O Mapa Matemático de Nikola Tesla
Parece que décadas depois de ter deixado o planeta, Nikola Tesla continua
inovando com suas invenções e criações.
Dessa vez o engenheiro, inventor, poliglota, marciano, etc, Nikola Tesla, teria se
aventurado na Matemática.

Uma suposta descoberta recente de desenhos de Nikola Tesla revelando um mapa
de multiplicação que contém todos os números em um sistema simples de se usar foi
descoberto.
Os desenhos foram descobertos em uma loja de antiguidades em Phoenix, capital
do Arizona, por Abe Zucca, segundo o site CBS News.
Acreditam que os desenhos tenham sido criados nos últimos anos do Laboratório
de Energia Livre de Tesla, o Wanderclyffe.
O manuscrito aparenta ter muitas soluções para perguntas ainda sem respostas
sobre matemática.
Os esboços estavam escondidos em um baú com vários outros desenhos e
manuscritos, desde tecnologias portáteis à sistemas de energia livre.
Alguns já são conhecidos do público, enquanto outros ainda não são.

O “Mapa para Multiplicação” ou a “Espiral Matemática”, foi a descoberta mais
notável.
Dias após a descoberta o matemático, Joey Grether trabalhou duro para decifrar o
sistema e obteve êxito.
Grether sugere que a Espiral não apenas explora a multiplicação como uma rede
entrelaçada, mas também ‘oferece um entendimento visual de como todos os números
são auto-organizáveis em 12 posições de componibilidade’.
“Esse dispositivo nos permite ver os números como padrões, a formação de
números primeiros, primos gêmeos, multiplicação e divisão, também outros sistemas que
eu acredito que ainda serão descobertos”, diz o Professor Joey.
O diagrama é bastante intuitivo, permitindo os estudantes a verem como os
números trabalhão juntos baseados em uma espiral com 12 posições.
12 ou múltiplos de 12, é o maior sistema de números altamente compostos, o
motivo do qual temos 12 meses em um ano, 12 polegadas na medida de ‘pés’, 24 horas
em um dia, e por aí vai.
Tesla é conhecido pela frase:
“Se você soubesse da magnificência dos números 3, 6 e 9, então você teria
a chave do Universo”.
Quando a “Espiral Matemática” é analisada, a soma repetida dos dígitos dos
números 3, 6, 9 e 12, se repetem constantemente na mesma sequência, 3, 6, e 9.
Seria disso que Tesla estava falando?

É difícil dizer, mas Joey Grether parece acreditar que sim.
“Essa avanço é fenomenal.
Se conseguíssemos que todos os estudantes do planeta usassem essa técnica,
para brincar com ela, e ajudassem a descobrir como usá-la, nós conseguiríamos deixar
de lado a aversão cultural que o povo tem em relação à Matemática.

Ao invés de memorizar a tabela de multiplicação, poderíamos aprender a posição
dos números e ter um entendimento melhor de como eles funcionam.”
Juan Zapata, aluno do Professor Joey disse:
“Eu costumava dizer que era ruim em matemática… porque isso é o que
todos dizem.
Mas agora, eu tô tipo, cara, isso é muito fácil.
Um outro fato curioso sobre a ‘Espiral de Tesla’, é que ela é datada em 12/12/12,
1912.
Grether e seus alunos querem que dia 12 seja um feriado nacional em homenagem
a um dos maiores cientistas que já existiu na face da Terra.
Nikola Tesla.
Obs.:
Alguns fóruns atribuíram a obra à Joey Grether, o CBS News afirma
ter sido de Nikola Tesla.
http://tonocosmos.com.br/o-mapa-matematico-de-nikola-tesla
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OVNI de Tesla: o que você deve saber sobre o incrível pano voador de Tesla
Todos sabemos que Nikola Tesla estava muito à frente de seu tempo com suas
invenções, sua criatividade e idéias.
Tesla é reconhecida como um dos homens mais inovadores e misteriosos que já
viveram.
Se Tesla não tivesse inventado e pesquisado tudo o que ele fez em seu tempo,
nossa tecnologia hoje seria consideravelmente pior. Mas há algo mais para Tesla?
Tesla tem contato com Aliens como publicamente proclamou?
Ele certamente é um dos inventores mais incríveis que nossa civilização já
conheceu: seu conhecimento e idéias foram muito além do que era conhecido e aceito em
sua vida.
É possível que Nikola Tesla visse tecnologias futuristas graças à sua mente aberta?
E é possível que ele realmente tenha recebido mensagens de seres não da Terra?
Uma das suas mais misteriosas invenções é o OVNI ou melhor disse: "Identificado"
objeto voador.

Curiosamente, há mais de cem anos, durante a primeira década do século XX,
Tesla apresentou um pedido para patentear uma aeronave peculiar, que ele chamou de "o
primeiro disco voador do mundo", o primeiro OVNI criado pelo mundo.
O que muitas pessoas acham interessante são os métodos utilizados no design do
disco voador combinados com as descrições daqueles que alegaram ter visto um do UFO
dentro: com um capacitor discoidal com tamanho suficiente para fornecer impulso
suficiente para voar, enquanto outros capacitores pequenos Permitiu controlar a direção
do disco voador, ao qual ele adicionou um sistema de estabilização giroscópica e um
controle elétrico "drive".
Tesla era tudo sobre o futuro, e seu objeto volumoso futurista era o topo da linha;
O interior do navio estava equipado com telas planas e câmeras de vídeo
externas para os pontos cegos do piloto.

Sem pontos cegos no plaquê voador de Tesla:
O UFO de Tesla tem olhos, e estes foram feitos de lentes eletro-ópticas,
dispostos em quadrantes, permitindo que o piloto veja tudo.

Imagem 1904 da Torre Wardenclyffe, localizada em Shoreham, Long Island, Nova
York.
O prédio de tijolos de 94 por 94 pés (29 m) foi projetado pelo arquiteto Stanford
White.
Assim como os aviões hoje, que foram projetados com grandes computadores,
telas e monitores foram colocados no prato voador de Tesla em um console onde o
navegador poderia observar todas as áreas em torno do veículo, e a incrível invenção de
Tesla incluía lentes de aumento, que poderiam ter sido usadas sem alterar Posições.
O incrível pires voadores de Tesla foi alimentado por "energia gratuita"!
Uma vez que a aeronave não incluiu uma fonte de energia própria, precisava ser
energizada pelas torres da transmissão sem fio, as fontes de "energia livre" de Tesla.
http://ewao.com/2015/09/21/1-teslas-ufo-what-you-should-know-about-teslas-incredibleflying-saucer/
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