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Œlady ¿ycia
Nic i nikt nie znika bez œladu

L
istopad, pewien piątkowy wieczór. Stacja der Norddeutsche Rund-
funk (Radio Północnych Niemiec) nadaje cotygodniowy talk-show.

Gościem w studiu jest tym razem szwajcarski artysta kabaretowy Franz
Hohler, który opowiada zebranym pewną historię. Przytaczamy ją bez
skrótów:

Na pocz¹tku nie by³o nic oprócz Boga i Bóg by³ ca³kiem sam,

tylko ze sob¹. Myœla³, co by tu mo¿na zrobiæ, bo strasznie siê

nudzi³.

Pewnego dnia nieoczekiwanie otrzyma³ dostarczon¹ mu przez

pocztê wielk¹ skrzyniê pe³n¹ zielonego groszku.

I patrza³ Bóg na tê skrzyniê i bardzo siê dziwi³.

Pewnego dnia ziarna groszku popêka³y, wystrzeliwuj¹c w ró¿-

nych kierunkach w nicoœæ.

Niektóre z nich zebra³y siê w grupy i zaczê³y kr¹¿yæ wokó³

siebie.

Kiedy Bóg wci¹¿ siê temu przygl¹da³, stwierdzi³, ¿e na jednym

z owych ziarenek zielonego groszku, kr¹¿¹cym w pewnej

odleg³oœci od innego ziarnka grochu, mieszkaj¹ ¿ywe istoty.

Bardzo siê zdziwi³, poniewa¿ te istoty go zna³y i modli³y siê do

niego, gdy¿ stworzy³ kosmos, w którym ¿y³y.

I do dziœ Bóg zastanawia siê, kto do diab³a przys³a³ mu tê

skrzynkê groszku.

W ten sposób doszliśmy do tematu. Od tysięcy lat roi się w mitach
i podaniach od „bogów” oraz wszelkiego rodzaju „nadnaturalnych” baj-
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kowych istot, którym ludzie przypisują różne moce i czyny aż po stwo-
rzenie wszechświata. Jednak to zawsze my, ludzie, nadawaliśmy im takie
magiczne, a nawet boskie atrybuty.

Rysy charakteru tychże istot okazywały się jednak często aż nazbyt
ludzkie.

Skąd właściwie w książce o sterowaniu pogodą i umysłami wzięli się
„bogowie” i inne baśniowe istoty? Może to brzmieć zaskakująco, jednak
aby tu i teraz lepiej zrozumieć omawiane techniki, powinniśmy od czasu
do czasu zająć się starymi przekazami.

Stwierdzimy wtedy, iż kontrola myśli i pogody to nic nowego, że znano
je już przed tysiącami lat, oraz że właśnie te legendarne istoty używały
ich przeciwko ludziom.

Mały krok w przeszłość pozwoli lepiej zrozumieć teraźniejszość
i przyszłość.

Czy te istoty istniały i istnieją naprawdę? Być może siedzą teraz
w swoich domach, rozmyślając o tym, kto do diabła...

Pisarz Arthur C. Clarke powiedział pewnego razu: „Żadnej wysoko
rozwiniętej technologii nie da się odróżnić od magii”.

Nasze społeczeństwo osiągnęło w ostatnich latach stosunkowo wyso-
ki poziom technologiczny i teraz stawia sobie pytanie, czy pewnego dnia
nas to nie zniszczy.

W bardzo wielu starych podaniach i świętych pismach znajdujemy
opisy latających statków oraz tajemniczych istot, które przybyły z nieba.

Są nawet na Ziemi miejsca, o których od dłuższego czasu opowiada
się, że były odwiedzane przez przedstawicieli obcych inteligencji, a na-
wet że ci goście tu pozostali. Żyją w odosobnieniu, abyśmy ich nie mogli
zobaczyć.

