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Notă

Găurile Negre funcționează ca și agenți de reciclare 
în Univers, iar materiile cosmice pe care ele le atrag 
sunt eventual redistribuite altor corpuri cerești. Ele 
apar ca fiind negre deoarece sunt formate din 
coliziunea plasmelor câmpurilor magnetice pasive 
care nu interacționează suficient de puternic pentru a 
crea lumină vizibilă. Datorită rotației rapide, materiile 
absorbite de gaura neagră obțin intensitatea 
câmpului materiei principale, și formează o stea

principală. Eventual, forța ei gravitațională intensă 
slăbește, iar conținutul acesteia începe să scape sub 
formă de raze cosmice și alte particule. Deși ea 
poate dura mii de ani, această fază este in esență 
una temporară iar câmpurile magnetice originale, 
încet se îndepărtează și se separă. Un proces similar 
are loc cu plasmele de suprafață ale Soarelui, creând 
pete negre temporare, atunci când polaritatea 
Soarelui se inversează.

Rezumat

Versiunea originală a acestui articol, care explică cum sunt create găurile negre și cum prin acestea se scurg materii și raze în 
mediul universului, a fost trimis pentru evaluare științifică (peer review) și publicare Societății Astronomice Regale a Regatului 
Unit din Londra în Aprilie 2004. După trei luni autorul a primit o scrisoare în data de 08.07.2004 (Fig. 30) de la Societate, datată 
în 07.07.2004 că acest articol nu va fi publicat și va fi păstrat în biblioteca Societății.

Suficient de interesant este că în aceiași zi, pe 08.07.2004 (verificați ziarele) D-ul. Steven Hawking, eminentul savant al 
Găurilor Negre și expert în acest domeniu al științei, anunța că după 30 de ani, și-a schimbat modul de gândire și consideră că 
într-adevăr din Găurile Negre se scurg raze și a anunțat aceasta o lună mai târziu într-o conferință în Dublin (verificați ziarele).
Ne-am întrebat ani de zile de această coincidență, data scrisorii de la Institut și data anunțului precum și de schimbarea de 
viziune a savantului!

Acesta este motivul pentru care Fundația Keshe nu crede în scandalurile și procesele metodei de evaluare științifică (peer 
review), și preferă să-și publice articolele științifice și cărțile pe propriul website, pentru ca cititorii să facă evaluarea acestei noi 
cunoașteri. Deoarece prin acest proces cunoașterea este trecută la prima mână publicului și în unele cazuri în timp de câteva 
ore de la descoperire, și nu așteaptă luni sau ani de zile până când există spațiu în unele jurnale ca să poată fi publicată. 
Fundația Keshe crede cu tărie “că dacă un om a atins vârsta maturității și inteligența de a putea citi, atunci el poate investiga și 
gândi independent corectitudinea cunoașterii pe care o primește, conform cu propriul lui nivel de inteligență”, cu excepția 
cazului în care este un inocent și atunci trebuie să accepte sistemul de control forțat al metodei peer review care să-i spună ce 
să gândească, deoarece această metodă poate se poate potrivi propriului interes ale celui ce o execută, sau a organizației 
care-l sprijină financiar, sau a națiunii care l-a promovat pentru propriile ei scopuri clandestine, deoarece am văzut același 
proces al controlului prin metode de peer review în diferite ocazii și în diferite țări din întreaga lume. O copie a scrisorii de la 
Institutul Regal al Societății Astronomice este inclusă la finalul acestui capitol pentru referințe ulterioare (Fig. 30).
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Găurile Negre sunt create ca rezultat al unei 
secvențe naturale de evenimente în Univers, iar 
existența acestora în galaxii și în Univers este un 
eveniment normal, așa cum este și apariția petelor 
negre la suprafața Soarelui. Găurile Negre sunt

simplu, o creație sau un rezultat al interacțiunii 
naturale dintre două sau mai multe mafs, câmpuri 
magnetice pasive și materii, aflate în mișcare în 
cadrul oricărei entități de câmpuri magnetice 
plasmatice dinamice din Univers. (Fig. 27).

Ipoteze

Discuție
Pentru prima dată în acest articol, se va explica cum 
sunt create fizic Găurile Negre, și în această 
dezvăluire vor fi explicate:

1) Condițiile naturale în care este creat acest
obiect fizic univers.
2) Cum apare acest cu masă ca un punct negru în
galaxie.
3) Care este scopul existenței lui în univers.
4) Exemple paralele de Găuri Negre din sistemul
nostru solar.
5) Utilizarea acestui fenomen de către Om pentru
a-i permite călătoria în spațiu.

Când se înțelege complet conceptul creării galaxiilor, 
a stelelor, a planetelor și a plasmelor atunci se va 
putea înțelege crearea și existența Găurilor Negre în 
univers la diferitele lui scări dimensionale, deoarece 
crearea acestor entități în univers, toate urmează 
același principiu.

Când se înțelege principiul fundamental că galaxiilor, 
sistemelor solare și planetelor li se dă masa și 
energia lor internă în momentul nașterii lor în univers, 
astfel încât ele nu pot crea de unele singure masă și 
energie nouă adițională, atunci se înțelege că 
Galaxiile pot doar recicla ceea ce le-a fost dat la 
începutul vieții lor, pentru a crea diferite obiecte cum 
sunt stelele și planetele din ele însele. În termeni 
universali, ele au o masă și energie finită disponibilă 
lor și nimic mai mult. Dar în același timp ca parte a 
imaginii de ansamblu, galaxiile trebuie să urmeze 
legile universale ale fizicii. În consecință, toate 
galaxiile urmează aceleași reguli și la fel face și 
conținutul lor fizic, adică sistemele solare și atomii din 
ele.

O Gaură Neagră este creată în principal și doar într-o 
singură condiție în univers, și ca consecință a altor 
acțiuni din galaxie. Ele nu sunt create ca un act 
deliberat și ca un plan predeterminat în și de către 
galaxie. Dar în felul lor, ele aduc o enormă contribuție 
în verificarea materiilor din mediul lor înconjurător, pe 
durata relativ scurtei lor vieți.

În același timp, ele redistribuie materiale proaspete 
în galaxie pe durata ciclului lor de existență. 
Aceasta este realizată prin și ca și consecință a 
faptului că acestea reprezintă sursa pentru crearea 
razelor cosmice în galaxiile lor, fiind foarte 
asemănătoare sistemelor de producere a 
fertilizatorilor naturali ai galaxiilor. Vechile materii 
își dau propria energie într-un mod indirect, pentru 
existența altor planete, pentru a le menține 
sănătoase și pentru a fi alimentate de către 
galaxiile lor.

