
Vajon a naprendszerünkegy] 2 000
éves körforgás részeként éppen belépni ké-
szül egy kozmikus "felhöbe"? Most bel11u-
tatjuk ezt a külÖnös, ám népszerű cikket
1981-ből, hogy véleményt alkothassanak
erről.

Shirley Kemp - A Holnap sem

Az emberek szerte a világon kétség-
beesetten küzdenek tudásért, Útmutatásért,
reményért a gyermekeik jÖvőjét illetően
ebben az egyre inkább lealjasodó, drogok-
kai, erőszakkal és gyilkosságokkal teli vi-
lágban. A végítélet prófétái jjzikai borzal-
makrói és megsemmisülésről prédikálnak.
Olyan ez, mint egy óriási örvény, egy nagy,
szívó spirál, ami mindig csak letelé sodor,
sötétségbe és kétségbeesésbe.

Felnézünk, látjuk a fényt a magasban
és minden erőnkkel arrafelé mászunk, ka-
paszkodunk, hogy kijussunk a kétség-
beesésből, ami egyre jobban körülvesz
bennünket. Az igazság néha olyan egysze-
rű, hogy elnézünk mellette, figyelmen kí-
vül hagyjuk és megpróbálunk valami sok-
kal összetettebb választ találni, holott az
igazság, ami az örvényböl a jövőbe vezető
Útlevelünk - mindig ott van az orrunk
előtl.

Minden egy kis atommal és egy cso-
port körülötte keringő elektronnal kezdő-
dik. Paul Adrian Maurice Dirac angol fizi-
kus azt mondta, hogy minden részecské-
nekmegvana magaantirészecskéje. ] 932-
ben Carl David Anderson fel is fedezte az
anti-elektront és elnevezte pozitronnak.
1956-ban felfedezték az anti-protont és az
anti-neutront is.

Amikor egyantirészecske kialakul és
"életre kel" a közönséges részecskék vilá-

gában, csak idÖ kérdése, hogy találkozzon,
és a másodperc tört része alatt ütkÖzzÜn
egyelektronnal. Ekkor a tÖltések kiegyen-
lítik egymást és a pár teljes tömege FO-
TON formájában energiává alakul.

Ez a jelenség egy példátlanul haté-
kony, Új energia forrást kínál. A Fotonok
pedig amúgy is nemsokára életünk részei-
vé válnak.

19GI-ben mÜholdra szerelt eszkÖzÖk-
ke) fel fedeztek a világÜrben egy fOTON
SA VOT. Ezért most tegyünk egy kis uta-
zást ennek helyére, a becslések szeri nt tÖ-
lünk 400 fenyévnyire található Pleidák-
hoz, Fiastyúkhoz, vagy Hét Nővérhez. Ez
a csi1lagcsoport sok kultúra mitolÓgiÚjának
az a}apja: a görög mitológiának, az auszt-
rál Alomkornak es a kínai mitológiának is.

Emlékezzünk csak pár csi1lagászra:
José Comas Sola egy külön tanul-

mányt Írt a Pleiádokról es úgy találta, hogy
egy olyan rendszert alkotnak, amelynek a
mi napunk is része néhány más nappal
együtt, melyeknek nyilvánvalóan szintén
megvan a saját bolygÓrendszerük.

friedrich Wilhelm Bessel megmutatta,
hogy e csoport tagjai évszázadonként 5,5
ív másodpercet mozdulnak el ugyanabba
az irányba.

Isaac Asimov a következőket mondta:
"Feltételezhc(jiik. hogya csil/agcsoporto-
sulÓs tagjai ugyanazon kronológiai korhríl
szÓrmaznak. 1/

Edmund Halley, miközben a csillagok
helyzetet tanulmányozta, észrevette, hogy
legalább három közülÜk nem azon a he-
lyen van, ahol az ókori gÖrÖgÖk feljegyez-
ték. A különbség számottevősége kizárta,
hogy bármclyikük is tévedett volna. Ha1ley
számára világossá vált, hogy ezek a csi1la-
gok egy rendszeren belül mozognak.

Paul Otto Hese szintén készítetltanul-
mányt a rendszerről, amelynek a mi na-
punk is tagja, és lelfedezett a napok pályá-
jára merőlegesen egy FOTON ÖVET,
vagy MANASZIKUS GYŰRŰT, egy
olyan jelenségct, amit a tudósoknak azóta
sem sikerÜlt laboratóriumi körÜlmények
között előállítani.

