
Alakulnak a dolgok
(Törpapa, 2010.12.31 03:46) 

Bár ezt egyre többen érzik már:

http://www.youtube.com/watch?v=HI4tqbQDPKk&feature=player_embedded

Válasz 

Golf áramlat
(Törpapa, 2010.12.12 22:24) 

Úgy tűnik, hamarosan mutatkoznak a hatásai. Már azok sem kételkednek, akiknek kötelező volna.

Kérdés, mikor áll le teljesen. 

Válasz 

Törpapa
(Plósz S., 2010.09.17 11:50) 

Maradjunk még egy kicsit a Mexikói öböl reaktornál!
Ez egy kevert reaktor, ahol a keverést, főleg az Északi félteke nyári félévében az egyenlítői 
áramlás Dél-Amerika által felcsapó ága keveri, a Coriolis erővel ellentétes irányba. A föld és a 
tengerfenék morfológiája ezt az ideális irányt sokszor megváltoztatja. Jobban kever!
Télen a Sargassó tenger felmelegedő vize áramlik be a szigetek között. A bejövő ágak a reaktorom 
kerülete mentén, néhány jó terelővel megzavarva, mint a Yucatán félsziget, Kuba, bejut az Öbölbe. 
A Coriolis erővel ellentétes irányú forgás, sok kis örvény leválást eredményez, ami az egy-egy 
vízszakasz felbomlását, azaz elkeveredését segíti, hasonlóképpen, mint a terelők. Az áramlás nem 
áll meg, csak a mellékörvényekbe kiváló meleg-, vagy hideg-folt, bemegy a keverőbe. Így alakul ki 
a Florida utáni nagy óceánfolyam. Homogenitást, egy ekkora és ilyen kevert reaktor, nem tud 
biztosítani, de a hosszú úton ez mindig kiegyenlítettebbé válik. 
Gondolom én, de lehet, hogy tévedek. 

Válasz 

Törpapa
(Plósz S., 2010.09.17 09:37) 

NÉV, AZ ÉN NEVEM, CÍM, AKINEK KÜLDÖM.

Törpapa!
Megnéztem mind a kettőt, nagyon érdekes! 
A Mexikói öböl, nagyjából 1950 x 950 km. Ebben kering spirál alakban a Golf, mielőtt elindulna a 
Lofoteni szigetek felé. Közben kikerüli a Bermudáktól északra a Sargassó tengert, (ahol a 
Grönlandi-Labradori hidegáramlás feljön a mélyből, etetni a világ angolna ivadékait). Vissza már 
csak a mesében bukik alá, hogy átmenjen az Egyenlítőn.
De maradjunk az öbölben. Ha ezt a formát lekicsinyítem, azután egy bottal elkezdem keverni. Ha 
nehezemre esik a be- és kifolyást el is hagyhatom, elég egy fazék, meg egy fakanál. A 
szabálytalan fenekű kevert edényben kialakuló spirálról leválnak kisebb mellék-spirálok. Ezt a 
kísérletet ajánlom mindenkinek, aki csak matematikai modellekben gondolkodik. Őszi esők 
pocsolyájában is kialakíthatom a kísérleti medencémet. A sáros vízben jobban látszanak a leváló 
hurkok. Ilyen jellegű játékokat ajánlok mindenkinek, aki csak hófehér laboratóriumhoz szokott. 
Ebből a - játékból,- fejlesztettem ki a kevert in-line, kvázi lamináris áramlású reaktort. 
5 év egyetem. A társadalmat lassan 65 év óta hülyitik, meg is látszik. Nem személyre, 
társadalomra mondom! A totális ORGAZDATÁRSADALOMRA.



