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tudomány gõgös, fennhéjázó hozzáállása évszázadok
óta semmit sem változott, még akkor sem, ha ez által
az egész földi életet is elpusztítja – ez a spirituális
vakságuk szerves következménye - végül a Fobosz-1
1988. szept. 2-án, a Fobosz-2 pedig 1989. márc. 27én hallgatott el. )
Ugyanakkor évrõl évre egyre több marsi gyermek
És ugyanez a hozzáállás folytatódik ma is, bár a siszületik le a Földre. A mi városunkban is nem keveker érdekében - Lusnyicsenko szerint - a földi tudósebb, mint húsz van!”
sok kénytelenek voltak megváltoztatni a taktikájukat
„Emlékszel a korábbi marsi nevedre vagy az otta- ( megj : a kilencvenes évek második felétõl ), mikor
ni barátaid nevére?”
a szondákkal a Mars felszíne felé közeledtek.
„Nem, nevekre sohasem emlékezhetek.”
UFO-k és az egykor létezett bolygók
„Hány éves korodtól emlékszel vissza?”
„Van tudomásod más dimenziókról is? Tudsz ar„A korábbira tizenhárom éves koromtól, a mostaról, hogy az ûrrepüléshez
nira születésemtõl, de nem
nem kell egy bizonyos páfelejtettem el, hogy honnan
lyát követni, hanem a multijöttem és mi történt velem (
dimenzionális teret is lehet
az elõzõ életem alatt ) :
használni ehhez?”
…egy speciális szemüEgy kicsit óvatosan tetveget viseltünk, és egész
tem fel ezt a fõvonalas tudoidõ alatt küzdöttünk vele…
mány szempontjából külömert a Marson volt akkor
nös, „nem-evilági” kérdést.
egy nagyon kellemetlen
Boriszka erre hirtelen felédolog, egy ûrszonda, melénkült és elkezdte energikulyet meg kellett semmisítesan magyarázni az UFO-k
nünk. Mars most újraéledõszerkezeti felépítését. „Mi,
ben van ( megj : a 3. diahogy beszállunk az ûrhajómenzióban, mivel a magainkba, máris a Föld közelésabbakban folyamatosan
ben vagyunk!” Majd elõvett
van élet rajta. ), de az ûregy krétát és egy háromszonda ezt megakadályozta
szögfélét rajzolt fel a mögötvolna. Ez a titkok közé tarte lévõ táblára
tozik ( megj : mármint a hi„Az UFO hat rétegbõl
vatalos földi ûrkutatás titáll.” magyarázta lelkesedkai közé. ). Le is tudom rajve.” A legkülsõ réteg tartós
zolni, hogy hogyan nézett
anyagú és a burkolat 25%-t
ki ( az ûrszonda ). A közeteszi ki, a második réteg
lébe jutottunk, de az ellen30%, és olyan, mint a gumi,
séges volt velünk.”
a harmadik is 30%, de az is„Boriszka, miért mondamét fémbõl van, 4% a mágnak olyan gyakran csõdöt
neses tulajdonságú réteg.”
az ûrszondáink, mikor leKülönbözõ számokat felírta
szállnak a Marsra?” ( megj
a táblára. „Ha energiával
: ez fõleg a nyolcvanas
feltöltöd ezt a mágneses réévek végén és a kilencveMegjegyzés a képhez :
teget, akkor a szerkezet az
nes évek elején volt gyaItt tipikus marsi ûrhajókat ( UFO-kat ) egész univerzumban repülkori. )
láthatunk a képen, melyek éppen felszáll- ni tud.”
„A Marsról jönnek azok nak a marsi fõváros, Tanio repterérõl - errõl
Mi felnõttek egymásra
a jelek, melyek megpró- többek között az egyik legnagyobb fizikai néztünk. Már ilyen korán
bálják elpusztítani az ûr- Mars-kontakta, az olasz származású, mexi- tanítják a százalékszámíszondákat. Ezeken a szonkói tudós - Marconi taniványa - Narcisio tást? – Természetesen ezt
dákon nagyon ártalmas su- Genovese tájékoztat egy 1958-ban megjele- még nem tanítják neki, ám
gárzásokat vannak.”
nõ könyvében. Boriszka rajzai nagyon ha- úgy tûnik, Boriszkának
mégis komoly nehézségei
Nagyon elcsodálkozsonlóak voltak!
