
 













A legkülönbözőbb kultúrák elbeszélései, őserdők mélyén lakozók hagyományai és az egyszerű emberek is
beszámoltak már szertartások és egyéb szabadtéri programok során tapasztalt égi jelenségekről és
transzélményekről. Mi lehet a kapcsolat az ég és a föld lakói között? Milyen eszközökkel idézhető elő a
kozmikus kommunikáció és mennyire valós egy ilyen szóban forgó esemény?









A koronázási jelvényeink és eszközeink közül az országalma szintén későbbi lehet. A szakemberek
14.századinak mondják. Aranyozott ezüstből készült. Díszítése egyszerű, formája régi eredetű, régi
hagyományon nyugszik. A keresztereklye első feltűnése a királyi jelvények között III. Béla idejére tehető.
De kétségtelen, hogy I. Imre nagy viaszpecsétjén már szerepel a mai, vagy a maihoz nagyban hasonló
országalma. Azon a kereszt ágai kiszélesedők. Kukacoskodásnak tűnhet, mert a másik terjengő pecsétrajzon
már nem az. Sajnos az országalma pontos méretei sem állnak a rendelkezésemre, pedig az is nagyon
tanulságos bizonyíték lenne eredetére.









Az asztrológia tudománya több ezer évre tekint vissza, már a babiloni papok a sumer időkben is űzték,
Egyiptom pedig tőlük tanulta el. De Kína és India is élen járt a csillagok titkának kifürkészésében és az
asztronómia mellett az asztrológia tanát is tökélyre fejlesztették. Még saját zodiákus rendszert is
kidolgoztak, melyben a csillagképek elnevezése eltér a nyugaton szokásostól. Most ennek az ősi
tudománynak az alapjaival fogunk megismerkedni.

















A következő értekezés egy kis részlet Wictor Charon művéből, az Ákasha krónikából. Az írás választ keres,
és ad is az emberi test, az elme, az éter és a magasabb szellemi denzitások kapcsolatára. Mivel eléggé
terjedelmes, ezért csak a hindu orvoslásban is ismert csakrákat mutatjuk be.





Horváth István első szabadalmát két évvel később egy újabb szabadalom követte, mely látszólag az előző
tökéletesítése volt, bár itt már nem csak az elektrolízist alkalmazta, hanem a radiolízist is. Ezen az oldalon
a 4,107,008 számú Horváth féle szabadalommal ismerkedhetsz meg. Most következzen a vízbontó készülék
leírása.











Az emberiségnek van jó néhány jelképe, amit ősidők óta hordoz magával. Ezen szimbólumok eredete mára már ködbe vész,
balladai homályba. Sokan próbálják magyarázni, ideológiákat kerítenek hozzá, fel is használják azokat akár gonosz célokra is.
Pedig szegény jel nem tehet róla, hogy az, ami. Minden ilyen szimbólum eredete valahol az ősmúltban gyökerezik, amikor a mai
ember, a homo sapiens elért a kultúra fokára.




















