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Czy miasta na ksiezycu zbudowal czlowiek?
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Czy miasta na ksiezycu zbudowal czlowiek? 
 W tej sprawie ujawnia sie wiele watpliwosci i niedomowien. Ktos te obiekty na ksiezycu sfotografowal, inni je probuja
publikowac, jeszcze inni przeszkadzaja. Istnieje na ziemi wiele tajemniczych spraw, ktore nie byly opublikowane i
prawdopodobnie nigdy nie ujrza swiatla dziennego. Jakiejs grupie ziemskich prominentow, zalezy na tym, by informacje
zwiazane z zyciem poza ziemia nie przedostawaly sie do publicznej wiadomosci.
 
 Sprawa zwiazana z budowlami istniejacymi na ksiezycu a w szczegolnosci z ich podobienstwem do konstrukcji, jakie
wznosi czlowiek, daje nam istotne wskazowki. Jezeli tego typu budowle powstaly na satelicie ziemi, gdzie nie istnieja
odpowiednie warunki do swobodnej egzystencji, oznacza to, ze w okreslonym czasie zaistnialy szczegolne okolicznosci
do takich dzialan.
 
 Budowle podobne do takich, jakie moze wznosic czlowiek, wskazuja nam kolejna kwestie, ktora musi nas doprowadzic
do wyciagniecia odpowiednich wnioskow. Wnioskow w efekcie, ktorych stwierdzimy, ze budowniczowie obiektow na
ksiezycu maja podobne do czlowieka upodobania lub potrzeby. Upodobania i wspolne potrzeby, wskazuja na zblizone
rasy czlowieka i budowniczych obiektow na ksiezycu.
 
 Rasa ludzka, wymaga do zycia takich warunkow, jakie panuja na powierzchni ziemi a nie na powierzchni ksiezyca. Z
jakiej przyczyny ktos, komu wygodniej byloby osiedlic sie na ziemi, osiedla sie na ksiezycu?
 
 I to nie tylko wygodniej, lecz bez porownania lepiej i taniej. Dlaczego wiec buduje miasta na ksiezycu?
 
 Zalozmy, ze przybywa w rejon planety ziemi, grupa istot podobnych do czlowieka i szuka miejsca na osiedlenie sie. W
zadnym razie nie wybierze ksiezyca. Jest to sprawa tak pewna jak slonce na niebie. Chyba, ze istnieja do takiego
postepowania szczegolne przeslanki. Taka przeslanka moga byc okresowo istniejace warunki klimatyczne na ziemi. Na
przyklad w czasie kataklizmow zwiazanych ze zmiana biegunow.
 
 Ale nawet taki stan planety ziemi, bedzie dla przybysza lepszy niz warunki panujace na powierzchni srebrnego globu.
Skoro hipotetyczni przybysze odbyli wieloletnia podroz, to czy nie moga poczekac jeszcze klika lat az sie ustabilizuje
klimat na planecie? Bez watpienia tak by uczynili. Kto wiec u licha wybudowal, te miasta dla ludzi na ksiezycu?
 
 Odpowiedz moze byc tylko jedna. Istniejaca w przeszlosci cywilizacja ziemska.
 
 Taka teza posiada wiele uzasadnien. I tak:
 
 * budowle odpowiednie do rasy ludzkiej, istniejace na satelicie, gdzie nie ma warunkow do zycia.
 * Bliska odleglosc nie sprawia klopotu w transporcie materialow i ludzi.
 * Okresowe, cyklicznie powtarzajace sie kataklizmy na ziemi, ktore latwo wyliczyc i okreslic w czasie.
 
 Pierwsze uzasadnienie, posiada walory wskazujace na ziemska cywilizacje czlowieka w sprawie, odpowiednich
budowli, ktore znajduja sie w zasiegu reki. Mogly one powstac w sytuacji kryzysowej, pod warunkiem, ze mozliwosci
techniczne czlowieka pozwolily mu na ucieczke z ziemi. Byla to masowa emigracja, ktora wynikala z powaznych
zagrozen, jakie w trakcie kataklizmu grozily czlowiekowi na rodzimej planecie.
 
 Drugie uzasadnienie, eliminuje wskazanie budowniczych, ktorzy pochodza z poza ziemi. Taka przybywajaca w okolice
ziemi cywilizacja, osiedlilaby sie na powierzchni nadajacej sie do zamieszkania planety ziemi a nie jej satelity, ktorego
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powierzchnia jest tak niegoscinna. Kolejnym aspektem tego uzasadnienia, ktory wskazuje na czlowieka z ziemskiej
cywilizacji, jest mozliwosc przeprowadzenia logistyki calego przedsiewziecia. Zaplecze techniczne, znajdujace sie na
ziemi, ulatwia tak olbrzymie zadanie, jak zbudowanie miast na ksiezycu i czyni to przedsiewziecie wykonalnym i
realnym.
 
 Trzecie uzasadnienie, jest tu najwazniejsze i decydujace, bo wskazuje przyczyne do takiego dzialania. Cyklicznie
powtarzajace sie kataklizmy, ktorych skala zagrozenia moze godzic w egzystencje calej cywilizacji, moga byc realna
przyczyna do emigracji poza planete. Ludzie, ktorzy orientuja sie w obecnym czasie zagrozen dla cywilizacji na ziemi,
wiedza, ze taki okres jest zjawiskiem cyklicznym. To, co moze wydarzyc sie w 2012r, wydarzylo sie w czasie istnienia na
ziemi, cywilizacji, ktora zbudowala miasta na ksiezycu. Oni wiedzac o nadchodzacym zagrozeniu, doskonale rozumieli
jego skale i podjeli sie dzialan na skale emigracji z planety ziemi.
 
 Po kilkunastu latach emigracji powrocili na ziemie, lub pozostali na zawsze na ksiezycu, do czasu az wszyscy wymarli.
Moglo sie wydarzyc wiele nieprzewidzianych sytuacji w trakcie erupcji Slonca. Potezna ilosc wyrzuconych silnie
namagnesowanych czatek materii slonecznej, jest grozna dla czlowieka rowniez w przestrzeni kosmicznej. Ta materia
mogla zniszczyc wszystkie systemy elektroniczne i elektromagnetyczne uciekinierow. A najbardziej wrazliwym
systemem magnetycznym jest sam czlowiek.
 
 Â©Â Andrzej Struski de Merowing.
 
 *Osoby ktore interesuja sie Ksiezycem zapewne widzialy
 roznej jakosci zdjecia pasujace do opisu w temacie.

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=32&title=Czy-miasta-na-ksiezycu-zbudowal-czlowiek

Page 2/2

MemHT Portal

http://www.memht.com

