolo také strašidelné - aj pre nohu
oltára. Tretí len tlieska. Boja sa, nie každý deň, čo volajú pred očami cárskych kráľov.
Cári-cári sedia v určitom oddelení, ktoré by sme nazvali prechodovou komorou, všade v chrámoch vyzerajú
ako vysoká postava sediaca v zadnej časti miestnosti. Pod ním je krabica, hovoríme jej sarkofág. Býky vo
vnútri sa medzi Asýrčanmi stále niekedy vyskytujú v podobe sôch, podobne ako Egypťania majú sfingy. V ruke
cára-kráľa je „trubica“ zrolovaná do krúžku, také sú stále viditeľné v rukách faraónov, nuž, je tam kúsok.
Pomocou tohto systému, ako diaľkového ovládača, môžete meniť intenzitu poľa a podľa toho ho upraviť.

Ľahký opis blízkej budúcnosti, ktorý uvažujeme na obrázkoch ďalekej minulosti.

http://www.myshared.ru/slide/764520/
Pekná prezentácia. Na tému „Stojaté vlny a hudobné nástroje“.
Kto zabudol, môže sa občerstviť. Kto nevedel, môže sa pridať.

https://imgprx.livejournal.net/7a3c96cd884a02cdef4d47

Трубка Рубенса.
2500 бунзеновских горелок и визуализация звуковых волн

Pyro Board — картины языками пламени

Derek Müller vytvoril dosku Pyro, dvojrozmernú
verziu Rubensovej trubice.
Klasická Rubensova trubica je dlhá kovová
trubica s otvormi po celej dĺžke. Privádza sa do
nej horľavý plyn, na druhom konci je umiestnený
reproduktor. Plyn vystupujúci cez otvory sa zapáli
a zvukové vlny generované reproduktorom zvyšujú
alebo znižujú tlak plynu v konkrétnych bodoch.
Plamene tak začnú tancovať a vytvárajú
neobvyklú „ohnivú“ vizualizáciu zvuku.
Derek pokračoval a vytvoril 2D verziu. Jeho
inštalácia má 2 500 otvorov pre plameň.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/110345/%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B
Chladniho figúry
(pozri Chladni) - Takéto obrazce sú vytvorené na vodorovných tenkých
doskách (sklo, kov atď.), upnuté alebo pripevnené v strede (alebo na inom
mieste) a posypané jemným suchým pieskom, keď sú vyvolané priečnymi
vibráciami úklon. V tomto prípade sa piesok vyhadzuje z tých miest, ktoré sú
v silnejších vibráciách (tzv. Antinódy), a nachádza sa na miestach, kde
nedochádza k výkyvom alebo sú zanedbateľné (menovite pozdĺž uzlových
línií). Takto získané figúry môžu byť veľmi rôznorodé.
(0106) Na obr.
reprodukcie figúr

3.

Spôsob

Ich vzhľad závisí ako od tvaru
dosky, tak od miesta jej upevnenia,
ako aj od tých miest, kde je luk
nakreslený a dotknutý prstom (aby
sa zastavila vibrácia a vytvoril
uzol).
(0106) Na obr. 4. Spôsob upevnenia dosiek.
Okrem toho má vplyv aj stupeň stlačenia luku a rýchlosť jeho
pohybu. Na štvorcových doskách sa najjednoduchšie postavy
získajú vo forme kríža, umiestneného buď rovnobežne s bokmi, alebo pozdĺž uhlopriečok (obr. 1).

(0106) Na obr. 1. Chladnievove figúry.
Môžete získať zložitejšie tvary (obr. 2).

