
A FÖLDÖNKÍVÜLI TECHNOLÓGIA ALAPJAI 
Antigravitáció, láthatatlanság, fénysebességnél gyorsabb utazás, energiatermelés, hajtómű és kommunikáció, 

valamint holografikus teleportáció és holografikus másoltok készítése. 

 

Laikusok a pirosbetűs részeket ugorják át! 

 
Évtizedek óta a legizgalmasabb kérdés, ha a földönkívüliek eljutottak hozzák, hogyan képesek az irdatlan távolságokat viszonylag gyorsan megtenni 

a csillagok között. Másszóval lehetséges e a csillagközi űrutazás. A következőkben bemutatjuk, hogy nemcsak lehetséges hanem megvalósítható. 

Ezenkívül magyarázatot nyernek az ufókkal és a földönkívüliekkel kapcsolatban leírt szokatlan jelenségek is. 

 

A hagyományos földi rakétatechnológiák teljesen alkalmatlanok arra, hogy az ember a világűrt meghódítsa. A jelenlegi technológia arra alkalmas, 

hogy műholdakat állítsunk föld körüli pályára és kisebb űrszondákat küldözgessük a naprendszer távolabbi bolygói felé, de arra már nem, hogy 

belátható időn belül embert küldjünk akárcsak a mars bolygóra is. A megoldás az antigravitációban és a fénysebességnél gyorsabb utazásban rejlik, 

amely segítségével megvalósítható a csillagok közötti utazás, mindenféle térugrás, féreglyukak, extradimenziók, hipertér, és egyéb hajmeresztő 

elméletek nélkül. 

 

Sajnos az érthetőség és a korlátozott terjedelem miatt, nincs lehetőség részletes számításokkal levezetni a technológia minden részletét, de a főbb 

képletek és összefüggések bemutatásra kerülnek. A teljes anyag a jelenlegi fizikai ismereteinkre épül, a szükséges hivatkozások az leírás végén 

megtalálhatók. 

 

A gravitáció és antigravitáció elmélete: 

 

Alapvetően kétfajta tömeg létezik. Az egyik az    tehetetlen tömeg, amely az anyag alapvető tulagdonsága. A másik az    gravitációs tömeg, 

amely esetünkben nem más, mint az anyag tehetetlen tömegében bekövetkező változás elektromágneses sugárzás hatására. A tehetetlen tömeg és a 

gravitációs tömeg alapállapotban megegyezik. Azonban az anyag gravitációs tömege meghatározott elektromágneses sugárzás hatására tetszés 

szerint változtatható. 

 

A fizikában alapvető kölcsönhatás a neve annak a mechanizmusnak, melynek segítségével részecskék kölcsönhatást gyakorolnak egymásra. Négy 

alapvető kölcsönhatást ismerünk: erős, gyenge, elektromágneses és gravitációs. Itt alapvetően az elektromágneses és gravitációs kölcsönhatásokról 

ejtünk néhány szót. Mint ismeretes az elektromágneses kölcsönhatás közvetítő elemi részecskéje (bozonja) a foton. Ugyanígy a gravitációs 

kölcsönhatás közvetítő bozonja a graviton, a tömegvonzásért felelős elemi részecske. Minden tömeggel rendelkező test, gravitációs hullámok 

formájában gravitációs energiát sugároz, amely a testek közötti vonzóerőért felelős. A gravitációs sugárzás az elektromágneses sugárzáshoz 

hasonlóan fénysebességgel terjed. A testek által kisugárzott gravitációs energia, a kvantumfluktuáció révén folyamatosan helyettesítődik a fizikai 

vákuumból, így a testek tömege változatlan marad. A gravitáció ezen értelmezése azonban a fizikában még nem az általánosan elfogadott nézet. 

 

Ha ismert egy   tömegű test által sugárzott gravitációs energia, ennek alapján meghatározható az adott testre vonatkoztatott gravitációs hullám 

teljesítménye és hullámhossza is. Az [ ]. referencia (ld. lent) 4. oldal (  ) képlete szerint, egy tetszőleges   tehetetlen tömegű test által kibocsátott 

gravitációs hullám teljesítménye: 

 

   
   

  
 

   

  
 

 

Ahol       ⁄  az univerzum kora,    az univerzum Hubble sugara és   a fénysebesség. A [ ]. referencia 61. oldal (  ) képlete szerint, a 

kozmológiában ismert Hubble-állandó felírható mint: 

 

   
   

    

    

 