Găurile Negre din univers nu sunt nimic altceva 
decât centre de colectare și reciclare a deșeurilor 
cosmice de diferite mărimi, acestea fiind de la 
meteoriți giganți la praf cosmic.

Deoarece Gaura Neagră se mărește iar forțele ei 
gravitaționale se extind, Gaura Neagră devine un 
prădător al părții de galaxie respectivă. Ele devin 
vaste mașini de consum ale deșeurilor, stelelor și 
planetelor, iar asta este exact ceea ce este de 
așteptat de la ele.
 
Gaura Neagră este original creată total de șansă. 
Nu există modele în crearea acestora. Ele sunt 
simplu o creație sau un rezultat al interacțiunii 
naturale dintre două sau mai multe câmpuri 
magnetice pasive sau materii aflate în mișcare în 
galaxie sau în univers.
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Fig. 27: Interacțiunea a două câmpuri energetice plasmatice 
creează efectul unei Găuri Negre. 
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Crearea Găurii Negre
Pentru a explica conceptul de creare a Găurilor 
Negre, în acest articol ne vom baza și vom utiliza 
fenomene familiare și normale. Apoi vom creiona o 
paralelă a tipurilor de incidente care duc la crearea 
Găurii Negre, care este la fel în sistemele solare, în 
galaxii și în univers.

Găurile Negre sunt create conform regulilor fizicii 
în galaxii, pentru a colecta și a reaproviziona 
galaxiile cu materiale proaspete și reciclate, 
această reciclare fiind factorul vital în susținerea și 
asigurarea faptului că există noi materiale 
disponibile pentru a porni noi sisteme în interiorul 
galaxiilor, și în același timp să hrănească alte 
planete din galaxie cu materiale proaspete. De 
exemplu Pământul primește câteva mii de tone de 
praf cosmic pe an din sistemul solar printr-o 
metodă similară prin intermediul atmosferei, de la 
Gaura Neagră din galaxie și din univers.

Asemănarea dintre Gaura Neagră și apariția de noi 
materiale în univers și pe Pământ, poate fi 
comparată cu efectul ciocnirii plăcilor tectonice ale 
Pământului, când două surse de materiale solide 
interacționează unele cu altele. Pe termen lung, 
stelele și planetele din galaxie, asemănător plăcilor 
tectonice scufundate ale Pământului, acestea 
devin sura de furnizare a noilor materiale în 
galaxie, similar lavei care devine noi continente 
sau munți pe Pământ.

Să explicăm asta în următorul fel. Plăcile 
continentale și sistemele solare se află întotdeauna 
în mișcare, ele se mișcă încet, dar cu siguranță 
sunt în mișcare. Pe Pământ, atunci când două sau 
mai multe plăci tectonice se mișcă într-o manieră 
aleatorie, peste sute și milioane de ani, la un 
anumit moment ele se întâlnesc, la fel fac și stelele 
și sistemele acestora, cum este sistemul solar și 
altele din galaxia noastră.

Când pe Pământ, două sau mai multe plăci 
continentale ajung împreună, se întâmplă câteva 
lucruri, aceasta se întâmplă de asemenea și în 
galaxii dar sub o formă diferită, în sensul că plăcile 
continentale din galaxii sunt înlocuite de câmpurile 
magnetice ovale sau sferice ale stelelor sau 
sistemelor.

Următorul pas în această procedură este foarte 
familiar pe pământ, deoarece plăcile continentale

și dacă au aceiași putere se ridică în sus creând 
munții în milioane de ani, deoarece aceste plăci se 
împing reciproc și de mișcă în timp ce-și exercită 
puterea una asupra celeilalte, deci mari lanțuri de 
munți sunt creați la suprafața planetei.

Alte lucruri se pot întâmpla de asemenea, dacă 
una din plăcile continentale au o energie mai slabă 
aceasta va aluneca sub cealaltă, devenind pe 
termen lung material în nivelele interioare ale 
planetei, care apoi aceasta devine material de 
bază pentru magma planetei, apoi peste milioane 
de ani această materie din nou apare la suprafața 
Pământului prin erupții vulcanice. Apoi cândva în 
viitor acestea devin de asemenea sursa de materii 
pentru noile continente sau pentru o insulă și așa 
mai departe, datorită erupțiilor vulcanice.

Materialul tras în centrul planetei nu dispare, ci 
doar este momentan ascuns vederii, un scenariu 
paralel având loc în galaxii, atunci când două sau 
mai multe sisteme din galaxie se ating reciproc, 
când se formează în spațiu o zonă în care cele 
două câmpuri magnetice pasive sau entități 
interacționează reciproc. Câmpurile lor magnetice 
pasive se împing reciproc ca și plăcile continentale 
(Fig. 28).

Fig. 28: Plasma câmpurilor magnetice pasive
ce se împing reciproc

Deoarece se află pe o traiectorie de coliziune 
reciprocă și deoarece în același timp forțele 
sistemelor înconjurătoare le împing de asemenea, 
acestea nu permit o altă traiectorie de mișcare ci 
doar cea de coliziune a celor două sisteme aflate 
în mișcare. Apoi, este atins un moment când 
deoarece există materii solide în mișcare în 
ambele sisteme, ele nu au nici o altă șansă ci doar 
să se ciocnească și să interacționeze reciproc. În 
acest proces sunt aruncate dinspre unul spre 
celălalt, bucăți de gunoi interplanetar, fragmente 
de luni, meteoriți și alte bucăți ale acestor două 
sisteme, și toate sunt amestecate și devin 
interblocate între ele în această regiune.

În această zonă și în același timp așa cum cele 
două sisteme de materii fizice sunt împinse și
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aruncate unul spre celălalt, la fel fac mafs și 
câmpurile magnetice pasive care-și exercită 
puterile și de asemenea autoritatea, la fel cum la 
nivel planetar forțele ascunse împing plăcile 
continentale unul în celălalt. Apoi se atinge un 
punct în care aceste câmpuri magnetice de forță 
ale celor două seturi de entități ajung suficient de 
aproape pentru a se anula reciproc și să creeze o 
condiție de echilibru a câmpului magnetic, în care 
forța unui câmp nu poate domina forța celuilalt 
câmp magnetic pasiv, și inevitabil este stabilită o 
zonă fără câmpuri sau cu câmpuri magnetice 
pasive foarte slabe în această regiune din univers. 
Pe durata tuturor acestor procese materialele din 
ambele sisteme încă se acumulează în această 
parte din spațiu. Materialele celor două sistem sunt 
aduse împreună datorită forțelor pure ale 
Câmpurilor Magnetice Pasive ale celor două 
sisteme și a sistemelor înconjurătoare din galaxie.

