
1. számú melléklet,  

                                 
   Dogmatikusnézetű fizikusok számára nem ajánlott értekezés! 

         Összeállította, Novák Péter másként gondolkodó 

  Arisztotelész szerint a semmi nem létezik, mert a természet 
irtózik az ürességtől. Logikája alapján a semmi, és a valami között 
antagonisztikus az ellentmondás, ezért a semmi nem létezhet a 
természetben, az csupán egy agyszülemény, egy ember alkotta fikció.  
 

  Einstein úgy vélte, a fény szabadon terjed a vákuumban, ezért 
a fény fotonját nem közvetíti semmi, mégis képes hullámként terjedni. A 
dogmatikus fizikusok szerint, a kvantumfizika, a mikro méretek világa, a 
bizonytalanságok birodalma. Egy olyan világ, ahol soha sem lehetünk 
biztosak abban, mi fog történni, mert a természet is a határozatlanság 
elvén szerveződik. A bizonytalanság abból ered, hogy a vákuum teljesen 
üres. Az üres térben, az események esetlegesek, ugyan úgy, mint a 
köznapi értelemben vett határozatlanság esetén, amikor is nehezen tudunk 
dönteni bizonyos kérdésekben. A dogmatikus fizikusok szerint az üres 
térből előugrik egy részecske, mert az ürességben van valami pezsgés, 
afféle dinamikus tánc, amiben a részecske, antirészecske párok energiát 
kölcsönöznek a vákuumtól, majd megsemmisülnek, mikor visszaadják. A 
vákuumtérből, a semmiből, jön létre valami, ami már mérhető, és ezért 
értelmezhető. Felvetődött, hogy a vákuumból anyagi részecske szökken 
elő, majd találkozik egy antianyag részecskével, és kölcsönösen 
megsemmisítik egymást. Paul Dirac vetette fel az anyag -antianyag párok 
értelmezését, bár anti-anyagot még sehol sem sikerült észlelni az 
univerzumban.  

                                  
 



 Az univerzum 5%-átalkotja a megfigyelhető anyag, a többi sötét anyag, és 
sötét energia. A dogmatikus fizikusok szerint a sötét energia erős anti-
gravitációs hatása okozza a gyorsulva táguló univerzum felfúvódását.  
De mi van akkor, ha  tévednek, és nem volt Ősrobbanás! 

                                        
 
 Az univerzum nem tágul, a vörös eltolódást a galaxisok gravitációs 
lencsehatása okozza, amit jelenleg nem tudjuk helyesen értelmezni?    
A teremtés misztériuma az egy istenhitből, eredeztetett, kezdetben volt a 
semmi, és a „nagy organizátor”, a külső közreműködő létrehozta a 
világmindenséget. A zsidó-keresztény kultúrkörben azért terjedt el az 
Ősrobbanás elmélet, mert a hit megalapozta a hipotézist, a tudomány meg 
kritikátlanul elfogadta. 
 

 Kurt Gödel, matematikus, Isten létezését, mint egy matematikai 
tételt próbálta bizonyítani. A teremtéssel kapcsolatos axiómákat 
fogalmazott meg, amik ésszerűnek tűnnek, de önkényesek, és mivel nem 
tartalmaznak belső, rejtett ellentmondásokat, mint belső 
ellentmondásoktól mentes, téves végkövetkeztetésként jutott el a 
Teremtő, vagy Isten létének igazolásáig.  
 
 *Isten a legfőbb lény. 
 *A lény, a gondolatainkban és a valóságban is létezik. 
* Nagyobb, mint a lény, aki csak az elménkben létezik. 
*Ha Isten csak az elménkben létezik, akkor el tudunk képzelni egy magasabb lényt, aki a 
valóságban létezik. 
*Mivel nem tudunk elképzelni egy Istennél nagyobb lényt, ebből arra a megállapításra juthatunk, 
hogy Isten valóban létezik, (Gödel). 
 