Cóż to za separacja, dzięki której cała cywilizacja byłaby dla nas
niewidoczna? Pod względem fizykalnym w dzisiejszych czasach jest to
rzeczywiście możliwe. Może tu chodzić o częstotliwości elektromagne-
tyczne.

W świecie baśni występują jeszcze inne istoty – jak krasnale, elfy,
wróżki, ukryty lud – które nie przybyły w swoich „statkach kosmicz-
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nych”, lecz żyją podobno w bliskim sąsiedztwie ludzi, jednak nie każdy
może je zobaczyć. Ludzie od wieków twierdzili, że spotykali się z tymi
istotami i do takich spotkań dochodzi także dzisiaj.

Zbyt długo wkładaliśmy tego rodzaju relacje między bajki dla dzieci.
W międzyczasie odkrycia naukowe zaszły tak daleko, iż niektóre „baj-
kowe” wydarzenia, znane nam jeszcze z dzieciństwa, można wytłuma-
czyć fizycznie, jak na przykład to, że obok nas mogłyby żyć istoty
w absolutnie materialnych ciałach, a jednak niewidoczne dla naszych oczu.

Jakim sposobem ludzie minionych stuleci mogli zawrzeć w swoich
opowieściach wiedzę współczesnej nauki, jeśli to tylko fantastyczne hi-
storie, które nie zawierają ani ziarna prawdy?

Od historycznego dnia 7 sierpnia 1996 roku, kiedy amerykańska agen-
cja NASA opublikowała sprawozdanie z badań dotyczących mikrobów
znalezionych w jednym z meteorytów z Marsa, wiemy już z pewnym
prawdopodobieństwem, że nie jesteśmy sami w kosmosie.

Wygląda też na to, że i na Ziemi możemy nie być sami.
Nie powinniśmy także zbyt dosłownie brać takich zwodniczych nazw,

jak „elfy” lub „krasnale”. Są to jedynie pojęcia używane w legendach
i mitach spisywanych dopiero wtedy, gdy wspomnienia o tych żyjących
w ukryciu cywilizacjach stały się raczej mgliste. Istnieją jednak pradaw-
ne, autentyczne przekazy opisujące wydarzenia z czasów, kiedy cywili-
zacje te przebywały pośród ludzi i były widzialne. Uczeni potwierdzają,
że te przekazy, przynajmniej częściowo, opisują faktyczne wydarzenia
i datują je na okres około ósmego stulecia przed Chrystusem.

Zgodnie z nimi istoty, o których mowa, wcale nie były owymi miłymi
elfami i krasnalami z naszych bajek, lecz chodzi tu o całkiem normalnych
ludzi lub o istoty bardzo do nich podobne, jednakże dysponujące wyso-
ko rozwiniętą wiedzą. Celtyckie podania z Irlandii potwierdzają, że owe
cywilizacje znały takie techniki, jak kontrola umysłu lub pogody, oraz
że w tym celu posługiwały się określonymi częstotliwościami. Naturalnie
w tych starych przekazach nie pojawiają się takie pojęcia, lecz mówi się,
że używano czarodziejskich pieśni, wywołując w ten sposób wiatr
druidów albo też dezorientację wrogów.
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Nie wierzycie, że to możliwe? Radzimy nie osądzać zbyt pochopnie,
ponieważ dzisiejsza ludzkość osiągnęła obecnie taki poziom wiedzy, który
ponownie umożliwia korzystanie z tych technik.

Sierpień roku 2002, poniedziałkowy wieczór. Dodatek do codzien-
nych wiadomości stacji ZDF, temat specjalny: powódź. Dowiadujemy
się, że: „punktu kulminacyjnego powodzi w Dreźnie oczekuje on [premier
Saksonii, Milbrandt – dop. autorów] około godziny trzeciej w nocy z piąt-
ku na sobotę. »Nie liczymy jednak na to, że woda szybko opadnie, ponie-
waż dopływa tu również woda z gór« – mówi. [...] Straż Pożarna i Pomoc
Techniczna zaprzestały walki o Semperoper i Zwinger. Punkt kulminacyj-
ny powodzi wystąpi, gdy woda sięgnie poziomu 9,50 do 9,60 m w nocy
z piątku na sobotę i to jest o prawie metr więcej niż podczas rekordowej
powodzi w roku 1845”.