Válasz 

A nevem nem a címem
(Törpapa, 2010.09.16 23:16) 

Érdemes megnézni a http://europebusines.blogspot.com/2010/08/special-post-life-on-this-earth-
just.html oldalon a 2004 szeptember 4-én készült hőkamerás felvételt a Golf-áramlatról, és a 
mostaniakat. Akár a fenti linken, akár ezen egy kicsit jobb nagyításban: 
http://rads.tudelft.nl/gulfstream/#fig1

Nem hinnám, hogy 5 év egyetemi hülyítés után másképpen látnám a dolgot: az áramlat egyre 
hidegebb és egyre szakaszosabb. Azt nem tudom kiszámolni, hogy a problémás szakasz (amit a 
BP gyártott az olajszennyezéssel) mikor ér az északi lebukási/forduló ponthoz. 
Naponta 80-85 km-t halad az áramlat (saját számítás, lehet téves) ami havi kb. 2500 Km. 
Gondolom Florida és az északi balhépont között ennél nagyobb a távolság, de azért egy-két meleg 
cuccot érdemes összeszedni erre a télre. 

Válasz 

(Törpapa (eredeti),
(Plósz S., 2010.09.16 12:30) 

Kedves Törpapa! 
Az idegen szót értettem. Készülök egy nagyobb lélegzetű válaszra. Most készül az angol változat. 
Néhány nap múlva felteszem a magyart, ott folytassuk a csodákat. Itt is lehet még beszélgetni 
azért. 

Válasz 

Diszkontinuitás az áramlatban
(Törpapa (eredeti), 2010.09.15 21:39) 

Elnzését az áramlat megszakadására használt idegen szóért.
Önmagában valóban nem fogja a szakadás a folyamatosságot megszüntetni. Önmagában nem. 
Aki emlékszik a filmre, nem is erről volt szó. A sós víz és az édesvíz aránya az érdekes a lebukási 
ponton. A kérdés csak az, hogy alkalmazzák-e majd a haarp technológiát egy kis jégolvasztásra, 
vagy sem. A két dolog együtt már csodákra képes. Aki hallott kétkomponensű ragasztóról, 
kétfázisú tranzakcióról, stb, érti mire gondolok. Nem tőlünk függ. 

Válasz 

a hold is forog?
(Fritzi, 2010.09.15 18:53) 

Amikor Neal Amstrong a holdra lépett, meglepetésében fölkiáltott. Vajon mit látott? Azóta sem 
beszélnek róla. 
Tudsz valamit erről?
Mindenesetre megnyugtató, hogy lassan fog leállni a föld forgása. El tudom képzelni a 
szlovákokat, ha majd egyszer csak leáll, és el kell búcsúzniuk a Kárpát-medencétől. 

Válasz 

sokan
(Szerző, 2010.09.15 15:59) 

Nagyon sok miértre itt találhatók válaszok.
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/teazo/miert/ 



Válasz 

Fritzi
(Plósz S., 2010.09.15 15:56) 

A kérdést feltettem a Google-nak és ezt adta ki.
A Föld egyszer&#251;en azért forog, mert még nem maradt abba a mozgása. A Naprendszer forgó 
gáztömeg kondenzációjából képz&#245;dött. Az impulzusnyomaték megmaradása miatt a gázból 
forgó testek képz&#245;dtek. Mivel az &#251;rben a súrlódás és a többi er&#245; nagyon kicsi, a 
forgó testek &#8211; köztük a Föld &#8211; csak fokozatosan lassulnak le. A Hold is forog. Azért 
látjuk midig ugyanazt az oldalát, mert forgási periódusa megegyezik Föld körüli keringésének 
periódusával. Ez az egyenl&#245;ség az árapály-súrlódás eredménye. Ha a Hold nem forogna, a 
túlsó oldalát mutatná felénk. 

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.09.15 14:18) 

A golyafiakat befogta már a madárvédő egyesület, vagy valami hasonlónevű szervezet. Van ilyen, 
sőt, vadálatgyógyítók is vannak. 

Válasz 

gyulayoyónak
(Fritzi, 2010.09.14 20:03) 

A gólyákról szóló hírt én is hallottam, és nagyon elszomorított. Ki foglalkozik a gólyákkal 
országosan? 
Azt tudom, hogy télen etetgetni lehet őket, hogy átvészeljék ezt az időszakot. 

