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O této knize 

 
Autoři této knihy se pokusili stručně vysvětlit, co je to torzní pole (TF) a jak ho lze 
využít ve prospěch člověka. Autoři odhalili své přísně tajné informace - navrhli, 
jak lze organizovat mezihvězdnou komunikaci, a navrhli inovativní metodu 
adresování, která se má používat při komunikaci pomocí torzního pole. 

 
V této knize čtenář najde několik praktických řešení, jak sestrojit generátor nebo 
detektor torzního pole, a několik rad, jak využít zobrazovací adresovací metodu v 
komunikaci TF. 

 
Autoři netvrdí, že informace v této knize jsou absolutní pravdou, že protože věda 
a technologie se čas od času vyvíjí a samozřejmě mohou nastat určité změny. 

 
Tato kniha je praktickým průvodcem pro výzkumné pracovníky, komunikační 
inženýry, pro začátečníky (a nejen pro ně) při jejich práci v tomto novém směru 
fyziky, který může "postrčit" vývoj komunikačních systémů! 
Tato kniha je pro ty, kteří chtějí otevřít svou mysl a vnímat věci mimo dogmata! 

 
Autoři nevnucují ostatním své myšlenky, ale sdílejí s nimi své názory, myšlenky a 
zkušenosti. 

 
Některé materiály a obrázky třetích stran použité v této knize jsou převzaty z 
otevřených zdrojů a jsou použity pouze pro stručnou referenci! 

 
Autoři vyjadřují zvláštní poděkování Šipovovi Gennadiji, Bobrovovi Andreji, 
Pavlenkovi Anatoliji a Kravčenkovi Juriji za rady a pomoc při přípravě této knihy! 

 
A nakonec - autoři vyjadřují vřelé poděkování společnosti Sunny Easy Printing 
Technology Co., (Čína) za jejich tvrdou práci, díky níž se tato kniha dostala na 
svět! 

 

Autoři 
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1. Úvod k některým důležitým výrokům 

Jak můžeme začít tuto knihu!? Pro lepší pochopení této knihy si musíme 
představit některé důležité pojmy a terminologii. Začneme od již známých pojmů. 
Všichni jsme slyšeli o auře, duši, duchu, karmě, éteru, přízraku atd. Ale co 
znamenají!? 

 
Co je Aura? 
Aura je pokračováním objektu v podobě různých struktur elektromagnetického 
a neelektromagnetického pole. Aura obklopuje objekt ze všech stran a může 
představovat například "zdraví" tohoto objektu - to v případě živého organismu. 
U neživého objektu aura představuje fyzikální vlastnosti tohoto objektu! 

 
Co je to duše? 
Všechny živé organismy mají Duši - je to koncentrace emocionální nebo 
intelektuální energie živého organismu - je to "já" živého objektu! Duše existuje v 
čistě duchovním stavu. 

 
Co je to Duch? 
Duch je nefyzická část člověka, je to jako síla nebo moc lidského jedince, je to 
postoj člověka, který je ochoten překonávat problémy a odolávat vlivům. Duch 
patří pouze člověku! Protože člověk může jít i proti své bezpečnosti, ale zvíře to 
nikdy neudělá - před nebezpečím utíká! 

 
Co je karma? 
Karma je soubor všech lidských činů v minulosti zaznamenaných v podobě 
elektromagnetických a neelektromagnetických polí - jinými slovy představuje 
Osud! 
Jinými slovy - karma je hystorií všech špatných či dobrých činů nebo chování či 
záměrů živého organismu od okamžiku jeho prvního stvoření ve vesmíru. Po smrti 
karma stejně jako duše opouští tělo a přechází do nově vzniklého živého 
organismu. Všechny zaznamenané informace z předchozího organismu se 
samozřejmě přenesou do nového! Karma a Duše vytvoří v nově narozeném 
organismu novou Auru, takže předpokládáme, že Karmu lze číst prostřednictvím 
Aury. 

 
Co je éter? 
Éter (nebo také éter) je zvláštní látka, která prostupuje celým prostorem a 
nazývá se fyzikální vakuum. Éter je pátým prvkem stejně jako pevná hmota, 
voda, vzduch a oheň (plazma!?). 

 
Co je Fantom? 
Přízrak (také známý jako duch) je nehmotný výtvor nebo objekt představovaný ve 
formě koncentrovaných polí a/nebo energie, může být negativní nebo pozitivní, 
může existovat sám po svém vzniku! Zdrojem přízraků mohou být jakékoli živé 
objekty nebo mohou být generovány technickými prostředky! Například fantom 
může být výsledkem našich myšlenek nebo může být generován rotací objektu 
atd... Fantom je skutečná věc! - Není to představa nebo halucinace, jak si někdo 
myslí! 
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Co je torzní pole? 
Torzní pole je nositelem informací, našich myšlenek, pocitů, emocí atd... Ale 
o tom budeme hlouběji hovořit později! 

 
Co je to torzní kontrast? 
Torzní kontrast (TC) vyjadřuje hustotu torzního pole vyzařovaného z objektu 
nebo z fotografie (obrazu) nebo z fantomu a vyjadřuje se v jednotkách "Torsi". 
TC se měří proti určité úrovni pozadí a může mít kladnou nebo zápornou hodnotu. 
Jeden Torsi (1Ts) se měří podobně jako úhlová rychlost rotujícího objektu a rovná 
se 0,1radiánu/s, ale nemá stejný význam! 
Tuto měrnou jednotku navrhl Viktor Škatov (Rusko) v roce 2002, ale zatím není 
zcela propracovaná - jedná se pouze o návrh. 

 
Co je TF Translator? 

 
Dopředný translátor je určitou kombinací generátoru TF a adresovací složky pro 
převod elektrického signálu na informační torzní signál ovlivněním adresovací 
složky generátorem TF. Dopředný translátor je součástí vysílače. Adresovací 
složka je objekt, jako je obrázek nebo čip atd. 

 
Zpětný převodník - zařízení, které převádí informační torzní signál zpět na 
elektrický signál. Skládá se z jakéhosi detektoru TF, jehož fyzikální vlastnosti se 
mění v závislosti na signálu TF vyzařovaném z adresní složky - například z obrazu 
nebo čipu, který je ve vztahu k adresní složce vysílače. 
Tento překladač se nachází na straně přijímače. 

 
Tx - vysílač Rx - 
přijímač 

 
Co je skalární vlna? - to bude vysvětleno později! 

