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Koniunkcja Planet 4.01.2014 Słońca, Merkurego, Ziemi, Wenus, Jowisza, Plutona !
Życzenia na 2014 rok.
Efekt Niewidzialności Eterycznej.
Genialne Wynalazki Eteryczne (te do dzisiaj).

Koniunkcja Planet 4.01.2014 Słońca, Merkurego, Ziemi, Wenus, Jowisza, Plutona !
Wg. mojej teorii kondensowania się strugi eteru na biegunie każdej planety (patrz poprzednie artykuły i
plansze) koniunkcja planet powoduje zwielokrotnienie tego strumienia eteru czyli zwiększenie
strumienia grawitacyjnego w osi koniunkcji tych planet co powoduje , że na planetach na końcu tego
łańcuszka koniunkcji występuje silny nacisk grawitacyjny na pewnym obszarze (wokół osi np. na
obszarze całkowitego zaćmienia w przypadku Ziemi i Słońca i Księżyca) na skorupę lub morze wraz
ze skorupą, co morze powodować trzęsienia powierzchni danej planety lub inne groźne zjawiska
pogodowe zwane na Ziemi tornadami itd..W zależności od usytuowania koniunkcji w stosunku do
Głównego Strumienia Galaktycznego eteru obiektami na końcu koniunkcji mogą być Ziemia , Merkury
i Słońce co może spowodować ogromny wybuch na Słońcu, lub jeśli ta koniunkcja jest w kierunku
przeciwnym to wtedy na Jowiszu mogą wystąpić jakieś groźne zjawiska lub jeśli koniunkcja jest w
poprzek GSG to niewiele się może zdarzyć. Jednak przy takiej wieloplanetowej koniunkcji zagrożenie
jest ogromne.
Nie mam programu komputerowego przestrzeni kosmicznej aby stwierdzić jakie jest ułożenie tej
koniunkcji w przestrzeni w tym momencie i niewiele czasu zostało jeszcze do tej daty abym to
potwierdził, nie powiem też jaki obszar Ziemi zostanie objęty tą koniunkcją której oś będzie się
przesuwać po powierzchni Ziemi, ostatnio był to Ocean Indyjski i tam wystąpiło jedno potężne tornado,
wiem , że sytuacja jest wyjątkowa dla Układu Słonecznego i dla nas na Ziemi. Powolny nacisk na
Ziemię i inne planety wg. moich obserwacji gdy „wchodzi” koniunkcja zaczyna się kilka dni wcześniej a
odreagowanie w czasie gdy planety odchodzą od koniunkcji wtedy skorupa Ziemi wykonuje
oscylacyjne ruchy chcąc wrócić do poprzedniego stanu równowagi trwa dłużej. I znów w tej sytuacji
jest to wyjątkowy przypadek normalnie mogło by to trwać 4-10 dni , ale każda z planet ma inny czas
odejścia i w wypadku Jowisza może to być nawet 2-3 miesiące , będzie to już słabsze oddziaływanie
bo Merkury i Wenus już odejdzie ale ciągle będzie. Bo te planety powrócą do koniunkcji osobno
później. No cóż wielki i ciężki czas.
Ponieważ Bhagavat Gita, Śrimad Bhagatavam są dla mnie poważnymi księgami opisującymi takie
zjawiska w starożytności a nie legendami i baśniami więc;
Składam podziękowanie wszystkim istotom wyższym w łańcuchu życia w Galaktyce za ich super
inżynierię galaktyczną, istotom duchowym oraz samemu Najwyższemu Panu za pracę dla utrzymania
życia na Ziemi za utrzymanie obecnego układu planet co wiąże się z ocaleniem naszego życia.
Wg mnie prace w Układzie Słonecznym przygotowawcze do przetrwania tej koniunkcji trwają od
dwóch lat , widziane są ogromne statki istot wyższych w okolicach Merkurego , Marsa. Cały czas
trwają prace przy Słońcu, związane być może z uszczelnianiem , z oddziaływaniem na substancję
wewnętrzną Słońca widoczne są na zdjęciach SOHO „injekcje”, stała kontrola tarczy słonecznej. A w
ostatnich dwóch miesięcy a szczególnie ostatnie dwa tygodnie „zrzut energii Słońca” widać wyraźnie
prowokowanie wybuchów na Słońcu przez UFO, i mamy bardzo ciepłą pogodę w ujęciu średnim, co
jest skutkiem zrzucanej energii ze Słońca. To jest super inżynieria kosmiczna !. Odbiorcami tej
zaawansowanej i inteligentnej pracy będziemy również my. W innym wypadku taka ogromna
koniunkcja bez interwencji inteligentnej i wysoko zaawansowanej techniki byłaby zjawiskiem
niszczącym dla Słońca pewnie i Ziemi itd. Kieruję te podziękowania również w imieniu ludzi którzy to