(0106) Na obr. 2. Zložité figúrky na štvorcových doskách.
Na okrúhlych doskách sa zvyčajne nachádzajú postavy v tvare hviezdy. Každá figúra má špecifický tón; čím
zložitejšia je figúra, tým vyšší je tón. Pri obdĺžnikových doskách sa vysvetlenie redukuje na vytvorenie dvoch
systémov navzájom kolmých stojatých vĺn (Wheatstone). Teóriu vibrácií doštičiek najviac rozvinul Kirchhoff
(„Gesammelte Abhandlungen“). Chladni zistil, že pri rovnakom materiáli a tvare dosiek a pri rovnakej metóde
budenia oscilácií v nich je frekvencia oscilácií, to znamená počet oscilácií za sekundu, N, úmerná hrúbke e a je
inverzne úmerné povrchu s; ďalej, N = K (e) / (s). Teória dáva K = k√E / D (kde E je modul pružnosti, D je
hustota a k je číselný koeficient).
Podrobnejšie informácie o tejto otázke možno nájsť okrem iného v „Kurze fyziky“ od OD Khvolsona (II, 57); v
„Akustike“ od NP Sluginova a ďalších podrobných príručkách.

http://via-midgard.info/news/copyright/22106-vojna-mirov2-dvojstvennost-13-nastroj-ushi.html
Psychológovia tento jav nazývajú „koktailový efekt“. Nehovoríme o exacerbácii zmyslov v dôsledku príjmu
alkoholu, aj keď je to tak. Bolo by správnejšie nazvať to „párty efektom“. Pre auto je to zvukový záznam
vyrobený v miestnosti, kde veľa ľudí vedie konverzáciu súčasne, hrá hudba, kde jedia a pijú a vidličkami klopú
na taniere - biely šum. Ale človek je schopný ľahko izolovať čo i len jedno slovo od mnohých prúdov reči. V
špirále je zvuk oddelený frekvenciou. Oneskorenie medzi signálmi z pravého a ľavého ucha je jedným z
parametrov akustického signálu, podľa ktorého človek lokalizuje zdroje zvuku v priestore. Mozgové bunky sa
špecializujú na charakteristické časové oneskorenie a špecifickú frekvenciu. Neuróny fungujú ako „detektory
zhody“ a aktívne a selektívne reagujú, keď prijímajú signály takmer súčasne.
Človek má teda úžasnú vrodenú schopnosť naladiť sa na konkrétnu
zvukovú vlnu.
V roku 1711, za čias kráľovnej Anny, bol vynájdený predmet, ktorý
vyzeral ako kovová vidlica s dvoma obdĺžnikovými tyčami v priereze
- ladička. Po stlačení ladičky sa jej konce začnú vlniť a bude počuť
zvuk, ktorý slúži ako referenčná výška tónu pri ladení nástrojov alebo
hlasov spevákov.
Pre vylepšenie zvuku ladičky je umiestnená na rezonátore - dutej
skrinke. Keď zaznie ladička, jej vibrácie sa zhodujú s frekvenciou
vzduchu v skrinke. Nastáva rezonančné zosilnenie zvukovej vlny.
V orchestri hrá úlohu ladičky drevený hoboj, pretože jeho nota LA je
vždy stabilná. Pre každý prípad si pripomeňme tento okamih.
Rezonancia je jedným z najdôležitejších fyzikálnych procesov, ktoré
sa všade vo vede a technike využívajú.
Zvuk a hudba sú tvorené vibráciami - čím vyšší je počet vibrácií za sekundu, tým vyšší je tón
Väčšina nástrojov orchestrov je teraz naladená na 440 Hz, starí Gréci a Egypťania na 432 Hz. Záleží na tom?
Hudba pri frekvencii 432 Hz je podľa názoru väčšiny príjemnejšia k uchu, jemnejšia, krajšia a jasnejšia,
ale o niečo tichšia ako hudba pri frekvencii 440 Hz a ovplyvňuje viac zmysly ako myseľ. V roku 1939 sa v
Nemecku, v krajine hudobníkov a skladateľov, rozhodli naladiť na 432 Hz - čo podporovali aj v Británii. Ale
pokus o hudobnú revolúciu sa nekonal kvôli vojne. V roku 1953 sa v Londýne rozhodlo, že sa bude naďalej
používať 440 Hz ako medzinárodný štandard ISO. Boli slabé protesty.
Ladičky sa dnes dajú kúpiť v hudobných obchodoch, ale potrebujú ich iba hudobníci a dirigenti. V praveku boli
po celom svete rozšírené „ladičky“ v podobe zvislých kamenných stĺpov-menhirov, spárovaných omphalos,
stĺpov, obeliskov, ktoré sa presne opakovali.
Obelisky vystupovali prominentne v architektúre starých Egypťanov a boli vždy umiestnené v pároch pri
vchode do chrámov. Takže ak sa vám zobrazuje osamelý obelisk hrdo stojaci, potom je to nesprávny obelisk. A
buď to bolo odvlečené zo starodávnejšieho miesta, alebo vyrobené v neskorších dobách za účelom
bezmyšlienkovitej imitácie, pre pompéznu dekoratívnosť a „organizáciu architektonického priestoru“, pričom
nemali pôvodnú funkčnosť. Tu je obelisk pred chrámom v Luxore.

