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Az ember gyakorta olyan vakon áll a legvilágosabb és
legegyszerûbb dolgok elõtt, mint a bõregér a napfény elõtt.

(Arisztotelész)

A késõbbiek megértéséhez vizsgáljuk meg elõször
Pithagorasz tetraktiszát, amelyet õ az univerzum számá-
nak nevezett. A négyszintes ábrát iskolája udvarán kavi-
csokból rakta ki: az elsõ négy szám, amelyek összege tíz,
a tíz alatti számokat kiadja, az összes többi ezek ismétlése.
Ez az ábra a Kozmosz teljességét magába foglalja. A szám,
a szent tizes (1+2+3+4=10) természetesen minõséget
és nem mennyiséget jelöl (10 = redukálva, azaz
számjegyei összeadásá- val: 1+0=1). Az idõ és
tér minden misztériu- ma, vagyis a terem-
tés és a metafizika az elsõ két szinten
nyugszik, a 7 és a 12 (3+4=7 és
3x4=12) az idõ és a tér min-
denkori fun- damentuma
és struktúrája.

A tetraktisz a három világot is jelképezi:
– A csúcson az isteni hármasság, a keresztény Szenthá-

romság;
– A második a láthatatlan világ, ahonnan a formaalkotó

törvények, a bolygók és csillagok mozgástörvényei
erednek (voltaképpen cirkuláció, mert három pontra
egyetlen kör illeszthetõ);

– A harmadik világ, ahol elõször jelenik meg az anyag. A
négy elem és a négy égtáj.
A három világ az ember alapvetõ hármasságának is

megfelel: test – lélek – szellem (corpus – animus  spiritus).
Olvassuk most a tetraktiszt a keresztény hermetika

értelmében:
– Az elsõ világ (az elsõ két szint) a sarokkõ, örök és te-

remtetlen; a Monád, az Isten, az Egy, az Eszenciák
Eszenciája, a Lét és a Nemlét egysége, a Hímnemû és
a Nõnemû egysége. Mielõtt felfedné magát térben és
idõben, felfedi magát önmagának isteni eszenciaként
láthatatlan fényben, a Diád polarizációjában, ahol a
három még mindig egyet jelent.
A hímnemû pólus : a Logosz, a formák forrása; a Yang;

Purusha. A Teremtõ, az isteni intelligencia a Fiúban, Krisz-
tusban inkarnálódik.

A nõnemû pólus: a Materia Prima, az inspiráció; a
Yin; Prakriti; Sophia. Az isteni energia Máriában inkarnáló-
dik.
– A második világ (a harmadik szint) a világ lelke, teremtett,

láthatatlan és halhatatlan, de nem örök. Az univerzum

formáinak és törvényeinek; az eszméknek és az
archetipusoknak; az idõnek, a számoknak és a ciklu-
soknak (Kronosz) a fundamentuma. Spirituális energia.

– A harmadik világ (negyedik szint) a bibliai teremtés, a
Logosz és a Materia Prima által teremtett, organizált szub-
sztancia. A térben elhelyezett, az idõnek, az elmúlásnak
és a ciklikus újrateremtésnek kitett anyag, degradált
energia.

– Az ötödik szint, a szabad emberi alkotás szintje. A test-
lélek-szellem hármas egységében élõ ember egy lát-
hatatlan, Másik Világ törvényei szerint gondolkodik
és cselekszik, mintha az az õ elveszett része volna és
a legbensõbb reménye az, hogy oda visszatérhessen.

Az 5 az alkímiai, vagyis a valós
teremtés száma. Szimbóluma a
csipkerózsa virága. Mózesnek égõ
csipkebokorban jelenik meg az
Úr, Mária történetében többször
szerepel a csipkebokor szim-
bóluma, a felfelé kötõdés, igazodás
jele. (A öt pont által meghatározott ke-
reszt; az embrionális fejlõdés öt szakasza, az öt emberfaj,
az öt kontinens, stb.) Az ötödik elem, az éter adja az érzé-
kiséget a négy elembõl álló anyagnak.