rozumieją, bo takie postępowanie pełne wiary i wiedzy spowodować może bezobjawowy przebieg tych
wielkich zdarzeń na Ziemi bo wierzę w to , że nasze świadome podziękowanie w wiedzy zachęci tych
genialnych inżynierów do perfekcyjnej ochrony Ziemi bo NIKT INNY TEGO NIE DOKONA !!! Ciekawe
czy będziemy świadkami obecności większej ilości ZOL lub dużych ZOL w stanie widzialnym
popularnie zwanych UFO aby utrzymać ciśnienie w skorupie Ziemskiej w „normie” w czasie tej Wielkiej
Koniunkcji od 4 stycznia 2014 przez może nawet kilka miesięcy ? Chociaż mają też inne metody
rozproszenia zagęszczonego strumienia eteru miedzy planetami co opisałem 3 lata temu w innych
artykułach i pokazałem na planszach.
Na dzisiaj sytuacja jest taka , że już od paru dni fachowcy od widzialnej materii opisują, że pojawia się
dziura koronalna w atmosferze słonecznej na wprost Ziemii tzn. „linie pola magnetycznego (coraz
silniejszego strumienia eteru od tworzącej się koniunkcji ) naszej gwiazdy ustawiają się w sposób
umożłiwiający niczym nieskrępowany wpływ strumienia naładowanych cząstek. Najnowsza
dziura w koronie słonecznej oznaczona sygnaturą CH598 znajduje się na wprost Ziemi.
Oznacza to, że w Nowy Rok może się zacząć pierwsza w 2014 roku burza geomagnetyczna.”
To co opisano powyżej jest wg. starych nauk wedyjskich wpływem Wielkiej Koniunkcji i formowanego
się zagęszczonego eteru wzdłuż planet koniunkcji (jak na planszach w poprzednich artykułach). Ta
czeluść słoneczna będzie cały czas otwarta na nas z większą lub mniejszą siłą w czasie trwania tej
koniunkcji od 4.01.2013 do kilu miesięcy ( ze względu na czas obrotu Jowisza) aczkolwiek koniunkcja
w tym czasie będzie miała różną siłę. Eter dociera do Słońca do jego jądra w ogromnych ilościach aby
materiał nuklearny mógł dawać energie cieplną skierowaną przeciwnie do eteru, okno w Słońcu
otwiera się w kierunku dominującego strumienia eteru który płynie do niego a będzie nim w
najbliższym czasie koniunkcja planet z Ziemią włącznie a to z kolei znaczy , że każdy wybuch Słońca
poleci w naszą stronę. W pierwszych dniach koniunkcji mamy „tarczę” w postaci Merkurego i to jemu
właśnie ogromne UFO (wielości Merkurego) chyba od roku poświęciło mnóstwo czasu na
„wzmocnienie” i odparcie jakiś mocniejszych uderzeń Słońca. Później Merkury będzie odchodził i
przychodził do koniunkcji jak i Wenus ale to za nami patrząc w tarczę Słońca. Wiem i czuję to o tym
mówili Majowie, data tej koniunkcji w astronomii jest tak precyzyjna, że nie wiem kto sfałszował tę datę
prawdziwą datę końca Piątego Słońca !!!
Od strony religii chrześcijańskiej i wisznawa powiedział bym aby zachować czystość i modlitwę na te
dni, inni ludzie mogą tylko spoglądać na bieg wydarzeń, zresztą wiele grup społecznych i ludzi
osobiście zostało poruszonych do modlitwy w Polsce w ostatnim roku w dosyć zdecydowany sposób
niby na polu ich materialnych i osobistych dążeń tutaj na Ziemi tak jak np. społeczność TV Trwam w
walce o TV, znając księgi aryjskie i podobne opowieści to taki fortel Pana Boga bo potrzebował
modlitwy na te wydarzenia kosmiczne aby oni wszyscy, którzy umieją się modlić ocalili własny świat i
innych żyjących w nim bo nie ma nic ważniejszego niż najbliższe około 3 miesiące naszego życia w
tym świecie!
Od strony religii Wisznawa (visanva) i ksiąg wedyjskich bardzo spektakularne jest wydarzenie z
listopada w okolicy Słońca (obrazek ze strony jak niżej), gdzie do Słońca zbliżył się kolejny ale tym
razem nietypowy statek kosmiczny interpretowany jako Anioł. A ja znów opierając to na konkretnej
wiedzy, którą zrozumiałem i poświęciłem jej ostatnie 15 lat mojego życia widzę w tym „Białego Ptaka”.
Tak w księgach hinduskich na Białym Łabędziu przybywa nasz Pan zwany wtedy Brahma Stworzyciel
tego świata w te rejony kosmosu gdzie będą się działy najważniejsze wydarzenia dla życia w
kosmosie (wiele takich sytuacji z udziałem Białego Łabędzia statku powietrznego bo tak o nim się