Ahol   a gravitációs állandó,    a proton tömege,    az elektron tömege és   a redukált Planck-állandó. A fenti képletből, mivel       ⁄ , az 

univerzum Hubble sugara: 

 

   
 

  
 

   

   
   

                 

 

Illetve a [ ]. referencia 231. oldal (  ) képlete szerint az   tehetetlen tömegű test által kibocsátott gravitációs hullám hullámhossza: 
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Ahol   a Planck-állandó és       . Vagyis: 

 

    √
   

  
 

 

Most a gravitációs hullám teljesítménye és hullámhossza alapján kifejezve a tehetetlen tömeget: 
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Mivel a testek tömege meghatározza a kisugárzott gravitációs hullám teljesítményét és hullámhosszát is, ugyanígy fordítva, egy test által elnyelt 

vagy kibocsátott elektromágneses hullám teljesítménye és hullámhossza is meghatározhatja egy adott test tömegét, a gravitációs és elektromágneses 

hullámok hasonlósága mentén. 

 

Ebből következően, elektromágneses sugárzás esetén a test elektromágneses tömege: 

 

    √
      

 

   
   

 

 

Ahol     az elektromágneses sugárzás teljesítménye és     az elektromágneses hullám hullámhossza. 

 

Stephen Hawking [ ] és más fizikusok is kimutatták, hogy a térbelileg hozzávetőlegesen homogén világegyetemben, a negatív gravitációs energia 

pontosan kiegyenlíti az anyag által képviselt pozitív energiát, így a világegyetem összes energiája pontosan nulla. Vagyis, ha az    gravitációs 

energia negatív, akkor az     elektromágneses energia pozitív. Tehát a testre ható elektromágneses tér pozitív energiája, bizonyos körülmények 

között ellensúlyozza a test gravitációs terének negatív energiáját, ezáltal a test tömege csökkenni fog. Ennek alapján a test    gravitációs tömege 

felírható mint: 

 

             √
      

 

   
   

 

 

Megjegyezzük, hogy minél nagyobb az elektromágneses sugárzás teljesítménye, illetve minél rövidebb az elektromágneses sugárzás hullámhossza, 

annál nagyobb métékben változik a gravitációs tömeg. Ugyanakkor minél szélesebb sugárzási spektrumon oszlik meg a teljesítmény, annál kisebb 

mértékű lesz a gravitációs tömeg változása. Vagyis ezen szempontok alapján, a közel monokromatikus ultraibolya fény használata tűnik a legalkal-

masabbnak. 

 

A test gravitációs tömege, egy meghatározott frekvenciájú és teljesítményű elektromágneses sugárzás hatására nem csak pozítív (   ), hanem 

negatív (   ) értéket is felvehet. A negatív tömeg azonban nem egyenlő az antianyaggal. A negatív tömegű testet, a föld pozitív tömege taszítani 

fogja. Ez az antigravitáció. 

 

Gravitációs árnyékoló hatás: 

 

A Mach-elv szerint a testek tehetetlen tömege valamint a tehetetlenségi erők az univerzum összes tömegének egymással való gravitációs kölcsön-

hatásából erednek. Ha egy testre ható elektromágneses sugárzás lecsökkenti a test gravitációs tömegét, vagyis      , akkor azt gravitációs térbe 

helyezve, egyfajta gravitációs árnyékoló hatás érvényesül, mivel az elektromágneses tér pozitív energiája ellensúlyozza a test gravitációs terének 

negatív energiáját. Tehát ha a gravitációs tömeg csökken, a test gravitációs kölcsönhatása az univerzum tömegével szintén csökken, a tehetetlenségi 

erőkkel együtt. 

 

Alapesetben egy gyorsuló test tehetetlen tömegére ható tehetetlenségi erő:        , amiből   a gyorsulás. Amikor a test gravitációs tömege 

lecsökken, akkor a testre ható tehetetlenségi erő is lecsökken, vagyis            (    ⁄ ), azaz gravitációs árnyékoló hatás érvényesül. 

Például egy közel nulla gravitációs tömegű test esetében (    ), a tehetetlenségi erő is közel nulla lesz, mert          . Ez különösen a 

csillagközi űrutazásnál hasznos, amikor a nagy gyorsulásnál fellépő óriási tehetetlenségi erőket nem kell elviselni. 