 
2. Historie torzního pole 

Torzní pole (TF) je nový fenomén, který vznikl ve 20. století a nyní se rychle rozvíjí. 
Ale možná první pokus zjistit, co je TF, učinil John Keely, který v polovině 19. století 

objevil jakousi energii jako "parní" nebo "éterickou" sílu nebo jako "éterickou 
vibraci"... 
Další pokus o objevení TF jako "páté síly" (později pojmenované jako torzní 
pole) učinil ruský profesor N. P. Myškin na konci 19. století. 
Později na Západě vědci a badatelé pojmenovali toto "podivné" pole jako "skalární 
vlny", někteří další vědci jako "bouřkové pole" a jiní jako "torzní pole" nebo 
dokonce jako pole axionů - čím dál populárnější pro západní astrofyziku. 
Měli bychom si všimnout, že nyní mnoho západních vědců používá terminologii 
"skalární vlna" místo "torzní pole" - viz publikace Toma Paladina o práci 
N.Kozyreva - http://tompaladinoscalarenergy.com/nikolai-a-kozyrev-scalar-
energy- astrofyzik/, Ale možná je to špatné zacházení s pojmenováním tohoto 
fyzikálního jevu !? 

http://tompaladinoscalarenergy.com/nikolai-a-kozyrev-scalar-energy-astrophysicist/
http://tompaladinoscalarenergy.com/nikolai-a-kozyrev-scalar-energy-astrophysicist/
http://tompaladinoscalarenergy.com/nikolai-a-kozyrev-scalar-energy-astrophysicist/
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Podle A. Akimova a G. Šipova je torzní pole generováno spinem nebo rotací! Místo 
toho jsou skalární vlny součinem součtu dvou stejných elektromagnetických vln 
posunutých o 180 stupňů proti sobě! Takže možná mluvíme o různých věcech!? 
Ale o tom se zde nebudeme přít. 
Měli bychom také poznamenat, že Nicola Tesla koncem 19. století používal skalární 
vlny ve svých projektech a předpověděl, že zářivá energie (nebo skalární vlny) se 
může šířit mnohem větší rychlostí než rychlost světla! 

 

Obr.1- Nicola Tesla - otec skalárních vlnových systémů. 
 
V roce 1913 zavedl Dr. Eli Cartan pojem spinor a v roce 1922 navrhl pojetí TF 
jako pole rotace (spirálování) a popsal, že TF je vyjádřena jako interakce 
prostoru a času. Einsteinova a Cartanova teorie předpověděla, že v Prostoru 
existuje buď levotočivá, nebo pravotočivá torze, podle toho, z jaké strany se na 
něj díváte. 

 
První experimenty s detekcí torzního pole provedl Nikolaj Kozyrev (Rusko) v 
60. letech minulého století, kdy prokázal jedinečné vlastnosti TF. 

 

Obr.2 - Nikolaj Kozyrev - Zjistil, že TF má mnohem vyšší rychlost! 
 
Za Kozyrevovy asistence byly navrženy senzory TF, které slouží k detekci 
přítomnosti torzních polí, jež nazval "tokem času". 
Kozyrev dokázal astrofyzikálními pozorováními a výpočty, že tato pole se pohybují 
"superrychle", což znamená, že daleko přesahují rychlost světla. 
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Aby to dokázal, provedl N. Kozyrev spolu s V. Nasonovem sérii astronomických 
experimentů, při nichž pozorovali polohu určité hvězdy s ohledem na současný čas 
a rychlost světla. Nasměroval svůj dalekohled na viditelnou polohu této hvězdy a 
zaznamenal její polohu jako v "minulém čase" - to proto, že světlo z této hvězdy 
přichází k pozorovateli mnoho let v důsledku omezení její rychlosti na 300 000 
km/s, a poté pomocí detektoru TF namířil svůj dalekohled na vypočtenou 
skutečnou polohu této hvězdy a jeho detektor zaznamenal silný signál z této 
předpokládané polohy. Takže na základě znalosti viditelné polohy této hvězdy 
(která je ve skutečnosti jako minulá poloha) a její skutečné polohy (změřené 
detektorem TF) N. Kozyrev zjistil, že rychlost TF je nejméně 10^9 vyšší než 
rychlost světla! 
Kozyrev tedy dospěl k důležitému závěru, že rychlost TF je mnohem větší než 
rychlost rádiových vln (nebo světla). Nyní však můžeme tuto informaci 
aktualizovat tím, že TF se může šířit celým vesmírem okamžitě, protože v 
Kozyrevových výpočtech nebylo zohledněno časové zpoždění v jeho detektorech. 
Rozvíjíme-li tedy tento koncept dále, můžeme říci, že "rychlost" TF není vhodná 
terminologie - protože informace se prostřednictvím TF objevuje všude ve 
vesmíru najednou! A informace může být extrahována v místě, kde se setká se 
svou "signaturou", nebo jinými slovy, pokud má tato informace vztah k danému 
místu či objektu! To je něco jako teleportace - nebo ne?!? 
Další informace o Kozyrevových experimentech naleznete v článku Davida Wilcocka 
- [1]. 

 
Měli bychom znovu poznamenat, že mnoho západních vědců a výzkumníků 
používá terminologii "skalární vlny" namísto "torzního pole" a čtenář může odkázat 
na mnoho z nich,  jako jsou TomBearden, John Hutchison, John Bedini, Kosol 
Ouch, Dr. Bruce DePalma, Wilbert Smith, Dr. Konstantin Meyl, David Lowrance, 
Jean Naudin a mnoho dalších... 
Pokud se skalární vlny (nebo skalární energie) používají k vysvětlení stejných věcí 
jako torzní pole, pak bychom měli používat běžný vědecký termín "torzní pole" 
(nebo "torzní vlny") k popisu spirálovitého toku "časové energie", který použil N. 
Kozyrev. 
TF však není jen samostatným jevem - měli bychom si uvědomit, že živé 
organismy mají biopole jako jednu z forem TF, kterou používají pro vzájemnou 
interakci. 
Později další vědci - A. Akimov (Rusko) a G. Šipov (Rusko) - rozvinuli teorii TF a 
některé praktické implementace TF. Například A. Akimov použil generátory TF k 
provedení řady experimentů, aby ukázal, že TF může zlepšit některé fyzikální 
vlastnosti vyráběných kovů a jiných materiálů. 
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Obr.3 - A.E.Akimov - Návrh na využití torzního pole pro potřeby komunikace. 
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Podle A. Akimova existují statická a dynamická torzní pole. Statické torzní pole je 
vytvářeno rotujícím objektem s konstantní úhlovou rychlostí a nevyzařuje energii. 
Pokud má však rotující objekt více než jednu formu pohybu, pak uvolňuje energii 
ve formě dynamických torzních vln. Dynamické torzní vlny mají schopnost šířit se 
prostorem, místo aby jednoduše zůstávaly na jednom statickém místě. 
Na základě toho A. Akimov vytvořil koncept komunikace pomocí torzního pole. G. 
Šipov vzal v úvahu Cartanovu koncepci a výzkumnou práci A. Akimova a nakonec 
v roce 1998 vypracoval Teorii fyzikálního vakua. Tato práce vysvětluje, co je to 
torzní pole a vakuum, a je podložena matematickými rovnicemi - [2]. 

