
 













Rohamosan fejlődik a technika és az emberiség tudása is folyamatosan bővül, újabb és újabb teóriákat
gyártva, amelyek törvényekké alakulnak át, felrúgva ezzel a már létező fizikai alapdogmákat.
Természetesen nincs ezzel semmi baj, tökéletes módja ez a biztonságos információ áramlásnak, amelyet
célszerűbb lenne hozzászoktatásnak nevezni inkább. De vajon szükségszerű az efféle eljárás vagy esetleg
elmélyedve a paleoasztronautikai felfedezésekben választ kaphatunk a fejlődéssel kapcsolatos kérdésekre?
Gyanítom igen.







A jelek valamikor szigorú rend szerinti jelzések voltak, és nem a mai materialista felfogás szerinti "díszítő"
elemek. Ugyanígy szigorú rend uralkodik a népmeséink mondai elemeiben is. Ezek a lényegi tudást
igyekszenek átjuttatni a sötét évezredek bizonytalan emberi viharain, ezért itt nincs helye a találgatásnak
és a véletlennek. Az egyes elemek nem cserélhetők össze egymással, mert minden elemnek fontos része van
egy folyamat képi leírásánál. Az asztrológia a mai anyagelvű felfogás szerint babona, elmaradott elmék
zavaros hite valamiféle nem is létező kozmikus léptékű rendben. Eszerint a csillagászat (asztronómia)
tudomány, ameddig ikertestvére (asztrológia) értelmetlen butaság. Ha minden időből keletkezett és időből
áll, akkor a csillagászat éppen úgy az idő szerkezetének a tudománya, mint ahogyan az asztrológia is, csak
ugyanannak a dolognak másmás strukturális részeit és szintjeit vizsgálják.







Egy különös emberreől írok most, egy amolyan csodabogárról, aki nem mindennap adatik meg a tudomány
számára. Viktor Sztepanovics Grebennyikov egy orosz rovarász volt, aki a méheket és más keményszárnyú
rovarokat vizsgálva jutott el egy paranormális jelenség felfedezéséig. Ez nem más, mint az üreges testek
hatása a téridő szerkezetére és az emberi pszichére, valamint a repülés megoldásának egy módozata, mely
nem igényel sem motort, sem propellert vagy turbinát, sem külső energiaforrást, még szárnyat sem, bár
vannak benne szárnyak, de más módon, mint ahogyan azt egy repülőnél látjuk.





Egy meg nem értett zseni, egy elfeledett pionír emlékének is szól ez a lapszám, mely a repülés alternatív
megoldásaira hívja fel most a figyelmet. A kontinensnyi méretű Oroszországanyácska jobb sorsra érdemes,
de mégis szegényen, nélkülözve, de mégsem névtelen gyermeke, ha támogatják, sarkaiból lett volna képes
kifordítani a repülés világát. Egy új módszerre jött rá, Teslához, Schraubergerhez hasonlóan az
antigravitációs teret ismerte fel a légi közlekedés új motorjaként. Mert muszkaföldön nemcsak Tupoljevek,
Iljusinok, Mikojánok és Petjakovok, Antonovok voltak, de egy szegény Grebennyikov is felismerte a
levegőnél nehezebb testek levegőbe emelésének bűvészetét szárnyak nélkül. Elméletét az Az én világom c.
könyvben írta meg, ebből most idézet gyanánt álljon itt néhány oldal. (a szerkesztő)









A hermetikus tanok a világegyetemet egy gömbként írják le, mely két részből, az ún. értelmezhető és az ún.
érzékelhető világokból áll, "...ezt az érzékelhető világot az összes benne foglaltakkal együtt az égi világ (az
értelmezhető világ  mint valami köpeny  beburkolja"  írja Hermész.











A Mars és a Jupiter közötti térségben egy halom törmelék kering, már ki tudja mióta. ez arra enged
következtetni, hogy itt valamikor volt még egy égitest, és annak a maradványait látják a szondák. A két
bolygó között a távolság is túl nagy, tehát kellett ott lennie valaminek.







A következő eset, amit most megosztok önökkel, azért is érdekes, mert bizonyos nemzetközi
vonatkozásokkal is bír. Történetünk főszereplője egy hétköznapi ember, a mindennapok hőse. Egy álmos
pestmegyei kisvárosban zajlottak ezek az események.