Válasz 

a szerzőnek!
(Fritzi, 2010.09.14 19:59) 

Ez ügyekben teljesen tájékozatlan vagyok. 
Mitől forog a föld?
Gondolkoztam rajta, de nem tudok rájönni.
E.E.Poe novelláját ifjúkoromban olvastam. Különös írás volt. 

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.09.13 17:00) 

A diszkontinuitások kis és nagy mértékben jelen vannak a légkörben és a vízben. Kérdezzünk meg 
egy vitorlázórepülőt a meleg légbuborékokról. A törések viszont nem állíthatnak le egy folyamatot. 
Gondoljuk meg: miért áramlik a víz? A hőmérsékletkülönbség sűrűségkülönbséget eredményez, ez 
pedig térfogatkülönbséget, ami miatt ahol melegebb a víz, ott magasabb a vízállás és emiatt a 
helyzeti energia mozgatni kezdi a vizet. Ezt aztán ki kell egyenlíteni, a mozgásból fakadó kinetikai 
energiát el kell nyelni stb. Szóval egy kis diszkontinuitás ezt nem tudja megállítani. Beszélhetnénk 
elterelődésről, irányváltozásról, de ez sem olyan nagy tragédia. Hiszek a Föld erejében és 
bölcsességében. 

Válasz 



Törpapa
(Szerző, 2010.09.12 23:40) 

Törpapa!
Megnéztem. 
A http://europebusines.blogspot.com/2010/08/special-post-life-on-this-earth-just.html cikk szerzője 
is mehet a Nobel díjért sorba állni! Pályázatának címe: Termohaline Circulation
Amúgy meg a múlt években a Mexikói öbölben a meteorológiai műholdak sokszor találtak un. forró 
foltokat, amelyek megszakították az áramlási folyamot. Meg kell nézni, máskor is!

Válasz 

Golf áramlatról
(Törpapa (eredeti), 2010.09.12 23:03) 

A hivatkozott linkeken található felvételekből világosan látni az áramlat folytonossági hiányait, amit 
az olajszennyezés okozott. Két hónapja figyelik műholdról.

Világ végében nem hiszek, de tény, hogy időnként lenullázzák az aktuális civilizációt. 

Válasz 

Törpapa
(Szerző, 2010.09.12 22:52) 

Az olajról ami kifolyt. Szerintem az olaj szennyezés erősíti a víz felmelegedését, nem párolog 
annyit és az nem hűt. A felmelegedés erősödése esetleg néhány cm/s-al növeli a sebességet, de 
nem áll le a Golf, inkább gyorsul. 

Válasz 

Törpapa
(Szerző, 2010.09.12 22:44) 

Törpapa! Köszönöm, érdekes a hozzászólást. De, sajnos nem láttam a filmet, amit említesz. 
A Golf áramlatról, amit tanultam: A Mexikói öbölben felmelegedő víz a Bahamákon át elindul 
Európa északi része felé és a Lofoteni szigetek táján melege elfogy és a Malström örvényben 
kiegyenlítődik, &#8222;megfordul&#8221;. Edgar Ellen Poe egy izgalmas novellában írja le ezt a 
nagyszerű természeti tüneményt. A Grönlandi és Labradori hideg áramlat mindezektől 
természetesen nem függetlenül, ballag lefelé Amerika mentán, hogy elkeveredjék, sótartalma, 
hőmérséklete kiegyenlítődjék. Ez a kettő, szerintem nem áll le egy másodpercre sem. 
Inkább, ha a két nagy ciklon zónát megnézed a cikkemben jelzett meteorológiai lapon, akkor 
látható, hogy a Föld két nagy forgószél zónája az egyenlítő és a szárazföldek áramláseltérítő 
zónájában van. A Carib tenger, Mexikói öböl környéke, és az Indonéz szigetek és a kontinens, meg 
a Japán szigetek tája. Az egyik a hurrikánok, a másik a ciklonok övezete. A két övezet aktivitása 
függ, hogy a csillagászati egyenlítő melyik térítő felé halad. Mennyi széndioxidot pumpáltunk a 
felhőkbe és az áramlások mennyire térnek el a normálistól, hőmérsékletben.
Szerintem az áramlások, a Golf meg a többiek, majd a föld forgásával együtt állnak le. Akkor jön a 
világ vége.