 

Obr.4 - G.I.Šipov - Návrh teorie fyzikálního vakua! 
 
Trochu jiné pojetí TF má A. Bobrov (Rusko) - podle něj mají všechny objekty 
kolem sebe vlastní spinové pole - [ 3 ]. Pokud je to správně, pak aura a "vlastní 
spinové pole objektu" mají stejný význam. 
Zajímavý přístup ke struktuře Aury má Anatolij Pavlenko (Ukrajina). 
Podle něj se aura objektu skládá z virtuálních elektronů a pozitronů a dalších 
neznámých, ale virtuálních částic. Tvrdí, že aura má několik "vrstev" a vypadá 
jako poloprůhledné mraky (nebo vypadá jako mlha nad jezerem) obklopující 
objekt či fotoobraz. 
V.Zamsha navíc navrhl, že šum elektronických zesilovačů známý jako "bílý šum" 
může být součástí aury elektronických součástek. Také můžeme slyšet, jak zní 
Aura z elektronických součástek prostřednictvím reproduktorů! Tento šum jako 
součást Aury zabírá celé spektrum od stejnosměrného proudu - zvukové frekvence 
- VF - UHF - spektrum světla - gama záření a není známo, kde končí! Tento šum 
má velmi nízký výkon - někde kolem "-120dbm". 

 
Podle Kozyrevových objevů a teorií Akimova a Šipova a některých pozorování 
dospěl V. Zamsha k závěru, že termín "putování" signálu TF z místa vysílání do 
místa příjmu není vhodný, ale správný termín by měl být: TF signál se "objevuje" 
na straně přijímače. To proto, že signál TF neztrácí čas na toto cestování, ale 
časové zpoždění vzniká v translačních složkách vysílače nebo v detektorových 
složkách přijímače nebo v místní ochraně. 
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materiál. Signál TF tedy "necestuje" z Tx do Rx jako v rádiové komunikaci, ale 
signál TF se při splnění určitých podmínek "objeví" okamžitě v cílovém bodě 
umístění RX! 
TF je tedy nosičem informace mezi dopředným translátorem vysílače a 
detektorem (zpětným translátorem) přijímače. 
Abychom mohli doručit informaci z jednoho bodu ve vesmíru do druhého, musíme 
použít nějaký druh identifikace na obou stranách - jednu na straně vysílače a 
jednu na straně přijímače! Pro tuto úlohu lze použít dva obrazy vytvořené z 
jednoho původního zdroje! Nebo to může být obraz vysílače umístěný na straně 
přijímače na detektoru TF. 
Pokud z jednoho objektu vytvoříme dvě identické kopie, pak jsou tyto kopie ve 
vzájemném vztahu a mohou se "cítit" bez ohledu na vzdálenost mezi nimi! 
V psychologii je již dobře známo, že lidé, kteří jsou ve vzájemném vztahu, mohou 
telepaticky komunikovat okamžitě bez ohledu na to, jak daleko jsou od sebe 
vzdáleni. Předpokládá se, že na této komunikaci se podílí epifýza umístěná 
uprostřed lidské hlavy. 

 
3. Generátory torzního pole 

TF může být generována spinem, rotací nebo jiným způsobem - elektrickým 
polem, objektem zvláštního tvaru atd... 
První generátory TF zkonstruoval A. Dejev (Rusko) na počátku 80. let, některé z 
nich pak navrhl A. E. Akimov pro své experimenty s TF: 

 

Obr.5 - Generátor TF od A.Akimova 
 
Některé generátory TF (nebo Axion v terminologii A.Špilmana) byly navrženy a 
vyráběny společností A.Špilman pod názvem "Comfort" series - viz odkaz níže, 
ale je v ruštině: http://spinfield.idhost.kz/ALMANACH/Axion.htm. 

 
Další zde zastoupené generátory TF vyvinul Vitalij Zamša - jedním z nich je 
"magnetický rotátor" - skládá se ze dvou ortogonálně navinutých cívek na 
feritovém disku o průměru 40 mm a tloušťce 3 mm. Tyto dvě cívky jsou napájeny 
sinusovými signály posunutými o 90 stupňů z místního oscilátoru. Jako zesilovač 
bylo použito autorádio. Frekvence použité v tomto TF generátoru byly v rozsahu 
od 5 kHz do 22 kHz nebo širším! 

http://spinfield.idhost.kz/ALMANACH/Axion.htm
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Obr.6 - Magnetický rotátor - TF generátor od V.Zamsha, 
Zobrazeno několik dalších volitelných vinutí na feritovém 
disku. 

 
V.Zamsha také sestrojil několik generátorů Fiber-Optic TF - válcový a kuželový: 

 

Obr.7 - Válcový TF  generátorObr.8 - Kuželový TFG - V.Zamsha 
 
Princip činnosti těchto generátorů TF je založen na šíření fotonů podél spirálového 
optického kabelu - je to tedy jako dopředný rotační pohyb fotonů kolem společné 
osy! Paprsek TF má v těchto generátorech TF axiální směr. 
Později postavil také "planární" generátor TF - viz obrázky: 

 

Obr.9A  aobr.9B. - Planární generátor TF - V.Zamsha 
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Obr.10 - Generátor rovinných TF ve "vektorech" 
 
Plošný generátor TF složený ze dvou měděných desek s dielektrickým distančním 
rámečkem, který představuje jakýsi kondenzátor, a dvou cívek umístěných na 
každé úzké straně tohoto složeného kondenzátoru. Tyto dvě cívky vytvářejí 
magnetické pole přes vnitřní dielektrickou mezeru v tomto "kondenzátoru" v úhlu 
90 stupňů k E poli vytvářenému měděnými deskami. Takže z ostatních úzkých 
krátkých stran tohoto zařízení máme výstup TF, který je v 90 stupních orientován 
k E poli a B poli. Cívky jsou napájeny nízkonapěťovými sinusovými signály a 
měděné desky jsou napájeny vysokonapěťovými signály. 

 
4. Detektory a měřiče TF 

Největší otázkou je, jak odhalit "pátou sílu", skalární vlny nebo torzní pole?! 
Nejznámějším detektorem je "Hodowanecův kondenzátorový detektor" - [4] - k 
detekci skalárních vln používal velký kondenzátor připojený k operačnímu 
zesilovači IC: 

 
http://web.archive.org/web/20030621125457/www.rexresearch.com/hodo9/hodo9.htm 

 
Další známý detektor je založen na "Barkhausenově efektu". Detekuje změny 
magnetické struktury materiálů, jako je polykrystalická křemíková ocel, s vysokou 
nelinearitou v závislosti na vnějším TF záření. Tento detektor popsal Robert 
Shannon ve své práci [5] nebo zde: http://amasci.com/freenrg/bark.html. 

