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más forrást is használ : mintha az információit a semmibõl venné fel!
„Senki sem tanította neki,” emlékszik vissza Nagyezsda,”de egyszer csak az lett a szokása, hogy lótuszülésben üljön – ez szinte felhívás volt : ’most
rám figyeljetek’! És aztán mint gyöngyöt, úgy szórta
És most, miután találkoztam a fiúval és a szülei- közénk az új, részletekbe menõ ismereteit a Marsról,
vel, megpróbálok minden róla szóló részletet úgy különbözõ bolygórendszerekrõl, más civilizációkról,
összeállítani, hogy meg lehessen érteni Boriszka szü- melyekkel teljesen elképesztett minket. - De egy kisletésének a misztériumát.
gyerek honnan tudhat mindezekrõl? Ám a világûr
meg a kozmikus témák két éves korától az elbeszéléAz anya visszaemlékezései
seiben mindig központi szerepet játszottak.”
Érdekes, hogy bár Boriszka Volszk városa ( Volga-parti kisváros Szaratov és Szamara között ) kórháMarsról, indigógyermekekrõl
zában született, mégis a születési anyakönyvi kivoés planetáris katasztrófákról
natában születési helyként ZsirBoriszka kijelentette, hogy a Marsról származik,
novszk városa áll, mely a volvográdi körzethez tartozik. Születé- és azt is, hogy bolygója lakható volt egykor ( a felsi dátuma 1996. január 11. de. 8ó. színen ), de a történelme során hatalmas katasztrófát
30p. – ez az adat egy asztrológus- élt át : elvesztette légköre nagy részét, és a Mars
megmarad lakosai most felszín alatti városokban élnak elég beszédes lehet.
Szülei jóindulatú és kedves nek.
Utalt arra is, hogy korábban gyakran repült marsi
emberek. Boriszka anyukája, Nagyezsda Kiprianovics, a Volvo- ûrhajóval a Földre, mind kereskedelmi, mind tudográdi Orvosi Egyetemen diplo- mányos célokból. Elbeszélésébõl úgy tûnik, hogy õ
mázott 1991-ben, most bõrgyó- maga volt az ûrhajójának a pilótája. Ezek a látogatágyász a városi kórházban. Apja, sai pedig a lemúriai civilizáció idején történtek. Ott
Jurij Tovsztyenev nyugállomá- volt neki egy lemúriai barátja is, aki késõbb a szeme
nyú katonatiszt, aki korábban a elõtt halt meg ( Lemúria elsüllyedése idején ).
„Óriási katasztrófa történt akkor a Földön : a heKamisinyszkij Katonai Fõiskolán szerezett diplomát,
jelenleg építésvezetõként dolgozik. Õk, a szülõk, gyek egyszerûen széjjelrobbantak, a nagy Lemúr
boldogak lennének, ha valaki segíteni tudna nekik kontinens több részre szakadt, majd a víz alá sülmagyarázatot találni fiúk titokzatos képességére, bár lyedt. Eközben egészen hirtelen egy hatalmas szikla
manapság már ezeket a csodákat õszinte kíváncsiság- esett rá arra az épületre, ahol a lemúri barátom lakott.”, mesélte Boriszka.” Sajnos nem tudtam meggal figyelik.
„Alighogy Boriszka megszületett,” emlékszik vis- menteni. De itt most a Földön újra találkoznunk kelsza Nagyezsda,” 15 napos korában már felemelte a lene…”
Boriszka úgy látja maga elõtt Lemúria pusztulásáfejét”. Négy hónapos volt, mikor kimondta oroszul
az elsõ szót: ’baba’ ( ’nagymama ’), és attól kezdve nak panorámaszerû képeit, mintha most történt volelmondható, hogy folyamatosan ejtette ki egymás na, és most is úgy szenved földi barátja halála miatt,
után szavakat. Hét hónapos korában kimondta az el- mintha õ maga is hibás lenne ebben.
Egyszer anyukája
sõ mondatot is : ’Szöhozott neki egy könyget akarom!’ ( Észrevet : ’Honnan szármavett egy szöget a falzik az emberiség?’
ban. ), jóllehet a gyercímmel, melyet Ernst
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testi fejlettségén túl, a
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kat, a tibeti pagodákról
„Miben nyilvánult
készített képeket, és
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két óra sem telt bele,
„Mikor Boriszka
máris részletekbe meegy éves lett, mutatni
nõen mesélt a lemúri
kezdtem neki különbözõ betûformák képeit a Nyikitin-rendszer szerint, és fajról és magas színvonalon tájékoztatott a lemúriai- ha hiszi, ha nem – másfél éves korában már az új- ak tudományos eredményeirõl.