Gödel, a zsidó-keresztény kultúrkörben szocializálódott, eleve kizárta, 
hogy esetleg több Isten is létezhet, ezért önkényesen megfogalmazott 
axiómái közt ugyan nem volt belső ellentmondás, de ez még nem 
biztosította a végkövetkeztetésének igazságát, Isten, mint egyetlen 
teremtő kizárólagosságát. Gödel abban tévedett, hogy eleve kizárta azt a 
teóriát, hogy amit egy Isten képes létrehozni, arra több Isten is képes. 
Gödel, és Stephen Hawking, tévedése is hozzájárult az ősrobbanás elmélet 
téves hipotézisének kanonizálásához. Ma már csak a másként 
gondolkodók engedhetik meg maguknak azt az intellektuális kalandot, 



hogy kétségbe merjék vonni a Hawking féle végtelen potenciál, vagy a 
Gödel féle egyistenhitre alapozott ősrobbanásból levezetett 
teremtéselméleti hipotézist. A több istenhit vagy politeizmus az ókori 
görögöktől eredő asztrális-kozmikus jelenségek több síkú értelmezéséből, 
logikai megközelítéséből jött létre. A görög mitológia, és bölcselet szerint 
minden dolognak, természeti jelenségnek megvan a saját Istene. Az 
istenek halhatatlanok, ezért a tevékenységüket örökké végzik, annak 
nincsen kezdete, és vége. A görög bölcselet törekedett az eltérő, vagy 
ellentmondó nézetek harmonizálására, ezért fogadta el a több istenhitet.  
Az ókori hellének teremtésről alkotott misztériumát a modernkori 
szinkretizmus hívei képviselik, élükön Andrej Szaharovval. Merőbe új 
nézeteik, az összeegyeztetésére irányuló törekvéseik ellenére, számtalan 
konfliktushoz vezettek a dogmatikus tudományfelfogás képviselőivel. 
Szerény értekezésemben megkísérlem az egymásnak ellentmondó  
elméletek ütköztetésével, értelmezni a teremtéselmélet körüli totális 
zűrzavart, ha ez mégsem sikerülne, gondoljanak arra, hogy a CERN -benn 
évek óta kilencezer fizikus, 10 milliárd Eurót költött el már e téma 
kutatására, és még ma is bizonytalan minden kijelentés amit az „Isteni 
részecskéről” közre adtak. Még mindig csak feltételezett részecske a 
Higgs-bozon, pedig már majdnem odaítélték érte a Nobel díjat.    
 

  
 
A CERN-benn a legfőbb kérdés, mekkora a higgs részecske tömege? 
A Higgs-részecske becsült tömege 125,6GeV. A protonok tömege 0,938 
GeV. Minél kisebb egy részecske annál nehezebb detektálni. Egy bizonyos 
mérethatáron túl, már maga a mérés is befolyásolja az eredményt, ezért 
olyan nehéz az „Isteni részecske” kimutatása. Matematikai logikával a 
semmi nem értelmezhető, mert a nulla, nem azonos a semmivel. 
Brahmagupta, indiai matematikus és csillagász próbálta először a 
matematika révén értelmezni a semmit. A semmi azóta is egy misztikus 
fogalom, a teremtés kelléke. Isten a semmiből létrehozott valamit, ami az 
ember számára felfoghatatlan. Ugyan olyan misztikus fogalom a minden.  
                                  

                                   
Tehát a valami, a semmi, és a minden között már értelmezhető, kézzel 
fogható, megmérhető, és megszámolható. Ha ezen alaposabban 