 
V. Škatov pro své měřiče Torsi navrhl mnoho různých detektorů TF. 
První z nich byl založen na změnách magnetických vlastností feritu používaného 
jako jádro v induktorech, které jsou součástí VF oscilátorů. Další jeho detektory TF 
byly založeny na změně dielektrických vlastností materiálu používaného v 
keramických kondenzátorech. 

http://web.archive.org/web/20030621125457/www.rexresearch.com/hodo9/hodo9.htm
http://amasci.com/freenrg/bark.html
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Další detektory TF navrhl A. Bobrov (Rusko). Jejich princip činnosti je založen na 
generování malých potenciálů z dvojitých elektrických vrstev z materiálu 
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složení wolfram- wolfram nebo wolfram-chlorid-stříbro - a jsou velmi citlivé, ale 
jsou velmi "pomalé" - časová reakce na dopad torzního pole je asi 30 sekund a 
více! Doba relaxace je však mnohem delší - obnovení pohotovostního stavu trvá u 
těchto TF detektorů přibližně jednu hodinu. 

 
Mark Krinker (USA), Serge Kernbach (Německo) a další sestrojili detektory TF 
založené na měření změn pH v kapalinách pod vlivem záření TF. Viz 
vyobrazený příklad: 

 
 
 

 

Obr.11 - Diferenciální detektor pH TF 
 
Tento typ detektorů TF je díky chemickým a fyzikálním procesům v kapalinách 
pomalý. Signál z těchto typů detektorů TF musí být zaznamenán nejméně do 30 
minut, aby byly patrné jakékoli změny v hodnotě pH. 
Jedná se o jednosenzorový detektor TF jako u A. Bobrova. 

 
Některé detektory TF vyvinul a sestrojil V. Zamsha. Jeho první detektor TF však 
vycházel z měřiče TF V. Škatova TSM-021 - skládá se z cívky (tlumivky) navinuté 
na feritovém jádře a umístěné mezi dvěma magnety a používá se jako součást 
obvodu generování VF kolem 130 KHz. 
Magnety se zde používají jako "předpětí" k posunu pracovního bodu na 
magnetické hysterezní křivce feritového jádra, což vede ke zvýšení citlivosti 
detektoru TF. 
V tomto detektoru jsou použity běžné keramické magnety a 6,8mH tlumivka s 
feritovým jádrem o vysoké permeabilitě. 
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Pokud je tlumivka umístěna mezi magnety a vzdálenost mezi ní a magnety na 
obou stranách je správně nastavena, pak se výsledná indukčnost tlumivky sníží 
na hodnotu přibližně 4,5 mH - viz obrázek: 

 

Obr.12 - Detektor TF - cívka mezi dvěma magnety, pozor na orientaci magnetů! 
 
Jeho princip činnosti je založen na změně magnetických vlastností feritového 
materiálu použitého v jádře cívky pod vlivem TF - takže se odpovídajícím 
způsobem mění frekvence generátoru. 
Je třeba si uvědomit, že výstupní signál (frekvenční posun) tohoto detektoru není 
velký - pouze kolem několika Hz - možná maximálně 10 Hz! Reakční doba tohoto 
detektoru TF je asi 0,5 sekundy. 

 
Také tento detektor lze použít jako elektronický kompas s frekvenčním posunem v 
tomto případě až 400 Hz, pokud změníme osový směr tohoto zařízení ze severního 
pólu na jižní. Jedná se o detektor TF s jedním snímačem. 
Podobně jako výše uvedené lze některé feroelektrické materiály použít ke 
konstrukci detektorů TF. Měli byste zvolit materiál s vysokou dielektrickou 
pemitivitou! 

 
Jako snímač v detektoru TF lze také použít některé keramické kondenzátory - typ 
Y5V se "špatnou" teplotní stabilitou připojené k RC generátoru jako frekvenčně 
závislý prvek. 

 
Další detektor TF byl sestrojen pomocí optického kabelu a jeho princip činnosti je 
založen na vychylování lineárně polarizovaného světla v optickém spirálovém 
kabelu pod vlivem záření TF: 
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Obr.13 - Detektor TF s optickými vlákny 
 
Aby se zabránilo jakémukoli "polarizačnímu driftu" ze zdroje IR LD, je lepší 
postavit dvoukanálový (diferenciální) vláknový optický detektor TF. Průměr 
spirálové cívky z optických vláken je téměř 20 cm a k jejímu navinutí bylo 
zapotřebí téměř 30 metrů optického kabelu. Kabel je typu SM o průměru 0,9 mm. 
Princip fungování optovláknových TF detektorů je podobný Faradayovu jevu - 
vychylování lineárně polarizovaného světla v silném magnetickém poli. Je třeba 
poznamenat, že optovláknový detektor TF lze vyrobit v libovolném tvaru - ve 
tvaru válce atd... Tento detektor TF je stejně jako ostatní výše uvedené detektory 
typu Single Sensor. 
Výroba optických detektorů TF je velmi nákladná! 

 
Také V. Zamsha sestrojil detektor TF založený na interakci magnetického pole 
velmi silných permanentních magnetů, gravitačního pole, antimagnetické síly z 
diamagnetické desky (vyrobené z pyrolytického grafitu - PG levitující nad 
magnety) a signálu TF z fotografického obrazu umístěného těsně nad deskou PG. 
Deska PG je pokryta vodivou elektrodou z kousku hliníkové fólie a připojena k 
obvodu VF oscilací jako "kondenzátor". 

 
Magneticko-gravitační detektor TF najdete na obrázku níže: 
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Obr.14 - Magneticko-gravitační detektor TF 

 
 

Obr.15 - Zjednodušené schéma zapojení MGTFD 
 
Levitovaná deska PG a sestava magnetu představují "proměnlivý" kondenzátor, 
jehož hodnotu lze ovlivnit pomocí TF vyzařované z fotoobrazu umístěného těsně 
nad levitující deskou PG. 
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Tento "improvizovaný" kondenzátor je připojen k VF oscilačnímu obvodu s 
generovací frekvencí přibližně 1,75 MHz. Pokud se tedy změní gravitace nebo se 
objeví signál TF z fotoobrazu umístěného těsně nad deskou PG, pak se změní 
rovnováha všech sil, což způsobí změnu vzdálenosti mezi deskou PG a základnou 
magnetu, což má za následek frekvenční posun generovaného signálu v oscilační 
jednotce! 
Upozorňujeme, že tento detektor TF je velmi citlivý na vibrace - proto je nutné 
mít na sobě ochranu proti vibracím! Reakční doba tohoto detektoru TF je téměř 
0,5 sekundy. Tento detektor TF se stále testuje... 
Tento detektor TF je stejně jako ostatní výše uvedené detektory typu Single 
Sensor. 
Je třeba vzít v úvahu, že vyšší nelinearita materiálu použitého v detektoru TF než 
vyšší citlivost detektoru TF. 
Všechny tyto detektory TF musí být chráněny před vnějšími vlivy, jako jsou 
teplota, vibrace, elektromagnetické rušení, přímé sluneční záření, akustický hluk 
atd... 