pisze i Brahmy jest opisanych w księgach aryjskich. Przybywa tam wtedy osobiście. Tutaj widzimy go,
że spełnia jakąś misję wobec swojego administratora Surja , którego powołał do zarządzania
Słońcem. Oryginalnie Brahma przebywa cały czas na swojej planecie Brahmaloce i stamtąd prowadzi
misję religijną dla swojego świata.
Ludzie opisujący wydarzenia w Srimad Bhagavatam tysiące lat temu opisywali statek powietrzny
Brahmy widząc go z daleka na niebie jako Biały Łabędź. Bo był biały lub świecił na biało i miał
skrzydła.
Trzeba się pogodzić z tymi wstawkami religijnymi, wyższe i nowe energie jeśli będziemy zmierzać w
tym kierunku rozwoju to energie subtelne i duchowe i ich bezpośredni wpływ na człowieka.
Osobowość energii, które używamy dzisiaj i traktujemy jako materialne bezosobowe poznamy
niebawem. Eter przenika wszystko i nasze mózgi dając im rozwój i atomy. I tylko eter jedyna
substancja subtelna i inteligentna z głębin kosmosu zasila Słońce a ono daje nam w zamian w
przeciwnym kierunku energię cieplną.

Osobowość tej energii powoduje, że jej skupienie zwane

Słońcem ma na imę w sanskrycie PAN SURJA.
Wedyjskie wyrażenie artystyczne podobnych odwiedzin w kosmosie Pana Brahmy jest takie ;

Życzenia na rok 2014
Składając życzenia Noworoczne na 2014 rok czytającym pragnę życzyć abyśmy byli
świadomymi świadkami tego co opisuję i by tutaj na Ziemi nic się nie stało a Wielka Koniunkcja
i oddziaływanie wyjątkowo skupionego wiru Energii Życia w tym czasie na naszego ducha i
mózgi na Ziemi oświeciło nas i podniosło na wyższy etap cywilizacji !

EFEKT NIEWIDZIALNOŚCI eterycznej
W zasadzie sprawa jest bardzo prosta. Eter „widzi” nas czy inny obiekt mechaniczny (np. statek
powietrzny opisany poniżej ) jak gigantyczną siatkową strukturę 3D. Odległości między elektronami a
jądrami atomów (tam gdzie on płynie bądź się znajduje ) w naszych ciałach są tak ogromne, że
postępująca kumulacja eteru (za pomocą jakiegoś urządzenia np. wirówek eterycznych w statku
powietrznym bądź zwiększenie promieniowania eterycznego naszych serc powoduje że wiązania
konstrukcyjne siatki przestają być widoczne. Nie zawsze całkowicie i do końca.
1.W urządzeniach wirówki eteru bądź inne urządzenia kumulujące eter wypełnią eterem całą
konstrukcję siatkową w przerwach między jądrem a elektronami (są to ogromne przestrzenie) i postać
przestaje być widoczna lub znajduje się w zależności od kumulacji eteru na granicy postrzegalności.
Najczęściej tutaj blisko Ziemi strumień eteru działa przeciwko strumieniowi więc dodatkowo eter jest
jakby „spieniony” wtedy na pewno wiązania konstrukcyjne przestają być widoczne OBIEKT ZNIKA Z
NASZEGO POLA WIDZENIA !

Model wodny do lepszego zrozumienia; jakąkolwiek siatkę (siatka to jakiś obiekt widziany
przez eter atomowo) należy włożyć do wody, wodę uważamy za bardziej skoncentrowany eter
niż w powietrzu, co więcej zacznijmy gotować tą wodę w pojemniku (lub należy „spienić” eter
inaczej) wraz z umieszczoną tam siatką efekt widzialny jest efektem gdyby eter skumulować
bardziej wokół jakiegoś obiektu niż średnia gęstość eteru w naszej rzeczywistości w stanie
spokojnym i ustalonym.

