
Hucpa z eterem
(Podtytuł: Natura grawitacji - Pomyłka J. N. Iwanowa)

W teoretycznej fizyce hucpę można uprawiać na różne sposoby. Można ją uprawiać tak, jak to zrobił
Einstein i jego następcy, którzy do dzisiaj rozpowszechniają jego "osiągnięcia", a można to zrobić w taki
sposób, w jaki to zrobił J. N. Iwanow.
Zapoznać się z hucpą, jaką stosuje Iwanow, można w jego obszernej pracy pt. "Rytmodynamika".*)
Oczywiście, nie wszystko, co przedstawia J. N. Iwanow, jest hucpą. Bo, na przykład, opisane przez niego
schematy pędników, które pracują pod wpływem odpowiednio skonfigurowanych fal, pomimo że nie
wyjaśniają zjawiska grawitacji, mogą być ideową podstawą budowy napędów do maszyn. Hucpa, w wersji
Iwanowa, kryje się u samych podstaw jego poglądów na istotę fizycznych zjawisk. Uważa on, że odkrył
mechanizm grawitacji, a, opierając się na tej podstawie, swoje falowe pędniki uważa za urządzenia
antygrawitacyjne.
Aby wyprowadzić go z tego błędu, ale przede wszystkim, aby stworzyć pewien opór dla
rozprzestrzeniania się nowego rodzaju hucpy, autor KTP napisał do niego list.

Szanowny Panie Jurij Nikołajewicz Iwanow,
piszę do Pana, aby zwrócić Pana uwagę na błąd, który znalazłem w Pana prezentacjach na temat natury
grawitacyjnego przyciągania. Przeglądając film "Grawitacja"  https://www.youtube.com
/watch?feature=player_embedded&v=xuJ9r8lmjbs  po upływie 24:32 można usłyszeć Pana opinię na
temat pochodzenia grawitacji:

"Otrzymując po raz pierwszy ten rezultat autor przeżył szok. Trudno było to przyjąć, że główną przyczyną
grawitacji jest praktycznie rzecz biorąc zerowy gradient częstotliwości. Takiego prostego wyjaśnienia
jeszcze nikt nie zaproponował. Ale właśnie w prostocie jest ukryta mądrość przyrody. W nauce, aby
zrozumieć tę prostotę, często trzeba pokonać bardzo długą i złożoną drogę."

Jeśli w tym tekście narratora przedstawiałby Pan Prawdę (nie o szoku, ale o naturze grawitacji), to nie
pisałbym do Pana. Ale to, co Pan przedstawia, delikatnie mówiąc, nie jest prawdą. Ponieważ grawitacja
nie jest skutkiem wibracji o różnej częstotliwości elementów składowych struktury materii, przedmiotów,
ciał, cząstek itd, ale wręcz przeciwnie. Takie, a nie inne, częstotliwości drgań komponentów struktury
zależą od wielkości grawitacyjnego oddziaływania w miejscach tych składników struktury.
Proszę pomyśleć! Aby w ogóle mogło mieć miejsce drganie składników struktury, wcześniej musi istnieć
oddziaływanie, które zmuszałoby te składniki, aby one znajdowały się w pewnych stabilnych położeniach.
Drganie jest wynikiem istnienia pewnego zewnętrznego oddziaływania. Jeśli nie byłoby tego
oddziaływania, to nie byłoby także i drgań. Istniałaby jedynie stabilna struktura, a jej składowe elementy
byłyby nieruchome

Szanuję Pana osiągnięcia - one dobrze wyjaśniają zjawisko lewitacji przedmiotów, które uzyskał w swoich
eksperymentach John Hutchison. (https://www.youtube.com/watch?v=D9_X7RsPOOk) Za ich pomocą
można także prawidłowo wyjaśniać niszczenie struktury bądź łączenie ze sobą różnych struktur (na
przykład, drewna z metalem), które ma miejsce w doświadczeniach Hutchisona.

Jeśli Pan rzeczywiście chce poznać, jaki jest mechanizm grawitacji i przyczyna tego, że składniki materii
wspólnie tworzą stabilne struktury, to powinien Pan poznać, jaka jest natura składników materii. O tym
można przeczytać w artykule "Konstruktywna teoria pola - krótko i krok po kroku" na http://konstr-
teoriapola.narod.ru/KTP_ru.html (polska wersja językowa na http://nasa_ktp.republika.pl/KTP_pl.html).

Więcej artykułów można znaleźć na http://pinopa.narod.ru/ i http://konstr-teoriapola.narod.ru/, a
najnowsze artykuły znajdują się na http://pinopa.republika.pl/.

Wszystkiego dobrego. Bogdan Szenkaryk "Pinopa"
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*) - Z interpretacjami Iwanowa można zapoznać się:
po polsku - na http://falujacywszechswiat.blogspot.com,
po rosyjsku - na http://rhythmodynamics.com/rd_2007ru.htm#6.01,
po angielsku - na http://rhythmodynamics.com/rd_2007en.htm#6.01.

Wybrane komentarze na http://swobodna.energia.salon24.pl/657098

@Autor

Proszę wybaczyć, gdyby mógłby mi pan streścić: co ta teoria ma tłumaczyć? Brnięcie przez
kilkanaście stron tekstu jest chwilowo ponad moje możliwości, a jestem ciekaw, czy jest jakkolwiek
użyteczna (tzn. czy któryś eksperyment tłumaczy lepiej niż obecna fizyka) :)
SZTUCZNY-HORYZONT 2.07 23:21

@SZTUCZNY-HORYZONT - Konstruktywna teoria pola wszystko wyjaśnia

Streszczając się, można powiedzieć, że ta teoria w logiczny sposób tłumaczy WSZYSTKO,
tłumaczy wszelkie zjawiska fizyczne. Co najważniejsze, wyjaśnia zjawiska, których obecna fizyka w
ogóle nie jest w stanie wyjaśnić. Jako przykład można podać wyjaśnienie mechanizmu działania
silnika magnetycznego (http://poselenie.ucoz.ru/publ/dejstvujushhij_magnitnyj_dvigatel/6-1-0-343 )
albo mechanizmu zjawiska kawitacji.
W krótkim artykule "Kawitacja - Samoprzyśpieszenie molekuł" na http://pinopa.republika.pl
/Kawitacja_Samoprzyspieszenie.html można przeczytać:

"Celem dzisiejszego artykułu jest opisanie, jak działa mechanizm zjawiska kawitacji, na temat
którego obecna oficjalna fizyka niewiele może powiedzieć. W szczególności, nie potrafi ona
wyjaśnić, na podstawie jakiego fizycznego prawa (jakiej fizycznej zasady) kawitacyjny generator
ciepła wytwarza więcej energii, aniżeli pobiera w trakcie swojej pracy.
Inspiracją do napisania tego artykułu był krótki wideofilm na https://www.youtube.com
/watch?feature=player_embedded&v=t93Zswol8NA , w którym jeden z narratorów opowiada o
pracy kawitacyjnego generatora ciepła. Podstawą działania tego generatora jest zjawisko
kawitacji."

Na ten temat można także poczytać w bardzo krótkim artykule "Wzbudzanie kawitacji - inne
sposoby" na http://pinopa.republika.pl/Kawitacja_sposoby_wzbudz.html .
PINOPA 3.07 08:18
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