
 











Tisztelt Olvasó! Most egy olyan írást tarthat a kezében, melyben különös ufóészlelések és találkozások
kerültek említésre. Különös helyeken, furcsa körülmények között mentek ezek végbe. És különlegességük,
hogy mind pontosan április elsején történt! A teljesség igénye nélkül adok közre néhányat a nagyszámú eset
közül. Kiemelve néhány lényeges momentumot a beszámolókból.















A most következő írásban a híres görög filozófus, Platón egyik legtöbbet hivatkozott és idézett, ám
leginkább rejtélyes könyvét közlöm teljes terjededelmében. Egy régmúlt civilizáció, a mai popkultúrában is jól
ismert Atlantisz fennállásának és bukásának leírása ez, azé a kontinensé, amelyet oly sokan kerestek már, de
még senkinek sem sikerült meglelnie. A hihetetlen történetet már Platón is csak legendaként adja tovább,
hiszen 910 ezer évvel az ő ideje előtt lehetett. Ma már számítások igazolják, hogy Kr. e. 13500 körül volt
egy hatalmas özönvíz, ami a Földön mindent elpusztíthatott.























1989. március 23án, a Utah állambeli Salt Lake Cityben fekvő utahi egyetem két elektrokémikusa
sajtóértekezletet hívott össze. A 62 éves Martin Fleischman és a 46 éves Stanley Pons bejelentették, hogy
elektrokémiai módszerrel fúziót tudtak elérni. Állításuk szerint körülbelül ötször annyi hőt termelt a
készülék, mint amennyi elektromos energiát a rendszer működtetésébe kellett fektetni.













Mexikó az ufó kutatók Mekkája. Itt történt 1947ben a híres Roswelli incidens, amikor lezuhant egy
repülő csészealj, és az amerikai kormány megpróbálta azt eltusolni. Itt látta 1964ben Lonnie Zamora
rendőr azt a furcsa tojásdad alakú szerkezetet, ami azután világhírűvé tette és az Amerikai Légierő is
foglalkozott az üggyel. Azonban az ufó történelemben szerepel még egy érdekes mexikói eset, amit mára
szinte elfelejtettek. Ez nem más, mint egy kontaktus története egy férfiról, aki közelebbi kapcsolatba került
a földönkívüli lényekkel.











Ezzel csillagászati alapismereteket közlő sorozatunk utolsó, de nem befejező részéhez értünk, mert bár a
csillagászat témáját befejezzük, de az űrkutatásét, űrhajózásét meg elkezdjük. Ebben a cikkbeen vizsgáljuk
meg az univerzum makrostruktúráit, a galaxisokat, csillagvárosokat, planetáris ködöket. Ehhez egy kis
fizika is szükséges.


