Paracelsus írja: A mikrokozmosz mindennél erõsebb
jele a pentagram. Pithagorasznál az öt az eget a földdel
összekötõ házasság száma.

Az univerzum felépítése a számok törvényein alapszik. A
teremtett világ hét szintjén lévõ rendszerben minden szint
átmenet a szomszédos két szint között.

Leonardo Fibonacci (1175-1240) a számokra vonatko-
zó õsi tudás egy részét arab forrásokból merítve mentette
át matematikai munkáiban. Hagyatékát Luca Pacioli di
Borgo fejlesztette tovább 1504-ben Leonardo da Vinci által
illusztrált mûvében, a De Divine Proportione-ban. Fibo-
nacci harmonikus számsora vezet el az isteni arányosság-
hoz, az aranymetszéshez, a Φ-hez. A számsor újabb tagjai
az elõzõ kettõ összeadásával jönnek létre: 1+1=2, 1+2=3,
2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 21, 34, 55, 89, stb. A sorban a
szomszédos számok aránya a dimenziók szimbolikájához
vezet:

I. 1/1=1        önmaga az Egy
II. 2/1=2 az univerzum polaritásának szimbóluma
III. 3/2=1,5     a háromdimenziós tér szimbóluma
IV. 5/3=1,666 a végtelen tér és idõ szimbóluma
V. 8/5=1,6
VI. 13/8=1,62
VII. 21/13=1,615
VIII. 34/21=1,619
IX. 55/34=1,617
X. 89/55=1,618 ennek redukciója: 1+6+1+8=16=1+6=7

A tizedik lépéstõl kezdve a három elsõ tizedesjegy
változatlan, a továbbiakkal  pedig felváltva kétoldalról
fokozatosan közelednek az új értékek az aranymetszés
értékéhez.

Somlósi Lajos

BEVEZETÉS AZ ÉPÍTÉSZET-
ÉS GEOBIOLÓGIÁBA
– A természetes építészet alapjai –
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A kozmosz, az ásványvilág, a növényvilág, az állatvi-
lág és az ember is a számok ilyen törvényszerûségein épül
fel. A mikrokozmosztól a makrokozmoszig, a DNS-tõl a
naprendszerekig így mûködik a harmónia. Csak a leg-
utóbbi évszázadok embere rúgta fel az isteni törvényeket,
miközben saját törvényeire hivatkozott. A harmónia hiá-
nyának egyik legnyilvánvalóbb példája, a második világ-
háború óta az emberiség ellen elkövetett bûnök egyik
legsúlyosabbika a lakótelep-építés. Ha szemet hunynánk
is az építési hely kiválasztása, a tájolás, az anyaghasználat
negatívumai felett, akkor is ott marad a harmónia hiánya.
A diszharmónia óhatatlanul a lakók és a környezet lassú
leépüléséhez vezet a kozmikus és a földsugárzások termé-
szetes hullámhosszainak és minõségének káros módosítá-
sával. Egy szemléletes példával: olyan ez, mintha a rádiót
két állomás hullámhossza közé állítanánk be és annak
sistergését hallgatánk évtizedekig.

Az emberi lét minõsége a kozmikus (C) és a földsugár-
zás (T) arányától függ. Ezt az életet fenntartó vibrációt
vagy rezonanciát a kozmoszból a hidrogén, a földközeli
szférákban az ember testének is túlnyomó tömegét adó
víz molekulájában megkötött két hidrogén hordozza. Ez
az információ akkor hívható elõ az életet adó vízbõl, ha a
két hidrogénatom kötése az oxigénhez egymással 108 fo-
kos szöget zár be. A 108 fok (a természetes szerkesztéssel,
vagyis körzõvel elõállítható) ötszög szöge! Gondoljunk
Paracelsus fent idézett mondatára vagy a csipkerózsa virá-
gára! Az ember torokcsakrája és a vállak mellsõ részén
elhelyezkedõ két mellékcsakra is 108 fokos szöget zár
be. A torokcsakra az ötödik csakra, a vízszintes és függõ-
leges irányú kommunikáció energiaközpontja. Ha a két