 

Mivel            (    ⁄ ), ez alapján ha egy test, például egy gömb külső felületének (gömbhéjának) gravitációs tömege lecsökken, akkor 

a gravitációs árnyékoló hatás következtében a gömb teljes tömege is lecsökken, mivel ekkor   (    )    (    )(  (       )   (       )⁄ ). 

Ugyanígy amikor egy a Föld felszínére helyezett test gravitációs tömege változik, a   nehézségi gyorsulás a test felett szintén    értékre változik, 

mivel     (    ⁄ ), vagyis a test leárnyékolja a Föld gravitációs mezejét. Ez esetben ha a gravitációs tömeg pozitív, akkor a test felett a    

nehézségi gyorsulás is pozitív, mivel     (    ⁄ ), ha a gravitációs tömeg negatív, akkor a test felett a     nehézségi gyorsulás is negatív, mivel 

     (     ⁄ ). 

 

Fénysebességnél gyorsabb utazás, imaginárius testek: 

 

Amennyiben egy test gravitációs tömege     ⁄ -nél nagyobb mértékben lecsökken, vagyis        ⁄ , akkor a test imagináriussá, azaz a mi 

reális téridőnkben fizikailag érzékelhetetlenné, nem létezővé válik. Ez összefüggésben van a fizikában ismert energia-idő határozatlansági relációval, 

vagyis       . 

 

Ennek alapján, a    energiaváltozás    időintervallum alatt érzékelhető, ha       ⁄ , ugyanakkor nem érzékelhető, ha       ⁄ . A kvan-

tummechanikában a de Broglie hullámhossz az anyag hullámtermészetére vonatkozik. Egy test tehetetlen tömegének a de Broglie hullámhossza: 

        ⁄ . Ez alapján a    időintervallum:        ⁄ . Mivel a gravitációs tömeg    energiaváltozása        , így egy adott gravitációs 

tömegű test reális, ha     ⁄       ⁄ , illetve imaginárius, ha     ⁄       ⁄ . Ugyanígy egy adott gravitációs tömegű test reális, ha    

    ⁄ , illetve imaginarius, ha        ⁄ . Mivel az imaginárius test nem fizkai realitás, így a fénysebességnél sokkal gyorsabban mozoghat és 

semmiféle anyagi test nem állhatja útját. 

 

A reális testek a reális téridőnkben nem érhetik el a fénysebességet (   ), míg az imaginárius testek a reális téridőben sokkal gyorsabban 

mozoghatnak a fénysebességnél (   ), ami egyben lehetővé teszi a csillagközi űrutazást. Reális elektromágneses sugárzás esetében, a reális 

fotonok sebessége a reális téridőben egyenlő a fénysebességgel (   ), míg az imaginárius elektromágneses sugárzás esetében, az imaginárius 

fotonok sebessége a reális téridőben végtelen, vagyis    . Tehát az imaginárius elektromágneses sugárzás kiválóan alkalmas csillagközi és 

galaxisközi kommunikációra, mivel az imaginárius fotonok sebessége végtelen. 

 

Az elméleti bevezető után nézzük, hogyan is működnek az idegenek űrhajói! 

 



Antigravitáció: 

 

Az űrhajók külső burkolata egy ellenálló és átlátszó elektrolumineszcens anyaggal van bevonva. A burkolatba vezetett meghatározott frekvenciájú 

váltakozó feszültség hatására, az elektrolumineszcens anyag egy bizonyos frekvenciájú, közel monokromatikus ultraibolya (UV) sugárzást bocsát ki. 

Az ultraibolya sugárzás megváltoztatja az elektrolumineszcens bevonat gravitációs tömegét, ami a már ismertetett képlet alapján: 

 

  (  )    (  )  √
      

 

   
   

 

 

Ahol   (  ) az űrhajó elektrolumineszcens anyagának tehetetlen tömege,     az ultraibolya sugárzás teljesítménye és     a sugárzás hullámhossza. 

Minél vékonyabb az elektrolumineszcens réteg, tehát minél kisebb a tehetetlen tömege, annál kevesebb elektromos energia szükséges a tömegcsök-

kenéshez. Ez kisebb űrhajóknál néhány KW elektromos teljesítményt jelent, nagyobbakál több száz MW-ot. 

