
 







A lágyság, a szépség, mely részeteket alkotja
egy új ciklusba ért, ki kívánja fejezni magát
a Világban. Szelíd, lágy fuvallatként, lágy
szellőként érinti meg a lelkeket, ébreszti a
szíveket. Adjatok helyet ennek a
megnyilvánuló energiának, és árasszátok
szét magatokból. Lágy, termékeny ölelésben
öleljétek körbe a Földet, a Föld minden
lakóját, és porozzátok be a szíveket a Szeretet
legmagasabb rezdülésével. Termékeny áldás
hull rátok, érezzétek az Isteni Kegyelmet, a
végtelen szeretet áradását, mely megnyil
vánul a Világban. Öleljétek magatokhoz ezt
az érzést, rezgését árasszátok magatokba.
Istennők vagytok!

Démétér



"Van aki blogot vezet a gondolatairól, van aki érdemesnek tartja az életútját arra, hogy másokkal is
megossza. Nos, amikor úgy döntöttem, hogy én is megírom a magam (UFOkutatásra vonatkozó) memoárját,
két dolog motivált. Egyrészt a manapság oly divatos retro érzés (nosztalgia), másrészt hogy tanújelét adjam
annak, hogy ha valakiben megvan a kellő türelem, szorgalom és alázat, megvalósíthatja az álmait. Mindegy
honnan indult..."











A Kali yuga beköszöntése idején (Kr. e. 3102) uralkodott egy Menes (Manij, Manetho, Mnj) nevű király (Kr.
e. 3100). Az ő neve az ősi Nimród kultuszból ered. Ennek a névnek más változatai a Ménrót, Manu és
Szküthész. Ahogy a sémitáknál az Ádám vallás, úgy a szkíta népeknél a Ménrót vallási kultusz is élt, mint
egy része az Anahita (Enéh), illetve az Elana (Ilona) kultusznak.









A régi sumer és babiloni feljegyzések, az akkád eposzok, de még a Biblia is név szerint említi az emberiség
mitikus ősapját, Nimródot. Ő az, aki a híres Bábeltornyot építtette. Ez a torony egy kapocs Isten felé, egy
zikkurat, vagy hasonló. És ő az, akiről a magyar legendák is szólnak, de még a versek is, mint Arany János
balladája. „Hunor s Magor, két dalia, két egytestvér, Ménrót fia.” A Ménrót a Nimród egy változata, a mén
a lovaknál a hím, az angol men (német mann) férfit jelent. Ráadásul még azt is írják, hogy óriás is volt, tehát
nem a mai ember, a homo sapiens fajába tartrozik.









J. L. Naudin is épített egy M.E.G. készüléket, s igen jó hatásfokot ért el. Mivel Naudin nem mellékelt sok
szöveget a képekhez, ezért inkább én fűztem megjegyzéseket hozzájuk. (A mozgás nélküli elektromágneses
generátorokat M. E. G. készüléknek nevezzük  a szerkesztő)

















Helena Petrovna Jekatyerinoszlavban (ma Dnyepropetrovszk, Ukrajna) született. Apja, Peter von Hahn
ezredes német (mecklenburgi) nemesi családból származott, felmenői háromszáz évvel korábban telepedtek le
Oroszországban. Anyai ágon ősi orosz hercegi családok, a Fagyejevek és a Dolgorukijok sarja, akik
családfájukat a IX. századig vezették vissza. Helenát – apja katonatiszti elfoglaltsága, illetve anyja
betegsége és korai halála miatt főként nagyszülei nevelték.







Az ókori hellén mitológiában szereplő istenek alapvetően három csoportra, nemzedékre bonthatók, akik a
teremtés három szakaszára utalnak a nevükkel és tulajdonságaikkal. Az istenek első nemzedéke az őskáosz
állapotát írja le, a második a téridő születését, a harmadik pedig a teremtmények keletkezését a téridőben.
Bár a mitológusok legjobb tudásuk szerint összeállították az istenek leszármazási táblázatát (családfáját),
ez mégsem tekinthető pontosnak, mivel nem vették (nem vehették) figyelembe az időfizikai összefüggéseket.






