Chiar și stele însăși în ultimele stadii de dezvoltare 
ale Găurii Negre, pot deveni victime ale Găurii 
Negre, al căror sistem ele însele au fost parțial 
cauza creării lor. În acest punct, noua masă a 
Găurii Negre va fi una mai mare decât a oricărui 
sistem individual care a creat Gaura Neagră în 
prima instanță.

Nu trebuie uitat că aceste mase sunt încă în 
mișcare și se rotesc la viteză foarte mare.

Această nouă masă din centru acesteia realizată 
dina cumularea tuturor celorlalte, creează o forță 
gravitațională foarte mare în interiorul acestei 
regiuni datorită greutății pure a masei care este 
colectată, și în principal aceasta poate deveni mai 
degrabă atracție inerțială decât atracție 
gravitațională a materiei în aceste Găuri Negre.

Conform legilor fizicii, se știe că singurul motiv 
pentru care stelele strălucesc sau razele cosmice 
strălucesc îl reprezintă fenomenul de mișcare a 
particulelor încărcate ce trec printr-un câmp 
magnetic. În această regiune câmpurile magnetice 
sunt foarte slabe, acesteia lipsindu-i componenta 
principală care le poate face să strălucească sau 
să fie strălucitoare, această componentă fiind 
câmpurile câmpul magnetic pasiv din această 
regiune, datorită echilibrului și / sau a anulării celor 
două câmpuri magnetice de forță ale celor două 
sisteme.

Sau pentru un timp, datorită mișcării celor două 
câmpuri magnetice ale sistemelor ce 
interacționează, în unele părți nu există sau există 
foarte puține câmpuri magnetice, și chiar dacă 
există particule încărcate în acea zonă nu există 
câmpuri magnetice suficient de puternice pentru ca 
să aibă cu ce interacționa și să creeze lumina 
vizibilă. În consecință, în aceste zone din galaxie 
NU există radiație și NU există strălucire.

Motivul pentru care acestea se numesc Găuri 
Negre se datorează faptului că în acest părți ale 
galaxiei, unde două materii și câmpurile lor 
magnetice se întâlnesc, interacționează și se pot 
echilibra reciproc, acolo vor exista emisii 
luminoase vizibile foarte slabe, datorită lipsei de 
interacțiuni dintre particulele încărcate și 
inexistentele câmpuri magnetice sau existente dar 
foarte slabe, care nu pot produce suficientă lumină 
strălucitoare pentru a fi vizibile de pe Pământ.

Acesta este motivul pentru care dacă se privește 
spre aceste zone din galaxie, acestea par a fi 
întunecate în comparație cu zonele înconjurătoare, 
deoarece lumina nu doar că nu este emisă de 
masa Găurii Negre dar în același timp aceste 
materii datorită dimensiunii lor fizice și a intensității 
câmpurilor lor magnetice, nu vor permite și vor 
bloca luminile ce vin din alte surse din spatele lor, 
din galaxie, de asemenea.

De aceea aceste regiuni ale spațiului par a fi 
negre, dar pentru un punct de vedere exterior pare 
că totul și toate materialele sunt aruncate în acest 
punct negru dintr-o parte și nimic nu iese, li în 
consecință astfel a fost inventat termenul de 
GAURĂ NEAGRĂ.

Această zonă apare a fi o parte Întunecată a 
universului, dar în realitate unele raze de lumină ar 
trebui să fie observate ca fiind produse în această 
zonă, deoarece unele particule încărcate încă 
interacționează cu unele PMF slabe ale sistemelor 
sau cu ceea ce a rămas din ele înainte de a intra și 
interacționa, în această parte de galaxie existând 
lumină însă materiile dispărând de asemenea.

Deci în această regiune din galaxie, astronomii 
observă o forță gravitațională mare datorită 
cantității mari de masă aruncată în această zonă 
de către cele două sisteme la interacțiunea lor.
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Dar ei nu au nici o explicație despre ce se întâmplă 
cu toată această masă. Nimeni nu înțelege motivul 
acestei false presupuneri și aparențe. Aceasta 
este regiunea unde forțele gravitaționale sunt în 
realitate amestecate de către atracția inerțială și 
gravitațională a celor două sisteme.

Să nu se uite că la interacțiunea a două sau mai 
multe sisteme, câteva scenarii pot avea loc din 
nou, fiecare dintre acestea va avea și are un efect 
drastic și profund în acea regiune a galaxiei. În 
același timp aceste evenimente pot genera o vastă 
cantitate de material reciclat pentru alte entități din 
galaxie.

În același timp trebuie luat în considerare factorul 
timp și că se lucrează cu o imagine 3D, deoarece 
în unele cazuri Gaura Neagră există milioane de 
ani pe perioada cât cele două sisteme 
interacționează la viteză redusă. Adevărul este că 
Găurile Negre reprezintă o condiție temporară ca 
să pun așa, în imaginea mai mare a ciclului de 
viață al galaxiei, dar cu certitudine ele arată ca și 
cum ar fi acolo din totdeauna.

Unele din reziduurile acestor interacțiuni vor fi raze 
cosmice (10) sau rezultatul poate fi nașterea unui 
nou sistem cu o nouă masă, din amestecul de 
mase ale celor două sisteme vechi după cele două 
sisteme se echilibrează reciproc. În acest caz 
masa generală a elementelor din Gaura Neagră 
este prezentă ca și cum erau ele în sistemele 
originale. Acum, noua Gaură Neagră ar putea 
poseda ușor mai puțin decât masa combinată a 
celor două sisteme vechi, prin pierderea câtorva 
din materiile lor în procesul de interacțiune ale 
celor două sisteme în galaxie.

Să nu se uite că centrul de masă ale Găurii Negre 
se rotește cel mai probabil în aceiași direcție ca și 
sistemele care au creat-o. În același timp, 
deoarece centrul de masă este golit de Câmpul 
Magnetic Pasiv (PMF), interacțiunea uzuală dintre 
forța magnetică pasivă și cea gravitațională nu are 
loc ca în mod normal să creeze primele baze ale 
încălzirii și susținerii acelei încălziri, astfel încât 
gradientul de temperatură să poată fi menținut, iar 
acesta la rândul lui să poată crea condițiile 
scenariului pentru ca masa să devină o stea mare 
sau un sistem.