2a. W człowieku jest gigantyczny punkt energetyczny umieszczony w sobowtórze eterycznym
człowieka w okolicy serca (cząstka Najwyższego Pana), Ona jest tym większa im większy jest szlak
eteru do niej dopływającego promieniście eteru ( czym więcej skupia eteru) to tzw. Złota Nić , Szlak
komunikacyjny z Duszą Najwyższą nasza „łączność” z Najwyższym czy się to komuś podoba czy nie
jeśli mu SERCE BIJE !. Przy dużym otwarciu (Oświeceniu , otwarciu na Boga …) zagęszczony eter
wypełnia coraz bardziej okolice tego punktu czyli nasze ciało u pewnych osób lub w specjalnych
sytuacjach całe ciało. Zagęszczona substancja eteryczna wypełnia (osłania ) cało ciało ! Wtedy
człowiek może być niewidoczny lub częściowo też intencjonalnie ! Jest to równoznaczne ze stanem
SAMA DHI w czasie medytacji ciało może się unieść albo zniknąć z powodu potężnego strumienia
eteru uruchomionego na ten czas wzdłuż kręgosłupa wypełniającego całe ciało i daleko poza nie.
Wtedy są możliwe przeróżne efekty dotyczące naszego ciała częściowe lub całkowite
przemieszczanie się zgodne z intencją (myślą), przenikanie przez pewne konstrukcje, długie
bądź wysokie skoki ( znane ze wschodnich sztuk walki), unoszenie się ciała itd.. Tak też
opisują to księgi aryjskie są to tzw. moce sidhi, jest ich osiem bycie najmniejszym niż
wszystko co najmniejsze, największym itd. .. zachęcam do przeczytania tych ksiąg. Jest
niestety kilka barier mentalnych w tych księgach aby to właściwie zrozumieć (tzn. można
czytać ten tekst i nic nie zrozumieć taka automatyka duchowa jest nałożona na te teksty). Ale
dla każdego człowieka żyjącego wg. boskiej etyki, wyrzeczonego wystarczy częściowo
(sakrament małżeństwa jest pewnego rodzaju wyrzeczeniem częściowym i ślubem wobec
Boga tak jak i mocniejszym wyrzeczeniem jest celibat, czystego nawet częściowo mającego
braterstwo emocjonalne dla obcego innego człowieka księgi te są otwarte! Energia Eteru ta
co dociera do Serca i coraz bardziej się skupia to DAR dla tego Serca.
2b. Istnieje możliwość zastosowania urządzenia (takie co można wziąć do ręki lub przypiąć do
skafandra) skupiającego eter w obrębie ciała i uzyskanie efektu niewidzialności (użytkownik może być
na niższym poziomie skupienia eteru w Sercu j/w), aczkolwiek niewidzialność jakościowo jest ta sama
więc tak jak w statku promienistym zagęszczony eter obejmuje również ludzi w nim
przemieszczających się i są oni tak samo niewidoczni jak statek. W statkach latających można
technicznie spowodować częściową widoczność obiektu lub tylko z pewnego kierunku widoczność
tylko dla pewnej grupy osób.
Tesla właśnie owinął cały statek morski drutem miedzianym (wykonał solenoid którego rdzeniem był
statek) za pomocą podanej pewnej częstotliwości, ilości prądu i napięcia koherentnego do eteru,
statek zniknął wraz z ludźmi (ćwiczyli wtedy niewidzialność aby kogoś zaskoczyć). Zasada działania
tego eksperymentu była dokładnie ta sama jak tutaj opisuję lub w eterycznym statku promienistym
(załączona tablica). Były tam dodatkowe założenia tego eksperymentu przemieszczenia całego statku
co w niczym nie kłóci się z hipotezami jakie tu wygłaszam. Bo za pomocą eteru od początku świata
jest to wszystko możliwe.
3. Ten rodzaj sterowania mentalnego ciałem stosowany przez wiele istot spoza Ziemi jest
doskonale znany.
Materiały szkoleniowe są na youtube trzeba wpisać do wyszukiwarki ; „Alien body fund on moon”