elgondolkodunk, könnyen beláthatjuk, miért olyan nehéz kimutatni az 
„Isteni részecskét”. A semmi fogalma, csak dimenzió nélküli állapotként 
értelmezhető, a minden ellentéteként, ahol már a térnek szerepe van. A 
valami, viszont csak a négydimenziós világban kap értelmet. Minden 
részecske pozíciója három térvektor által behatárolt, egységnyi időben 
lezajló változásként értelmezhető.  Ezt ismerte fel Andrej Szaharov fizikus, 
az Orosz hidrogén- bomba kifejlesztője, mikor a nagyenergiájú robbanások 
térelméleti alapjait kutatta. Szaharov négydimenziós, dinamikusan változó 
homogén gravitációs hullámtere, hat virtuális részecskéből jön létre, tehát 
nem a semmiből keletkezik, ezért nem képes befogadni a zsidó-keresztény 
kultúrkörben szocializálódott szkeptikus tudományos világ. Kínában, vagy 
Indiában, a fizikusok nem fogadják el az Ősrobbanásból levezetett téves 
teremtéselméleti hipotézist. Számukra a gyorsulva táguló világegyetem is 
egy gravitációs lencsehatás okozta optikai csalódás káprázata. Az európai 
fizikusok évek óta, minden anyagi, és szellemi erőforrását egy olyan 
felesleges kísérletsorozatba ölik bele, aminek az értelmetlenségéről 
Szaharov már huszonöt évvel ezelőtt kijelentette, (protonok ütköztetésével 
nem hozható létre az „Isten részecske”, mert az a galaxisok központjában 
keletkezik, a fekete lyukból árad szét.)      
 

 Szaharov szerint minden elemi részecskének van tömege, 
tehát a tér nem lehet üres, mert a semmi nem képes kölcsön hatni 
valamivel. Az elemi, dinamikusan változó, négydimenziós homogén 
gravitációs hullámtér, rendelkezik három irányvektorral, egy idő, és egy 
energiaszint állapottal, ez a virtuális részecske.   
 

 
Andrej Szaharov szerint, az univerzum nem tágul, és nem is zsugorodik, 
mivel egy végtelen nagy, de önmagában zárt, tér, idő, anyag, és energia 
hiper-struktúra, amelyben galaxis formációjú szuper-struktúrákban 
rendeződik az általunk észlelt mindenség. A végtelen nagy, de önmagába 
zárt hiperstruktúrában, állandóan változnak a szuper-struktúrák által 
alkotott, tér, idő, anyag, és  energia szintek. A galaxisok, anyag, és energia 
készlete, egy gravitációs energia centrum körül keringenek, amelyet a 
csillagászok fekete lyukként észlelnek. A fekete lyukban, két nagytömegű 



neutron csillag pörög saját, és közös forgástengelyük mentén. 
Beszippantva környezetük anyagi természetű térstruktúráit, amelyet aztán 
energiaként kifújnak közös forgástengelyük mentén. 
 

                           
 
A mi galaxisunkba más a tér, az idő, az anyag, és az energia fogalma, mint 
a többi galaxisban. Ezért el lehet felejteni minden olyan térelméleti 
hipotézist, amely az Ősrobbanás elméletből lett levezetve! 
 

           
 
Szaharov szerint, az anyag, nem más, mint három állóhullám burokba zárt 
energia halmaz. Egy külső mágneses, egy középső mikro-gravitációs, és 
egy belső elektrosztatikus burokhullám rendszer alkotja az elemi anyagi 
természetű térstruktúrát. Ha a három burokhullám felhasad, a benne tárolt 
energia szétsugárzódik a galaxisban.   
 

                                     
Mindezek alapján, újra kell értelmeznünk jó néhány közmegegyezésen 
alapuló, kísérletekkel bizonyított fizikai alapfogalmat!  
 



 
Az anyagi természetű térstruktúrák kölcsönhatásainál a három 
burokhullám együtthat. Ezért a proton, és a neutron közötti magerő, nem 
más, mint a mikro-gravitációs kölcsönhatás. 
 
A „semmi kutatása projekt” nem kap semmilyen anyagi támogatást. Nem 
készülök önálló tudományos értekezés benyújtására, ennek ellenére, a 
tudományos haladás érdekébe saját részecskekutatásokat folytatom 
szerény laboratóriumi körülmények között. Amennyiben a kísérleteket 
siker koronázná, további értekezésben számolok be az elért 
eredményekről.   
 
 
                                       
                                       