Astfel că centrul de masă are suficient material dar 
nu condiția corectă pentru a crea căldura 
necesară, pentru a face saltul și să devină sursa 
pentru un nou sistem sau o nouă stea în posesia 
forțelor gravitaționale.

Aceasta este una din modalitățile prin care Gaura 
Neagră devine creatorul noilor stele și sisteme. 
Prin urmare, masa se bazează pe căldura care 
este produsă în principal prin frecarea naturală a 
elementelor ce se acumulează unele peste altele 
în centrul Găurii Negre.

Dar în același timp, aceste locuri devin centrul de 
mafs ale materiilor principale ale entității din zona 
de coliziune. În acest punct mafs și materiile 
principale ale materiilor constituente din interiorul 
coliziunii pot începe crearea stelei principale,
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cu câmpurile ei magnetice și gravitaționale 
puternice, această condiție putând duce la crearea 
stelei principale și deci prin realizarea de mafs la 
nivelul principal și prin încetinirea acestora precum 
și prin producerea de mafs de tranziție, aceste 
părți din univers pot apoi apărea ca fiind mai 
închise decât celelalte din mediul imediat 
înconjurător.

Deci de aici crearea de mafs echilibrate cu cele ale 
câmpului mediului înconjurător, apoi din nou 

datorită lipsei creării interacțiunii suficiente pentru 
a crea mafs la nivelul mafs a luminii vizibile, atunci 
aceste zone din univers din nou apar mai 
întunecate decât regiunile învecinate, și deoarece 
centrul acestei regiuni este acoperit cu sămânța 
mafs și a materiilor principale, se poate observa 
puternica atracție a materiilor spre această 
regiune, fără a exista capacitatea de a-i vedea 
originea, care este steaua principală din centrul 

zonei întunecate.

Aceste interacțiuni dintre câmpurile magnetice 
pasive apar regulat în galaxia noastră, deoarece 
sistemele sunt tot timpul în mișcare în spațiul 
limitat al galaxiei, și dacă ar exista suficient timp 
pentru observarea spațiului, s-ar putea observa 
crearea așa numitei Găuri Negre, la fel cum se 
poate observa trecerea norilor negri pe cerul 
Pământului pe durata furtunii.

Mișcările în această parte a galaxiei sunt în 
desfășurare pe durata a mii de ani, Găurile Negre 
datorită altor câmpuri magnetice care le 
înconjoară, influenței și interfațării cu câmpurile 
magnetice pasive ale acestor sisteme, face ca 
Gaura Neagră să scape raze cosmice în galaxie ca 
o fântână în zona înconjurătoare.

Acum poate fi de înțeles de ce lumea științifică 
găsește materiale din Univers care nu sunt și nici 
nu au aceiași vârstă ca componentele originale ale 
galaxiei. Ca și supernovele, Găurile Negre sunt o 
sursă de noi materiale pentru galaxie, în principal 
datorită modului în care ele sunt create și a 
modului în care ciclul lor de viață de încheie.

Un alt scenariu al interacțiunii a două sisteme 
poate fi complet diferit cu un rezultat interesant. 
Aceasta este cea mai cumplită modalitate prin care 
două sisteme pot ajunge în contact unul cu celălalt, 
iar în acest caz cele două câmpuri magnetice 
ajung prea aproape unele de altele, în același timp 
aceste Câmpurile Magnetice Pasive fiind împinse 
împreună de către alte sisteme din jurul lor.

Cele două câmpuri interacționează și primul stadiu 
al creării Găurii negre este atins foarte rapid, dar 
deoarece cele două sisteme înconjoară tot mai 
mult cu resturile și planetele lor Gaura Neagră, 
masa centrală a Găurii Negre se mărește, și pentru 
că ea primește conținut simultan din două sisteme 
diferite, se atinge un punct în care greutatea și 
forța gravitațională a noului centru de masă al 
Găurii Negre întrece greutatea masei unui dintre 
sisteme, care inițial a creat-o.

Sistemele care au pierdut deja unele din masele 
lor în Gaura Neagră, la începutul creării ei, acum 
pierd de asemenea controlul câmpurilor lor.
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Acest eveniment privit din afară, lasă impresia că 
Gaura Neagră consumă totul din jurul ei. Acest 
proces poate dura mii de ani până când este 
stabilit un gradient de temperatură sau mafs și 
materii principale dinamice în centrul masei.

Deoarece centrul de masă al Găurii Negre a 
consumat în totalitate cele două sisteme, și 
funcționează într-o zonă fără câmp magnetic 
pentru o perioadă de timp și pentru că câmpul 
magnetic plasmatic dinamic nu poate depăși 
limitele ei fizice (vezi articolul “Crearea materiei 
întunecate” pentru clarificări), sistemul va continua 
să absoarbă sau să atragă alte mase din mediul 
înconjurător.

În acest scenariu, dacă mafs și materiile sunt 
menținute suficient de mult timp în centrul de 
masă, poate fi produs și menținut un nou câmp 
magnetic de forță. În acest moment al ciclului de 
viață, acest gigant al masei Găurii Negre nu va fin 
nimic altceva decât o uriașă mașină pentru 
producerea câmpului Magnetic și Gravitațional. La 
finalul acestui proces, un nou sistem sau câteva 
sisteme vor lua naștere, iar noile materiale vor fi 
împrăștiate în galaxie, iar această Gaură neagră va 
fi un loc întunecat, dar nu neapărat rece.

Dacă centrul de masă, pe durata creării lui nu 
reușește să se încălzească, atunci are loc a treia 
fază a Găurii Negre. Aceasta fiind faptul că centrul 
de masă devine atât de mare, și deoarece 
niciodată nu are vreo șansă să se încălzească 
datorită lipsei totale a forței magnetice puternice, și 
în același timp deoarece noul mare centru de 
masă se rotește, această nouă masă va moșteni o 
forță inerțială naturală uriașă datorită masei lui 
colective, fără sau cu puține câmpuri magnetice 
dincolo de limitele lui fizice care să-l țină la 
distanță, deci acest corp masiv va începe să 
atragă micile obiecte din jurul lui.

Același fenomen se aplică atunci când două galaxii 
ajung să interacționeze de asemenea, cu cel mai 
groaznic rezultat pentru galaxii în acea parte de 
cosmos, și unde rezultatul unei asemenea întâlniri 
este dincolo de imaginație. Aceasta s-a întâmplat 
înainte iar astronomii o prezic și pentru Calea 
Lactee în viitor, la trecerea pe lângă cea mai 
apropiată galaxie în următoarele câteva miliarde 
de ani.