A mi napunknak 24 000 évbe telik,
hogy ebben a rendszerben bejá~iaa pályá-
ját és - mint az az ábrán látszik - ez több
szakaszra tagolódik. 10 000 év sÖtétségre,
amit mi is ismerÜnk- ez van most: nappa-
lok, éjszakák váltakozása. Utána 2 000 év
teljes világosság következik, majd ismét
10 000 év sötétség és újabb 2 000 év vilá-
gosság.

ÉS MOST MI ÉPPEN E FOTON ÖV
FELÉ TARTUNK! A belépés elkerülhetet-
len... valamikor az ezredvég és napjaink
között. Megtettünk egy teljes kört és most
visszaérkeztünk az elejére. Mindez részle-
tesen meg van írva a Bibliában, az összes
mitológiai tárgyú könyvben, Nostradamus
jóslataiban és a modern tudÓsok írásaiban
egyaránt.

Kövessük néhány tudósunk gondola-
tát:

Ha a Föld lép be elsőnek a FOTON
ÖVBE, az ég olyan lesz, mintha égne, ám
biztosak lehetünk benne. hogy ez hideg
fény lesz, nem jár majd hőleadással. lia a
Nap lép be előbb, azonnal elsötétül min-
den és - számításba véve az Ürbeli kerin-
gési sebességünket - ez 110órán keresztül
így is mard.A fOTON ÖV és a napsugár-
zás kölcsönhatása olyanná teszi majd az
eget, mintha hu1lócsillagok ezrei szclnék
át. Ahogya Föld belép ebbe a sugárzási
övbe, minden atom megváltozik, a dolgok
ragyogni kezdenek es FOLYAMATOS Vl-



LÁGOSSÁG LESZ. Nem lesz sötét sem a
legmélyebb barlangban, sem az emberi
testben. Nézzünk csak bele gyorsan a bib-
liába: "És az ég csillagai a földre hullá-
nak... és az ég eltakarodék."

Számítani kell rá, hogya Föld forgási
sebessége kissé lecsökken. A kisebb mér-
tékű napsugárzás miatt a hőmérséklet ala-
csonyabb lesz, aminek következtében a
sarki jégsapkák lassan lehúzódnak a 40.
szélességi fok környékére mindkét fél-
gömbön. Emlékezzünk csak, hogya törté-
nelemkönyveink legalább öt JÉGKOR-
SZAKOT jegyeznek, melyek mind kb.
2000 évig tartottak. Meg kell jegyeznem,
hogya világ kommunikációs központjai, a
rögzített röppályájú műholdak, az ameri-
kai bázisok és kísérleti telephelyek a "biz-
tonságos zónán" belül találhatók. Vajon
szándékosan vagy véletlenül?

No és mi a helyzet velünk? Háromféle
embertípus létezik a kozmoszban: testi,
(mint mi: szilárd, emberi) atmoszférikus
(bizonyos szintig ez is szilárd, ám a mole-
kuláris szerkezete különböző), éteri (ami-
nek pedig egyáltalán nincs tömege.) Mikor
belépünk a Foton Övbe, a normális, egész-
séges ember egy kis bizsergést fog érezni,
olyasmit, mint mikor véletlenül egy vil-
lanykörte foglalatába nyúlunk. Ezzel meg-
történik az átalakulás: a testi ember at-
moszférikussá változik. ("És halhatatlanná
leszel anélkül, hogya halál egy szempil-
lantásra is megkörnyékezne.")

A teológusok mélyreszántó elemzése-
ket írtak a bibliai karakterekről és meggyő-
ződésük, hogy a világosság időszakában
éltek. Az ég és a légkör teljesen más volt és
sohasem esett az eső. Nostradamus.négy-
sorosában így ír a szerinte I999-ben bekö-
vetkező világvégéről: "Negyven éven át

szivárvány nem látszik..." (azaz nem esik
az eső.) Egy bennszülött mitológia így
szól: Az emberek mások voltak, mint
most... volt egy hidunk, ami a csillagokba
vezetett. Azokban a történeteikben, ame-

"Iyekben összeszólalkoztak a Törzsronök-
kel, vagy az Öregekkel, mindig az ~gbe
menekültek. Ugyanez történt a görögöknél
is. Úgy tűnik tehát, hogy az űrutazás köny-
nyebb a Foton Övön belül.