 
Přesto v roce 2012 V. Zamsha přišel s nápadem použít nově zrozený tranzistor se 
spinovým polem jako součástku pro detektor TF! To proto, že jeho pracovní 
princip je založen na spinově polarizovaných elektronech a to je v dobrém souladu 
s teorií torzního pole. 
Detektory založené na Spin FET slibují vysokou rychlost a předpokládá se, že 
budou mít dobrou citlivost! Takže "gate" svorka tohoto tranzistoru může být 
použita jako "vstupní snímací okno", přes které bude TF záření působit na 
polarizaci spinujících elektronů, což povede ke změnám výstupního proudu Spin 
FET. Tyto tranzistory mohou být uspořádány do matice podobně jako u digitálních 
fotoaparátů. 
Detektor TF založený na matici je multisenzorový typ. 

 
Jakmile byl detektor TF navržen, je možné sestavit celé zařízení pro měření 
torzního pole jako torzního kontrastu z fotografií nebo objektů či z fantomů. 
Torzní kontrast jako na staré černobílé fotografii! 

 
IGA-1 je možná první komerční zařízení pro měření torzního pole, které navrhl a 
vyrobil ruský akademik Jurij Kravčenko. Princip činnosti IGA-1 je založen na 
měření elektrického pole jako složky TF vyzařované objekty. V současné době je 
tento výrobek k dispozici, ale ve velmi malém množství kvůli problémům s 
finančními prostředky. Chcete-li tedy investovat do dalšího vývoje nové generace 
IGA-1, zašlete prosím svůj návrh Juriji Kravčenkovi: 

 
E-mail: astra.47@mail.ru Webové stránky: 

http://iga1.ru/ Viz obrázek IGA-1 na obrázku níže: 

mailto:astra.47@mail.ru
http://iga1.ru/
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Obr.16 - Indikátor geofyzikální anomálie - IGA-1 od Jurije Kravčenka 
 
V.Škatov je však jedním z nejbohatších vědců, který vyvinul mnoho dobrých 
měřičů TF - pojmenovaných jím jako "torsimer" (zkratka ze slova "Torsi-
meter") - některé z nich jsou zde uvedeny: 

 

Obr.17 - TF metr TSM-021 - 1998, autor V.Shkatov 
 
Princip činnosti senzoru TF v měřiči Torsi TSM-021 je založen na změně 
magnetických vlastností feritového materiálu použitého jako jádro v cívce 
(induktoru) připojené k oscilačnímu obvodu. Pod vlivem TF záření se tedy mění 
magnetické vlastnosti feritového jádra, což vede k posunu frekvence, kterou lze 
odečíst pomocí vestavěného čítače frekvence... 
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Obr.18 - TF metr GRG-01 - vyrobeno v roce 2010, autor V.Shkatov 

 
Princip činnosti senzoru TF v měřiči Torsi GRG-01 je založen na změně 
dielektrických vlastností materiálu obsaženého v integrovaném obvodu CMOS 
použitém jako oscilační jednotka. 
Měli bychom si uvědomit, že tento měřič TF má laserový paprsek pro odečítání 
torzního kontrastu (TC) z objektu nebo ze snímků. Laserový paprsek slouží k 
přenosu informací o TF ze vzdáleného obrazu do vnitřního detektoru TF. Záření 
TF z objektu nebo fotografie tedy způsobí frekvenční posun v oscilátoru CMOS a 
lze jej odečíst vestavěným čítačem frekvence. V. Škatov sestrojil i několik dalších 
měřičů TF, které nejsou v této knize uvedeny. 

 
Dalším známým přístrojem je řada VEGA navržená A. Andrejevem (Ukrajina) - 
založená na měření elektrické složky torzního pole: 

 

Obr.19 - VEGA od A.Andreeva, Ukrajina 
 
Pokud je nám známo, v poslední verzi programu VEGA (VEGA-11) A. Andrejev 
implementoval speciální lokální TF oscilátor jako "podsvícení" - slouží k určení 
znaménka TF záření z objektů nebo z fotografií. Viz některé webové stránky o 
programu VEGA: http://oooveles.com/o_kompanii/pribori_vega. 
nebo zde: http://vegapribor.ucoz.ua/ 

http://oooveles.com/o_kompanii/pribori_vega
http://vegapribor.ucoz.ua/
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Další měřiče torzního pole s názvem "SEVA" - zkonstruoval je Mark Krinker (USA). 
Jsou založeny na rotaci (otáčení) elektrického pole mezi 2x2 kovovými deskami. 

 

Obr.20 - SEVA - Autor: Mark Krinker 
 

Všimněte si, že aura z předmětu nebo fotografie nemusí mít jen jedno místo s 
jedním znaménkem (negativním nebo pozitivním)! Pokud má objekt nebo snímek 
oblasti (skvrny) Aury s různými znaménky (negativní a pozitivní), pak bude 
celkový efektivní signál vnímaný jednosenzorovým detektorem TF příliš nízký! 
Abychom se tomuto problému vyhnuli, musíme použít vícesenzorový (maticový) 
detektor TF nebo lze použít jednosenzorový detektor TF s laserovým paprskem v 
režimu "skenování". Takový V. Škatov vyvinul "skenovací" metodu - laserový 
paprsek se používá jako "nosič" informace TF od objektu k detektoru TF. To vede 
ke zvýšení rozlišení torzních kontrastů díky malému průměru laserového paprsku. 
V případě "maticového" detektoru TF lze každou oblast objektu nebo fotografie 
měřit samostatně s jejím znaménkem a "amplitudou" a výsledek bude 
sofistikovanější. 
Je tedy velkou nadějí, že spinový tranzistor bude vhodným kandidátem na 
základní prvek pro konstrukci takového maticového detektoru TF - podobného 
maticovému detektoru moderního fotopřístroje. 

 
5. Komunikace v torzním poli 

V této kapitole autoři knihy odhalili svůj přísně tajný koncept, jak 
zorganizovat mezihvězdný komunikační systém TF, a představili také 
jednoduchou, ale inovativní metodu adresování pro tento typ komunikace. 

 
Všichni víme, že rádiové komunikační systémy nejsou pro mezihvězdnou 
komunikaci příliš vhodné kvůli omezené rychlosti šíření rádiových vln. Například 
rádiový signál ze Země na planetu Pluto se bude šířit více než 250 minut! 
Je také známo, že lidé, kteří mají k sobě vztah, spolu mohou komunikovat 
intuitivním způsobem bez ohledu na vzdálenost mezi nimi! 
Samozřejmě se objevily pokusy zorganizovat "technický" komunikační systém 
založený na "páté síle" - neboli torzním poli. 
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První pokus s využitím TF pro komunikaci provedla skupina A. Akimova v roce 
1986 na území Moskvy - dosah byl asi 22 km. Pokud je známo, byly v tomto 
komunikačním experimentu použity některé biologické látky jako překladače. 