vannak az iskolával. Egy
tam, amikor Boriszka
ezekrõl az ártalmas sugarakról kezdett beszélni, mi- szintfelmérõ után , az elsõ helyett, a fiút azonnal bevel hallottam arról, hogy egy itteni volszki férfi, Jurij tették az általános iskola második osztályába, de
Lusnyicsenko, aki telepatikus képességgel rendelke- most már meg akarnak szabadulni tõle. Mert ki is
zett, még 1988-ban megpróbált kapcsolatba lépni az szeretné azt, ha egy gyerek hirtelen félbeszakítja a taakkori szovjet ûrprogram vezetõségével, hogy fi- nárát és azt mondja: „Maria Ivanovna, ön nem mond
gyelmeztesse õket a Fobosz-1 és Fobosz-2 ûrszon- igazat, nem tanít minket helyesen!” És ilyen kijelendák közelgõ meghibásodására. Közölte velük, az ûr- tései egy nap többször is elõfordulnak.
szondák elhallgatásának az oka az lesz, hogy ezek a
– folytatjuk –
Mars bolygóra veszélyes radioaktív elemeket szállítanak. A vezetõség azonban nem hallgatott a férfi fiSzerzõ: Gennady Belimov
gyelmeztetéseire, sõt még azt sem tartották szükséMegjelent: Nexus Magazine, 2008
gesnek, hogy válaszoljanak neki. ( Megj : a hivatalos
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– folytatás –
Egy másik alkalommal Muldesev következõ
könyvének sok illusztrációi ébresztették fel a kisfiú
emlékezetét : Istenek városa utáni kutatás, sírkamrák
és piramisok képei. Ezekre azt mondta, hogy a tudást
nem a Kheopsz-piramis alatt fogják megtalálni, hanem egy másik helyen. De azt még nem találták meg.
„Az életünk meg fog változni, mikor megnyitják a
Szfinxet”, mondta, majd hozzátette, hogy valahol a
szobor füle mögött fog megnyílni ( a dimenziókapu
), de arra nem emlékszik, hogy pontosan hol.
Majd megint jön neki az ihlet és megnyerõen el
kezd beszélni a maja civilizációról, érezve, hogy a
körülötte lévõk nem sokat tudnak errõl a lenyûgözõ
kultúráról.
De a legfeltûnõbb dolog, hogy Boriszka kihangsúlyozza : most jött el az ideje annak, hogy a Földön
különleges gyermekek szülessenek, mivel egyrészt
nagy változások fognak végbe menni a bolygónkon,
másrészt ezen gyermekeknek a földlakók tudatát
meghaladó ismereteket kell terjeszteniük.
„Honnan tudsz ezekrõl a különleges gyerekekrõl,
és miért történik mindez?” Kérdeztem a találkozásunk alatt Boriszkát. „Tudod, hogy õket most indigógyermekeknek hívják?”
„Tudom, hogy most ideszületnek, bár a városunkban még eggyel sem találkoztam. De talán Julia Petrova, õ hisz nekem, ami azt jelenti, hogy õ érez belülrõl valamit. A többiek meg csak rendszerint nevetnek rajtam, mikor történeteket mesélek. A Földön
hamarosan valami történni fog – két katasztrófa.
Ezeknek az indigógyerekeknek azért kell megszületniük, hogy az embereknek segítsenek. Pólusváltás
lesz. 2009-ben lesz az elsõ nagy katasztrófa egy nagy
kontinensen, majd 2013-ban egy még nagyobb."
( Megjegyzés : Boriszka itt még 7-8 éves volt, mikor 2003-ban és 2004-ben riportot készített vele egy
orosz újságíró – Nexus ezt az anyagot vette át 4 évvel késõbb. )
„És te nem félsz ezektõl a katasztrófáktól, még akkor sem, ha te életedet is érinteni fogják?”
„Nem, nem félek, mi örökké élünk! Volt korábban
egy katasztrófa a Marson, ahol elõzõleg éltem. Õk
ugyanazok az emberek voltak, mint mi most, de volt
akkor egy nukleáris háború és emiatt ott minden elégett. Néhányan túlélték a katasztrófát és újra elkezdtek házakat építeni meg új fegyvereket gyártani. A
kontinensek cseréje, átalakulása is végbe ment, bár
azok nem voltak olyan nagy területûek.
