
Šių slaptojo mokslo nuotraukų šaltinis – kaip ir 
“Mėnulio” bei “Skraidymo aparatų”.  Pastaruosius, 
žinoma, irgi reikia priskirti prie slaptojo mokslo. Su 
džiaugsmu pasinaudojome nedideliu informacijos 
nutekėjimu, tačiau pakomentuoti pavyko tik kai 
kurias iš šių nuotraukų. Kas pavaizduota kitose, 
neaišku, nors irgi įdomu.neaišku, nors irgi įdomu.

Koks slaptojo mokslo tikslas? Deja, gyvename 
visuomenėje, kurios intelektinis potencialas 
panaudojamas pirmiausia ginklams ir kitoms 
žmonių valdymo priemonėms kurti. 
Susiskaldžiusios žmonijos sindromas... Andrius. 



Gerai žinoma, kad ruošdamiesi karui ir kurdami 
ginkluotę, Vokietijos 3-jo Reicho specialistai pasiekė 
stulbinamų laimėjimų mokslo ir technikos srityje. 
Baigiantis 2-ajam pasauliniam karui, jų paslaptis 
medžiojo JAV ir TSRS atitinkamos tarnybos. Įdomu, 
kad per 1945-1946 m. Niurnbergo procesą abiejų šalių 
susitarimu nebuvo minimi karo nusikaltėliai, susiję su susitarimu nebuvo minimi karo nusikaltėliai, susiję su 
slaptuoju mokslu. Apsukresni ir ciniškesni buvo 
amerikiečiai, kurie užvaldė nemažai paslapčių, 
prisiviliojo nemenką būrį vokiečių specialistų mainais į 
Hitlerio bei jo bendražygių gyvybę. Manoma, kad šie 
įsikūrė Pietų Amerikos šalyse. 





Montuojama atominė bomba













Šios dvi nuotraukos gali sukelti daugiausia klausimų. Matome žmones su 
astronautų skafandrais, egzotinius, ne Žemės, augalus, ir nepanašu, kad čia 
būtų kadrai iš fantastinio filmo. Kuri planeta arti Žemės? Marsas. Bet jo 
paviršiuje slėgis 160 kartų mažesnis nei Žemėje, deguonies beveik nėra, o 
temperatūra nuo -150 (ašigalyje žiemą) iki +20 C (pusiaujyje dienos metu), 
taigi gyvybei nepalankios sąlygos. Tokios Marso nuotraukos mums ir 
rodomos. Bet jos daromos paviršiuje, o žemiau “jūros lygio” slėgis turi būti 
aukštesnis, todėl nelabai aukštoje temperatūroje gali būti vandens. Tokios 
sąlygos Marse susidarytų 10 km gylio Elados įduboje. Čia slėgis toks, kad 
vanduo skystu pavidalu išsilaiko, jei temperatūra neviršija +10 C, vanduo skystu pavidalu išsilaiko, jei temperatūra neviršija +10 C, 
aukštesnėje jis užverda. O ten, kur vanduo, ten ir gyvybė. Tą nuotraukose ir 
matome. Žinoma, visa tai – tik prielaida. 

Įdomu, kad nuotraukas žiūrint su projektoriumi, ryškėja tolimų kalnų 
kontūrai. Vadinasi, jos buvo daromos labai jautria juosta.  Žemės sąlygomis 
tokio jautrumo neprireiktų. 

Kaip žmonės ten nusigavo? Nesunku, kai turi tokių skraidymo priemonių 
(žr. “Skraidymo aparatai”).  Be to, yra liudijimų, kad jau praeito šimtmečio 
septintame d-metyje amerikiečių specialistai buvo įvaldę teleportaciją kaip 
judėjimo būdą. 







Taip Marse atrodytų saulė









HAARP (High-frequency Active Auroral Research 
Program) – sudėtingas Aliaskoje esantis statinys, kurio 

tikslas – valdyti Žemės klimatą

































Kitas dvi nuotraukos jau sunkiai priskiriamos 
prie „slaptųjų“. Jos vaizduoja lėktuvą skrendantį 
kartu su plazmos (jonizuotų dujų) debesėliu. 
Pasirodo, dujų jonizavimas ryškiai keičia lėktuvą 
aptekančio oro srauto parametrus, iš esmės keičia 
jo aerodinamiką ir mažina nuostoliuos dėl oro 
turbulencijos. Tokio skraidymo aparato greitis turbulencijos. Tokio skraidymo aparato greitis 
didėja dešimtis kartų. Lėktuvas, kurio greitis 
penkis kartus viršija garso greitį (o tai yra visai 
realu), aplink Žemę apskrieja maždaug per šešias 
valandas. 

Neretai panašus švytėjimas lydį pasirodančius 
NSO. Tačiau tokio švytėjimo prigimtis kitokia.  