 
Některé experimenty s dálkovým ovládáním (nebo komunikací) provedl A. 

Pavlenko (Ukrajina) společně s A. Rusanovem (Francie) v roce 2007. Použili na 
dvě poloviny rozlomený kus kovu jako "chip to chip" adresující komponenty v 
interakci na dálku, aby otestovali některá vyvinutá ochranná zařízení a zjistili, jak 
mohou potlačit "špatné" TF záření z mobilních telefonů. Podobné použil i A. 
Špilman při svém výzkumu axiónových polí. 

Seznámen s výzkumnou prací V. Škatova v oblasti TF a s jeho zkušenostmi se 
"čtením" aury z objektů nebo z fotografických snímků, navrhl V. Zamša využít tyto 
techniky při řešení metody mezihvězdné komunikace TF. 
To je založeno na jevu, že fotografické obrazy z jednoho zdroje se mohou "cítit" 
navzájem prostřednictvím svých aur přes celý vesmír okamžitě. 

 
Pro organizaci mezihvězdné komunikace TF tedy potřebujeme speciální vysílač 
a přijímač. 
Vysílač se skládá z nějakého "lidského vstupního" zařízení, jako je Morseova 
klávesa, řídicí jednotky a dopředného překladače (TF generátor s adresovací 
složkou). Dopředný translátor transformuje elektrický signál na informační signál 
TF. Jako adresovací prvek lze použít fotoobraz, čip nebo jiný objekt. 
Přijímač se skládá ze "zpětného překladače" (nebo "zpětného překladače" - jako 
kombinace adresovacího členu a detektoru TF), zpracovatelské jednotky 
(zesilovače, mikrokontroléru atd.) a tiskového zařízení nebo reproduktoru. 
Adresní prvek přijímače je podobný adresnímu prvku vysílače a je vyroben (nebo 
vytištěn) z jednoho originálního předmětu nebo uměleckého díla. Tyto dvě adresní 
složky jsou tedy ve vzájemném vztahu, nebo jinými slovy jsou ve vzájemném 
propletenci. 
V této struktuře mezihvězdného komunikačního systému TF fungují translátory 
jako antény! 
Není však nutné směřovat translátor vysílače na translátor přijímače! Signál 
na straně přijímače lze získat na libovolném místě ve vesmíru bez "směrové" 
antény! Takže - žádné disky ani Yagiho antény! 
Adresní komponenta jako "hvězdná brána", kde informační signál vstupuje na 
jednom místě a objevuje se na jiném Svět! Je to jako červí díra pro informační 
teleportaci! 

 
Viz autorův návrh mezihvězdného komunikačního systému TF na obrázku 
níže: 
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Obr.21 - Mezihvězdný komunikační systém TF 
 
V květnu 2011 byl poprvé předveden experiment s jednosměrnou komunikací 
pomocí metody adresování pomocí fotopastí [6] Vzdálenost byla přibližně 8000 
km. Jako vysílač byl použit magnetický rotátor V. Zamsha. Jako přijímač byl 
použit torsimer Oreol-001 od V. Škatova. 
Jako adresní prvek byl použit fotoobraz vysílače TF, který byl zaslán e-mailem V. 
Škatovovi (Tomsk, Rusko). Viktor Škatov umístil tento obrázek pod detektor 
svého měřiče TF a během dohodnuté doby byl vysílač TF v Perthu (Austrálie) 
zapnut. Přijatá data z detektoru TF byla zaznamenána do Škatovova počítače. 
Fotoobraz v tomto komunikačním experimentu byl v entanglovaném stavu s 
originálním objektem (tedy TF generátorem) a pokud se fyzikální vlastnosti 
originálního objektu změnily jeho zapnutím/vypnutím, pak jeho kopie - 
fotoobraz (u Škatova) reagoval ve své auře a TF detektor zaznamenal nějaký 
signál. 
Podívejte se prosím na níže uvedený graf, který ukazuje, jak byl signál TF 
"přijímán" v Tomsku v Rusku: 
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Obr.22 - První záznamy komunikace TF - 22. května 2011 

 
Na ose X je čas, na ose Y je hodnota torzního kontrastu v Torsi. 

 
Všimněte si určité časové prodlevy mezi začátkem vysílání a reakcí přijímače na 
nepřijatý signál TF. 

 
Druhý experiment s komunikací TF byl proveden umístěním trasmitteru do kovové 
krabice a můžeme vidět ještě větší zpoždění mezi začátkem trasmise a dobou 
odezvy prvního přijímače - viz další graf: 
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Obr.23 - Další příklad záznamů komunikace TF - 24. května 2011 
 
V obou komunikačních experimentech máme určitou časovou prodlevu mezi 
zahájením vysílání a reakcí detektoru RX TF na příchozí signál. 
Autoři se domnívají, že tato zpoždění nezávisí na vzdálenosti mezi TX a RX! 
Předpokládá se, že k těmto zpožděním dochází v translátorech TX a RX a také v 
důsledku šíření signálu TF přes izolační materiály použité k ochraně detektoru TF 
na straně Rx nebo přes materiály použité na straně vysílače TF. 

 
Je třeba si uvědomit, že reakční doba detektorů TF a časové zpoždění 
komunikačního spojení TF jsou odlišné věci! Nejkratší reakční doba současných 
detektorů TF je přibližně 0,1 sekundy. V současné době lze tedy tyto komponenty 
použít pouze pro komunikaci v morseovce. 

 
Časová prodleva mezi začátkem vysílání a první reakcí přijímače TF na příchozí 
signál TF může být až 30 a více minut, jak je patrné z výše uvedených grafů. 
Předpokládá se, že k těmto zpožděním dochází pouze v místní zóně TX nebo RX. 
Mimo tyto místní zóny překonává signál TF celou vzdálenost okamžitě. Autoři se 
domnívají, že v případě, kdy se TX nachází na planetě Zemi a RX na planetě Pluto, 
bude celkové zpoždění stejné jako zpoždění spojení mezi Perth v Austrálii a 
Tomskem v Rusku, pokud se použije stejné komunikační zařízení TF. Tato časová 
zpoždění v komunikaci TF nejsou stejná jako časová zpoždění v rádiové 
komunikaci. 
Například rádiový signál ze Země k nejbližší hvězdě Alfa Centauri bude putovat 
asi 4,2 roku! V případě TF bude signál vyslaný ze Země zachycen na Alfě Centauri 
se zpožděním asi 30 minut + nebo - nějaká hodnota v závislosti na tom, jaké 
translátory se používají a jaký ochranný materiál atd... 
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Poslední komunikační test (červen 2015) iniciovaný Markem Krinkerem (USA) 
opět potvrdil existenci časové prodlevy přibližně 30 minut mezi začátkem vysílání 
a první reakcí přijímače umístěného v australském Perthu. Jako přijímač TF byl 
použit indukční (tlumivkový) typ detektoru TF popsaný v této knize výše. 