Jeho dvojica s hmotnosťou 250 ton bola zaistená a nainštalovaná na námestí Place de la Concorde v Paríži.
Nikto nevie jednoznačne odpovedať, prečo bol stržeň odlomený z ladičky a odvezený 4 tisíc kilometrov.
Pohanský symbol bol umiestnený v strede najkresťanskejšieho hlavného mesta. Za čo? Pre krásu!
Je potrebné poznamenať, že od pádu černozemskej civilizácie sa do Európy dovážalo veľa staroegyptských
obeliskov. Niektoré neboli po ceste prebraté a utopili sa v mori, niektoré sa nedali nainštalovať a rozpíliť. Iba v
Ríme, na námestiach, priviezli najmenej osem. Vo Francúzsku je veľa egyptských obeliskov, v Nemecku,
Turecku, v Istanbule obelisk Thutmose III, v Británii tucet. Aj v USA sa v Central Parku v New Yorku nachádza
pravá Kleopatrina ihla a spárovaný obelisk skončil vo Westminsteri. Londýnske dvojča predtým ležalo v piesku
2 000 rokov. Žulové obelisky boli zrazené a rozbité, aj keď sa to dialo s veľkými ťažkosťami - boli vyrobené s
prihliadnutím na to, aby vydržali večnosť.
Jediný obelisk je preto oku známejší - aj v Egypte ich zostáva pár párov. Väčšina egyptských obeliskov je
perforovaná. Je ťažké povedať, prečo to bolo urobené a kým, ale v skutočnosti bol Vatikán pochádzajúci z
Heliopolisu vyvŕtaný na niekoľkých miestach. Vatikánsky obelisk priniesol do Talianska rímsky cisár Caligula
a inštalovaný bol až v roku 1586 za vlády pápeža Sixta V.
Otvory možno vidieť na mnohých starožitnostiach, sarkofágoch, menhiroch a dokonca aj po kamenných
úderoch. Evidentne tvrdohlavo s detskou zvedavosťou ich zaujímalo, čo by mohlo byť vo vnútri artefaktov a
ako by táto hračka mohla fungovať. Alebo možno nie s detským - z iných dôvodov ho vyvŕtali: rovnako ako v
múzeu Mauser vyvŕtajú dieru v sude. Niektoré starodávne kamene, ktoré sú výsledkom takéhoto výskumu, sú
ako cedník.
Spievajúce kamene
Pôvodným účelom Memnonových kolosov, vyrobených z kremičitého pieskovca ťaženého z lomu Gebel esSilsia vzdialeného 400 km, bolo sedieť ako strážca na oboch stranách vchodu do Amenhotepovho chrámu.
Chrám už dávno neexistuje - stráže prežili. Volali sa panovníci panovníkov. Čas, krátka spomienka na ľudí,
nájazdy divokých susedov, záplavy a zemetrasenia pohltili egyptskú civilizáciu spolu s týmto, najhonosnejším a
najluxusnejším egyptským chrámom. A keď grécky historik a geograf Strabo v roku 20 pred n. L. navštívil
Egypt, už mohol vidieť iba tieto ohromujúce sochy na okraji púšte.
Ale vidieť, že to nebolo najpôsobivejšie Strabón ich počul. Sochy spievali na svitaní.
Historik o tom hovoril vo svojich spisoch s tým,
že sochy sa tešia prorockej povesti, a to je známe
už od staroveku. Tón zvuku vydávaného sochami
v celom antickom svete sa považoval za
referenčný pri ladení hudobných nástrojov. Ale
sochy z času na čas vydávali ďalšie zvuky, od
zvuku zvonov a zvuku lýrových strún, až po
stonanie a píšťalky. To bolo zdokumentované v