Zonele înconjurătoare noii Găuri Negre create nu 
vor fi în siguranță, deoarece această nouă masă 
tot timpul existenței ei are aceiași problemă 
fundamentală ca și a tuturor celorlalte sisteme, 
adică să-și mențină toate elementele. În același 
timp ca și alte sisteme, elementele mai ușoare și 
mafs mai slabe din masă se mișcă spre straturile 
exterioare și spre marginile masei.

Mafs slabe cum sunt gazele și particulele ușoare 
se mișcă spre regiunea exterioară a masei, ele 
devin mai bune candidate pentru a fi trase departe 
de centru de masă de către orice deschidere a 
sistemelor MaGravs adiacente Găurii Negre. Când 
centrul de masă atinge un punct în care MaGravs-
ul sau forța inerțială devine slabă spre margini, 
elementele ușoare reușesc să se slăbească și să 
scape din strânsoarea acesteia în spațiul din 
mediul învecinat.

Aceste elemente eliberate vor deveni parte a 
materiei care poate fi atrasă de sisteme adiacente 
Găurii negre sau datorită rapidei mișcări a Găurii 
Negre, să fie eliberate ca și praf cosmic în galaxie. 
Prin urmare, obiectele pot și cu adevărat scapă din 
Găurile Negre în galaxie, chiar și pe durata creării 
lor.

Dacă aceste elemente sunt extrase din influența 
centrului de masă, prin intensitatea sau spațierea 
fașă de sistemele adiacente sau prin slăbirea 
puterii Găurii Negre, ele devin atunci raze cosmice, 
acestea fiind datorită faptului că pe durata 
extragerii cei mai mulți atomi dăruiesc electroni iar 
unii atomi mai grei în acest scenariu pierd electroni 
în același fel, și astfel ei apar ca și plasmă și parte 
a prafului cosmic în galaxie de asemenea. Găurile 
Negre reprezintă sursa celor mai multe raze 
cosmice și a prafului din galaxii, datorită acestui 
efect (10).

În galaxii, Găurile Negre pe durata procesului lor 
de creare și a existenței, tot timpul sunt înconjurate 
de către alte sisteme și sunt sub influența 
Magravs-ului acestora.

Puterea acestor Găuri Negre sunt de obicei 
păstrate la un loc de către alte sisteme din jurul lor, 
prin intermediul câmpurilor lor magnetice și 
gravitaționale puternice, între care gaura neagră 
este încă încapsulată.
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Găurile Negre sunt normal observate aproape de 
centrul galaxiilor și a universului, deoarece acolo 
sunt mai multe sisteme aglomerate în aceste 
regiuni, iar aceasta crește șansa ca diferite 
sisteme să ajungă pe aceiași traiectorie, și în 
schimb să mărească șansa de coliziune a 
sistemelor solare din galaxii și din univers, și deci 
să mărească șansa de creare a numeroase Găuri 
Negre.

Mafs mai puternice și elementele mai grele ale 
universului și galaxiilor, sunt în mare măsură 
concentrate în și vecinătatea centrului acestor 
entități, astfel câmpurile magnetice pasive și forțele 
gravitaționale ale sistemelor din aceste regiuni 
centrale, sunt de multe ori mai puternice în 
apropierea centrului galaxiei decât ceea ce se 
experimentează spre marginile exterioare ale 
acesteia.

Prin urmare, forțele gravitaționale și câmpurile 
magnetice de forță din regiunile centrale ale 
galaxiei, vor aduce și vor păstra sub control 
mărimea și puterea acestor Găuri Negre.

Ceea ce se obține prin aceste coliziuni ale 
sistemelor și prin crearea de Găuri Negre, este 
principiul fundamental al regenerării a noi sisteme 
din cele vechi, și în același timp asanarea galaxiei 
de toate deșeurile libere.

Dacă se observă tridimensional aceste zone din 
spațiu, cu siguranță datorită mișcării stelelor și 
planetelor și interacțiunii forțelor acestora, se poate 
prezice unde se va produce următoarea Gaură 
Neagră în acea parte a galaxiei.

În timp se va atinge un punct, când sistemele de 
câmpuri magnetice pasive din imediata vecinătate 
a Găurii Negre se vor îndepărta și în acest moment 
hrănirea frenetică a Găurii Negre va ajunge la final.
Ca și în cazul erupțiilor vulcanice de pe Pământ, 
când mantaua este suficient de subțire încât lava o 
poate rupe și astfel să erupă, căutându-și calea 
spre atmosferă sub forma erupției vulcanice.
Asta este exact ceea ce se întâmplă când unul din 
câmpurile magnetice pasive din această zonă se 
deplasează sau slăbește.

Aceasta creează o spațiere a câmpurilor ce conțin 
și controlează parametrii Găurii Negre, iar 
materialele din centrul acesteia, care au fost 

împinse anterior în Gaura Neagră dintr-o direcție, 
sunt eliberate și împrăștiate în galaxie.

În acest proces parte din aceste materiale vor 
reuși să se aglomereze și să genereze condițiile 
esențiale pentru crearea unui sau a mai multor 
sisteme sau stele.

Restul materialelor ale masei centrale a Găurii 
Negre, devin praf cosmic, unele devin comete iar 
altele devin raze cosmice și așa mai departe.

Găurile Negre nu sunt mașini gigantice de mâncat 
comparativ la mărimea galaxiei. În realitate, ele nu 
sunt nimic altceva decât o condiție temporară 
creată în galaxii datorită mișcării sistemelor de 
câmpuri magnetice plasmatice, atunci când 
traiectoriile acestora se intersectează.

Foarte asemănător cu două mase noroase a căror 
traiectorie se intersectează ciocnindu-se reciproc, 
această interacțiune a norilor unul cu celălalt, 
creează condiții anormale în acea zonă a planetei, 
grosimea acestora putând bloca razele Soarelui în 
urma lor și cerul să arate întunecat, în realitate 
acestea fiind condiții temporare văzute de pe 
Pământ.

Contrar credinței comune, Găurile Negre 
întotdeauna eliberează materie și noi materiale 
reciclate în mediul lor; ele nu sunt gropi fără fund,
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în care totul dispare pe vecie. Ele sunt ca o pâlnie 
prin care se privește dintr-un capăt pare că absorb 
totul, dar exact ca o pâlnie, ele au o gaură la 
celălalt capăt prin care ceea ce intră trebuie să 
iasă, cu diferența că acest capăt al pâlniei este 
conectat cu unitate de eliminare a deșeurilor 
universului, prin care toacă și amestecă tot ceea 
ce intră, înainte de eliminare.