hidrogénatom által bezárt szög a 108
foknál kisebb vagy nagyobb,
akkor az életé helyett betegsé-
gek vagy a halál információját
hordozza. Ennek a szögnek a

változásait a tudományos világ is
Mikiegér-effektusnak hívja (a három

fekete kör egymáshoz való viszo-
nyáról: Miki fülel, vagy füleit lógatja).

A mûvészettörténet több nagy alkotása a meghatározott
helyzetû három kör kompoziciójára épül (Tizian: Sírbatétel,
Van Eyck: Turbános férfi, El Greco: A Szûz megkoronázása,
stb). A huszadik század beavatott mesterei közül (ilyen
nagyon kevés van) Marcel Duchamp 12 évvel Disney Miki

egerének születése elõtt a
Moules Maliques mintá-
jára kijelentette: All is
Mickey Mouse és híres raj-
za, a kottapapíron bicikli-
zõ figura (Avoir l’apprenti
dans le soleil – Birtokolni
az inast a Napban) épp-
úgy körök viszonyára
épül, mint életmûvének
számos darabja a Csoko-
ládémalomtól a Nagy
üvegig.

Visszatérve a kozmikus és földsugárzás néha talányos
egyensúlyához, megállapíthatunk néhány meglepõ dolgot:
– a kétféle sugárzás egymáshoz viszonyított természetes

aránya C/T=13/8=1,62=Φ. A negyedik energiaköz-
pont, a szívcsakra magasságának egy másik aranymet-
széses arány felel meg, az 1,538, ami redukcióval:
1+5+3+8=17=1+7

– A C/T arány a Föld magasrendû, szakrális helyein a
mérések szerint meglepetésszerûen közel azonos
értéket, vagy ehhez közeli minõséget ad (9/9, 6/6, 4/
4, 4/3, 7/8 stb).
A kozmosz és a föld közötti harmonikus viszony csak

a sugárzások megfelelõ aránya mellett állhat fenn, csak
az ezt biztosító építészet lehet organikus, egyébként a
mesterséges környezet a benne élõ ember dezorganizá-
ciójához, elkorcsosulásához, az életenergiák degeneráló-
dásához vezet.

A felnõtt ember testi felépítésére az 1/7
arány jellemzõ, a kiegyensúlyozott

léthez szükséges ennek az
aránynak a figyelembe-
vétele. A rendelkezésre
álló táplálékok között a
gabonafélék felelnek
meg a legjobban ennek
az elvárásnak, az ásvá-
nyi anyagok és a fehér-
je, illetve a fehérje és a
szénhidrát tar ta lom
egymáshoz viszonyí-
tott aránya a gabonafé-

lék esetében 1/7 körül van, ezek az arányok az állati ere-
detû táplálékok esetében ettõl teljesen eltérnek.

