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Теслина Спирала Времена 

 

Велимир Абрамовић:  

Теслина спирала времена, простора и материје - симбол 

Tеслиних Kосмолошких студија у Bеограду 

 

Технички опис: 

а) 15 пуних линија; 

б) 15 испрекиданих линија; 

ц) 2 x 15 краћих линија (по две око сваке пуне линије); 

д) По девет малих дужи у испрекиданим линијама и девет пауза, али ако се 

броји од центра, почевши од паузе – онда има укупно 19 промена, тј. 1+ 9 = 10 

(максималан број позиција на површини јединичне сфере међусобно удаљених 

за радијус) ;  

е) 15 испрекиданих линија x 9 малих дужи је 135. 

 

Учење Теслине Спирале 

 

Сумерско-Питагорејско-Теслијанска природна аритметика заснована је на 

радиусу и дијаметру сфере, односно хармонијској пропорцији (1:2), 

непрекидној пропорцији или златном пресеку {  = } и броју 

π. Све друго се изводи из ових бројева односно из тачке, линије и угла, јер су ту 

приказани сви најопштији закони Космоса, данашњој науци сасвим непознати. 

Наша математичка физика ова највећа знања користи као обичне технолошке 

алате, без икаквог дубљег разумевања, на пример, тачке и нуле, које су 

математички модели Садашњости. 
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Физичка Реалност започиње Безграниченом Празнином, којој одговара Број за 

Бесконачност, односно аритметички објекат Нула. То је бела јединична сфера 

π у самом центру Теслине Спирале. Исто тако, то је и сфера пуног спектра беле 

светлости која настаје из Времена.  

Слојеви Теслине Спирале уписани су на хомоцентричним сферама, или физички, 

на електромагнетским лоптама. Они постоје у свим правцима дејства који су 

одређени темпоралним генераторима Простора из тачке Времена – Радијусима.  

Време има само једну димензију, дужину (Дијаметар сфере), а Простор само 

две димензије – сферну π површину.  

Алтернативне реалности разликују се само по таласним дужинама. Појам таласне 

дужине је кључан за целокупну стварност. Таласна дужина је интерно време 

светлости које се појављује као простор. 

У основи постојања простора и материје је таласна форма.Таласи, ако су 

синхрони, односе се један према другом као честице. Сваки Свет има граничне 

таласне дужине, најмању и највећу. Насилничка атомска истраживања 

нарушавају хармонију паралелних реалности и могући су нестандардни одговори 

виших интелигенција на људску лаичку научну агресивност.  

Између свака два нивоа постојања је празнина и када се путује по тим нивоима, 

увиђа се да је сваки од њих нова реалност, да се све те реалности међусобно 

прожимају чинећи временски Континуум, да их има ма колико много, n+1, али 

да је нула само једна (n·0=0)  јер је и Бесконачност јединствена, то је 

Континуум времена или физички – Вечна Садашњост.  

Сваки човек има моћ да промени таласну дужину своје индивидуалне свести. 

Онај који то уради, нестаје у једном и појављује се у другом свету. 

Различити светови одељенио су углом од . Наша целокупна стварност је само 

светлост која одређује све што мислимо и осећамо. 

Теслина Спирала је његова порука човечанству и садржи апсолутно све 

најдубље тајне његовог сазнања. Помоћу ње остварује се веза са вишим 

космичким јаством и то кроз мале кораке, подношљиве за земљска бића. 

 

Оснивач Семинара за Теслине Космолошке студије: 

Велимир Абрамовић, философ 