 

Amikor az elektrolumineszcens bevonat gravitációs tömege nulla közeli értékre csökken (  (  )   ), egyúttal imagináriussá válik, mert   (  )  

  (  )   ⁄ . Ezzel együtt az egész űrhajó imagináriussá válik és lebegni fog a térben, mivel: 

 

  (    )    (    ) (
  (  ) 

  (  )
)    

 

Ahol   (    ) az űrhajó gravitációs tömege,   (    ) az űrhajó tehetetlen tömege és   az imaginárius egység. Ekkor egy külső megfigyelő számára 

láthatatlanná válik, mintha egy másik dimenzióba lépett volna. Valójában az imaginárius űrhajónak csak a külső elektrolumineszcens bevonata lesz 

imaginárius, a belseje marad reális test, kizárólag a külső megfigyelő számára lesz imaginárius a teljes űrhajó. Ez esetben az utazás a világegye-

temben szuperbiztonságos, mivel az űrhajó útjában semmiféle anyagi test nem állhat, és a jármű a fénysebesség akár milliószorosára is gyorsulhat. 

Mivel az elektrolumineszcens anyag gravitációs tömege közel nulla, a gravitációs árnyékoló hatásnak köszönhetően a földönkívüliekre még a 

legnagyobb gyorsuláskor fellépő tehetelenségi erők sem hatnak, mivel       (    )   . 

 

Mindez megmagyarázza, hogyan képesek az ufók hirtelen elképesztő sebességre gyorsulni, vagy egy pillanat alatt az égbolt egyik pontjából a 

másikba eljutni és akár 180 fokban irányt váltani. Az is magyarázatot nyer, miért bocsátanak ki a hajók erős ultraibolya sugárzást, amely egy közeli 

találkozásnál akár látható égésnyomokat is hagyhat a szemtanúk testén. 

 

Láthatóság és láthatatlanság: 

 

Amikor az imaginárius űrhajó felületének legfeljebb egytizedén vagy kisebb részén, a külső elektrolumineszcens bevonat gravitációs tömege 

pontosan   (  )   ⁄ , vagyis   (  )    (  )   ⁄ , akkor az űrhajónak ezen része láthatóvá válik, míg a többi láthatatlan marad. Például egy 

láthatóvá vált ablakon bizonyos szögből be lehet látni, ha a jármű belseje ki van világítva, miközben az űrhajó többi része továbbra sem látható. 

Hasonló dolog történik, ha egy imaginárius űrhajó a föld közelében lebeg és kinyitnak egy ajtót. Ilyenkor a jármű láthatatlan marad, viszont az 

ajtónyíláson át a belsejébe lehet jutni/látni, mivel mint említettük a belseje marad reális test. Ezekben az esetekben az űrhajó csak részben 

imaginárius. Ez a magyarázata, hogy legtöbbször miért csak az ufó fényeit lehet látni, míg magát az ufót nem. 

 

Áthatolás a falakon: 

 

A legtöbb elrabolt beszámolt róla, hogy a földönkívüliek képesek a "falakon áthatolva" megjelenni a lakásban, majd ugyanilyen módon az űrhajóra 

vinni az embereket és vissza. Azonban maguk az idegenek nem hatolnak át a falakon, viszont az űrhajójuk egy része igen. Az imaginárius űrhajó 

(mivel semmilyen anyagi test nem állhatja útját) azon része ahol egy kisebb ajtó található, egyszerűen áthatolva a ház falain megáll ott, ahol az ajtót 

biztonságosan ki lehet nyitni. Ekkor a szobában lévő megfigyelő azt fogja tapasztalni, mintha a térben nyílott volna egy átjáró, pedig csak annyi 

történt, hogy az űrhajó ajtaját kinyitották, és ezáltal a jármű belsejébe lehet jutni/látni, mint azt az előző részben ismertettük. Tehát az idegenek az 

űrhajóból közvetlenül léphetnek a szobába, majd az eltérítettel együtt mehetnek az űrhajóba, és később visszavihetik a szobájába. 

 

Vizualitás és imaginárius űrhajó: 

 

Logikusan azt feltételezhetnénk, hogy egy imaginárius űrhajóból semmilyen módon nem lehet érzékelni a reális fizikai környezetet, mivel maga az 

űrhajó nem fizikai realitás. Azonban a reális testek részecskéinek kvantum ingadozásai során imaginárius fotonok is keletkeznek, amelyeket az 

imaginárius űrhajó utasa, imaginárius elektromágneses hullámok formájában ugyanúgy érzékel, mint a fizikai realitásban a fény fotonjait, vagyis az 

űrhajós látja a reális fizikai világ imaginárius lenyomatát. 

