Kijavítatlan részletek egy hosszú internetes vitából
(Az alábbi szövegek az internetes FÓRUM „Ki ez az Egely” c. vitájából valók, néhol rövidítve, hogy elférjen a faliújságon, de
sehol sem bővítve, vagy manipulálva.
Füstöss László)
Fórum >> Tudomány >>
Ki ez az Egely?
(201 hozzászólás) (itt kevesebb)
Az itt olvasható hozzászólásokért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.
Ha úgy gondolja, hogy egy hozzászólás méltatlan, kérjük olvassa el moderálási
alapelveinket.
Vajk
…Es mivel itt a lenyeg a hosszutavu energia leadas, ezert nem eleg bemutatni egy 5 perces filmben, hogy ez egy tutti szuper
turbodizel elem, ami nem merul le...A radional eleg volt bekapcsolni es mindenki lathatta-hallhatta, hogy mukodik. Ki az, aki 1
oran keresztul latott mukodni egy ilyen ketyeret? "Ez bizonyitja naívságodat, hogy annyit ismersz az élet sûrüjébõl mint
édesanyám " Biztos megtisztelo, ha anyukadhoz hasonlitasz, de nem valaszoltal a kerdesemre. (ne gyere a olajoligarchaval
meg a moszaddal, meg a kgb-vel!!) "A leggazdagabbak soha semmit nem találtak fel, csak megvásárolták a találmányokat" Ha
eladjak, akkor megvasaroljak. Nezd, gondolom neked is hiaba mutogatna egy ember 3 Ft-ot a talalmanyodert, ha tudod, hogy
sokkal tobbet er egyszeruen nem adod el neki...Ezt hivjak piacnak. "Kikapcsoltathatom a villanyt, nem fizetek többé
villanyszámlát" Egy kerdes, mert ugy latom, kezd elvadulni a gondolkodasod a globalis osszeeskuves elmelet fele:) Egely
kikapcsoltatta otthon a villanyat? "Szóljon már valaki aki a fennti Vajk szövegekbõl ezt olvassa ki" Azert, mert nem hiszek
Egelynek, meg jo lenne ha igaza lenne, nem? Amit osszeirkaltal az olajlobbirol, az zagyvasag, nelkuloz minden realis alapot.
Nezzunk egy peldat: az olajlobbi altalaban arab orszagokhoz kotheto. Ha Izraelnek Egely megemlitene, hogy itt van egy cucc,
amivel tonkrevaghatna az egesz arab vilagot, szerinted haboznanak az izraeliek megvenni? Nyomban osszafogna az izraeli
kezben levo oszes bank es megvenne barmit, hogy az ove legyen az a valami, amivel teljesen a csod szelere vihetne az arab
orszagokat. De igaz ez barmelyik nagy ellentetnel is(USA-Oroszorszag) Es mi ujsag a Zoldekkel? Azok ezt nem hagynak
annyiban... vagy oket is az olajlobbi iranyitja?:)) Mennyit ker Egely a talalmanyaert? 1M USD? 10? 100? 1MRD? Felajanlotta
mar valakinek is megvetelre? Nezz kicsit magadba (szerintem nem lehetsz tobb 18-20 evesnel) es gondolkodj el ezen az
osszeeskuves dolgon. Ha te lennel Egely helyeben, biztos vagyok benne, hogy 2-3 napi eros gondolkodas utan megtalalnad a
megoldast, hogy mikeppen hozd nyilvanossagra a talalmanyodat. Mert hat az olajlobbi eppen azt is csinalhatja, hogy megveszi
es bezuzza. Na de az otletet nem tudja bezuzni...ha ez tortenne, csinalna Egely meg egyet, es meg egyet.. stb. Naivnak
titulaltal, de ezt betudom annak, hogy fogalmad sincs ki vagyok. Ha picit utananezel eszreveheted, a naivitas eleg messze all
tolem:)) Nem haragszom, dehogy haragszom, csak az bant, hogy elhiszed ezt a sok baromsagot, ezzel magad es szellemi
fejlodesed iranyat is zsakutcaba hajtod. A masik, ami meg megutotte a "fulemet" amig olvastam, hogy nincs penze a
prototipusra. Khm:))) Erre ez a valaszom. Es most felejts el midet, es kepzeld el azt, hogy valaki aki kozepszeru a
szakmajaban, valamivel ki akar tunni. Mit tud csinalni? Nem ugyanazt, amit Egely tesz? Nem ugyanugy kibujik szandekosan,
mindenfele huje nemere konyvbe valo indokkal es oszeskuveselmelettel a bizonyitas alol? Allit kodos dolgokat, bemutat
valamit, amit akar be se mutatott volna, mert loszart sem ert, es megprobalja a buta tv nezoket elhulyiteni?
Broad Bandi
Kedves Csepü!