„De Lemúria legalább 800.000 évvel ezelõtt elságcímek nagyobb betûire is ráismert. Korán megtanulta és magától értetõdõen felismerte a különbözõ pusztult.” - és amit ezután mondott, azt egy kissé félszínárnyalatokat. Két éves korára már rajzolt, két és ve teszem közzé : ”A lemúriaiak több, mint 9 méter
fél éves korban pedig festeni is tudott, majd a színár- magasak voltak.” – De mégis, hogy a csudába emlékszel ezekre?
nyalatokat is felhasználta a rajzainál.”
„Igen, emlékszem, de az biztos, hogy senki sem
Boriszka kétévesen bölcsõdés lett. Ott minden
gondozója azt mondta róla, hogy nagy tehetsége van beszélt ilyenekrõl nekem,” válaszolta Boriszka.
a nyelvekhez és az értelmi fejlõdése is meglepõen
gyors. Észrevették, hogy elképesztõ memóriával ren– folytatjuk –
delkezik. Ám a szülei arra is felfigyeltek, hogy fiúk
az ismereteit nem csak a környezete megfigyelése réSzerzõ: Gennady Belimov
vén gyûjti össze, hanem úgy tûnt nekik, hogy valami
Megjelent: Nexus Magazine, 2008

Találkozás egy különleges területen
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Egy Boriszka nevû különleges képességû fiúcskáról azon expedíció tagjaitól hallottam elõször, akik a
Volvográd-körzettõl északra fekvõ területnek, melyet a mi vidékünkön Medvegyickaja-hátságnak nevezik, az anomáliáit kutatták.
„Képzeld csak el, ülünk egy este a tábortûz mellett, mikor ez a fiúcska, kb. hét év körüli gyerek, hirtelen felszólít minket, hogy legyünk csendben, és azt
mondja : Most mesélni fogok
nektek a Mars bolygó lakóiról,
meg arról, hogy hogyan utaznak
ide a Földre. – Közli az egyik
szemtanú, aki, mint az expedíció
egyik tagja, megosztotta velem az
élményeit. Majd így folytatta :
„Ám a fiú felszólítása ellenére
egyesek még továbbra is halkan
beszélgettek, erre Boriszka szigorúan azt mondta nekünk, hogyha
nem lesz teljes figyelem, akkor
nem mond semmit sem.”
Erre hamarosan teljes csend lett, mire aztán ez a
nagy szemû, kerek arcú, pólóinges gyermek, hátracsapott baseball-sapkával a fején, a felnõttektõl egyáltalán nem zavartatva elkezdte mondani a hihetetlen
történetét :
a marsi civilizációról, megalit-városairól, marsi
ûrhajókról, más bolygókra való utazásaikról, a Föld
egykori Lemúria kontinensérõl, melynek az életét
akkoriban személyesen ismerhette meg, mivel ennek
a Csendes-óceán közepén lévõ hatalmas kontinensnek egy bizonyos pontján szállt le a marsi ûrhajójával, ahol a lemúriai barátai laktak…
Boriszka ekkor rögtön két dologgal is sokkolta a
hallgatóságát. Elõször is a rendkívüli ismereteivel,
amellyel egy hét éves gyermek még nem rendelkezhetett, másodszor ezekrõl nem egy elsõ osztályos
gyermek szintjén beszélt. Olyan szakszavakat használt, mikor a Mars és a Föld múltjából tényeket és
részleteket közölt, hogy mindenkit lenyûgözött. Így
legfeljebb az elõadó érzelmi kitöréseibõl tudna az
ember arra következtetni, hogy ilyen egzakt magyarázat egy fiúcskától való.
„Hogyan lehetséges, hogy Boriszka ilyenekrõl
tudjon beszélni?” Tette fel csodálkozva a kérdést a
beszélgetõpartnerem. „Nyilvánvalóan a táborozás
körülményei hozták ki belõle ezt a képességét, mivel
ott sok érdeklõdõ, elfogulatlan gondolkozású ember
vette körül, akik a Föld és a kozmosz titkai után kutattak, és így, mikor a beszélgetéseiket hallgatta, a lényében felhalmozódott tiltakozásnak ilyen furcsa beszéddel adott hangot.”
„Lehet, hogy Boriszka találta volna ki az egészet?