Deci comportamentul Găurii Negre este foarte mult 
dependent de poziția observatorului. Dacă se 
privește dintr-un capăt ele sunt ca niște masive 
tocătoare iar din celălalt capăt ele sunt furnizoarele 
și alimentatoarele noii vieți în galaxie.

În termeni reali, această parte întunecată a galaxiei 
emite tot timpul unde electromagnetice de diferite 
nivele și intensități, din toate activitățile ce eu loc în 
interiorul acesteia, împrejurul și datorită acesteia. 
Găurile Negre pot cu ușurință fi identificate în 
mediul lor, iar poziția lor poate cu ușurință fi 
indicată prin utilizarea unei metode mult mai 
simple de detecție decât doar presupunând sau 
căutând efectele acestora într-o anumită regiune 
din univers.

În principiu o Gaură Neagră are toate atributele 
oricărui sistem, dar de fapt, deoarece câmpul 
energetic magnetic plasmatic intern ale sistemelor 
care l-au creat într-o anumită regiune a galaxiei nu 
poate crea câmp energetic magnetic plasmatic 
exterior, care să poată interacționa cu alte câmpuri

energetice magnetice plasmatice din mediul lor 
imediat, pentru ca acestea să creeze o 
magnetosferă vizibilă la limita Găurii Negre ca să 
se manifeste ea însăși ca un spațiu vizibil în acea 
regiune, aceasta duce la crearea lipsei luminii 
vizibile pentru intensitatea mafs a Magravs-ului 
aminoacidului omului.

Fenomenul Găurii Negre apare în mod continuu la 
suprafața stelelor oricărui sistem solar. Principiul 
creării Găurii negre are loc la o scală mică la 
suprafața Soarelui din sistemul nostru solar, 
acestea fiind numite Petele Întunecate ale 
Soarelui.

Acestea sunt locuri unde sisteme de câmpuri 
magnetice plasmatice dinamice de la suprafața 
Soarelui, trec prin același ciclu de interacțiune a 
câmpurilor între ele, așa cum se întâmplă la 
crearea Găurilor Negre în galaxie. Aceste câmpuri 
magnetice plasmatice se ciocnesc în atmosfera și 
la suprafața Soarelui, și prin urmare ele trebuie să 
interacționeze și să treacă unele de celelalte, cu 
diferența că aceste sisteme de câmpuri magnetice 
plasmatice de la suprafața Soarelui chiar dacă 
sunt atât de puternice, într-un fel sau altul ele se 
întâlnesc și deoarece energiile lor trebuie să 
interacționeze, uneori aceste energii se anulează 
reciproc și ating o condiție energetică magnetică 
echilibrată.

În acest puncte, se repetă același ciclu al creării 
unei Găuri Negre la o scală mai mică la suprafața 
Soarelui, deoarece nu există interacțiuni ale 
câmpurilor magnetice pentru că intensitatea mafs 
a câmpurilor ce interacționează este similară și 
identică, și datorită faptului că există foarte puțină 
frecare între câmpuri atunci sunt eliberate foarte 
puține câmpuri reziduale la intensitatea mafs a 
aminoacidului omului, și deci este o lumină foarte 
slabă în acea regiune care apoi este observată ca 
și Pete Întunecate la suprafața Soarelui. În unele 
cazuri la fel sunt create aceste Pete Întunecate 
deoarece nu există interacțiuni sau pentru că 
temporar există un echilibru între intensitatea pmf 
a materiilor și mafs ale particulelor încărcate și 
mafs de la suprafață, și prin urmare nu există sau 
există o foarte slabă emisie de lumină de la 
suprafața Soarelui în aceste regiuni.

La suprafața Soarelui este aproape același 
scenariu al retragerii și absorbției materiilor ca în 
cazul Găurii Negre, doar că în acest caz câmpul de 
forță gravitațional al Soarelui este atât de puternic 
încât este proporțional de multe ori mai puternic 
decât forța gravitațională a particulelor capturate în 
regiunea Petei negre de la suprafața Soarelui, 
astfel că odată ce câmpurile magnetice au 
interacționat iar conținutul din zona lor de influență 
a atins nivelul de echilibru, atunci masa particulelor 
din aceste regiuni este uneori atrasă instantaneu
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înapoi la suprafața Soarelui, după colapsarea 
câmpurilor magnetice care au creat regiunea de 
Pată Întunecată, apoi în acest punct materia fizică 
a plasmei din această regiune a petei negre este 
atrasă înapoi în suprafața lichidă a Soarelui, 
aceasta creând o dispersie secundară a materiei în 
atmosfera Soarelui și în sistemul solar și deci 
mărirea exploziilor solare pe durata creării și 
colapsării petelor întunecate de pe suprafața 
Soarelui.

În realitate Pata Întunecată este creată în principal 
prin interacțiunea mafs ale câmpurilor Soarelui, iar 
acestea sunt create foarte sus față de suprafața 
Soarelui, încât pata întunecată observată nu se 
află la suprafață și este mult mai sus în atmosfera 
de deasupra suprafeței solide reale a Soarelui.

În alte situații, deoarece câmpurile magnetice 
plasmatice interacționează pentru a crea petele 
negre, tensiunea de suprafață a petei întunecate 
devine mai slabă pe partea îndepărtată de Soare, 
și tot felul de mafs și materii din întreg spectrul 
mafs al universului, sunt eliminate direct în 
sistemul solar cu o putere mult mai mare decât o 
dispersie normală.

Odată ce condițiile temporare de creare a petelor 
întunecate pe Soare sunt create, cele mai multe 
câmpuri magnetice plasmatice ale Soarelui împing 
fizic câmpurile magnetice plasmatice pasive (PMF) 
care au creat petele întunecate, astfel încât aceste 
forțe externe din mediul înconjurător petei 
întunecate, le mută și le schimbă poziția. Prin 
această mutare nu mai sunt câmpuri magnetice 
plasmatice active în regiune, pentru a interacționa 
unele cu altele în aceste regiuni și atunci procesul 
normal al particulelor încărcate ce interacționează 
cu câmpurile magnetice plasmatice din jurul lor 
începe din nou ca și mai înainte, și atunci totul se 
întoarce la normal iar lumina sau strălucirea la 
suprafața Soarelui se întoarce la normalitate.

Când prea multe câmpuri energetice magnetice 
plasmatice dinamice încep să se anuleze reciproc, 
suprafața Soarelui devine aglomerată cu multe 
câmpuri energetice magnetice plasmatice diferite, 
iar acestea blochează suprafața Soarelui, 
asemănător blocajelor din trafic, deci numărul de 
Pete Întunecate începe să crească.