Vajknak írod:"Ezek szerint még sosem jegyeztél be találmányt, nem baj, én sem." A baj csak az, hogy az ismeret ilyen mértékû
hiányának elismerése sem akadályoz abban, hogy "részletes és pontos" képet fess a találmányok sorsáról, a hivatalokról, a
tudományról, kormányokról és mindenrõl, ami a "Most hogy van ez?" kérdéskörébe tartozik. Ez a kép szükségképpen
szubjektív, egyoldalú és mint ilyen általánosan valótlan. Az már csak ráadás, hogy több ponton is logikátlan is. Megjegyzés a
szabadalmakról: A szabadalom MINDÍG nyilvános, hisz csak ekkor jelenthet védelmet. (A nyilvánosság annyira fontos, hogy
már az interneten is teljes adatbázisok érhetõek el ingyenesen.)
Üdv: BB
Silan
Más téma. Ma délelõtt a Kossuth Rádió Napközben c. mûsorában szerepelt Egely, a gömbvillámokról beszélt. És
természetesen, mint annyiszor, most is úgy konferálták be a vele való beszélgetést, hogy "Egely György fizikus" következik.
Ezt még utána is többször megismételték ("Egely György fizikust hallották", stb.) Nomármost, mint valószínûleg mindenki
tudja az itt lévõk közül, Egelynek nincsen fizikusdiplomája, gépészmérnökként végzett a BME-n. Viszont már jó régóta él a
köztudatban az a tévhit, hogy Egely fizikus, és egy kicsit túl feltûnõ, hogy Egely egyáltalán nem igyekszik ezt cáfolni,
legalábbis én még nem hallottam, hogy mondjuk egy ilyen mûsor után betelefonált volna a rádióba, kérve a helyreigazítást,
hogy rosszul hangzott el a foglalkozása. Egely valószínûleg élvezi, hogy fizikusnak nevezik, fizikus szerepben tetszeleg, és
igyekszik fenntartani azt a tévhitet, hogy õ fizikus. Érdekes volna felderíteni, hogyan alakult ki ez a tévhit és hogy Egely
miképpen járult hozzá e tévhit kialakulásához és fennmaradásához. Mindenesetre ez is egy olyan elem, ami ellenszenvessé
teszi a személyiségét.
Dr. Lecter

Akkor is szerényen mosolyog, ha professzor úrnak szólítják...
QqCs
Nincs megfelelõ tudásom, hogy vitába szálljak konkrét találmányokkal vagy elméletekkel kapcsolatban, de azért egy furcsaság
elgondolkoztatott. Rengeteg olyan tudósról hallottunk, tanultunk, akik életüket a tudománynak szentelték, és anyagi haszon
várása nélkül komoly eredményt tettek le az asztalra. Talán még azt is ki lehet jelenteni, hogy (átlagban) a legnagyobbak
voltak a legkevésbé önzõek, de ez mellékes, errõl ne vitatkozzunk. Ha véletlenül feltalálnék valami nagyon frankó dolgot (frí
enerdzsi), azt hiszem, hogy a pénz miatt aggódnék legkevésbé. Szerintem igen könnyen találnék egy menedzsert, aki
sszeszedne egy halom pénzt mondjuk 50%-ért. És csak akadhatna a sok (ugye Egely is írt egy párat) perpétum mobile feltaláló
között olyan, akinek arra is futná még az agykapacitásából (ami elvileg nem csekély), hogy a legmegfelelõbb módon
folytatódjon a találmány útja. Pl. 10-20 éves átmenet az olajról a frí enerdzsire, úgy hogy ne legyen anarchia, a felszabaduló
kapacitást lehetne más célra használni, ... Ezzel szemben pl. a Griggs féle gépet súlyos pénzért lehet megkapni. Kicsit
kicsinyes...
kyu
"Akkor is szerényen mosolyog, ha professzor úrnak szólítják..." Nos, itt lehet a kutya elásva. Szerintem Egely nem simán egy
csaló. Hanem egyszerûen egy félmûvelt, de annál ambíciózusabb delikvens, aki rendelkezik ugyan némi fizikai szemlélettel és
ismeretekkel, de korántsem annyival, amivel a "hagyományos" tudományban meg tudna élni, sõt, nagyot tudna alkotni. Erre
valószínûleg rájött már õ is, és ilyenkor a középszerû embereknek 2 lternatívájuk van:
1.: beletörõdik saját középszerûségébe (ez általában nem szokott tetszeni nekik)
2.: a "hagyományos" tudomány lesöprésével elõadják a meg nem értett zsenit, és összeesküvés elméletekkel róbálják
önmagukat igazolni.