Kobieta znaleziona w ogromnym statku na Księżycu przez misję Apollo (wszystkie szczegóły na you
tube) ma implant między oczami. Umieszczenie takiego implantu sięgającego pewnie gruczołu
szyszynka daje „moc” i zdolność zagęszczania eteru (sterowania eterem) i posługiwania się nim w
różny sposób ale daje to takie same możliwości jak moce siddhi. Istoty takie wykorzystują dodatkowo
ten implant jak i moc swego serca do egzystowania w kosmosie wysoko w chierarhi istot.
Ten implant może być również naturalny mogą się z tym rodzić więc jest on częścią ciała a nie
implantem.
Po pierwsze kobieta ta przypomina boginię egipską na reliefach sprzed kilku tysięcy lat (wiele takich
znajduje się obecnie w Egipcie). Implant ten jest w miejscu gdzie na reliefach jest zainstalowana kobra
znak istot tej rasy kosmicznej w tamtych czasach oznaczający wysokie oświecenie.
Znaczenie tej kobry jest takie:
Energia Kundalini powstała z czakry Muladhara przeszła już cały szlak czakr w Sushumna (w
kręgosłupie) i wypłynęła głową przez czakrę Ajna. U 90% Ziemian Kundalini jeszcze się nie podniosła
z Muladhara z powodu obecnych poglądów na życie i zachowanie między innymi , koślawych zasad
życia, braku wyrzeczeń (współpracy z Bogiem) , etyki itd….generalnie nie stosowanie zasad
wszystkich religii tam gdzie one selektywnie funkcjonują. Oczywiście nie tak całkiem do końca bo
wiele osób obecnie oświeca się w różny sposób.
Sięganie ostrzami kryształu bądź złotymi szpilami (Moksa) czyli ingerencji bądź za pomocą
zaawansowanej chirurgii tak jak u kobiety z Księżyca jest znane w tradycji ziemskich ras ( co i tak jest
zaadaptowane z kosmosu) w kulturze np. tybetańskiej. Złotą igłę Moksa długości około 20 cm wbija
się w szyszynkę od strony otworu ciemiączkowego. Moksa-Moksza to oświecenie w tradycji
hinduizmu.
U Majów przesuwano przy urodzeniu dzieciom część górną czaszki aby wywrzeć większy nacisk na
szyszynkę która jest gruczołem i materialnym odwzorowaniem czakry Ajna, ten zabieg miał służyć
temu wszystkiemu co opisałem wyżej.
W tradycji królewskiej na Ziemii znane jest umieszczanie u kobiet diademów na czole na wysokości
w/w omówionego implantu. Aczkolwiek to nie tylko tradycja to może u pewnych osób działać z różną
siłą do dzisiaj. Wszystko zależy od ukształtowania wewnętrznego ducha i mentalności wg. szeroko
znanych różnych zasad , które sprowadzają się do Jednego.
Jeśli byłoby prawdą to co napisałem do Pana Zahi Hawassa rok temu odnośnie tej kobiety z Księżyca
(list w załączeniu poniżej) , że jest to jedna z bogiń egipskich, wiele szczegółów za tym przemawia i
powinna się znaleźć w muzeum w Kairze dla dobra nas wszystkich. Jest to Izyda i cała pasująca
legenda spisana na Ziemii o niej i dlaczego się tam w tej obecnej postaci znalazła !
Może to wszystko wyglądało tak , że faktycznie mieszkali na Księżycu tam były właściwe kosmiczne
bazy, a na Ziemię przylatywali w kila minut lub godzin jakby „na działkę” do pracy gdzie zawiązywali
nowe życie (prawo, sposoby życia) dla nowych istot które pojawiły się w kosmosie. Po prostu nam
pomagali abyśmy się podnieśli na wyższy poziom. Mieli tutaj swoje tymczasowe domy itd.. żyjąc w
innym świecie byli też z nami niewątpliwie jeśli są prawdą wszystkie opisy chwalące Totha (inżyniera
kosmicznego), Izydę i jej syna Horusa (mieszaniec dwóch ras kosmicznych). Trudno ich zasługi i ich
skalę ująć tutaj w skrócie !
Odnośnie tytułu tego artykułu proszę przeczytać gdzieś też całą legendę o Izydzie, jak leczyła,
potrafiła zmieniać kształty swojego ciała (iluzja przez posługiwanie się zagęszczonym eterem i
kształtowaniem go wokół właściwej siatki konstrukcyjnej myślą na różny sposób, potrafiła znikać )
itd…!