Este important de reținut că Obiectele (acestea 
fiind solide, gaze, plasme sau etc) posedă propriul 
câmp energetic magnetic plasmatic și toate aceste 
câmpuri energetice magnetice plasmatice de la 
suprafață sunt dinamice și răspund altor câmpuri 
energetice magnetice plasmatice dinamice ce sunt 
create intern în miezurile interne ale stelei. Aceste 
câmpuri magnetice interne sunt creatoarele 
câmpului gravitațional și ale câmpului magnetic 
general al stelei însăși. Câmpul energetic magnetic 
plasmatic mai puternic (câmpul gravitațional) uzual 
dictează și joacă un pol aparte în poziția și nivelul 
de libertate a câmpului energetic magnetic 
plasmatic mai slab (cel al obiectului).

Astfel, când miezurile interne ale stelei, datorită 
structurii lor mono atomice, trec prin realinierea 
curentului lor intern (12, 18), aceasta duce la 
schimbarea de direcție a câmpului gravitațional și 
astfel a polarității întregii stele.

Prin urmare, rotația câmpului gravitațional care el 
însuși își are originea și este creat magnetic, 
interacționează cu câmpul energetic magnetic 
plasmatic dinamic al zonelor de la suprafață și din 
atmosferă, făcând ca ele să se miște în raport cu 
mișcarea câmpului energetic magnetic plasmatic 
dinamic intern al stelei.

Câmpul magnetic plasmatic dinamic interior al 
stelei, este ca și ordin de mărime de câteva 
milioane de ori mai puternic decât câmpurile 
magnetice plasmatice dinamice de la suprafață. 
Astfel, forța câmpurilor interne mai puternice ale 
stelei, dictează direcția de mișcare a câmpurilor 
mai slabe ale petelor întunecate. Acesta este 
motivul pentru care ciclul de 11 ani de schimbare a 
polarității Soarelui, aduce o creștere normală a 
numărului de pete întunecate de la suprafața 
Soarelui. Aceasta se datorează schimbării 
câmpurilor energetice magnetice plasmatice 
interne ale Soarelui care aduce schimbarea 
polarității la fiecare 11 ani. La aceste cicluri există 
mai multe asemenea câmpuri energetice 
magnetice plasmatice dinamice atmosferice și de 
suprafață aflate în mișcare și disponibile pentru a 
interacționa unele cu altele și cu mafs interne ale 
Soarelui.
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De fapt, deoarece polaritatea Soarelui se schimbă, 
mai multe câmpuri magnetice plasmatice dinamice 
încep să se miște de la un pol la altul, pentru a se 
adapta practicii fizice a schimbării de polaritate a 
câmpului energetic magnetic plasmatic. Astfel, un 
număr mai mare de câmpuri magnetic plasmatice 
dinamice ajung să să-și intersecteze traiectoriile și 
prin urmare există mai multe șanse ca două sau 
mai multe câmpuri magnetice plasmatice dinamice 
să se întâlnească și să se echilibreze reciproc. 
Inevitabil, deoarece în aceste zone nu există 
câmpuri magnetice plasmatice efective cu care 
materia încărcată să interacționeze, rezultă că 
există mai puțină lumină emisă din aceste zone ale 
Soarelui. Deci de aici apariția zonelor întunecate 
sau a petelor întunecate în aceste zone, pe baza 
aceluiași principiu al reapariției fenomenului de de 
creare a Găurii Negre.

Creșterea numărului de pete întunecate de la 
suprafața Soarelui, este întotdeauna în 
concordanță cu perioada când activitățile 
câmpurilor magnetice plasmatice dinamice interne 
ale Soarelui trec prin repoziționarea lor.
Numărul acestor pete întunecate crește și odată cu 
mutarea lor, brusc un mare număr de câmpuri 
magnetice plasmatice dinamice se anulează 
reciproc iar schimbarea de polaritate a Soarelui se 
finalizează și se stabilește.

Întregul ciclu al colapsării Găurii Negre reapare, 
acolo unde petele întunecate colapsează, iar noile

câmpuri energetice magnetice plasmatice 
limpezesc echilibrul total, și materiile care au fost 
captive gravitațional sub influența petelor 
întunecate, care sunt în principal plasme, sunt 
extrase de atracția gravitațională a stelei și sunt 
eliminate înapoi pe suprafața Soarelui în număr și 
cantitate mare. Acesta este timpul când există 
masive activități și erupții solare puternice, ce se 
împrăștie înspre exterior de la suprafața Soarelui, 
momente când mari cantități ale materiilor Soarelui 
sunt împroșcate în sistemul solar.

Uneori, deoarece masa particulelor colectate într-o 
pată întunecată este atrasă înapoi la suprafața 
Soarelui, datorită masei și vitezei acestora, 
acestea devin precum meteoriții ce lovesc 
suprafața Soarelui. Acesta act face ca particulele 
încărcate să părăsească suprafața Soarelui în 
spațiul înconjurător, mai mult decât de obicei.

Întunecimea suprafeței Soarelui nu se datorează a 
ceea ce se crede de obicei, adică temperaturii reci 
din aceste regiuni a petelor întunecate, ci faptului 
că nu există sau sunt foarte puține câmpuri 
magnetice plasmatice dinamice disponibile în 
aceste regiuni, pentru a interacționa cu particulele 
încărcate și să creeze lumină.

Deci sub petele întunecate de la suprafața 
Soarelui, temperatura de la suprafață este la fel cu 
cea de restul suprafeței Soarelui.

SPACE TECHNOLOGY  

Elaborări 
Helio-seismologia este studiul structurii interne și a 
dinamicii Soarelui, utilizând cutremurele solare 
care fac ca Soarele să oscileze continuu cu variate 
grade și direcții. Aceste oscilații sunt create în 
principal de convecțiile turbulente chiar sub 
suprafața Soarelui. Datele de la modelul solar 
sferic simetric cu aceleași condiții, arată o corelare 
strânsă cu datele fizice colectate prin inversiune. 
Aceasta arată că datele simulate sunt apropiate de 
realitatea fizică a ceea ce se întâmplă în sanctuarul 
interior al Soarelui.

În testele noastre cu reactoarele dinamice și datele 
obținute de la ele, se poate confirma că rotația și 
turbulențele au un efect direct asupra încălzirii 
materiei din interiorul reactorului construit pe 
aceleași principii, și prin urmare în crearea 
curentului prin convecție și a câmpurilor magnetice 
și producerea câmpurilor magnetice în reactor.