Õ az utóbbit követi. Meg még sokan mások, akik szintén az õ kategóriájába tartoznak. Igazából kár rájuk egy egész topic-ot
elvesztegetni. :)
Iván Gábor
Persze Te tudod, de sokan nem, hogy E.Gy. végzettsége Hõerõgépész mérnök. Ez csak azért lényeges, mert az egyetlen
bejegyzett találmányát az e. kereket csak a hõkülönbségek hatására mozgásbajött levegõ müködteti. Tehát a hõjelenségekhez
valóban ért. Ezért is tudott annyi embert megtéveszteni.
megasys
Megnezem Csepu linkjet, amit mondott (http://www.padrak.com/ine). Ha _tenyleg_ mukodik az a cucc, akkor Egely
nyugodtan keressen meg emailen, nehany nap alatt szerzek annyi penzt, amennyit csak akar, es elkezdhetjuk gyartani es
forgalmazni. Nehogyma' ne. Szabadalom tokmindegy, az elso szeriabol meggazdagodik, utana meg hiaba van szabadalom,
akkor is masolni fogjak es nem tehet ellene semmit. De en ugy latom, hogy nem mukodik az a cucc, mert ha mukodne, akkor
mar nem itt tartanank. Sajnalom, hogy nem lattam azt a riportot a TV-ben. Egely megmutatta, hogy sokaig feszultseget ad az a
bigyo, vagy csak dumalt rola? Mert dumalni en is tudok, egy gyufasdobozrol is bebizonyitom szoban, hogy vigyazat
nagyfeszultseg, ha nem kell megmutatnom.
emp
Találmány az, amit ismert fizikai, kémiai, stb ... törvényszerûségek alapján összerak, megkontruál, felépít, egyszóval megalkot
a feltaláló. a tudós az, aki felismeri azokat a törvényszerûségeket, melyek alapjai lehetnek a késõbbi találmányoknak. nem kell
pénzt szerezni Egelynek, a Nobel-díj összege - nem kétséges, hogy azonnal kiérdemelné - bõven elég lesz az gyártás
beindításához, hiszen, ha mûködik a dolog, õ egy merõben új fizikai elvet nem csak felfedezett, hanem azonnal mûködõ
berendezést is képes volt elkészíteni segítségével. Ez nem semmi, ha azt nézzük, mikor lett az elektromosságból,
radioaktivitásból meg még sok egyébbõl valami gyakorlati, kézzelfogható dolog.
Csepü ! említs meg lsz. néhányat az általad elsiratott valóban remek találmányok közül, melyek végleg elvesztek az emberiség
számára az emberi hülyeség, rosszakarat, ellenérdek, vagy vmi ilyesmi miatt. az a gyanúm, nem találsz ilyet. max. a
villásdugó-kihúzó ategóriában. üdvözlettel emp, aki visszafogott optimizmussal várja, hogy a valós tudomány is szolgál még
lélegzetelállító meglepetésekkel, ahogy azt már annyiszor megtette (az elsõ sorban fogok õszintén tapsolni amikor bemutatják
az elsõ idõgépet, amit egy bázakerettyei kukoricagóréban készítettek csuhéból és tyúxarból unatkozó gyerekek meg a
nagypapájuk)
Dr. Lecter
Hehe... a magyar olajipar Bázakerettye közelében kezdôdött...
Éberség!
Csepü
Kedves Vitatársaim!
Megpróbálok röviden válaszolni, egyenként.

csakb, 119 : Örülök, hogy van valami amiben egyetértünk, Kösz! -- tvábbá Nem olyan egyszerû a dolg. Pár olaj mágnás
biztosan áldozna is arra, hogy egy ilyen új találmány bejöjjön, mert ez az új elmélet hatékonyabbnál hatékonyabb gépek
sorozatának megalkotását fogja eredményezni, ádáz harc fog kialakulni a külömbözõ gyártók között, és nem lényegtelen, hogy
ki kezd bele hamarabb, ki fektet bele hamarabb. DE ..... az olajlobbi összefonódott emberek és szervezetek bonyolult
kapcsolatrendszere, egy valamilyen egyensúlyban van, ennek a kibillenésétõl is félnek, mert már az maga is
világfelforduláshoz vezethet. Másfelõl, amint a mellékelt ábra (a jelen vita) is bizonyítja, még az igazán értelmesek és
külömbözõ exakt tudományokat jól ismerõk zöme sem hisz ezekben a találmányokban, annyira szkeptikusok, hogy még arra
sem vesznek fáradságot, hogy utánanézzenek az Egely állításainak azokban a könyvészeti anyagokban amiket könyvei végén
felsorolt, de ha utánanéznek is, nem értik meg, ... mit várjunk el egy tudományokban járatlan olajbárótól, hogy megértse és
higyjen benne, mert legalább annyi kell neki, hogy pénzt áldozzon rá. De külömben is az "olajmágnások" és egyáltalán a
pénzemberek eléggé specializálták magukat, a saját üzleteiken kívül csak a már mûködõ tutubiztos üzletbe mennek bele. Ha
tényleg oda is vitte volna mondjuk Griggs a gépét, (mert ez már egy nemcsak, hogy asztalra letett, bemutatott készülék, hanem
sorzatban is gyártják) akkor sem ugrott volna, mert nem az õ asztala. Nem olajmágnásokat kell zavargatni ilyen ügyekkel.