Krótko mówiąc dzisiaj jest wielu szczególnych ludzi i wykorzystuje tą właściwość wpływu mentalnego
na eter do iluzji i wielu też złych rzeczy (jeśli urodzili się z tym darem) i przez iluzję, która ich oszukuje
bo przyszli z Wielkiego Ducha oszukują innych do czasu osobistego oświecenia.
Tak przy okazji „Izyda” z Księżyca ma układy scalone rozmieszczone na nodze i rękach pewnie do
szybkiego sterownia urządzeniami tego ogromnego jak Nowy Jork statku. Nie wiem czy przypadkiem
na wskutek tego zdarzenia, które rozkazem zdecydowanie nakazano zataić przed społeczeństwem
zresztą do dzisiaj nie powstały na wskutek jednak jakiś przecieków informacyjnych jakieś ślady i
zostało to wyrażone artystycznie jako np. płyta Pink Floyd : Ciemna Strona Księżyca z tamtych
właśnie czasów, film Terminator, który jako pierwszy zaskoczył nas układami scalonymi na rękach
itd…
Mój list do Pana Zahi Hawass’a .
„Alien” body found on the Moon „female body” – she is IZIS
Alien body found on Moon and took on Earth during Apollo 20 mission in 1976 year.
If her head is cut it could be IZIS body .
She is from God’s family. IZIS and her two brothers Oziris and SET comes from Orion constellation or from Sirius
to establish life on the Erath. They live in Egipt and on Mars and in Solar System. Ladies from this family daily
have been in their palaces in Egypt they have a clothes we can see on reliefs and sometimes they change the
clothes go into they space ships and they flight around Earth and far in to the cosmos.
Proves ;
Hairs - classic Egyptian women hairs visible on each Egypt relief showing Izis, Neit - woman from God’s family
Body - breast, torso similar to woman bodies from God’s family from that time for example relief showing
goddess Neit live in same time as IZIS and IZIS reliefs.
Eyes - bigger than today mankind characteristic to God’s family (calling by arian (half god’s) similar to today
founding aliens, same eyes are on Egyptian pictures showing IZIS
Her Spaceship – is similar to many described in hindu and arain books flying by galaxy in ancient time. There is
many descriptions that vimanas can be as big as big cities, there are which God’s are using this ships (specified
names) and where are flying across whole galaxy. Correct to Srimad Bhagatavam books there are specified
places where are living and what cosmic nations in whole Galaxy. Certainly IZIS cosmic nation, ancestry or birth
place is shown in this books under other name and language.
Tubes glued to “Ajna” chakra eyes and mouth. I can make assumption knowing hindu’s –arian’s religion and
traditions and some dark ritals, this is emotional lock for her spirit and herself. Executioners have done it to she
never do nothing by body and her spirit after death.
She was goddess she had “sidhi” powers stronger than SET her brother. She lead him in illusion correct to
legend. She had big Spirit and emotional power naturally has given her. She received it by her ancestry , and
regular prayers and meditations many inspired by killing her husband OZIRIS (brother) have done by SET
(second Brother). She enhanced a spiritual power by motherhood with HORUS.
She can change during one day in old women and pretty girl when she play on Earth her war to help Hours to
be king of Egypt. Horus all time fight with his uncle SET . But some Izis mistakes (she go in her personal
illusions) cause Horus turned against her mother.

In Poland sometimes in middle ages was known tradition to drive in a wooden dart in heart after death. To
protect others for some spirit activity after death. Very primitive spiritual fuss.
Izis correct to legend had cut head by Horus her son and her body was changed by him in siliceous statue and
exported on mountainous desert (Moon ?)
Time, when her been live. She probably live between Gold Age and Treta yuga (1 200 000 years ago)
Dvaparayuga (800 000 years next years ago) . Now we have beginning of Kali yuga so about 2 000 000 milion
years ago.
She should be in Egypt in her lower place on Earth. NASA should give her back for Egypt to the place she
strongly fight about to be haven for all human being . Moon is our accurate history. Using “Alien” word is very
alien for me in this special Izis case.
If I’m wrong I’m sorry for everybody.