 
Autoři mohou vidět určitou podobnost v časových zpožděních, ke kterým došlo v 
jejich komunikačních experimentech TF, s časovým zpožděním v Kozyrevově práci 
jako "nenulový čas" při detekci skutečné polohy hvězdy popsané na začátku této 
knihy. Jak si pamatujeme, jeho vypočtená rychlost TF signálu od této hvězdy 
"není nekonečná", ale jako C x 10^9, což naznačuje, že v jeho výpočtech bylo 
přítomno určité časové zpoždění! 
Autoři se však domnívají, že doba zpoždění mezihvězdné komunikace se zkrátí 
díky dalšímu vývoji nových komponent a metod zpracování signálu. Každopádně je 
třeba provést některé další upřesňující výzkumy! 

 
V komunikačních testech TF, které provedli V. Škatov a V. Zamša, byly použity i 
jiné kombinace adresních komponent. 
Mnohem flexibilnějšího nastavení lze však dosáhnout pomocí metody 
adresování dvou fotografických snímků, kterou nakonec navrhl V. Zamsha v 
lednu 2012. 
Bylo provedeno několik experimentů - lokálně a na dálku, aby se zjistilo, jak 
funguje režim adresování dvou fotografických snímků pro řízení otáčení 
dřevěného rámu: 

 

Obr.24 - Dálkové ovládání otáčení "rámu" metodou adresování dvou fotografií 
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Abychom mohli ovládat otáčení tohoto "rámu", musíme se přiblížit dlaní k jedné 
straně tohoto rámu nebo to lze provést na dálku - přiblížením dlaně k 
zobrazovacímu zařízení. 
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oslovení strany komponenty! Jak je vidět na videu [7] - mezi spuštěním v "řídicí 
místnosti" a první reakcí "snímku" ve "vzdálené místnosti" není žádná časová 
prodleva! Možná proto, že na obou stranách nebyly použity žádné ochranné 
poros materiály! 
Tento experiment byl proveden v Perthu - se vzdáleností asi 6 metrů mezi 
místnostmi a se vzdáleností asi 8000 km mezi "řídicí místností" umístěnou v 
Tomsku v Rusku a vzdálenou místností v Perthu. Při těchto experimentech 
byly použity dvě fotografie jako adresní prvky. 
Tento experiment je podobný experimentu s Egelyho kolem, ale je prováděn na 
dálku! 
Použití dvou fotoobrazů jako adresních prvků je mnohem výhodnější, protože je 
možné snadno měnit oba - jeden na straně TX a druhý na straně RX, aniž by se to 
dotklo hardwaru komunikačního systému. 
V roce 2012 byla metoda adresování fotografických snímků v komunikaci TF 
pojmenována jako metoda "Shkatov-Zamsha". 
Tuto metodu potvrdily experimenty s dálkovým ovládáním TF, které provedli S. 
Kernbach a S. Maslobrod - [8] a [9] a další výzkumy. 

* * * 
Samostatně je třeba říci několik slov o anténách Vladimira Korobeynikova 
(Rusko). Postavil anténu se skalárními vlnami "Hz Copper Can". Její princip je 
založen na generování skalárních vln jako výsledku rotačních efektů elektronů v 
kovovém válci. 
Hz anténa se skládá ze dvou protilehlých cívek, které mají stejné magnetické 
póly. Soustava cívek je umístěna v kovovém válci - není však uzemněna! Celková 
indukčnost soustavy cívek je téměř vyrovnaná a má mnohem nižší hodnotu než 
každá cívka v oddělení. Jak uvedl, jeho anténa vytváří skalární vlny. Jak je vidět z 
obrázku, magnetické čáry mezi dvěma cívkami se navzájem "vytlačují" směrem k 
bočnici válce (modrá barva): 

 

 

Obr.25 - Ukázka konstrukce antény "měděná plechovka". 
Takže "A - B" je Coulombova rovina (Charles-Augustin de Coulomb), kde 
magnetické síly vytvořené cívkami mají největší kombinovanou magnetickou sílu 
a jejich čáry "narážejí" na boční stěnu válce a způsobují, že elektrony se v této 
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stěně "kroutí", takže vznikají skalární vlny. 
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Všimněte si, že válec může být vyroben z jiného kovu - například z hliníku, ale 
musí být "neuzemněný"!!! 
Viz příklad antény "Hz Copper Can" od A. Smirnova (Rusko): 

 

Obr.26 - Příklad antény "Copper Can" od A.Smirnova 
 
Podle V. Korobeynikova mají tyto antény lepší "průnik" signálu a lepší poměr 
signálu k šumu! 

 
6. Některá pravidla pro použití obrázků jako adresní komponenty 

1. A co je nejdůležitější - nikdy nikomu nepředávejte svou adresní 
složku! Protože je to váš " in-kódovací - dekódovací klíč " ! 
Někdo ji může použít jako rušivý prvek nebo k "odposlechu" vaší komunikace! 

2. Chcete-li připravit složku oslovení, pokuste se vyfotografovat objekt co 
nejblíže k němu - to pomáhá zachytit vyšší sílu z aury objektu! Měli byste si 
uvědomit, že účinnost komunikace bude záviset na podobnosti dvou 
fotokopií! 

3. Možná by bylo lepší nepoužívat hmotný objekt jako zdroj pro adresování 
komponentů na fotografii, ale raději vytvořit nějakou kresbu na počítači v 
programu "Microsoft Paint" a poté vytvořit požadované množství kopií 
prostřednictvím tiskárny. 