Tulajdonképen, lehet, hogy nem is személyszerint közvetlenül õk irányítanak mindent, hanem csak a gépezet ilyen, az egész
gépezetnek van egy önfenntartó, önvédõ mechanizmusa, (szerintem ez megérne egy külön filozófiai vitatémakört) Ismétled,
hogy : az energiamegmaradás túl jól mûködik, és hogy ilyen gép nincs. Megismétlem, hogy az új, kibõvített
energiamegmaradás elvének vannak kísérleti bizonyítékai, több is már, méghozzá sokkal egyszerûbben és kézzelfoghatóbban
megismételhetõ kísérletekkel mint például az Einstein féle Relativitás elméletnek, és olyan gépek is vannak, nem is egy, de az
egyik már sorozatban gyártásban készül, megvásárolható, elemezhetõ, mûködési elve ismert, nem Egely találta ki, csak a
könyveiben elmagyarázta mûködési elvét.
Persze ha nem teljesen vadiúj elvkre épül az a valami, akkor azt a hiányzó akármit egy hozzáértõ magától is kitalálja, pótolja és
elkészíthetõ a másolat. Jogtalanul, feketén, sufniban, saját célra, saját felelõségére bárki alkészítheti. Éppen ez volt a célja
Egelynek is, a könyveiben közreadott találmányleírásokkal, sõt, még azok saját feltételezés szerinti mûködési elvét is
hozzátette, hogy azok alapján kísérletezõ kedvüek hátha megtudnak csinálni egy mûködõ példányt, és ebbõl tapasztalatokat
szerezzenek, tanuljanak, és hátha saját találmányt is össze tudnak hozni a szerzett tapasztalatokból. Nyilván nem fog hozzá
olyan aki nem lát esélyt a sikerre, tehát fõleg olyanok fognak hozzálátni akik úgy érzik, hogy megértették az elméletet.
A mai piac, fõleg a találmánypiac nem egyszerüen adom-nemadom. Majd ha lesz Egelynek olyan készüléke, ami helyettesíti a
villanyhálózatot mint árramforrást, biztosan ki fogja kapcsolni a villanyt, de ezt honnan tudjam én? Nem rokonom, sem nem
haverem. Ami az olajlobbira utaló hoszabb szövegrészt illeti most nincs idõm minden részletére külön kitérni, csak egy pár
gondolatot. Az olajlobbi körüli világösszefonódás nem az én elméletem, nem az én találmányom, nyilván Egely is említette, de
nem onnan tudom, Részben jómagamat is bosszant a multik egyre növekvõ összefonódása, elhatalmasodása, emiatt sokat
gondolkodom ezen a témán, de fõleg a rádióból és írott sajtótermékekbõl veszem át a következtetéseket. Most nem tudnám
pontosítani a forrásokat. Egely elmagyarázta, hogy ilyen találmányt nem szabad eladni, mert azon nyomban megsemmisítik,
elássák, lehet, hogy õt magát is. Tehát õ 100 meg 1000 MRD-ért sem fogja eladni, ha lesz ilyen találmánya. Bocsánat, hogy
naivnak tituláltalak, persze, hogy csak képletesen, a vita hevében csúszott ki a billentyûm alól, ha tudnám ki vagy, biztosan
másképen beszélnék, de így ennek az ismeretlenségnek éppen ez a sója-paprikája, nemigaz. Külömben nemsokat tévedtél, 36
és fél éves vagyok. Örülök, hogy nem haragszol, kérem maradjon ez így továbbra is. A záró bekezdésed feltételezése valós is
lehetne, de szerintem nincs szó Egely készakarva elõkészített üzleti eladási politikájáról, ellenkezõleg, elég gyenge
üzletembernek gondolom, a kerékkel is csak egyszerüen melléfogott, de miért vonná vissza a piacról, a kereket amíg veszik.
Számtalan, még annál is haszontalanabb dologgal van elárasztva piac, szégyenkezés nélkül árulják. Az üzletben többen
vannak, majd közösen döntenek a továbbiakról, az az õ ügyük.
Broad Bandi 123:
Most ugrok egy kicsit, emp 130 -at idézem "találmány az, amit ismert fizikai, kémiai, stb ... törvényszerüségek alapján
összerak, megkonstruál felépít, egyszóval megalkot a feltaláló. Tudós az aki felismeri azokat a törvényszerüségeket, amelyek
alapjai lehetnek késõbbi találmányoknak. " Nem tudok utána nézni, elfogadom emp-tõl, hogy ez így van, annál is inkább mert
pontosan igazolja a történteket. De itt van minden rossz magyarásata. Ezek szerint ha eddig ismeretlen, el nem fogadott
törvényszerüség alapján mûködik valami, akkor az nem lehet találmány. Ez azt jelenti, hogy BE VAN BETONOZVA
TUDOMÁNY, ... NEM SZABAD SENKINEK ÚJ, EDDIG ISMERETLEN TÖRVÉNY–SZERÜSÉGEKET FELTALÁLNI
()_()_()_()_(). Vagy addig kell várni, amíg egy tudós a felismeri az új törvényszerüségeket amelyek alapjai lehetnek a
találmányoknak. HÁT EZ A BAJ. Ez a legnagyobb baromság ebben az ügyben. A világ TALÁLMÁNYainak 99% ELÕBB
JÖTT LÉTRE MINT a mûködését magyarázó ELMÉLET. És ez nem csak helyi dolog, ez így van világszerte, ezért nem tudták
az ilyen találmányaikat idõben elfogadtatni az olyan feltalálók mint Tesla, Moray, Heyde, stb. hirtelen nem jutnak nevek
eszembe csak még egy a sor legelejérõl: Orffyreus. Ezen túlmenõen látható, hogyan lehet egy feltalálót megakasztani,
hivatalosan is elásni: LETESZI A SZABADALMI KÉRELMET, A LEÍRÁST, A MÛKÖDÕ CUCCOT, és SZABADALMI
ELISMERÕ OKIRATOT MEG NEM ADJÁK KI. MAGA A MÛKÖDÕ MODEL IS OTT MARAD ZÁLOGBAN.