 

Gravitáció az űrhajó belsejében: 

 

Egy közel nulla tömegű imaginárius űrhajó belsejében nem hat a gravitáció, ezért azt mesterségesen kell létrehozni. Ennek érdekében az űrhajó 

padlójába egy nagy tömegű fémlap van elhelyezve. E fölé több rétegben elektrolumineszcens bevonatot tartalmazó vezetőlapok vannak helyezve. Az 

alkalmazott váltakozó feszültség hatására, a kibocsátott UV sugárzás erősen negatív értékre csökkenti az elektrolumineszcens rétegek gravitációs 

tömegét (   (  )) a már ismertetett képlet szerint: 

 

  (  )    (  )  √
      

 

   
   

 

 

Ennek következtében, az egyes rétegek negatív tömegének gravitációs árnyékoló hatása, felerősíti a fémlap tömegvonzása által létrehozott   

nehézségi gyorsulást    értékre, a már említett képlet alapján:     (  (  )   (  )⁄ ). Nyolc réteg elektrolumineszcens anyag hatalmas mértékben 

képes növelni a    értékét, mivel ekkor     (  (  )   (  )⁄ )
 
. Vagyis a    nehézségi gyorsulás és ezáltal a gravitáció az űrhajó belsejében tetsző-

legesen szabályozható (1. ábra.). 



 
 

Hajtómű: 

 

Egy villanymotor által nagy sebességgel forgatott üveglap egyik felén ultraibolya forrás helyezkedik el. Az üvegben elnyelődő UV sugárzás hatására 

a forgó üveglap egyik felének tömege lecsökken, így az adott részen a centrifugális erő nagysága is lecsökken. Vagyis az üveglap (és ezzel együtt az 

űrhajó is) az ellenkező irányba, a nagyobb centrifugális erő irányába mozdul el, mivel    (  )     (  ) (vonóerő). Minél nagyobb a rotor fordu-

latszáma, annál nagyobb lesz a vonóerő (2. ábra). Ekkor az üveglap adott részének gravitációs tömege: 

 

  (    )    (    )  √
      

 

   
   

 

 

Ha a forgó üveglap egyik felének gravitációs tömege lecsökken, akkor a centrifgális erő az adott részen:    (  )    (    )  
 , míg az üveglap 

másik, változatlan tehetlen tömegű felén a centrifugális erő:    (  )    (    )  
 , ahol       ⁄ , amiből   a fél üveglap tömegközéppontjának 

távolsága a forgástengelytől és   az üveglap sugara, illetve   az üveglap szögsebessége, ami az   fordulatszám alapján:      . A két erő 

különbsége adja meg a vonóerő nagyságát:         (  )     (  ). 

 

A hajtóművek kis méretűek, mivel az űrhajó közel nulla tömege miatt, kis vonóerő is elegendő hatalmas a gyorsulás eléréséhez, mivel ha   (    )  

   akkor a gyorsulás         (    )⁄ . Egy űrhajóban több ilyen hajtómű található, melyek minden irányban biztosítják a mozgást és a stabilitást. 

 
Energiaforrás: 

 

A testekre ható gravitációs energia könnyen átalakítható forgó mechanikus energiává, így hatékonyan felhasználható energiatermelésre is. Egyszerű 

esetben, ha egy acél forgóhenger egyik fele alatt tengelyével párhuzamosan leárnyékoljuk a gravitációs mezőket, míg a másikon nem, akkor az 

acélhenger az eltérő gravitációs erők forgatónyomatékának hatására forgásba jön, így egy hozzákapcsolt villamos generátor segítségével nagymeny-

nyiségű energia termelhető (3. ábra). 

 

Ebben az esetben az acélhenger egyik fele alá helyezett negatív gravitációs tömegű (   (  )) elektrolumineszcens anyag fölött, negatív    nehéz-

ségi gyorsulás fog érvényesülni, mivel     (   (  )   (  )⁄ ), míg a henger a másik fele alatt pozitív lesz a   nehézségi gyorsulás. Ekkor a hen-

gerre ható negatív (   ) és pozitív (  ) erők nagysága:      

 
          illetve     

 
        , ahol         az acélhenger tömege. Ennek 

alapján a forgatónyomaték:   [(   )  (  )] , ahol       ⁄ , amiből   a félhenger tömegközéppontjának távolsága a forgástengelytől és   a 

henger sugara. Tehát az acélhenger által leadott átlagteljesítmény:  ̅     [(   )  (  )]  , ahol   a henger szögsebessége, ami az   

fordulatszám alapján:      . Mivel a villamos generátorok   hatásfoka közelítőleg 90%, így a leadott elektromos átlagteljesítmény:  ̅   
    [(   )  (  )]   . 