Válasz 

A Golf-áramlat kérdéséhez
(Törpapa, 2010.09.12 12:04) 

Attól, hogy nem szakértő az ember, tehet fel kérdéseket, sőt fogalmakat is tud alkotni magának 
egyes folyamatokról.



A Golf-áramlat sorsát a következő (a film szerint) a sós és édesvíz arányának eltolódása pecsételi 
meg. Ehhez nagyon sok édesvízre lenne szükség, tehát olvadó jéghegyekre.

Ha viszont kombinálják a technikát az áramlat megszakításával (olajszivárogtatással) akkor jó 
esély van rá, hogy amikor a megszakadt rész eljut a megfordulás helyére, az északi sarkkör 
környékére, a folyamat valóban leálljon. 

Az áramlat maga egy sok milliárd tonnás tehetetlen tömeg, de ha nem folyamatos, hanem pár 10 
vagy 100 km-es "hézag", folytonossági hiány alakult ki benne, akkor ez a rész (ami még nem ért 
az északi fordulópont közelébe) okozhatja a filmben megjelenített következményeket. Nem 
elsősorban amerikai fog szívni, hanem észak és nyugat Európa. Iszonyatos élelmiszerválság a 
következmény. A chemtrail ugyanezt kívánja elérni, tehát logikai bukfenc nincs. Kérdés, meddig 
jutnak el, és mikor. 

Válasz 

Mexikói öböl, BP-olajszennyezés
(Törpapa, 2010.09.08 14:40) 

Figyelemmel követve a sott.net-en megjelenő írásokat, már 16 éve elemzik a környezetváltozást 
és annak erőszakolt kísérleteit, illetve a demagóg "globális felmelegedés" elméleteket, amelyeket a 
60-as évek végén találtak ki (a "terrorveszéllyel" együtt) az emberiség kordában tartására a 
hidegháború utáni időszakra.
Legérdekesebb írás a témában a sott.net oldalon:
http://www.sott.net/articles/show/214379-Gulf-Loop-Current-Stalls-from-BP-Oil-Disaster-Global-
Consequences-if-Current-Fails-to-Reorganize
Jelent meg egy hír egy másik oldalon:
http://europebusines.blogspot.com/2010/08/special-post-life-on-this-earth-just.html

Terjedelmi okok miatt a cikkek fordítása reménytelen, de ha valaki látta a The Day After c. filmet, 
akkor az a lényeg, hogy fokozódik a veszélye egy olyan eseménynek, amelyet a filmben 
feldolgoztak. 

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.09.03 17:57) 

Ismét felrobbant egy olajkút, jöhetnek az olajfaló baktériumok. Engem jobban izgat, hogy a gólyák 
elmentek, anélkül, hogy a fiókákat magukkal vitték volna. A tv-kommentár szerint a beköszöntött 
hideg. Szerintem inkább a kiszáradt mocsár: nem volt mit enni. Kertemben egyre több a leölt 
kígyó, anélkül, hogy a leölő (én a sündisznóra gyanakszom) megette volna azt. Szóval sok olyan 
dologgal találkozom, ami rendellenességre utal. A mérés az jó, az egy adat, az interpretálással van 
a baj. 