iných zdrojoch, vrátane Plínia a Juvenala. Kolosy boli populárne aj medzi rímskymi cisármi, ktorí si našli čas a
opýtali sa na sochy niečoho vlastného.
Septimius Sever tiež navštívil veštbu v roku 199, ale nič nepočul - a spravidla po jeho návšteve sochy navždy
mlčali. Rozrušený cisár rozhodol, že sochy príliš chátrajú, a nariadil ich reštaurovanie v nádeji, že si týmto
spôsobom získajú priazeň - to však nefungovalo.
Pre tento jav boli navrhnuté rôzne vysvetlenia, od prírodných po umelé. Ťažšie je vysvetliť, prečo sa zvuk tak
náhle prerušil. Moderné, prirodzené vysvetlenia zvuku súvisia so zvýšením teploty ráno a odparovaním vlhkosti
v trhlinách kameňa. Ale z nejakého dôvodu iné egyptské sochy umiestnené v približne rovnakých podmienkach
nemajú zvyk ráno hučať. A Strabo poznamenal, že pre neho bolo ťažké nájsť zdroj zvuku. Ostatné verzie sú
špekulatívne, pretože sa nedajú overiť. Domnienka o vibráciách kremenca, analogická k princípu fungovania
skrinky s ladičkou, je tiež špekulatívna (rozumiem tomu). Pod chrámom boli v istom období zjavne obrovské
podzemné miestnosti, možno teraz, zaliate nílskou vodou.
Samotný odkaz „kameň“ ako zdroj informácií sa nám teraz, v ére tabletov s Wi-Fi, zdá nespoľahlivý a
nepotrebný. Nie doba kamenná, čaj. Ale tu je najjednoduchší príklad z nedávnej minulosti.
Takéto železobetónové „menhiry“, ktoré sa
ťažko ničia, zdobia anglické polia na pobreží
dodnes. Ich pôvodný účel - zvukové pozorovanie
- zachytiť zvuk motorov vzducholodí a
nemeckých lietadiel počas prvej svetovej vojny.
Ale toto primitívne zariadenie bolo s úspechom
použité v Druhej. Osoba, ktorá stála na stráži nad
oblohou, sa nachádzala buď v ohnisku zrkadla,
alebo pod zemou v komore. V takom prípade sa
zvuk prenášal dovnútra - priamo do uší obsluhy.
Zvuk bolo možné zachytiť desiatky kilometrov
odtiaľ. Nie je veľa času reagovať - ale stále dosť na to, aby ste vytvorili kamennú tvár a opýtali sa - „kto je
tam?“ a pripravte batérie protivzdušnej obrany.
Je zaujímavé, že umelci z doby kamennej radšej maľovali v jaskyniach, kde je najväčší dozvuk. Paleolitickí
hudobníci možno používali jaskyne na zosilnenie zvuku, rovnako ako dnes zbory používajú klenbové kostoly.
Mnoho civilizácií následne vytvorilo najkomplexnejšie zvukové ilúzie v kamenných chrámoch.
Je nepravdepodobné, že faraón Amenhotep chcel, aby jeho sochy spievali. Stalo sa tak iba vtedy, keď nebolo čo
strážiť (pokiaľ bola strážená iba funkcia kolosu), a oni ostali sami, keď objavili skryté schopnosti. Zdá sa však,
že to jeho kolegovia v Amerike mohli konkrétne chcieť.
Veľká pyramída El Castillo v Chichen Itza je známa už dávno, ale nedávno sa dokázala a študovala zámer jej
zvláštnej vlastnosti, ktorá umožňuje vydávať zvuk cvrlikania vtákov, keď niekto tlieska rukami, keď stojí na
základni . Ak vyjdete po strmých schodoch pyramídy, ozvena krokov je ako zvuk padajúceho dažďa. Čokoľvek
hovoria skeptici o náhodách, nemožno porovnávať skutočnosť, že zvuk je veľmi podobný štebotaniu vtáka
Quetzal, ktorý je medzi mayskými indiánmi považovaný za posvätného posla, a kroky vydávajú hluk dažďa,
ktorého bohom je on bol. Pre dnešnú akustiku by to bolo ťažké urobiť zámerne, ale je to tak.
Maltské zvukové zázraky boli spomenuté už skôr. Jeden by si myslel, že to všetko sa stalo majetkom až v „ére
glasnosti“, výbuchu počítačových informácií. Ako však uvidíme, určité skupiny ľudí si v staroveku dobre
uvedomovali úlohu zvukových frekvencií pre získanie špecifického účinku na iné skupiny ľudí. A vedeli oveľa
viac ako my.
Hudba anjelov