 
 

Kommunikáció: 

 

Ha az űrhajó imaginárius, a burkolatán kifelé áthatoló GHz-es elektromágneses hullámok is imagináriusak lesznek, tehát végtelen sebességgel 

terjednek a térben, amelyet egy másik imaginárius űrhajó a világegyetem bármely pontján azonnal, időkésedelem nélkül érzékelhet. 

 

Holografikus elmélet a teleportáció alapja: 

 

A párizsi egyetemen 1982-ben különleges kísérletre került sor [ ]. Az Alain Aspect fizikus vezette kutatócsoport egyes vélemények szerint a 20. 

század egyik legfontosabb megfigyelését tette. A francia kutatócsoport felfedezte, hogy bizonyos körülmények között a szubatomi részecskék, 

például a fotonpárok képesek egymás között az azonnali kommunikációra, függetlenül a közöttük húzódó távolságtól. Így nem számít, hogy 3 

méterre vagy 10 milliárd kilométerre vannak egymástól. 

 

A jelek szerint valahogyan mindegyik részecske tudja, hogy mit csinál a másik. A probléma ezzel csak az, hogy ellentmond Einstein azon tézisének, 

miszerint semmilyen információ nem haladhat a fénysebességnél gyorsabban. Mivel a fénysebességnél gyorsabb haladás egyet jelent az időkorlát 

áttörésével, a megdöbbentő kilátások arra indítottak néhány fizikust, hogy megkíséreljék megmagyarázni, mi állhat valójában az Aspect féle 

megfigyelések hátterében.  

 

David Bohm, az University of London fizikusa arra jutott, hogy Alain Aspect eredményei közvetve az objektív valóság cáfolatát jelentik. Tehát az 

univerzum kézzelfogható szilárd formája csupán látszólagos, a mindenki által megélt valóság egy gigantikus hologram! 

 

Bohm megdöbbentő következtetésének megértéséhez tudni kell, mi is valójában a hologram. Ezeket a három dimenziós fényképeket lézer 

segítségével készítik. A megörökítendő tárgyat először lézersugárral pásztázzák. Egy második sugár fénye a visszaverődő mintával interferenciát hoz 

létre, és ezt a mintát örökítik meg a filmen. Előhíváskor a film csupán fényes és sötét vonalak kavalkádja, de ha lézerfénnyel világítják meg, 

megjelenik az eredeti tárgy három dimenziós képe.  

 

A hologramok viszont nem csak a háromdimenziós kép miatt különlegesek. Ha egy rózsa hologramját félbevágják és lézerrel világítják meg, a 

mindkét fél darab a teljes képet tartalmazza, bár kisebb méretben. Ha a darabokat tovább apírtják, minden kis darab az eredeti egész képet 

tartalmazza. A hagyományos fényképekkel ellentétben a hologram minden szelete az eredeti információ egészét tartalmazza. A holografikus 

struktúrák szétdarabolása nem az építőkövekhez, hanem kisebb egészekhez vezet. 

 

Bohm szerint a szubatomi részecskék nem azért képesek egymással kapcsolatban maradni, függetlenül a távolságtól, mert valami titokzatos jel 

áramlik közöttük. Ehelyett a szétválasztottságuk nem más, mint a megfigyelőt becsapó illúzió. A kutató érvelése szerint a valóság valamely mélyebb 

rétegében ezek a részecskék nem különálló egységek, hanem egy alapvető egész kiterjesztései. A jobb megértés érdekében Bohm a következő példát 

vezeti elő. 

 

Képzeljünk el egy akváriumot, amelyben egy hal úszkál. Az akváriumot nem láthatjuk közvetlenül, és a benne szereplő világról is csak tévékamerák 

révén értesülünk. Az egyik kamera az akvárium elejét veszi, a másik az oldalát. A megfigyelő a két monitor képét figyelve azt gondolhatja, hogy a 

két hal külön-külön létezik, majd a halakat tovább figyelve felfedezi, hogy valami kapcsolat van közöttük. Amikor az egyik hal elfordul, a másik 

ugyanabban a pillanatban hasonló fordulót végez. Ugyanígy amikor az egyiknek az eleje látszik, a másik mindig az oldalát mutatja. Ha a teljes 

összeállítás továbbra is rejtve marad a megfigyelő előtt, az nyugodtan feltételezheti, hogy a halak valahogy összebeszélnek, ezért mozognak 

egyszerre. 