Marsi emberek fõleg szén-dioxidot lélegeznek be,
ezért amikor a Földre jöttek, mindig valamilyen kémény közelében maradtak.”
„És Te, Boriszka, ha marsi vagy, könnyen be tudod lélegezni a mi levegõnket vagy szükséges neked
is még szén-dioxid?
„Ha egyszer már földi tested van, akkor ezt a levegõt is be tudod lélegezni. De mi undorodunk ettõl a
földi levegõtõl, mert a ti levegõtök megöregít! Ám
ott, a Marson az emberek örökké fiatalok, kb. 30-35
év körüliek maradnak és nincsenek idõs emberek!

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Az utóbbi idõben kissé elhanyagolta kapcsolatait,
Érzi, nehéz idõket él át, és átalakulásra van szükMost összhangba tudja hozni magánéletét
Szerelmi esélyein sokat javíthat egy új frizutalán túlságosan is visszavonult a világtól. Most
sége. A külvilág azonban csak megzavarhatja,
és karrierjét. És ehhez nem kell feladnia semrával, és új ruhákkal. Szokatlan leleményesmit! Céljai megvalósításához most társa is maximáli- õsz közepén a magány vezet az igaz út megtalálásához, ideje lenne felkeresnie régi barátait, ismerõseit, sakk- és bi- ségét kamatoztathatja valamilyen alkotói tevékenysan partnere lehet. Mély értelmû, okos tanácsaira jó hisz minden változás belülrõl indul ki. Ha nyugalmat akar liárdpartnereit, stb. A társasági életre kiváló alkalmat adhat ségben, de hosszabb túrákra is hajthatják vágyai.
saját születésnapja, amennyiben e hónapban ünnepli.
lesz nagyon is odafigyelnie. Ne fojtsa el érzelmeit! magának, ezt meg kell értetnie a kedvesével is.
Óvakodjon a túlerõltetéstõl!
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Valakire nagyon mély benyomást tesz. Talán egy
Óvakodnia kell az ideges túlfeszültségtõl, és
A szerelem és szépség csillaga az ön jegyében jár
Csalódással, ámítással indulhat a hónapja,
az ámítástól. Most csak a nyíltságban bíza hónap elején. Szíve választottját biztosan sikerül
új szerelem lehet, de a Szaturnusz hatás miatt
azonban ha kitartónak bizonyul, akkor
valószínûbb, hogy egy munkakapcsolat, hûséges baráti vi- hat, a csalafinta út megbosszulja magát. Ha hagya- elbûvölnie. Pénzügyi téren nehézségei adódhatnak, de talán visszájára fordíthatja a dolgokat. Karrier ügyekben
szony alakul a dologból. Munkahelyén egy váratlan fordu- tékkal, jutalékkal kapcsolatos elintézetlen ügye van, épp ezek sarkallják majd új források felkutatására. Ilyen téren támogatókat jelez a Vénusz, fõleg egy rámenõs, kissegítséget kaphat a hónap második hetétõl kezdõdõen.
lat kedvezõ esélyeket teremt arra, hogy erõsítse pozícióját. semmiképp se halogassa tovább!
sé talán arrogánsnak mutatkozó hölgyre számíthat.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Pénzügyi helyzetének javulását akkor érheti
Pénzügyekben kivételesen hallgasson egy bölSoha ne vágyjon egyszer már elveszett dolSzokatlanná teszi önt a munka házában járó
el, ha képes lemondani olyan dolgokról,
gok után. Legyen nyitott az új dolgokra, és
Mars: rámenõssé, követelõdzõvé, akár zsarnocsebb családtagjára: ha így tesz, akár még kiamikre nincs igazán szüksége. Az üzleti életben és a sebb nyereségre is szert tehet. Hosszabb távon egy tár- ne mérje az elvesztetthez, hanem keresse saját érté- kivá is válhat, amivel igencsak meglepi munkatársait. Ha
gyereknevelésben is akkor lehet igazán eredményes, sulás jelenthet nagyobb anyagi biztonságot, efféle szer- keit. Csak ez lehet a fejlõdés útja, minden más önis- azonban nemcsak a saját érdekeit nézi, hanem egy köha hallgat egy szakember tanácsára.
zösség ügyeit veszi a vállára, akkor minden jóra fordul.
zõdéskötésekre a hónap közepe lesz igazán alkalmas. métléshez, és önmarcangoláshoz vezet.
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Boriszka, egy indigógyermek
a Marsról