Zo strany Rosslyn vyzerá kaplnka ako obyčajný dedinský kostol na kopci v malom škótskom meste Rosslyn.
Jeho gotické vrcholy, lietajúce výstuhy, výstuhy a špicaté oblúky utrpeli viac ako 500 rokov vrtošivého počasia,
a preto boli tucet rokov uzavreté v exoskeletone lešenia.
Podľa legendy sa niekde vo vnútri skrývajú poklady templárov, ktorí pred 700 rokmi utiekli z Francúzska do
Škótska. Nie je známe, čo sa zistilo v dôsledku dlhotrvajúcej opravy - počas tejto doby bolo možné do všetkých
tehál vyvŕtať veľa otvorov, ale v okolí z času na čas pomocou rámov a detektorov kovov našli bohaté poklady
so zlatom a striebrom.
Len málo ľudí vedelo o Roslinovi skôr ako Dan
Brown. Kaplnka bola málo známa až do vydania
jeho dobrodružného románu, kde sa s fantáziou
charakteristickou pre autora tvrdí, že Kristus
mohol mať deti. Brown použil kaplnku ako
sprievod, pretože vo vnútri je to príliš neobvyklé,
aby to vyzeralo aj pre laika. Je eklektický aj pre
eklekticizmus, ktorý pokročil 600 rokov do
budúcnosti ako Jugendstil. Anjeli a proroci,
pohanské božstvá a „zelení ľudia“ na stenách sa miešajú s ťavami, ktoré niekde nesú náklad, s hadmi a drakmi
na stĺpoch a tancujúc kostry. Všetko, čo chcete dokumentárne zapadnúť do akejkoľvek fikcie, ktorú sa pokúšate
predať ako legenda.
Malý kostolík má veľa tajomstiev. Bolo by správne povedať, že prvý, kto si to všimol, bol Tommy Mitchell,
bývalý šifrovací dôstojník vzdušných síl Jej Veličenstva asi pred 40 rokmi.
Väčšina gotických katedrál má kamenné vyrezávané oblúky a Roslin nie je výnimkou. Existuje však jedna
zvláštnosť - oblúky sa líšia tým, že sú zdobené pieskovcovými kockami vyčnievajúcimi smerom von. Spolu je
to 213 kociek, každá z nich má geometrický ornament pozostávajúci z roziet, kombinácií kruhov, obdĺžnikov,
oválov a kosoštvorcov. V spodnej časti každého oblúka je anjel hrajúci na konkrétny nástroj.
Mitchell si všimol, že záhadné symboly majú stále
nepravidelnú postupnosť, aj keď sa veľmi často neopakujú.
Veril, že kocky obsahujú kód, ktorý položili zakladatelia
kaplnky. A anjeli sú kľúčom k jeho dešifrovaniu. Zdalo by
sa, že pre kryptografa by malo byť všetko jednoduché. Anjeli
sa hrajú, noty sú šifrované na kockách vyššie. Alebo možno
nie poznámky. Prečo potom majú anjeli nástroje? Čo môže
byť prirodzenejšie ako táto interpretácia?

Rok čo rok si lámal hlavu nad zvláštnymi vzormi na kockách, ktoré mu pripomínali enneagram, geometrický
symbol, s ktorým sa stretol pri štúdiu dedičstva GI Gurdjieffa, mystika s nejasným konceptom. Ale toto
nefungovalo. Prešiel slobodomurárske symboly, starodávne matematické znaky, Pytagorovu geometriu a
dokonca aj kvantovú fyziku. Nič nezaberalo.