 

Bohm szerint a szubatomi részecskékkel pontosan ez történik az Aspect-féle kísérletben. A látszólagos fénynél is gyorsabb kommunikáció valójában 

arról árulkodik, hogy a valóságnak a kézzel foghatónál mélyebb rétegei is léteznek. A szemmel nem látható komplex dimenziókat ugyanúgy nem 

érzékeljük, mint a megfigyelő a halat körülvevő akváriumot.  

 

A részecskéket azért látjuk egymástól elválasztva, mert csak a valóság egy szeletét érzékeljük. Az ilyen részecskék nem különállóak, hanem részei a 

mélyebben meghúzódó egésznek, amely holografikus oszthatatlanként viselkedik. És mivel a fizikai valóságban mindent ez épít fel, az univerzum is 

csak egy illúzió. A világegyetetemnek ezen fantomszerű viselkedés mellett más megdöbbentő tulajdonságai is lehetnek. Ha a szubatomi részecskék 

csak látszólag szétválaszthatóak, az annyit tesz, hogy a valóság mélyebb szintjein a teljes világegyetem összefügg. 

 



Ahogy minden mindennel összefügg, értelmetlenné válik a világegyetem jelenségeinek osztályozása, mivel az összefüggő hálózatot alkotó természet 

fittyet hány minden ilyen felosztásra. A holografikus univerzumban még az idő és a tér sem tekinthető alapfogalomnak. A helymeghatározás minden 

formája csődöt mond olyan környezetben, ahol semmi sem válik el igazán a másiktól. Így az idő és a három dimenziós tér úgy viselkedhet, mint a 

halat mutató monitorok, és csak kivetülései a mélyebb rendnek. 

 

Bohm nem az egyetlen kutató, aki igazolva látja, hogy csupán hologram a világegyetem. Az agykutatás területén dolgozva Karl Pribram, a Stanford 

egyetem neurofiziológusa szintén arra a meggyőződésre jutott, hogy a valóság holografikus lehet. Pribram akkor dolgozta ki ezt a modellt, amikor az 

agyban az emlékek tárolási helyét kereste. Évtizedek során sok tanulmány jutott arra a következtetésre, hogy az emlékek adott helyhez kötöttség 

nélkül, a teljes agyban szétoszolva őrződnek.  

 

A múlt század 20-as éveiben Karl Lashley rendkívüli jeletőségű kísérletsorozatban mutatta ki, hogy bármely részletét távolítja el a patkány agyának, 

képtelen megszüntetni a műtét előtt megtanult bonyolult műveletsorra vonatkozó emlékeket. Akkoriban viszont senki nem állt elő olyan 

magyarázattal, amely leírhatta volna ezt a "teljes egész a részletekben" jelenséget.  

 

Pribram a 60-as években ismerte meg a hologram elvét, és rádöbbent, hogy megtalálta az agykutatók által régóta keresett magyarázatot. A kutató 

szerint az emlékeket nem neuronok vagy idegsejtek kis csoportja őrzi, hanem idegi impulzusok mintázatába kódolva hordozzuk, ahogy a lézerfény 

interferenciája elmenti a holografikus képet. Vagyis Pribram szerint agyunk holografikus tár. Ez az elmélet egyébként magyarázatot ad arra is, 

hogyan képes az agy ilyen kis helyen ennyi emléket megőrizni. Becslések szerint az átlagos emberélet során 10 milliárd bitnyi információt ment el az 

agy. Ez az Encyclopaedia Britannica adatmennyiségének ötszöröse. 

 

A rendkívüli emlékezőtehetség nem az egyetlen talányos agytevékenység, amely értehetőbbé válik a holografikus agymodell által. Legalább ilyen 

rejtélyes, hogyan képes az agy megbírkózni az érzékszerveket érő különböző frekvenciák özönével, és hogyan képes valós időben értelmezni az 

érzékszervek jeleit. Pribram szerint az agy holografikus elvet használ a fogadott frekvenciák matematikai átalakítására.  

 

Pribram holografikus agymodelljének legmegdöbbentőbb vonatkozása mégis az, amikor összevetik Bohm realitáselméletével. A világ megfogható 

képe így csak másodlagos valósággá változik, a tényleges környezet pedig frekvenciák holografikus kavalkádja lesz. Ebből a holografikus agy 

csupán néhány fontos frekvenciát választ ki, és érzékszervek jeleként értelmezi. Eközben az objektív valóság teljesen elsikkad. 