Wszyscy eksperci są zgodni, że powódź stulecia na rzece Łabie była
dziełem człowieka. Uważają oni, że odpowiedzialny za tę katastrofę jest
globalny efekt cieplarniany oraz inne coraz bardziej gwałtowne i chao-
tyczne kaprysy pogody. Przeprowadzone w sierpniu roku 2002 dokład-
ne analizy pogody wykazały, że to jednak nie wystarcza dla wyjaśnienia
fali deszczów, które spowodowały powódź. Zanim bowiem nastąpi-
ły w tym miesiącu owe ekstremalne procesy pogodowe, odnotowano
w atmosferze ziemskiej niewystępujące normalnie częstotliwości elek-
tromagnetyczne, a następnie doszło do owych fatalnych, globalnych
przemieszczeń frontów atmosferycznych, powodujących wielkie opady
deszczu od Majorki aż po Czechy i Saksonię.

Prawdopodobny sprawca takich manipulacji pogodą za pomocą
częstotliwości jest znany od lat. Chodzi tu o wojskowy „projekt badaw-
czy” HAARP. W rzeczywistości stanowi on niezwykle groźną broń, którą
musiał się już zająć Parlament Europejski w Strasburgu.

Stosowane tam częstotliwości odbiera także ludzki mózg. Za ich
pomocą można zakłócać lub manipulować ludzką świadomością oraz
zdolnościami postrzegania.

Dyskusja, czy owe złowieszcze „magiczne pieśni” występowały
w dawnych czasach czy nie, wydaje się zatem zbędna, ponieważ one
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istnieją dzisiaj! Nadano im jednak prozaiczną nazwę – modulowane
częstotliwości elektromagnetyczne.

Niezależnie od rozwoju technicznego warto dokładne przestudiować
stare przekazy, ponieważ pomiędzy ówczesnymi i naszymi czasami za-
chodzą zdumiewające podobieństwa:

• tak wtedy jak i dziś był to czas niezwykłych zmian natury geolo-
gicznej, które z wielkim prawdopodobieństwem zakończyły się
przemieszczeniem biegunów magnetycznych Ziemi, co zgodnie
z prognozami naukowców może się zdarzyć w niedalekiej przy-
szłości,

• ówcześni ludzie – dokładnie tak jak dziś – byli w stanie manipulo-
wać pewnymi naturalnymi częstotliwościami („czarodziejski
śpiew”), wpływając w ten sposób na pogodę i ludzką świadomość.

Do dziś nikt nie wie, jakie skutki przyniosą w przyszłości globalne
zmiany i stosowanie technik sterowania pogodą oraz ludzkim umysłem,
ale wiemy, co stało się z żyjącymi w tamtych czasach ludami, ponieważ
zostało to zapisane czarno na białym w starych przekazach. Oczywiście
historia nigdy nie powtarza się w stu procentach, jednakże interesujące
jest dokładniejsze przestudiowanie rozwoju wydarzeń sprzed prawie
3000 lat.

Lud elfów znikł bez śladu mniej więcej w tym okresie. Nie dlatego, że
unicestwił się sam lub został pokonany przez silniejszego wroga i wypę-
dzony. Stare przekazy opisują to całkiem dokładnie: w one dni doszło do
podziału ludzkości na dwie różne cywilizacje, które zamieszkiwały ten sam
obszar nie przeszkadzając sobie, gdyż stały się dla siebie niewidoczne.

Według tych przekazów lud elfów stał się niewidzialny dzięki „czaro-
dziejskim śpiewom”.