Genialne Wynalazki Eteryczne (te do dzisiaj).
(Po Wielkiej Koniunkcji 4 stycznia 2014 będziecie je sami wysypywać z rękawa.)
Chciałbym porównawczo omówić dwa wynalazki które dotyczą eteru, które wg. mnie są identyczne a
wykonane były w odstępie czasowym około 100 lat. Oba wynalazki pochodzą z USA.
Pierwszy wynalazek ostatnio bardzo ciekawie opisany w Onet.pl dotyczy Johna Keely’ego, który
skonstruował generator eteryczny 1872 roku. John Kelly skonstruował metalowy baniak, do którego po
nalaniu wody po zadziałaniu kamertonów wydzielał się eter z tej wody w baniaku a otrzymane
ciśnienie przy pewnej objętości baniaka wielkości człowieka 300-500 litrów osiągało wartość około 680
atm. Kelly z całą pewnością miał rację twierdząc , że eter wibruje wokół molekuł materii bo tak samo
działa eter w atomie napędzając elektron wokół jądra jak i w przestrzeni kosmicznej powodując ruch
satelitów wokół większych obiektów tak jak Ziemi i innych planet Układu Słonecznego wokół Słońca
jak i takich części i układów planet wokół Centrum Galaktyki itd…
John Kelly ODKRYŁ , że pewna wibracja akustyczna powoduje, że tak funkcjonujący eter w naturze
można jednak oderwać i przechwycić i wykorzystać, po prostu wytrącić go z jego naturalnego stanu.
Ostatecznie oddziałując kamertonami na baniak z wodą i powietrzem Kelly otrzymał w tymże zbiorniku
680 atm cisnienia eteru !
Chciałbym przybliżyć jak działają maszyny Kellego. Pierwszych konstrukcji nie będę omawiał bo one
same przybliżały Kellego w jego odkrywaniu działania eteru. Opis ten, który zamieszczam jest raczej
unikatowy, korzystam tylko i wyłącznie z mojej wiedzy o eterze (ciągle niedostatecznej). Ostatnim
urządzeniem Kellego było;

a w wersji muzealnej wygląda to tak;

Kelly jak widać zastosował zbiornik na wodę kulisty z ruchomymi odprowadzeniami ciśnienia ze
zbiornika po obu stornach. Na osi pierwszego obrazka widać przekładnię pasową , więc zbiornik się
obracał w tej osi , wokół zbiornika znajduje się gruby płaskownik wygięty w okrąg z zamieszczonymi
na całym obwodzie kamertonami po trzy w każdym miejscu.
Model wodny (działania eteru) ; gdy jedziemy po mokrej drodze np. rowerem skupiona woda zbiera się
na obwodzie koła w centralnym punkcie, więc;
Obracając zbiornik jak na zdjęciu eter omywający tą metalową kulę z wodą po wprawieniu w ruch
będzie się dokładnie tam zbierał gdzie jest metalowy płaskownik, tzn. wystąpi pas „grzebień”
zagęszczonego eteru na zewnątrz baniaka, po zadziałaniu trójdźwięku kamertonów w tym
zagęszczonym eterze na wskutek rezonansu zadziała to na eter w baniaku , w którym ulegną
destrukcji atomy wody (takie inne gotowanie wody podobne do kuchenki mikrofalowej), tak ogólnie a