A természetes vagy organikus
építészet kulcsa az ember ke-
zében van. Ezzel a kulccsal
lehetõsége van megnyitni
a makrokozmosz és a
mikrokozmosz rejtélyeit.
A kézben rejtõzõ kulcs
szimbolikájával évszáza-
dokon át éltek a beavatott
építõmesterek. Ezt a tudást a
mester alázattal és tisztelettel
adta át az arra rászolgált tanít-
ványnak. A kulcs szimboli-
kus ábrája a legfontosabb
arányokat rögzíti. A négyze-
tekre osztott téglalap Fibo-
nacci számsorából a 13/8=Φ
aranymetszésnek felel meg.
Az ezt körülölelõ kettõs spirál a földi
(centrifugális) és égi (centripetális) energiát jelöli. A két
szélsõ téglalap egybevágó, de oppozícióban, illetve pola-
ritáskülönbségben van, ezt az ellentétes csavarodású spi-
rál, valamint a kulcs tolla jelzi. A négyzetek szélsõ téglala-
pokon belüli hármas rendje (3–5–8) az építés egész méret-
rendjét, a részméretek arányait megszabja.
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A valóság megközelítõ leírásához szükséges a racionális
logika és a vele koherenciában lévõ relatív mezõk egy-
másra vetítése a lét és a teremtett világ múltjának és érzé-
kenységének figyelembevételével. Ez a modern geobio-
lógia alapja. Itt kell felidéznünk a szakirodalomban német-
nek ismert, magyar származású Robert Endrõs életmûvét,
aki az õsi tudást korunk igényei és lehetõségei szerint
egészítette ki. Fõ mûve Die Strahlung der Erde und ihre
Wirkung auf das Leben (A földsugárzás és hatása az életre)
címen jelent meg a Paffrath kiadónál, majd franciául (Le
rayonnement de la Terre et son influence sur la vie) az
Edition du Signal kiadónál. Biofizikai szempontból vilá-
gos, áttekinthetõ, racionális magyarázatait a hivatalos
tudomány évtizedeken át elutasította. A biofizika számára
a látható és nam látható világ, az én és a kozmosz közötti
kapcsolat nem lehet más, mint mérhetõ sugárzás és rezo-
nancia. Ez a komplex sugárzás egyértelmûen hat az érzé-
kekre, a tudatalattira és az „infra-tudatra”, azaz a génekben
kódolt örökségre. A kozmikus sugárzás számunkra fontos
részének akadálytalanul kell behatolnia az anyagba, a föld
mélyébe és mi sötétségünkbe is. Ezek a sugárzások vi-
szonylag könnyen meghatározhatók, mert az atmoszféra
három hullámhossz-tartományt enged át az elektro-mag-
netikus spektrumból. A kozmo-tellurikus sugárzás (a koz-
mikus sugárzás és a szekunder fény által gerjesztett földsu-
gárzás) elsõ tartománya a látható fény hullámsávja, ami
az ibolyától (0,38 mikron) a vörösig (0,75 mikron) terjed.
A második az infravörös tartományon belüli spektrum (6-

60 mikron). A harmadik a mikrohullámok tartománya (2-
3 centimétertõl 2-3 méterig). A hullámhosszak lapzárta
után érkezett táblázatát lásd a 39.
oldalon.

A földkéregbe legköny-
nyebben az úgynevezett föld-
hangok hullámhosszúságá-
val rendelkezõ sugarak(2-
3 centimétertõl 100 cm-ig)
hatolnak be. Ezek a fény-
szerûen viselkedõ mikro-
hullámok csak a radar
(1943) és a drótnélküli te-
lefon (1960) kifejlesztésével
párhuzamosan kerültek a tudományos vizsgálódás látó-
mezejébe, ma pedig már jóformán minden háztartásban,
van mikrohullámú sütõ ami 2,45 GHz-en (~20 centiméte-
res hullámhosszon) mûködik. Endrõs mérései és megálla-
pításai éppen a 0,6-6 GHz, vagyis az 5 és 50 centiméter
közé esõ hullámhosszakra vonatkoznak.

A szekunder fény a földkéregbe hatoló kozmikus su-
gárzás és vibráció által kiváltott reflexsugárzás, amit a föld-
kéreg ásványainak kristályszerkezete és a földalatti víz-
mozgások befolyásolnak. Ezeknek a tellurikus (föld alól
feltörõ) erõknek a minõsége függ a bolygóállásoktól és
napmûködéstõl befolyásolt kozmikus sugárzástól; a Föld
idegáramainak (mágneses mezõinek) formájától és inten-
zitásától, a földalatti vízmozgások formáitól, a víz minõsé-
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gétõl és tisztaságától; a vízfolyások feletti rétegek ásványi
összetételétõl; a vízfolyások felett épített szerkezetek
anyagaitól és méreteitõl; az elektromágneses és mechani-
kus szennyezõdésektõl.