Turbulența materiei în miezul reactorului creează 
un efect dinamic și de dinam care are un efect 
direct în și asupra producerii câmpului magnetic 
plasmatic dinamic din reactor.

Convecția turbulentă și rotația diferențială din 
Soare, se consideră a fi cauza creării câmpurilor 
magnetice solare și a direcției în care aceste 
câmpuri magnetice par a curge de la suprafața 
Soarelui, conform cu direcția lor de rotație și cu 
etanșeitatea acestora, sunt cunoscute ca și 
elicoidalitatea câmpului magnetic din acea regiune. 
Elicoidalitatea descrie simplu manevrabilitatea 
acestui câmp, deoarece câmpul practic se 
deschide în sus ca un con, în mișcarea lui dinspre 
centru spre regiunea exterioară. Elicoidalitatea 
Magnetică și MaGravs reprezintă de fapt măsura 
grosimii și răsucirii acestor câmpuri dintr-o regiune, 
acestea fiind strâns legate de efectul de dinam 
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turbulent. Din toate observațiile din trecut, pentru 
câmpurile magnetice poloidale elicoidalitatea are o 
legătură directă cu câmpul toroidal puternic, ceea 
ce duce la o elicoidalitate finită.

În reactorul testate pe aceleași baze ca și 
turbulențele mafs ale materiilor, miezurile 
reactorului având parametri finiți iar rotația și 
turbulența fiind predeterminate, prin urmare 
elicoidalitatea câmpurilor magnetice trebuie să fie 
la fel în diferite puncte, dar egală pentru toate 
distanțele față de centru. Datorită mărimii mici a 
miezului, poate fi asumată o intensitate sau 
densitate medie câmpului magnetic plasmatic.

Astfel, un punct de interacțiune a două forțe 
magnetice în miezuri va crea condiția similară 
petelor întunecate de la suprafața plasmei. Dacă 
colapsarea poate trece prin plasmă înspre limita 
miezului, aceasta poate crea o creștere bruscă a 
câmpului magnetic plasmatic dinamic sau poate 
altera modul de funcționare a sistemului. Motivul 
scrierii acestui articol a fost faptul că în reactorul 
proiectat, dacă este creată condiția de Gaură 
neagră, aceasta poate duce la oprirea sistemului 
sau o condiție instabilă de funcționare a 
reactorului. Aceasta s-a întâmplat în două ocazii pe 
durata testelor reactorului sferic, când al doilea 
câmp magnetic a fost deliberat creat și poziționat, 
pentru a interacționa cu câmpul magnetic intern 
creat de reactor.

În ambele cazuri întregul sistem a trecut prin polii 
magnetici, încercând să se ocolească reciproc.

În al doilea test, în încercarea de a dovedi punctul 
de interacțiune a două câmpuri magnetice și 
crearea condiției de Gaură Neagră, întregul sistem 
a fost răsucit și pinii axiali ai reactorului au fost 
descentrați.

Axele reactorului au trebuit să fie realiniate, dar 
deteriorarea sudurilor reactorului și a axului s-au 
dovedit prea mult pentru a putea fi reparate, și mai 
mult sau mai puțin acest test pentru crearea Găurii 
Negre a cauzat pierderea primului prototip de 
reactor de oțel (Fig. 29).

În același timp, în același reactor au fost deliberat 
create pete întunecate datorită interacțiunii 
materiilor, pentru utilizarea specifică a sistemului, 
când au fost investigate, testate și confirmate 
crearea petelor întunecate, utilizarea condiției 
materiei de tranziție pentru crearea materiei 
întunecate, pentru combustibilul necesar călătoriei 
în adâncul spațiului.

Acesta este modul în care fenomenele de mai sus 
pot fi clar explicate, iar principiul creării Găurii 
Negre poate cu ușurință fi demonstrat.

În articole viitoare, scriitorul va explica cum efectul 
Găurilor Negre poate fi util în susținerea călătoriei 
prin galaxii și prin Univers. Acestea sunt în acest 
moment, dincolo de înțelegerea nivelului actual al 
acumulărilor științifice.
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Fig. 29: Reactor de test
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Găurile Negre sunt produse secundare naturale 
ale mișcării forțelor și materiilor, precum orice alt 
obiect din univers. Singura diferență pentru apariția 
acestui corp, îl reprezintă lipsa fundamentală sau 
totală a unuia din cei trei ingrediente importante 
ale creației, și anume lipsa Câmpurilor Magnetice 
Pasive de Forță din regiunea unde aceste Găuri 
negre se manifestă.

Găurile Negre reprezintă o altă creație a 
universului așa cum este și unica planetă albastră, 
iar odată ce s-au înțeles metodele puterilor 
creatoare ale universului sub toți parametrii lor 
fizici, atunci fiecare aspect al apariției obiectelor și 
câmpurilor poate fi explicat doar prin înțelegerea 
interacțiunilor reciproce ale acestora.

Cea mai frumoasă parte a acestui fenomen va fi 
cum va utiliza acum omul această cunoaștere, 
pentru avansul rasei lui?

Înțelegerea noii metode de creare, existență și a 
comportamentului Găurii Negre în spațiu, deschide 
noi uși Omului pentru a-și planifica viitoarele 
excursii în spațiu, iar un nume mai adecvat pentru 
acest obiect nu ar trebui să fie Gaură Neagră.

Aceste regiuni ale Găurii Negre din galaxii, 
acoperă zone atât de mari cât echivalentul câtorva 
sisteme solare, cu diferența că ele nu strălucesc 
datorită lipsei câmpurilor magnetice plasmatice 
dinamice de intensitate adecvată la construcția lor 
sau pe durata timpului existenței acestora în 
mediul în care operează.

Numele mai adecvat pentru acest obiect ce are un 
corp și două caracteristici, comportamente și 
apariții distincte, prima caracteristică fiind o mașină 
gigantică ce absoarbe tot iar a doua caracteristică 
fiind că permite pornirea de noi sisteme din ceea 
ce a digerat. 

Concluzie 

Fig 30: Scrisoarea de la Societatea Astronomică Regală
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Există un vechi nume Arian pentru o săgeată cu 
două capete așa cum este și gaura neagră cu 
două caracteristici, acest obiect fiind numit 
ZHUBEEN.

Eu numesc aceste obiecte impredictibile din 
univers cu acest nume, deoarece acum este un 
obiect cunoscut și nu un fenomen științific 
misterios.