Osiągnięcia współczesnych nauk przyrodniczych dowodzą, że ta za-
dziwiająca historia rzeczywiście mogła się wydarzyć. Oczywiście musiało
się na to złożyć wiele czynników, które w podobny sposób mogą wystąpić
także dzisiaj.
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Lud elfów, który przetrwał tylko w legendach i baśniach, nie jest
bynajmniej jedyną cywilizacją Ziemi, która zniknęła bez śladu. To samo
miało miejsce w przypadku Majów z Meksyku i Gwatemali, czy Anasazi
z północnej Ameryki.

Wydarzenia z ósmego stulecia przed naszą erą, zgodnie z treścią
przekazów, zaowocowały przede wszystkim ewolucyjnym skokiem ludz-
kiej świadomości, który jednak nie przebiegał u wszystkich jednakowo,
lecz doprowadził do podziału ludzkości na dwie grupy:

• ta wyżej rozwinięta – osiągnęła stan świadomości, który umożliwił
jej odgrodzenie się za pomocą częstotliwości od wrogich intruzów,
z którymi do tej pory toczyła długoletnie, krwawe, wycieńczające
wojny i którym w końcu fizycznie uległa,

• druga grupa – nazwijmy ich naszymi przodkami – doświadczyła
także przemiany świadomości spowodowanej globalnymi zmiana-
mi, co mogą potwierdzić wyniki badań z dziedziny historii kultury:
przejście panującej ówcześnie mistycznej struktury świadomości
grupowej w trwający do dziś okres racjonalnego myślenia. Tym
samym pierwsza grupa pozostająca we wspomnieniach drugiej,
wycofywała się coraz bardziej ku krainie legend o elfach i o ukry-
tym ludzie, co przetrwało do dziś.

Obie grupy były odseparowane od siebie przede wszystkim dlatego,
że rozwinęły odmienne formy postrzegania. Po długich latach krwawych
wojen, w których używano broni przypominającej współczesną broń
psychotroniczną oraz służącą manipulacjom warunkami atmosferyczny-
mi, stanowiło to prawie genialne rozwiązanie zmuszające obie strony do
pokojowej koegzystencji. Zaskakująca jest informacja pochodząca ze
starych legend, że lud elfów żyje nadal – do dnia dzisiejszego? – na
terenie, który został zajęty przez zwycięskich wrogów, tyle tylko że
na innej płaszczyźnie postrzegania.

Jeśli faktycznie do dziś istnieją obok nas na Ziemi inne cywilizacje,
to dlaczego do tej pory nie zwróciliśmy na nie uwagi? Dlaczego tylko
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pojedynczy ludzie spotykają te istoty, a my musimy polegać wyłącznie na
ich relacjach? Podobnie jak to ma miejsce z UFO, tak i w przypadku
elfów, krasnali oraz innych ukrytych istot musimy zadać sobie pytanie:
dlaczego nie dają się rozpoznać, np. otwarcie występując w telewizji?

Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie. Gdy mówimy, że istoty te są
„niewidoczne”, nie jest to dokładne przedstawienie stanu rzeczy, nawet
jeśli używamy tego sformułowania w tekście jako uproszczenia. Istnieją
przecież ludzie, którzy je widzieli. „Niewidzialność” nie jest więc cechą
ukrytego ludu, lecz naszym własnym, ludzkim problemem rozpoznawa-
nia śladów życia innych form inteligencji.

Jak już powiedzieliśmy, problem dotyczy naszej zdolności postrzega-
nia. To co „widzimy”, to jedynie obiekty odbijające promieniowanie
elektromagnetyczne w zakresie światła widzialnego. W spektrum elek-
tromagnetycznym stanowi to bardzo wąski obszar, po którego prawej
i lewej stronie znajdują się inne zakresy częstotliwości, które wprawdzie
jesteśmy w stanie mierzyć, ale nie możemy ich zobaczyć.

Dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku ukrytych
ludów. Choćby tylko z Islandii znane są przypadki, gdzie w miejscach
rzekomych „domostw” elfów można dokonać pomiaru promieniowania
elektromagnetycznego obszaru niewidocznego dla ludzkiego oka.

