
 













Az egyik legismertebb magyar médium WurmbrandStuppach Adelma néven született 1840ben a galiciai
Ternopilban, 1860ban ment feleségül báró Vay Ödönhöz. A Szellemi Búvárok Egyesületének első elnöke
volt, spiritiszta, teozófus, író, a homeopátiát kutató. Alakját Jókai is regénybe foglalta. Az egyházakkal
hamar összeütközésekbe került, mert a dogmákat tagadta.





Ha az ember tanulmányozza a Szentírást, akkor felmerül a kérdés, vajon mikor teremtette az Isten a
világot, a Kozmoszt? Mózes Genezise Kr. e. 4004re teszi a dátumot, de a tudomány szerint a Földünk 6,5
milliárd éves! A dinoszauruszok kora 65 millió éve volt, még ez is 3 nagyságrenddel több, mint a mózesi
számítás. A másik, hogy a Bibliában Jahve teremt, de a gnosztikusok és az ezoterika szerint nem isten,
hanem csak az anyagot teremtő arkhón, Jaldabaóth.











"Ebben rejlik valamennyi erő szilárd állhatatossága,
Mivel minden megfoghatatlant áthat éppúgy,
Akár a tömörebb állománnyal rendelkezőket.

Így lett a világ létrehívva,
S ezáltal válnak oly csodás átváltozások

elérhetővé, melyek elve ugyanez."







Az eddigiekből az tűnt ki, mintha csak energetikai találmányok körül tombolnának erősen érzelmi viharok.
Ez az állítás nagyrészt igaz, de majd röviden megemlítünk más találmányokat, más effektusokat is,
melyeket nyugodtan a tiltott kategóriába lehetne sorolni. Tiltott találmányoknak olyan értelemben
nevezhetjük ezeket a szerkezeteket, hogy gyakorlatilag tilos hangosan arról gondolkozni, hogy hogyan
lehetne „örökmozgót” építeni.















Az ember számára az idő egy elvont fizikai jelenség, mely a múlt felől halad a jelenponton át a jövőbe. De ez
csak egy, a 3 dimenziós térre korlátozott érzet, mert van olyan zónája a világmindenségnek, amiben ez nem
igaz. Van a nemtérnemidőnek nevezett régió, ahol minden egy pontba sűrűsödik össze. A múlt és a jelen
eseményei, valamint a jövőbeli események minden verziója ott van tárolva. Mert semmi sincs kőbe vésve, a
jövőre vonatkozólag csak eshetőségek vannak, bármelyik alternatíva megvalósulhat, ezért jósolnak valamely
eseményt más és más módon.









A pozitív földönkívüli kontaktok nagy része férfi volt a múltban, ám akadtak azonban hölgyek is, akik
valamilyen idegen intelligenciával társalogtak. Manapság viszont felcserélődött az arány, és inkább a nők
állnak elő a történeteikkel, míg a férfiak a háttérbe szorultak.