A példa kedvéért ve-
gyünk egy többszintes,
vasbeton födémekkel
épített házat és figyel-
jük meg a mûszerekkel
jól mérhetõ fizikai hatá-
sok alakulását! Az
e l e k t r o m á g n e s e s
földsugárzást felerõsíti

minden födém Faraday-hálóként mûködõ vasa-
lása. A káros, 0,85-1 cm közötti hullámhosszú rezgések eme-
letrõl emeletre erõsödnek, ugyanakkor a 11,5 cm körüli hasz-
nos sugárzás mértéke fokozatosan csökken. Az ötödik
emeleti, aszfaltszigetelésû vasbeton felett a hasznos földsu-
gárzás mértéke a földfelszíni 100 százalékhoz képest 5
százalékra csökken.

A Föld, mint egy óriási kondenzátor, magjával, kérgé-
vel és mozgásával számunkra elképzelhetetlen erõket ak-
tivizál és harmonizál. A földfelszín mágneses hálózatai
közül a legismertebb, a Hartmann-háló; felfedezõjének
álláspontja szerint ennek az elképzelhetetlenül nagy kon-
denzátornak maga a Föld a negatív, a kozmosz a pozitív
pólusa. A kettõ együtt hoz létre egy állandó mágneses
mezõt és egy elektromos grádienst, feszültségkülönbsé-
get, amelynek a mértéke 100-150 Volt/méter. Ez az elektro-
mos grádiens az ember élettani folyamatainak jelentõs
eleme. A földön mezítláb álló emberen eszerint 100-150
Volt/méter, azaz nagyjából öszesen 170-220 V halad át a
feje búbjáig az idõjárástól függõ mértékben. Amikor az
ember fekszik, illetve alszik, az élettani funkciók „elektro-
mosan” is pihenõ helyzetben vannak. Ezért nagyon fontos
a hálószoba és az ágy elhelyezése és minõsége. Pihenésrõl
szó sem lehet, csak – az egyéntõl függõ lassú vagy meg-
hökkentõen gyors – leépülésrõl 20-30 GHz frekvenciájú
hálószobában vagy épületben.

A Földsugárzás frekvenciaspektruma 3-30 Herz között
van, ezért egyértelmû, közvetlen kapcsolatban van az agyi
elektromos folyamatokkal: β-sugárzás (10-14 Hz, ébren-
létben), α -sugárzás (7-10 Hz, a tudatos és tudatalatti kom-
munikációban), γ−sugárzás (4-7 Hz, alvó állapotban), δ−
sugárzás (3 Hz, mély álomban). A 7 Hz-es frekvencia szin-
kronizálja a Föld és a kozmosz, valamint a jobb és bal
agyfélteke közötti kommunikációt. Az 5 Hz-es frekvencia
a növényvilág, a 3 Hz-es pedig az ásványvilág vibrációs
rendszerével van kapcsolatban. A kozmosszal harmóniát
teremtõ, kódolt információt hordozó elektromos mecha-
nizmus teljesen figyelmen kívül hagyták, amikor kifejlesz-
tették napjaink elektromágneses technikáit, amelyek kö-
rülvesznek bennünket és a természetes életmódot fokoza-
tosan és rendszeresen rombolják.