RÁADÁSUL ÉVEKIG, AMIG VALAHOL MÁSHOL, EGY MÁSIK ORSZÁGBAN MÁS IS FELTALÁLJA UGYANAZT,
és ha neki szerencséje van õ meg kapja rá a szabadalmat. Persze amíg ott áll a kérvény a hivatalban senkinek sem szabad tudni,
se látni, se használni, se eladni, nyilván a szabadalom VÉDELME ÉRDEKÉBEN. Csakhogy ponnt így van ellehetetnítve a
feltaláló !!!!!!!!. A Keréken kívül Egely két beadott találmányban társszerzõ, és pont ez van azzal is, hogy 1994-ben illetve '95ben adták be, és nem kapták meg rá a szabadalmi okiratot, éppen a fenntiekért. Ez egy nagyon nagy joghézag, ezért is küzd
Egely.

Silan 124 : Miért ne mondhatná magát Egely is fizikusnak, ha a KFKI -ban dolgozik mint kutató, vagy ha már nem akkor
magán vállalkozóként annak mondja magát amivel foglalkozik, ha a fizikával, akkor fizikusnak. Lehet, hogy majd magán úton
meg fogja szerezni a fizikusi diplomát is, ha szüksége lesz rá.
kyu 127 : Fenntebbiekbõl ide is illik valami, konkrétan csak annyit, hogy nem értek egyet az ilyenformájú elmarasztalással
sem, ha semmit sem talált fel, akkor is nagy érdemei vannak a könyveivel.
Iván Gábor 128 : nem biztos, hogy kész akarva történt megtévesztésrõl van szó.
megasys 129: NAGYON JÓ !!! várom a hozzászólásokat a linkek elolvasása után.
Sziasztok, Csepü.
mrzool
Egely elmagyarázta, hogy ilyen találmányt nem szabad eladni, mert azon nyomban megsemmisítik, elássák, lehet, hogy õt
magát is. Tehát õ 100 meg 1000 MRD-ért sem fogja eladni, ha lesz ilyen találmánya. _Ha_ valoban lenne ilyen talalmany,
_ha_ valoban lenne osszeeskuves mint te ill. Egely allitja, akkor hogyhogy el meg?:)) Itt valaki teved!
Miért ne mondhatná magát Egely is fizikusnak
Amiert en sem nevezem magam informatikusnak, amig meg nem kapom a diplomam. Ha rakattintasz a nevemre, lathatod.
Amikor 4 ev mulva a kezemben lesz a diploma, bizony idegesiteni fog, ha valaki infosnak nevezi magat papir nelkul! Ha en
megdolgozom erte, akkor mas is tegyen ugy! Megismétlem, hogy az új, kibõvített energiamegmaradás elvének vannak kísérleti
bizonyítékai, több is már, méghozzá sokkal egyszerûbben és kézzelfoghatóbban megismételhetõ kísérletekkel mint például az
Einstein féle Relativitás elméletnek A rel.elmelet siman, barmikor, foldi eszkozokkel is bizonyithato es kezzelfoghato, nem
ertem, mi ebben a bonyolult... Ellenben az altalad emlitett új, kibõvített energiamegmaradás elvrol meg nem hallottam, nem
tanitottak nekunk, ezert megkernelek, hogy dobj meg nehany hivatalos linkkel...:) Ja, es csak annyit mondanek, nem minden
igaz, ami le van irva vagy ki van nyomtatva, sokan beleesnek abba a hibaba, hogy mindent elhisznek, ami nyomtatott. Szoval
vmi igen hivatalos linket kernek. Gondolom ez a topic tobbi olvasojat is erdekelne.:)
Vajk
Akkor en nem olvastam figyelmesen? Hiszen ennek baromi nagy hirverest kellett volna csinalni, nem? Amugy talalmanyok
teren en is felek,hogy lenyuljak, de hat a vilag elol elbujva mi ertelme valamit is kitalalni? "ami helyettesíti a villanyhálózatot
mint árramforrást, biztosan ki fogja kapcsolni a villanyt" Tudom, hogy nem tudod, csak egy kerdes, amit ha talalkozol vele,
tegyel fel majd neki:))) "Egely elmagyarázta, hogy ilyen találmányt nem szabad eladni, mert azon nyomban megsemmisítik,
elássák, lehet, hogy õt magát is. Tehát õ 100 meg 1000 MRD-ért sem fogja eladni, ha lesz ilyen találmánya" Es akkor mit akar
csinalni a talalmanyaval??? Egyetlen megoldas letezik a felelmei ellen, az pedig pont a nyilvanossag... Gondold csak vegig...