4. Všechny nepoužité kopie musí být zničeny ohněm a popel rozmetán! 
5. Pokud je použit jednosenzorový detektor TF, pak by adresní složka měla mít 

v rámci celého obrazu stejná "znaménka"! V případě různých znaků v rámci 
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jedné 
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pak může být celkový signál na detektoru TF velmi nízký v důsledku 
rušivého efektu mezi opačnými znaménky. 
Pokud se však použije multisenzorový detektor TF, pak může mít 
adresovací komponenta složitější smíšené "umělecké dílo" - tím se 
komunikační spojení TF zabezpečí proti "hackingu". Viz další příklady: 

 

Obr.27 - Příklad adresovací komponenty pro jednosenzorový detektor TF 
 

Pro multisenzorový detektor TF je lepší použít v adresní komponentě "smíšené" 
znaky - viz příklad: 

 

Obr.28 - Smíšený typ adresovacích komponent pro multisenzorové detektory TF 
 

6. Jako ochranný materiál pro detektory TF by se nikdy neměly používat 
žádné fotografie lidí/zvířat nebo noviny. Lidské nebo zvířecí fotografie 
mají své aury, které jsou jako "brána" pro jakékoli emoce, stres atd... a 
tyto poruchy mohou proniknout těmito "kanály" a ovlivnit detektor TF. 
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7. Ochrana před "špatnými" TF 

Jak již bylo zjištěno, TF může způsobit velké škody na zdraví lidí! Mnoho 
moderních zařízení je generátory TF s "levým" zářením TF, které je velmi 
škodlivé, pokud je ho "příliš mnoho"! Příkladem těchto problematických zařízení 
mohou být mobilní telefony, WIFI zařízení, LED monitory atd... 
Pokud se snažíte použít TF generátor, berte v úvahu, že jeho druhá 
(protilehlá) strana může vyzařovat "špatnou" energii! 
Proto je třeba brát v úvahu ochranná opatření! 
Jedním ze známých výrobců ochranných zařízení je společnost Spinor 
International (Kyjev, Ukrajina), kterou řídí Dr. Anatoli Pavlenko. Podívejte se na 
některé obrázky: 

 

Obr.29 - "Forpost" - pro ochranu před zářením TF z displeje PC nebo TV. 
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Obr.30 - Ochrana před zářením TF ze zařízení WiFi. 
Webové stránky společnosti Spinor International
 :http://spinor.kiev.ua/eng/index.php 

 
8. Experiment Andromeda 

 
Podle staré mytologie někteří lidé přišli na Zemi z galaxie Andromeda! 
Galaxie v Andromedě, známá také jako M31, je nejbližší největší galaxií k naší 
Mléčné dráze. Vzdálenost Země od Andromedy je přibližně 2,2 milionu 
světelných let. Stáří Galaxie v Andromedě je přibližně 9 miliard let - což je 
téměř dvakrát starší než naše Sluneční soustava. Podle některých výpočtů se 
očekává, že se Galaxie v Andromedě a Mléčná dráha srazí přibližně za rok. 
4,5 miliardy let, jak se k sobě přibližují. 
Stále není známo, odkud se lidé na planetě Zemi objevili!? 
V květnu 2014 se autoři této knihy rozhodli ověřit, zda nějaká skupina 
obyvatelstva nepochází z jiných galaxií... 
Galaxie Andromeda byla vybrána jako výchozí bod v souladu s nějakou starou 
mytologií, která říká, že někteří lidé na Zemi mají vztah k Andromedě!? 
Bylo uspořádáno 10 skupin fotografií lidské populace na Zemi a jejich aury byly 
porovnány s aurou Andromedy. Jak víme, každý člověk má svou Duši, která nikdy 
neumírá, ale přechází z jednoho člověka do druhého a nese s sebou Karmu, která 
má napsaný celý příběh této Duše - počínaje místem, kde vznikla. Bylo tedy 
zjištěno, že Aura některých skupin lidí na Zemi velmi úzce koreluje s Aurou 
Andromedy. Jak se tedy dostali sem - na Zemi!? - Bylo to před mnoha a mnoha 
lety... možná použili teleportaci nebo nějaký druh UFO k přeletu vesmíru... 
Podívejte se prosím na graf, který ukazuje velmi dobré korelace mezi 
Andromedou a některými skupinami lidí: 

http://spinor.kiev.ua/eng/index.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way
https://en.wikipedia.org/wiki/Light-year
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Obr.31 - Na ose X - populace podle skupin, na Y - úroveň korelace 

 
Jak je vidět z výše uvedeného grafu, někteří lidé možná přišli na planetu Zemi z 
Andromedy - je to číslo 1, 3, 4, 8, ale někteří další z jiných galaxií!? 
Autoři se domnívají, že Darwinova představa o přeměně opic na lidi je velmi 
vzdálená realitě! 
Jak vyplývá z grafu, pod čísly: 1, 3, 4 a 8 byli Eskymáci - možná pocházejí z 
Andromedy! Ostatní lidé - někteří z Evropy, někteří z Indie atd. - možná pocházeli 
z jiných galaxií nebo byli smícháni zde na Zemi!? 
Měření bylo provedeno pomocí měřiče Torsi "GRG-001+", který sestrojil V. 
Škatov a který snímá aury těchto lidí. 
My všichni zde, na planetě Zemi, jsme shromážděni jakýmsi Zástupcem z vyšších 
dimenzí na jedné planetě! Proč tedy nežít v míru?!? 

 
9. Závěr 

 
Autoři této knihy doufají, že jejich koncepce mezihvězdné komunikace pomocí 
torzního pole může být realizována podle některých materiálů a experimentů 
popsaných v této knize. A metoda adresování fotoobrazů pro TF komunikaci, 
kterou zde Autoři představují, je revoluční, ale samozřejmě budou vyvinuty i 
některé další metody! 

 
Autoři této práce také navrhli, že nově vyvinutý tranzistor s efektem spinového 
pole bude použit jako základní jednotka pro vytvoření nových detektorů TF nebo 
dokonce pro konstrukci detektorů TF typu Matrix, čímž se zlepší rozlišení, kvalita 
a rychlost detektorů TF! Všimněte si, že signály TF mohou být zesíleny 
kuželovými zesilovači. 

 
Je však třeba si uvědomit, že sestavit dobře fungující detektor TF není snadný 
úkol - možná bylo třeba mnoho pokusů o nastavení různých konfigurací a je 
třeba bojovat v oddělení signálu TF od jiných "špatných" signálů nebo šumu! 

 
Autoři věří, že jejich malý krok je startovním bodem k velkému skoku ve vývoji 
další úrovně komunikačních systémů. 
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Některé informace v této knize popisující zařízení sestrojená autory, jejich metodu 
fotografického zobrazování a koncepci mezihvězdné komunikace TF jsou 
autorským materiálem - patří autorům této knihy jako patent. 
Jednotlivci, společnosti nebo organizace, kteří hodlají využít informace 
uvedené v této knize, by se měli obrátit na autory těchto dokumentů. 

 
O autorech 

 
Autoři této knihy jsou nezávislí badatelé, kteří žijí v různých zemích, ale již mnoho 
let dělají společné věci, aby uspokojili svou zvědavost. 
V případě jakýchkoli připomínek, dotazů atd. kontaktujte autory na jejich 
uvedených e-mailech! 

 
Victor Shkatov - doktor věd, ruština, Tomsk, Rusko 
Contact:v.shkatov@gmail.com 
Vitaliy Zamsha - bakalářský titul v oboru radioelektroniky, původem Ukrajinec, 
žije v Austrálii, kontakt: spincom@yahoo.com 
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Pro poznámky: 
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