Talán túl sok Star Wars-filmet nézett és ez indította
be a fantáziáját?”
„Nem úgy tûnik. Elõadása nem hangzott fantáziálásnak.”Érvelt a partnerem.” Több volt az, mintha
egyszerûen csak az egyéni vagy a reinkarnációs
múltból törtek volna fel az emlékei, mert olyan részletekre is kitért, amiket Boriszka egykor csakis személyesen tapasztalhatott meg.”
Viszont mihelyst a partnerem szóba hozta a ’múlt
reinkarnációnak emlékezetét’, azonnal döntöttem :
Boriszkával nekem is találkoznom kell!

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Káros szenvedélyeitõl most könnyebben
Lehetõsége nyílhat a tanulásra. Családját kisJobban oda kell figyelnie kapcsolataira: vaPárkapcsolata könnyen válságba kerülhet, ha
megszabadulhat, vagy rászokhat, pl. a resé terhesnek érezheti. Próbáljon meg kicsit
jon ön is nyújt-e annyit szeretteinek, mint
karriervágyait nem tudja összeegyeztetni kedamennyit tõlük kap? Az esetleges elhidegülésnek ta- több szabadságot kiharcolni magának, akkor a fennma- formkonyha gyomor és lélekkönnyítõ örömeinek élve- vese igényeivel. Most könnyedén szerezhet sok pénzt,
lán egy több éve elhúzódó, kizsákmányoló érzelmi radó idõben annál jobban fogják élvezni egymás társa- zetére. Ráadásul az újításoknak azonnal külsõ látsza- csak tudjon megálljt parancsolni az igényeinek. Mondhozzáállás az oka. A szeretet mindenre gyógyír lehet. ságát. Pénzügyi helyzetében átmeneti javulás várható. ta is lehet: szeme ragyogóbbá, bõre tisztábbá válhat. ják, van, amikor az isten pénze sem elég az embernek.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Nehéz idõk járnak most önre, különösen, ami a
Most minden vágya az, hogy meggazdagodjon,
Legyen megfontoltabb, és kicsit megalkuvóbb!
Vigyázzon, nehogy saját hazugsága rabjává válés erre ugyancsak rákényszerítik a körülményei
Sajnos, úgy látszik, csak magára számíthat, ha
munkahelyi viszonyait érinti. Gyermeke vagy
jon! Az alakoskodást nem önnek találták ki, és
egy új szerelem lehet a kiút, ahol megnyugvást talál. A is: egy társulás vagy otthoni gondok miatt fokozott költe- baj van. Egy utazás üzleti sikereket hozhat. A jegyén át- lehet, hogy emiatt arra fog megharagudni — teljesen jogharc egyébként nem teljesen értelmetlen, mert a követ- kezésre kényszerül. A legjobb út, ha felújítja régi jó viszo- haladó Szaturnusz figyelmeztet arra, hogy óvakodjon a talanul —, akinek színészkedik. Az anyagi téren tervezett
kezõ vezetõváltáskor, ön sokkal jobb helyzetbõl indulhat. nyát a munkahelyén egy befolyásos pénzügyi vezetõvel. zárlatos elektromos készülékektõl, vezetékektõl.
változtatásokat, terveket hamarosan valóban realizálhatja.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Sokkal jobban érezné magát otthonában, ha
Úgy érzi, hízásnak indult, és ebben lehet is
Nyughatatlan lelke háborgásában már megint
A társ házában járó Nap és Merkúr most egy tarhajlandó lenne az okos kompromisszumra.
felrúgna maga körül mindent, ami a biztonsátós kapcsolat lehetõségét hozza el a magányos
némi igazság. A legjobb, ha természetes körKarrierjében hirtelen váltásra lehet lehetõsége, de csak nyezetben mozog: sétáljon, fusson erdei utakon! A got jelenti önnek. Csalóka remények miatt még ne Halaknak, de a társkapcsolatban élõk is szebb napokat élakkor tud elõrejutni, ha veszi a fáradtságot, és már elõ- betonutakat izületi bántalmak, a gombákat az esetle- vesszen össze fõnökeivel, próbáljon okosan egyezség- hetnek meg kedvesükkel. Persze nem minden fenékig tejre beletanul leendõ szerepébe. Tanulni sohase késõ. ges gyomorrontás veszélye miatt jobb lesz kerülnie. re jutni, vagy legalább keressen elõbb egy másik állást. fel, és csak némi lemondás árán nyerhetnek boldogságot.
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Boriszka, egy indigógyermek
a Marsról