Ugyhogy ezert sem ertem, miert titkolozik... Egyetlen fegyvere az ismertseg, es akkor nem fogjak bantani. (Schlecht Csaba is
el meg:)) Vagy valoban azert titkolozik,mert tudja jol, hogy nincs semmije? Ld altalam a kozepszerusegrol korabban irtakat:
valamivel ki kell tunnie, ha a szakmajaval nem tud. Jo nyaralsat Csepu olvtars, remelem nem egy ingyenenergiaval hajtott
geppel repulsz, ha repulsz egyaltalan:))
megasys
Visszaterve Egelyhez, attol, hogy valakinek gepeszmernoki es nem fizikus diplomaja van, meg hivhatja magat fizikusnak, sot,
meg lehet kivalo fizikus is. Attol, hogy nem vegeztem el a vendeglatoipari vagy nemtom melyik foiskolat, meg lehetek jo
cukrasz, es hivhatom magamat cukrasznak. Vagy nem? Tenyleg, kiket hivhatunk fizikusnak??? Csak a diplomasokat? Miert?
Bocs az offolasert, de fontosnak tartottam leirni, hogy a diploma es a tudas kozott nincs egyertelmu osszefugges. sokan
beleesnek abba a hibaba, hogy mindent elhisznek, ami nyomtatott Hat ez igy van. Raadasul a TV sajnos meg a nyomtatott
medianal is veszelyesebb. En is sokszor elhiszek olyanokat, amikrol kesobb kiderul, hogy nem kellett volna, ezert mindig
egyre jobban vigyazok arra, hogy milyen informaciot fogadok el hitelesnek, es milyet nem.
DcsabaS_
Kedves megasys!
Lehet, hogy az informatikus szakon a diploma nem jelent sokat (ezt bizonyos tapasztalataim alapján könnyen elhinném
Neked), de biztosíthatlak arról, hogy a gépészmérnöki és a fizikusi diploma (és tudás) egyáltalán NEM csereszabatosak
egymással. Ettõl még valaki maszek alapon megtanulhatja és mûvelheti a fizikát (csak rajta!), de NE hivatkozzon a nem létezõ
végzettségére! (Ha mégis megteszi, akkor az bizonyíték a hamisításra hajló természetére.)
Mert ahogyan valaki nem lesz attól villanyszerelõ (vagy autószerelõ), hogy villanyt (vagy autót) szerel, úgy fizikussá sem válik
hasonló amatõr akciók révén. Hogy egy adott szakma szakszerû mûveléséhez milyen szintû ismeretek szükségesek, az
szakmánként változó. A fizikussághoz pl. nem elegendõ egy valamilyen egyetemi diploma, sõt, még olyan diploma sem
feltétlenül, amelyik pedig egyetemi szintû fizikai ismereteket garantál!

Ugyanis a fizikus szak kutatói szak, tehát nem iskolai tanításra, vagy a tanultak egyszerû mérnöki alkalmazására készítik fel a
hallgatókat, hanem a fizika tudományának a továbbfejlesztésére. (Ezért aztán még a fizikus szakon végzettek sem számítanak
"teljes értékû" fizikusnak mindaddig, amíg valamilyen épkézláb tudományos eredményeket nem tudnak felmutatni.)
Iván Gábor
Elõször én is azt feltételeztem, hogy E.Gy. nem készakarva tévesztette meg az embereket, de mivel magánban többször
leveleztem, telefonáltam és személyesen elõadásai alkalmával is kényes kérdéseket tettem fel neki, a reakcióiból egyértelmûvé
vált mára számomra, hogy E. GY. szélhámosok viselkedésformáit követi.
Tehát E.GY. szvsz. egy szélhámos.
DcsabaS_
"E. GY. szélhámosok viselkedésformáit követi" - ez aranyos (:-))).
Iván Gábor
Az E. féle vitalításmérõ leleplezése topikban megleled a folyamatot és a bízonyítékokat amelyek ezt igazolják. Ezt én, mint
egy hajdani Para-Kutatási Tudományos Társasági tag és a volt elnökünk is nagyon szégyeli, hiszen Egely magára a
parakutatásra is szégyent hoz. Tehát Egelyt már a para -kutatók is szélhámosnak tekintik, nem csak a szkeptikusok.
Iván Gábor
Egely vitalításmérõjét bárki otthon tesztelheti amolyan Öveges professzori egyszerû eszközökkel és kísérletekkel.