 

Keleti vallások már régóta azt tartják, hogy az anyagi világ illúzió, és bár azt gondolhatjuk, hogy fizikai lényként mozoghatunk a fizikai világban, ez 

is csak képzelődés. Valójában vevőkészülékek vagyunk a frekvenciák tengerében, és amit kiszűrünk ebből a kavalkádból, az csak egy szelete a 

mélyebb valóságnak.  

 

Bohm és Pribram egyaránt emlékeztetet arra, hogy sok vallási illetve misztikus élmény, például az univerzummal való transzcendens együvé tartozás 

érzése szintén a holografikus szint elérése lehet. A régi írásokban ugyanerre, a mélyebb valóság elérésére gondolhattak, amikor a kozmikus egység 

érzéséről számoltak be. 

 

Holografikus teleportáció és holografikus másolatok: 

 

Most gondoljunk csak vissza egy pillanatra a rózsa hologramképére, amelyet akárhány szeletre vágunk, lézerrel megvilágítva minden kis darabja az 

eredeti rózsa hologramját tartalmazza. Mivel a teljes egész a részletekben is benne van, ezért ha egy testről hologramot készítünk, a test bizonyos 

értelemben kapcsolatban lesz önmaga holografikus lenyomatával, ahogy az Alain Aspect féle kísérletben a szétválasztott részecskepárok is tudnak 

egymásról, bármekkora is legyen a távolság közöttük. Vagyis a valóság valamely mélyebb rétegében nem különálló egységek lesznek, hanem egy 

alapvető egész kiterjesztései. Egy imaginárius test sokkal erősebb kapcsolatban lesz hologramjával mint egy reális fizikai test, mivel az imaginárius 

test nem fizikai realitás, hanem egy virtuális valóság, ugyanúgy ahogy a hologramja is egy virtuális valóság része. 

 

Holografikus teleportációkor, először egy reális test lézerrel letapogatott hologramját digizalizált jelként (imaginárius elektromágneses hullám 

formájában), tetszőlegesen távoli helyre küldve, a levegőben térfogati hologramként megjelenítjük. A hologram megjelenítésének ezen módja már 

ismert [ ]. Ezután, ha az adott reális test gravitációs tömege ultraibolya sugárzás hatására imagináriussá válik, az imaginárius test és a hologramja 

között fennálló virtuális kapcsolat révén, az imaginárius test megjelenik a hologramja helyén immár reális testként. Ekkor eltűnik a kiinduló 

pontjából, mivel az imaginárius test sokkal erősebben kötődik a virtuális hologramjához, mint a helyhez ahol reális testként létezett. 

 

Ha egyszerre több helyen jelenítjük meg a reális test holografikus képét, az eredeti test is több helyen jelenik meg az adott hologramok helyén, mivel 

virtuális kapcsolatban van mindegyik holografikus lenyomatával. Így bármilyen tárgyról vagy élőlényről tetszőleges számú másolat készíthető. Ha 

élőlényt másolunk nem csak a testét, de a tudatát is másoljuk. 

 

Gyakorlati megvalósítás esetén, egy henger alakú vastag üveg szállítókapszula, egy szintén henger alakú, nagyobb teleporter tartályban helyezkedik 

el. A teleporter tartály belseje ultraibolya fényforrásokkal van borítva úgy, hogy az UV sugárzás a szállítókapszula teljes felületén egyformán 

elnyelődjön. Amikor az elnyelődő ultraibolya sugárzás hatására a kapszula felületének gravitációs tömege imagináriussá válik, a kapszula eltűnik a 

kiinduló pontjából és megjelenik azon a helyen, ahol a térfogati hologramját megjelenítették immár reális testént. 

 

Ha a teleportáció sikertelen, a kapszula váltakozni fog a reális és imagainárius állapot között, mivel a külső ultraibolya sugárzás marad reális 

sugárzás és nem változik a kapszulával együtt imaginárius sugárzássá, mint ahogy az az imaginárius űrhajók esetében történik. Amint az UV 

fényforrásokat kikapcsoljuk a jelenség megszűnik. 

 

A teleportáció működhet bármilyen távolságon. Tárgyakat és élőlényeket teleportálhatunk más bolygókra és naprendszerekbe vagy akár távoli 

galaxisokba is! Viszont az első hagyományos odautat nem spórolhatjuk meg. Ha az űrhajó leszállította a szükséges teleportert már működhet a 

teleportáció is. 
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