W dzisiejszych czasach bardzo wzrosła wrażliwość na smog elektro-
magnetyczny. Jego przyczyny mogą być różnorodne: telefony komórko-
we, radar albo kuchenki mikrofalowe, lecz także tak zwane fale ELF
(Extremely Low Frequencies – bardzo niskie częstotliwości) z najniż-
szego krańca spektrum.

Prowadzi to często do zamieszania, ponieważ wielu ludziom trudno
oddzielić poszczególne zakresy częstotliwości.

Przedstawione na rys. 1 spektrum częstotliwości może być pomocne
w zrozumieniu tej kwestii. Jednocześnie bardzo wyraźnie ukazuje ono,
jak wąski jest zakres światła widzialnego, czyli ten, który możemy „zo-
baczyć”, w porównaniu z całym znanym nam obecnie spektrum elektro-
magnetycznym, a mimo to niektórzy ludzie nadal twierdzą, że widzieć
znaczy tyle samo co wiedzieć.



16 I Ślady życia

Rys. 1. Spektrum czêstotliwoœci elektromagnetycznych

(Uwaga: ró¿ne dostêpne Ÿród³a podaj¹ ró¿ne wartoœci graniczne. Tabela nie ma charak-

teru pe³nej informacji).
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Obecnie obserwujemy, że coraz więcej ludzi staje się wrażliwych na
inne, zwykle niewidoczne zakresy częstotliwości, przede wszystkim zaś
na fale ELF. Właśnie te częstotliwości służą do manipulowania pogodą
oraz do kontroli ludzkich umysłów.

Nic więc dziwnego, że coraz więcej ludzi jest w stanie od czasu do
czasu postrzegać spontanicznie fragmenty rzeczywistości, która zwykle
jest ukryta przed naszymi oczami. Dlatego też odżyło i uaktualniło się
wspomnienie o „ukrytym ludzie”.

W naszej książce pt. Das Erbe von Avalon (Dziedzictwo Avalonu)
udowodniliśmy, że Ziemia spowita jest siecią energetyczną, dzięki któ-
rej wszystkie „miejsca mocy” łączą się ze sobą.

W tej książce także poświęcimy uwagę geomancji oraz świętej geome-
trii, lecz tym razem zagłębimy się bardziej w tę tematykę, a jednocześnie
poczynimy zaskakujące stwierdzenie: natrafiliśmy na ślad nie tylko nie-
znanej dotąd siły fizycznej, ale także ukrytej inteligencji.

Właśnie te prastare obszary wiedzy umożliwiają nie tylko dotarcie do
sił Ziemi, które w szerszym zrozumieniu także wiążą się z falami ELF,
używanymi do kontroli pogody i umysłów, lecz także z ową ukrytą inte-
ligencją.

Zastosowanie wiedzy geomantycznej można jeszcze dziś prześledzić
na podstawie kształtu i sposobu zakładania ludzkich osiedli, co stanowi
odzwierciedlenie poziomu ludzkiej świadomości.

Na podstawie przykładów możemy udowodnić, że geomancja jeszcze
przed owym złowieszczym punktem w czasie, którym był ósmy wiek
p.n.e., służyła do zdobywania intuicyjnej wiedzy w zgodzie z przyrodą.
Później jednak wykorzystywali ją władcy w celu umacniania światowej
władzy.

Jeśli więc zajmiemy się teraz niezwykle interesującym obszarem wie-
dzy o ziemskim „czarodziejskim śpiewie”, musimy go badać równolegle
do naszego dzisiejszego poziomu rozwoju, aby zrozumieć podobieństwa
między tamtymi dawnymi czasami a teraźniejszością.

Chcemy zacząć od szczególnego rodzaju „magicznego śpiewu”, który
„wykonuje” dla nas amerykańska armia na odległej Alasce.