I962-ben kerültünk először kapcsolat-
ba a Foton Övvel. Ebben az évben nőtt
meg az UFO-aktivitás is. Vajon ez azért
történt, mert közel kerültünk az ürutazók
által használt Foton Övhöz? ahogy köze-
lebb és közelebb sodródunk, vajon több
idegen tartja majd rajtunk a szemét, mie-
lő~t újjászületünk a FÉNYBEN? Valószí-
nü, hogy ez máris elkezdődött.

Erich Von Daniken, mikor Dél-Ameri-
kába látogatott, egy olyan törzset fedezett
fel, amelynek a birtokában volt egy tárgy,
amit az Égi Emberek adtak neki ezer évvel
ezelőtt. Utasították őket, hogy tartsák azt a
dolgot tisztán és "Mikor zümmögni kezd,
mintha egy ra}nyi méh volna, visszaté-
rünk." Az a valami 1978-ban finoman
zümmögni kezdett. Lehet, hogy ez egy.
kozmikus ébresztőóra, ami a világosság el-
jövetelére figyelmeztet minket?

Valószínű, hogy néhány civilizáció fo-
lyamatosan a fényben él. Mikor a boly-
gónk elhagyja a világosság periódusát és
visszatér a 10 000 éves sötétségbe, vajon
mindig visszatérnek a FÉNYBE, hogy ott
várakozzanak planétánk újra feltűnésére?
Lehetséges. A maják is sietve távoztak,
szintén visszatérésükről szóló üzenetet
hátrahagyva, ami a szakértők szerint már

nagyon a küszöbön áll. Érdekes, hogya vi-
lágon több helyen is fellelhetők olyan bar-
langrajzok, amelyek egy, az Alcion-éhoz
nagyon hasonló rendszert ábrázolnak.

Gömbvillám... szintén egy olyan jelen-
ség, amiről nagyon keveset tudunk, de ta-
lán lehetséges, hogya Foton Övből kisza-
kadt kis, energiazsebről van szó. AZ UFO
kutatók szerint ezek a gömbök mindig
nagy érdeklődést tanúsitanak a nukleáris
létesítmények iránt. Mi történhet egy reak-
torral a Foton Övben? Véleményem sze-
rint a tudósok már jóval előbbre járnak. A
foton energia kecsegtet a legtöbb remény-
nyel a jövő energiaforrását illetően. Sok
UFO-ról szóló beszámoló ír le kísérleti fo-
ton rakétához hasonló dolgokat: "A fény-
szórói hátul voltak." A leírások lassú, ne-
hézkes mozgásról tanúskodnak, ám a Fo-
ton Övben minden bizonnyal azonnali,
korlátlan űrutazásra lesznek alkalmasak.

Vajon azért nem szólalnak fel tudósa-
ink a napenergia-hasznosítás fejlesztése
mellett, mert a Foton Övben úgyis megvál-
tozik a napsugárzás mértéke?

Most gondoljunk arra, mikor a boly-
gónk kilép a fényből a sötétségbe. A benn-
szülöttek mitológiája ezt így írja le: "Kive-
tet/ek nlinket a sötétségbe és mi annyira
féltÜnk, hogy az Istenek adtak nekÜnkegy
Napot, hogy melegítsen nlinket nappal, és
egy Holdat, amit éjjel is láthatunk. " A jég-
sapkák, amelyek fényében át lehúzódva
keringtek velünk, a megnövekedett napsu-
gárzás hatására minden bizonnyal olvadni
kezdenek majd... ami árvizeketjelent. Ha a
fény időszakában valóban nincs csapadék,
akkor nem meglepő, hogy miért kápráztat-
ta el Noét az első szivárvány látványa. A
Gilgames eposz is hatalmas árvÍzről ír, bár
ez kétségkívül Noé előtt 10 000 évvel tör-
tént.

Már elgondolkodtunk azon, hogy mi-
lyen hatással lesz ez ajelenség az emberre,
mintelkülönültszemélyre,de hogy fog ez
kihatni az emberiségre, mint egészre? Fel-
tehető, hogy sok ember nem fogja túlélni a
hirtelen áramütés-szerű érzést, ha nincs
kellően felkészülve rá. Ha a jég lehúzódik
a 40. szélességi fokig, ezzel befedi az
Egyesült Államok területének felét, Euró-
pa és Ázsia nagy részét. Ez rengeteg fedél
nélkül maradt embert jelent. Hogyan fo-
gadják majd őket más országokban? A kor-
látozott mennyiségű termékeny földterület
képes lesz kiszolgálni több millió embert?

Szerintem nem.
És a Holnáp szerint sem.


	page 1
	Images
	Image 1


	page 2
	Images
	Image 1