Egy általános iskolás is megérti, hogy mekkora marhaság.
Kedves Csepü!
"A találmány védelem jogilag stb. re : Lehet, hogy nem minden szabadalmi leírás készül azonos szabályok szerint?" A
szabályok egy adott országon belül teljesen azonos feltételeket szabnak. Sõt. Ha PCT-rõl beszélünk, akkor világszerte is
ugyanaz a helyzet. (PCT=világszabadalom - nagyjából)
"Tehát õ 100 meg 1000 MRD-ért sem fogja eladni, ha lesz ilyen találmánya. "
Na, erre azért ne fogadjál! (Vagy legalább ne nagy téttel.)
"Ezen túlmenõen látható, hogyan lehet egy feltalálót megakasztani, hivatalosan is elásni: LETESZI A SZABADALMI
KÉRELMET, A LEÍRÁST, A MÛKÖDÕ CUCCOT, és SZABADALMI ELISMERÕ OKIRATOT MEG NEM ADJÁK KI.
MAGA A MÛKÖDÕ MODEL IS OTT MARAD ZÁLOGBAN. RÁADÁSUL ÉVEKIG, AMIG VALAHOL MÁSHOL, EGY
MÁSIK ORSZÁGBAN MÁS IS FELTALÁLJA UGYANAZT, és ha neki szerencséje van õ meg kapja rá a szabadalmat.
Persze amíg ott áll a kérvény a hivatalban senkinek sem szabad tudni, se látni, se használni, se eladni, nyilván a szabadalom
VÉDELME ÉRDEKÉBEN. Csakhogy ponnt így van ellehetetnítve a feltaláló !!!!!!!!. "
Jajjajj, szegény Egely.
Egy szabadalmaztatási procedúrának pontos, meghatározott kronológiája van, amit a szabadalmi hivataloknak _kötelességük_
betartani! Nem állhat ott semmi náluk évekig, ilyen nincs! Ha nem hiszed, tán nézz utána az iparjogvédelmi eljárásoknak, és ne
pufogtass ilyen ostobaságokat. Az sem igaz, hogy más megelõzheti, mert a szabadalom benyújtásakor azonnal kap egy
hivatkozási (lajstrom) számot, (lásd. elsõbbségi adatok) ami alapján késõbb tök egyértelmûen eldönthetõ, ki kit elõz meg és
hol. Az eladásnak meg semmi köze nincs a szabadalmi procedúrához.A szabadalom _csak a feltalálót_ védi.
noirp
1. reakcióm: te jóságos isten: ez egy bme-t végzett ember?! Egyemista korában még épeszû volt??
Hogy zápulhatott meg így az agya?
Iván Gábor
Hát azért ahoz kellett egy kis gógyi, amig rájöttem, hogy E-kerék ráadásul egészség helyet betegségre ösztönzi használóját.
Beszélgetnem kellett hozzá néhány tudós emberkével. Másrészt az sem tudták sokan, amig egy újságban le nem közölték a
nevemmel, hogy az Egely Wheel nem eredeti "találmány", tehát koppintás. Már a nyolcvanas években forgalomba hozták
amerikában csak ott éppen Energy Wheel néven. A tisztelt Szkeptikusok társasága sem boldogult valahogyan a témával. Az ez
ügyben cikkeket irogató Vassy is mivel szomszédja voltam, nagyrészt az én értesüléseimre épített sokáig. Tehát akkor ebben
az ügyben a Szkeptikusok Társaságának a Tagjai lennének a legnagyobb ovodások, hiszen eléggé sokat foglalkoztak vele:-)))
Silan
Én olvastam a könyvet. Gömbvillám tutira van, rengeteg jól dokumentált megfigyelés van róla, ebben csak az kételkedik, aki
abszolút nem tájékozódott a kérdésben.

Az Egely-féle elméletet én is nagyon jópofának tartom a négy térdimenzióval, és egész meggyõzõen adja elõ a könyvben az
Egely. Csak az a baj, hogy a modern fizika jelenlegi világképével, a relativitáselmélettel, stb. ez teljességgel
összeegyeztethetetlen. Szóval az elmélet jópofa, de jóval erõsebb bizonyítékok kellenének rá, mint néhány gömbvillámmegfigyelés.
Lepus
Par hete hallottam egy riportot az EstFMen az oreggel... Komolyan, ha azzal allna ki, hogy o egy varazslo, es olyan amulettet
gyartott amitol otosod lesz a lotton, akkor tobb hitelt adnek neki mint ezzel az altudomanyos hablattyal.