Ernst Florens Friedrich Chladni, vedec slovanského pôvodu, mal tri vášne: fyziku, hudbu a meteority. (Páni,
aká náhoda s našou témou)
Jeho práca zahŕňa výskum vibračných dosiek, meteoritov a výpočet rýchlosti zvuku pre rôzne plyny. Chladni
objavil zákon, ktorého podstatou je, že existuje vzťah medzi frekvenciou voľných vibrácií dosiek a iných telies.
Väčšinu svojej kariéry strávil štúdiom správania sa rôznych materiálov pod akustickým vplyvom. Keď na neho
pôsobili vibrácie, všimol si zmeny tvaru objektu. Ukázalo sa, že ten zvuk je vidieť.
Vytvoril som výtlačky z populárno-vedeckého filmu. Piesok nadobúda rôzne podoby, napríklad v kaleidoskopu,
ak zmeníte tón zvuku.
Chladni vydal knihu „Teória zvuku“, ktorá
pozostávala hlavne z kresieb získaných na
kovovom povrchu pokrytom pieskom, ktorý bol
ovplyvnený vibráciou luku. Každá kresba
zodpovedala konkrétnej frekvencii. Tejto práci sa
venoval mnoho rokov. Teraz to možno urobiť
oveľa rýchlejšie pomocou reproduktora namiesto
luku ako zdroja vibrácií.
Niektoré z Chladniho modelov pripomínali
kresby na kockách kaplnky, iné boli
prinajmenšom dosť podobné. Podobnosť nie je
dokonalá, ale blízka.

Mitchell sa rozhodol, že problém sa vyriešil: kód
správy obsahoval melódiu, nie písmeno. Bol tu
jediný problém, nepríjemná skutočnosť - kaplnka
bola postavená v 15. storočí, 200 rokov pred
narodením Chladniho. Templári nemohli využiť
jeho vývoj, a preto ich buď sami napĺňali, alebo
o týchto zákonoch jednoducho vedeli.
Snažili sme sa hrať túto hudbu, ale kakofónia vyzerala ešte výhodnejšie. Skúšali sme to rôznymi spôsobmi:
anjeli držia rôzne nástroje, drevené flauty, gajdy, fajky - rovnaký výsledok. Snažili sme sa to skomplikovať,
pričom sme brali do úvahy prelínanie reliéfu na stĺpoch, podobne ako v prípade špirály DNA - žiadna harmónia
nevyšla.
Nech je to už akokoľvek, Mitchell a jeho syn, ktorí mu pomáhali s hudbou, oznámili, že záhada kódu
Roslynskej kaplnky bola vyriešená. Dostali skromné ohlasy médií a predali veľa kópií „hudobného“ CD.
Stewart a Tommy Mitchell tvrdia, že sa príliš nezaujímajú, ak im ľudia neveria. Nakoniec títo templári mohli
hrať vtip, ako sa hovorí, urobil Šostakovič vo svojich dielach, zašifroval sarkazmus vo vzťahu k Stalinovmu
totalitnému režimu a potom mu ich predstavil, pričom držal figu vo vrecku.
Zdá sa mi, že podobnosť medzi obrázkami na kockách a vzormi akustickej expozície nie je náhoda a že to môže
byť„vtip“. Všade je toľko žolíkov.
Pozerajte sa v lete na rovnaké anglické a škótske
polia zhora. A budete súhlasiť s tým, že kresby
kruhov alebo ich častí v jednoduchých formách
sú veľmi podobné kresbám Chladniho. A ako
vieme, všetky sú robené v noci pomocou palice a
povrazu šialencami, ktorí túžia po anonymnej

sláve a „mimozemšťanoch“. Je tu naozaj veľa vtipkárov a podvodníkov - toto je nový šport. Ale kedysi, ešte za
čias staviteľov kaplnky, a možno aj skôr, robili kruhy v obilí čerti.