Válasz 

Vmari
(Szerző, 2010.09.03 15:28) 

Köszönöm a hozzászólást! 
Visszatérve a lézerre, elolvastam a jelzett cikket és a véleményem, a cikk közölte információ 
alapján.
Ha a lézeres mérést a szatellittel lehet összehasonlítani, akkor én a szatellitnél maradok.
Gondoljuk el, hogy a műhold felvétel frekvenciája sűrű ismétlést biztosít, gazdag információval 
rendelkezik. Ha a növényzet plaszticitását, részletgazdagságát nézem, a műhold nem marad le. A 
nádas magasságának többletadata önmagában nem sokat mond. A sok ember igény és a nagy 
"felhajtás" inkább egy fizetett projekt demonstrációra utal. Lehet, hogy másképpen van, - csak nem 



ismerem. 

Válasz 

Etalon!
(Vmari, 2010.09.03 14:22) 

Köszönöm a választ.
Kb. így képzelem el a Magyar Megmaradás oldalt, ahogy a Szerző a fenti cikkben egy másikat, a 
félrevezetőt megmagyarázva és kijavítva nem hagyja az olvasót kétségek között.

Válasz 

vmari
(Szerző, 2010.09.03 12:38) 

A lézeres mérésről hallottam, olvastam, de szakmai információm /ismeretem/ a témában nincs. Az 
én időmben a csúcs a termális és infra, hamisinfra tartományban készült távérzékelési felvételek, 
amivel a növényzet vitalitása mérhető. Ez is hasonló lehet, de ki kell mondanom a bűvös szót:ezt 
NEM TUDOM, nem ismerem.

Válasz 

Lézerrel vizslatták a Balatont
(vmari, 2010.09.03 08:30) 

"A mészkő és a dolomit és az újabb kori tavi-, tengeri üledékek tárolják a legtöbb széndioxid-
szenet, a Föld-golyóbison. Ez a CO2 olyan ÜZLET, mint a H1N1."

Akkor lehet, hogy emiatt volt az a lézeres vizsgálat a Balatonon?

http://www.origo.hu/tudomany/20100831-pasztazo-lezerrel-es-hiperspektralis-kameraval-
vizsgaltak-a-balatont-brit-es.html 

Válasz 

ygyula
(Szerző, 2010.09.02 23:19) 

Kedves ygyula! Köszönöm a hozzászólást!
A globális kiegyenlítődés "bukfence", maga a halál, a világ vége. Az ember egy évi 
energiatermelése és minden energiája, nem éri el egy nap, napenergia mennyiségét. 
Proliról, én több diplomás prolit ismerek, mint olyant aki az elemit sem végezte el. A baj, hogy 
ezekből van sok, a diplomás prolikból. Hat elemis értelmiségit (gondolkodó embert) nagyon sokat 
láttam, persze hat elemi volt az elemi iskola amikor ők végeztek. Tudomány népszerűsítés, hm- én 
azt hiszem ez is az, ha rámutatunk a tudománytalanságra. Szuswzogjunk nyugodtan ott ahol még 
a jó levegő ingyen van. Tudóskánk, az ábrázoló elfelejtette, hogy a négy fokos víz a legnehezebb, 
sós is, édes is. A hideg áramlások nem a fenéken kúsznak. 

Válasz 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.09.02 11:33) 

Hát igen, a tudósok ma már nem mind szegények. A tengeráramlás vázlata már csak azért is 
hibás, mert van olyan hely (Dél-Amerika déli részén), ahonnan csak indul a víz, ami lehetetlen, 
még akkor is, ha olvad ott a jég. Mennyiségi probléma. Amúgy a Föld éli a maga életét, és 
egyensúlyoz, de az emberi szennyezés exponenciális növekedésével lehet, hogy mégis kibillenti 



egy kicsit az egyensúlyból. Ahhoz, hogy ne, mint mindig, az ártatlanokkal fizettesék meg a károkat, 
olyan tudománynépszerűsítő klubbok, társaságok kellene működjenek, amelyek függetleníteni 
tudják magukat az irányított anyagi juttatásoktól. Ami a prolisodást illeti, az következmény, nem a 
proli tehet róla, hogy prolivá lett. De ez már társadalmi probléma. Holnaptól kevesebbet 
szuszogok, a széndioxid végett, vonják le az adómból. 

Válasz 
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