"Olyan gepeket lattam, amik megcafoljak az energiamegmaradas torvenyet." - Hat igen, ehhez is kell pofa. Ha egy elmelet
megcafolja a fizika egyik legalapvetobb torvenyeit, amitol effektive "mukodik a vilag", hat akkor biztos a sok fizikus a hulye
es nem az aki ilyet allit... Aztan hozott egy peldat is, egy vegtelenitett energiaforrast, ami "kulonleges anyagok" retegzesevel
keszult, es egyeniranyit valami vakuumenergiat. Ebben ket vicc van. Egyreszt, ha az agya nem csak az emberek atejtesere es az
ipari hazudozasra jarna, hanem a tudomanyra is neha, akkor rogton leesne neki, hogy ha ez valami meglevo energiat
egyeniranyit, akkor messze nem cafol meg semmilyen energiamegmaradasi torvenyt, hanem gyakorlatilag egy ritkan
kihasznalt termeszetes es megujulo energiaforrast csapol meg. (Mar ha feltesszuk hogy tenyleg letezik ez a gep es tenyleg az
aminek mondjak.) A masik vicc, hogy folyton csak "kulonleges anyagokrol" es "forradalmi elmeletekrol" beszel, de veletlenul
sem mondana el, hogy mi az. Vagy ha megis, hat tutira olyan nomenklaturaban beszel, ami kozelebb all a magiahoz mint a
tudomanyhoz (lasd bioenergia). Ha emlitene egy anyagot, hogy azt mondana szilicium es germanium otvozete, hogy csak egy
peldat mondjak... De csak kodosit, "van ilyen is" de "betiltottak" es "uldozik".
Semmi konkretum, semmi tudomanyos teny. Persze.
Meg ufokat is boncolt a pinceben, ugye? ...
Silan:
A negy terdimenzio miert osszeegyezhetetlen a mai fizika vilagkepevel es mondjuk a relativitaselmelettel? A relativitaselmelet
meg az osszes tobbi mai elmelet harom dimenziora ervenyes (gondolom en), es harom dimenzioban mukodnek is, ez meg nem
zarja ki, hogy lenne negyedik vagy akar otodik terdimenzio. Ugy tudom, hogy a gombvillamelmeletek kozul egyik sincs
bebizonyitva, ezert minden lehetseges elmeletet egyenertekunek fogadok el. A negyedik terdimenzio sok erdekes jelenseget
megmagyarazhat a gombvillamon kivul, olyanokat, mint pl. a teleportacio (mar ha van ilyen egyaltalan, sokan allitjak, hogy
van), vagy a vilagegyetem tagulasa. Kivancsi lennek, hogy az altalunk tapasztalt, szerintunk 3 dimenzios jelensegek, mint pl.
az anyag vagy az feny, az elektromagneses hullamok hogyan viselkednek a mi terunkkel szoget bezaro masik harom dimenzios
terben. Van-e az anyagnak negyedik dimenzios kiterjedese? Attol, hogy nem latjuk, meg lehet, hogy van! Ha vannak
parhuzamos vilagok, akkor milyen messze vannak egymastol? Mi van ket parhuzamos vilag kozott? Vagy kozvetlenul egymas
mellett vannak? Ha a gombvillam 4 terdimenzios jelenseg, es leteznek parhuzamos vilagok, akkor a gombvillam altalunk
eszlelt mozgasat a mellettunk levo vilagokban torteno esemenyeknek is befolyasolnia kell(ene). Mekkora a vilagegyetem? Ha
nem lenne benne anyag, ha semmi nem lenne benne, akkor is ekkora lenne? Vagy akkor nem lenne?
Na mar kezdek megint off lenni.
Hali Lepus!
"Olyan gépeket láttam, amik megcáfoljak az energiamegmaradás torvenyet." - Hat igen, ehhez is kell pofa. Ha egy elmelet
megcafolja a fizika egyik legalapvetobb torvenyeit, amitol effektive "mukodik a vilag", hat akkor biztos a sok fizikus a hulye
es nem az aki ilyet allit...
Talán ismered a következõ idézetet:
"Amikor egy disztingvált, de idõsebb tudós azt állítja valamirõl, hogy lehetséges, majdnem biztos, hogy igaza van. Ha viszont
azt állítja valamirõl, hogy lehetetlen, valószínûleg téved."
- Arthur C. Clark
Nem oly' tökéletesek azok a fizikusok, nem kell isteníteni õket. :-) Meg ugyebár az energiamm. tv-jét egy orvos fogalmazta
meg még anno (a neve most sajna nem ugrik be), s õ is csak a termikus energiákra. S onnan lett aztán általánosítva.
Persze az is igaz, mikor a legtöbb ember ilyen nagykaliberû kijelentést tesz ("megcafoljak az energiamegmaradas torvenyet"),
azt kifelejtik a mondatból, hogy látszólag. Mert lehet, hogy igaz ez a tv., csak olyan helyrõl nyerünk energiát, olyan formában,
amirõl jelenleg még nem tudunk, vagy csak egyszerûen elkerülte vmi a figyelmünket. :-)
Dr. Lecter
Én meg egy másik idézetet ajánlanék a tisztelt nagyérdemû figyelmébe:
"Rendkívüli állításokhoz rendkívüli bizonyítékok kellenek." (Carl Sagan)
Ennek fényében könnyen helyretehetô Egely mester médiaszereplése.