Všetky vtipy, ale kráľovná sľúbila za vyriešenie záhady kruhov v
obilí veľkú peňažnú odmenu. Niektoré noviny a organizácie sú
pripravené dať veľké peniaze. Odvtedy bolo na stránkach BBC a
Discovery veľa odhalení a filmov zo sérií „ako na to“ a „zvládneš
to“, ale nepočul som, že by za to niekto dostal cenu.
Čo by ste robili, keby ste museli skryť strom? Máte pravdu, vysadili
by ste okolo neho les.

A pamätáme si, že chronovizor sa ukázal len na základe Pytagorových diel v kombinácii s predpolyfóniou
organa.
Pokusy o obnovenie tajného učenia Pytagoriády o zvuku sa nezastavia dodnes. Vedcom je venovaná zvláštna
pozornosť a búrlivá diskusia o záhadnej schéme nazývanej „Pytagorejský stôl“ alebo „baránok“. Predpokladá
sa, že „lambdoma“ objavil Pytagoras a Neopytagorejčan Iamblichus ho uchoval pre potomkov. „Lambdoma“ je
starodávna teória, ktorá stojí na priesečníku matematiky a hudby a spája hudbu so štúdiom matematických
vzťahov.
Lambdom dlho priťahuje pozornosť matematikov a ďalších vedcov. Predpokladá sa, že obsahuje hlboké
ezoterické vedomosti o vzťahu medzi hmotou a duchom a tiež že je to numerické zobrazenie duše sveta.
„Tabuľka baránka“ sa skladá z dvoch častí. Jeden predstavuje frekvencie zodpovedajúce rozdeleniu reťazca. V
druhej sú harmonické rady zodpovedajúce týmto frekvenciám.
V tomto príspevku je dosť vlnových efektov. A čo programovateľné stroje?
Po malom kopaní som dostal nasledujúci počet všetkých druhov možností.

Tvrdý a nepredstaviteľný, život stredovekého programátora.

Punch card sa mi páčil v látkovej verzii. A ak sa ukáže, že tento formát sa používal aj v praxi?

Od nich. Hudobné súbory.

Čo nám tam povedia, že autor zbrklosti v tom čase nahral pieseň na „pevný disk“. To znamená, že som zmenil
nejaký nudný a nepochopiteľný spis za zásah. A voilá, tu sú narodeniny rýchlovky. To znamená, že skutočnosť,

že teraz vnímame organ ako hudobný nástroj, je približne rovnaká ako to, ako počítač vníma obrazovku
na hranie solitairu.
Z technických možností sa udržala iba reprodukcia hluku na pohladenie ucha. A všetko ostatné sa akosi
rozštiepilo.
Kto tam bude kopať v niektorých pytagorejských tabuľkách?
Pripomenieme ti to. Že sme sa už k tejto otázke postavili skôr, ale z trochu iného uhla. Organy boli predtým na
karaveloch. Dopravné systémy minulosti.
Tam sa dosť zvláštnym spôsobom systém nahrávania lambdomu vizuálne zhoduje so šachovnicou s formou
záznamu z „knihy zmien“. A potom existuje taký „štvorec ortuti“.

Od zmiešaného, svetla, zvuku, staroveku, moderny. Choďte zistiť, kam ide hranica.
(Monochord je strunový hudobný nástroj,
rozšírený v starovekom Grécku a Ríme, ako
aj v západnej Európe až do 19. storočia.)

Niekde sme už takýto nástroj videli v hojnej miere.

A zakaždým, keď sa nám s túžbou v hlase povie, že nič z tohto poznania nedprešlo do našich dní. Iba zvyšky.
Tu sú pojednania: https://openlibrary.org/authors/OL1833716A/Robert_Fludd
Aj keby to bolo celé v ruštine, čítanie by vás unavilo. A tu všeobecne nie je jasné, čo s tým robiť.

A toto je príklad, ako sa z toho dostať, čo sa považuje za stratené? A leží si pokojne sama pre seba.
Všeobecne platí, že konšpirátori, teda tí, ktorí veria, že nám klamú všade a iba oni vedia, kde je pravda. Táto
línia výskumu je veľmi nudná. Existuje veľa písmen, ale málo pochopenia. Od, zatiaľ čo vábime obrázkami.
Hovoria, dobrí ľudia, nie všetko je stratené a nie všetko je skryté. A pred kým to skryť?