Európában a hálózati elektromos áram 220 voltos és
50 Hz frekvenciájú. Vagyis valójában 220x1,414=311 V
egy irányban, két irányban összesen 622 V feszültségrõl
van szó a természetes 100 V helyett. A mesterséges, ben-
nünket mindenütt körülvevõ feszültség tehát hatszorosa

a természetes értéknek. Az élet alapfunkciói a 3-5-7 Hz
frekvencián zajlanak. Az 50 Hz az 5 egész számú több-
szöröse, a folyadék rezonancia természetes 5 Hz-es értéké-
vel rezonanciába kerül, annak fázisait eltéríti (víz, vér, nyi-
rok, egyéb testnedvek). Az amerikai 60 Hz a természetes
3 Hz-es értéket befolyásolja, az ásványvilág fázisait torzítja
el (csontrendszer).

A Földön a geomagnetikus rendszer szállítja és osztja
el a természetes energiát. A Föld energiarendszere érzé-
keny organizáció a kis- és nagysûrûségû információk kö-
zött. A hálós energiarendszereknek két jellemzõ csoport-
juk van kétfajta információ hordozására.

1. A globális hálórendszerek, mint amilyen a Hart-
mann-háló is. A civilizációs befolyások miatt eredeti, a
természettel szinkronban lévõ állapota gyakorlatilag meg-
szûnt, energiája stagnál, vagy oppozícióba kényszerül. A
Hartmann-háló meridiánjainak, „vonalainak” szélessége
21 centiméter, ami megegyezik a hidrogén hullámhosszá-
val. A hidrogén által hordozott információ a megzavart
hálórendszerekbôl nem vehetô fel.

2. A szakrális hálórendszerek a napfelkeltével fixálód-
nak és aktiválódnak, mert a Nap a legfõbb energia-infor-
mációs generátoruk. A szakrális hálók bolygónk szellemi
energia-információit közvetítik. Az általuk hordozott szel-
lemi energia a kozmikus fejlõdés szerves része, amelynek
átadását a civilizációs károk súlyosan zavarják.

Javasolok egy egyszerû gyakorlatot, amellyel minden-
ki ellenõrizheti, hogy milyen mértékben vagyunk elzárva
élettani mûködésünk természetes kozmikus szinkronizá-
ciójától. A kísérlet Schumann német  kutató húsz éve folyó
vizsgálatain alapul, amelyek az atmoszféra felõl érkezõ
sugárzások hatásaira irányulnak. Álljunk kissé szétvetett
lábakkal úgy, hogy két kezünket tenyérrel felfelé fordítva
kissé behajlított könyökkel lazán magunk elé tartjuk.
Próbáljuk csukott szemmel testileg és lelkileg minél job-
ban ellazítani magunkat, szabaduljunk meg a terhes és
parazita gondolatoktól. Figyeljük meg a testünkben ke-
letkezõ ritmust, valóban el tudunk-e lazulni, vagy növek-
szik-e bennünk a feszültség? Figyeljük meg kezünk visel-
kedését, a harmadik csakra, a napfonat vonzásába kerül-
nek-e, vagyis a mellünk felé fordul a tenyerünk, vagy
ellenkezõleg, az alkar és a kezek ritmikus mozgásba kez-
denek? Ha a hely, ahol állunk, a természetes sugárzások
árnyékába esik, zárva van, akkor a kezek önkéntelenül
a napfonatra záródnak, ha a hely nyitott, akkor a kezek
rezgése a Schumann rezonancia jelenlétét jelzi. Ilyen he-
lyet már a természetben is alig találunk, az élet természetes
energiamezõirõl csak a kivételes, magasrendû helyeken
szerezhetünk pozitív tapasztalatot.

(A szerkesztôségnek nem állt módjában és szándé-
kában a cikkben hivatkozott számszerû értékek ellen-

ôrzése, ahogy a megszokottól eltérô módon és összefüg-
gésekben alkalmazott kifejezéseknek a tudományos

szakirodalom szóhasználatával való összehangolása
sem. Bízunk benne, hogy az eredeti szöveg helyenként

elkerülhetetlennek bizonyult megkurtítása nem
csonkította a mondanivalót.)