bardziej szczególnie opisuje to patent amerykańskiej firmy, której akcje dziesięć lat temu wykupił rząd
amerykański (sam byłem w tym czasie tym zainteresowany).
Firma ta swoją przemianę w wytwarzaniu energii nazwała „dark blue effect” .
Patent polega na tym, że do zbiornika wlewa się wodę, następnie po zadziałaniu katalizatora np.
elektrolizy z wody wydziela się H2 i O2. Tlen jest zagospodarowany lub wypuszczany na zewnątrz.
Dalej do procesu idzie H2 i w drugiej komorze po zadziałaniu drugiego katalizatora ( wg. mnie
trójdźwięku akustycznego jak u Hellego - tego nie podawała w/w firma w opisie patentu np.
generowanego elektronicznie ) Uwaga ! elektron ekwipotencjalny w atomie wodoru zmieniał promień
swojej orbity z normalnej 4/4 na ¼ promienia. Nastąpiła destrukcja jądrowa atomu wodoru, ale
niekompletna, atom wodoru ma dalej elektron więc nie stał się jakimś izotopem groźnym dla
otoczenia. W czasie zmniejszenia się orbity elektronu o ¾ promienia, wydzieliła się ogromna ilość
energii, która wytworzyła w tym drugim baniaku ogromne ciśnienie (jak u Kellego) silnie
zjonizowanego gazu, który świeci ciemno niebieskim kolorem (kolorem zagęszczonego eteru).
Wynalazcy zrezygnowali z ciśnienia tego gazu bo to już nie jest epoka pary jako głównego odzysku
energii, okazało się , że po włożeniu dwóch elektrod do tego zbiornika otrzymuje się 100 krotnie
wyższą ilość energii (od razu elektrycznej) niż energii , która pojawiła by się podczas spalania tego
wodoru. Wodór H1/4 będąc prawdopodobnie bardzo małym zdegradowanym atomem jest uwalniany
na zewnątrz i proces zaczyna się od początku.
Tematyczne ciekawostki związane z tymi dwoma wg. mnie identycznymi przemianami Kellego i
„dark blue effect” opracowanego na poziomie technologicznym ;
Elektrownia wg. tego patentu jedna istnieje wybudowana wg. mnie u wybrzeży Holandii od minimum 5
lat osobiście widziałem komorę jonizacyjną drugiego stopnia przemiany ( o wysokości 5 x wysokość
stojącego tam człowieka), w USA pewnie jest ich więcej.
Destrukcji eteru w atomie ale kompletnego (wydzielenia się eteru z atomu) dokonali lamowe
Tybetańscy podczas ataku chińskiej armii na jeden z ich klasztorów w czasie inwazji chińskiej , czołgi
i żołnierze rozpadli się w proch (elektron osiągnął jądro atomu, przestrzeń w atomie się zapadła) ,
Lamowie używali mantr i kilku instrumentów akustycznych o wysokich wibracjach jak piszczałki ,
dzwonki itd..
Urządzenie Zapper skonstruowane tylko i wyłącznie empirycznie używa jednej częstotliwości , która
powoduje destrukcję i rozpad powłok bakterii i wirusów jest to urządzenie lecznicze.
Firmy wprowadzające na rynek samochody bez wycieraczek wykorzystywać będą częstotliwość około
30Mhz do zmiany konsystencji wody w obrębie szyby.
Europejskie firmy motoryzacyjne lawinowo przystąpiły do produkcji samochodów elektrycznych, czy
powodem jest tylko ochrona środowiska ?! Czy też bardzo obiecująca praca elektrowni wodorowych
j/w ?!
Niemcy zrezygnowali z elektrowni jądrowych do 2020 roku , wyprzedają też infrastrukturę gazową.
Istnieje podobieństwo w/w przemian do działania samolotów aryjskich typu Rukma Vimana. W
procesie „pracy eteru” musi eter wystąpić wcześniej jako zagęszczony do prowokacji procesu
wydzielenia energii prawdopodobnie przez swoją właściwość rezonansu (koherencji) przyciągania
siebie samego i nakładania się tak jak spirale w kosmosie eteru poprzez „super imposition” stworzyły
Drogę Mleczną.
Cztery pionowe długie rury zakończone lejkami i śmigłem u góry w Rukma Vimana służą do
koncentracji eteru , który kondensuje się i przepływa przez te rury w dół (jak w inżynierii pogodowej).
Na wysokości 2/3 znajdują się zbiorniki z rtęcią w każdej rurze, które będąc w strumieniu

zagęszczonego eteru mogły emitować poprzez proste podgrzanie tych zbiorników albo katalizator typu
trójdźwięk akustyczny falę energii koherentną z pulsującym eterem ale w przeciwną stronę przez co
1/3 górna część statku została spowita eterem o przeciwnym przepływie niż grawitacyjny. Ta część
statku uzyskiwała więc wyporność eteryczną a 2/3 poniżej dalej miały swoją ziemską wagę. Ale siła
wyporności eteru od wibracji rtęci była tak duża , że dolna część służyła jako balast do stabilnego lotu.
W najniższej części statku znajdowały się generatory wykorzystujące skupiony w rurach eter do
produkcji prądu i napędzania śmigieł do kierunku lotu. Bliskość do nieosłoniętego (nie
ukierunkowanego) emitera eteru (pulsującej rtęci) mogła powodować zanik prądu w generatorach
prądu. Na dolnych pokładach podróżowali też ludzie. Resztę szczegółów do podniesienia obiektu
zamieściłem na planszy ; Każdy może polatać na poduszce eteru.
Wyjątkowość rtęci we „współpracy” z eterem ;
Niskoprzelatujące tzw. UFO powoduje wybuch termometrów rtęciowych.
Osoby bliskie stanu SamaDhi (joga) lub inaczej transu mają bardzo wysoki przepływ eteru przez ciało
szczególnie w osi kręgosłupa !Takie osoby w zależności od swojego położenia powodują w
mieszkaniach samoprzemieszczanie się mebli, kondensację wody na suficie mieszkań, latanie
urządzeń domowych (niekontrolowane zmiany w grawitacji, jak leży przyciąga meble jak siedzi lub stoi
fruwają sprzęty domowe). Pomiar temperatury takiej osoby, która jest kompletnie chłodna wykazuje
42st C ! Rtęć rozszerza się na wskutek działania temperatury ale też przepływu zagęszczonego
strumienia eteru, który cały czas bierze udział we wszystkich zjawiskach fizycznych na Ziemi !
Dziękuję ; KONIEC

