Cesta do Pikran
http://inworld.narod.ru/nomer0/d100.htm
„Cesta do Pikran“ - jedna z mnoha nezapomenutelných vyšetřování VP Dyachkova, autor
Kostroma, nezištně spolupracovat s „neuvěřitelnou světa“ po dobu deseti let. On je nyní v
důchodu plukovníku spravedlnosti. Jen v publikaci, kterou jsme rádi, mít na paměti, dnes,
když vysvětluje, proč vyšetřuje neuvěřitelné, ne investovat do neobvyklého, případy. Zároveň
to používá termín „ospravedlnění“, která je oprávněná (?!), Jejich účast ve studii o
nadpřirozených jevech.

Ale kdo je nejlepší detektivní-profesionálové najdou a vyhodnotí důkazy a očitých svědků?
Kdo jiný by měl oddělit, třídit a emoce, účastníci fantazie podivné události nebo svědky toho,
co se vlastně stalo?
Teoretici v oboru je teď docela neobvyklý. Ale odborníci a vědci nestačí. V. P. Dyachkov jeden z mála. V případě, že legendární hrdina Conan Doyle - románová postava, pak Vitali
Diachkov - skutečný Sherlock Holmes, mimo box, obětavost a důkladně prozkoumat všechny
tajemné a přesto nevysvětlitelný.
Na podzim roku 1980 zaměstnanec jednoho z orgánů Kostroma Hypatia M. Fedorovich měl
nádherný sen, který měl ne méně než úžasné pokračování. Byl ve velkém hotelovém pokoji,
který vypadal nedostatečné pozemské představy. Všechny domy - oslňující bílé střechy mnohé věže, minarety anténu. Široké ulice s jednotkami na kolejích, které se pohybovaly jako
eskalátoru. Mohli jsme vidět vozidla: malé vozy, spojené sedmi nebo osmi kusů, jsou „fly“ při
rychlosti 35 až 40 km / h na úrovni přibližně jednoho metru od povrchu. Obloha byla
nazelenalá barva,
Osvětlení je dostatečně vysoká, ale světlo nebylo vidět. Všude bylo mnoho sytě zelené a žluté
velké květy.
Ulice je plná lidí. Lidé -. Jako obvykle, ale velmi vysoká, 2,30-2,50 m ženy a muži oblečeni
téměř shodně - v jasných barvách, župany balahonchiki. Účes mužů - „závorky“, ženy, dlouhé
vlasy, sčesané dozadu, některé z nich - korálky a jiné ozdoby. Tam byly děti, ale starší lidé a
děti byly pozorovány.
zeptal Ipat Fedorovich někdo (volající nebude přímo pozorovat):
- Co je to město, kde jsem?

To bylo odpověděl, jako by se telepaticky:
- Ty se nacházejí na pevnině Gessaht Pikran planetě, a město - jeho tabulka Lau Hess.
Na konci prosince, JF viděl podobný sen se stejnou realitu, ale město bylo menší. Místní
obyvatelé nazývají ji Lau Tenaus. V lednu 1981, JF viděl pár snů, znovu spojené s planetou
Pikran. V prvním z nich ocitl v určité místnosti na velkém kulatého stolu, a on dostal úkol mapovat Gessahta. Objasnil: Pikran se nachází v souhvězdí Labutě, he - čtvrtá planeta hvězdy
Lykke. Potom, v několika etapách v snu v myslích JF fixních sekvencí fragmentů mapy:
obrysy mytí pevniny na moře, atd - řeky, jezera, pouště, 103 měst a názvy všech těchto
objektů. V každém městě populace byla dána s přesností až jeden tisíc.
Když JF probudil a začal kreslit a dělat si poznámky, dostal další korekce - vizuálně, obrazy, a
tak nějak slovně, raději - telepaticky. V posledním snu, který jsem dostal rozkaz: mapy skrýt a
nikdo se ukáže.
Co je to karta Gessahta? Část jejích vrstevnic připomínají bývalého Sovětského svazu, ale bez
Kamčatky, Čukotky a na Kavkaze. S ohledem na zmíněné délce stupnice od západu na
východ, 4625 km od severu k jihu - 2250 km. Na severovýchodě je součástí jiném kontinentu
- Elistrayma. Informace o přítomnosti hor, údolí, lesů, obdržel bažiny. Řeky tečou ve všech
směrech, ale ze všeho nejméně - na jihu. Města jsou umístěny kompaktně na celém území. V
jiho-západ a na jih-východ, dvě velké plochy označené jako poušť. Dálnice není určen. Bylo
řečeno, že to je - hlavní objekty, ale existuje mnoho dalších: malých řek, jezer, měst, místních
komunikací.
Uplynulo deset let. JF neviděl více sny spojené Pikranom, nikdo nemluvil za ta léta o jejich
úžasné snu cestování, téměř zapomněla na kartě, bezpečně skryty před zvědavýma očima (JF
žije sama). A starý přítel JF v květnu 1990 - Michail N., bývalý učitel chemie, nyní v
důchodu, měl sen, který byl jasně v éterickém městě. Aby se zabránilo opakování, řeknu:
když pozoroval totéž, že JF řekl v té době:
- Kde jsem?
- City Lau Tenaus - zněla odpověď.
Druhý takový sen viděl v listopadu 1990 je obzvláště si pamatoval: vzduch létající auta jako v
tramvaji (3-5 kusů), v nadmořské výšce 40-50 metrů od velkých otevřených oken vyčníval
lidi .. A přesto - vysoká věž s věží. Ve všech směrech jiskry, plameny, a poté z věže začaly
létat ohnivé koule. Místní uctivě pronesl:
- Věž začal pracovat! - a rychle začal se vzdálit od tohoto místa.
- Co je to město tak kde to jsem? - Zeptal jsem se MI u mladých žen. On odpověděl:
- City Gyh-4!
Prostě to nebylo řečeno, ale uvědomil si, že není na Zemi.
MI, probuzení, chce překontrolovat sám, prohrabal atlasů, referenčních knih, encyklopedií nic nenašel. Napsat to všechno dolů do deníku, která se udržuje po dobu delší než jeden rok,
podivné sny sdílet s JF Zasmál Temně a mlčel. A vyzval MI pro sebe, otočil ceněný mapu a
ukázal známý město během dvou dnů: Lau-Hess, Lau Tenaus, a v extrémním severovýchodu Gyh-4! Za to, že přátelé se rozhodli mi vyprávět o svých dobrodružstvích a předložit kartu
(vím, že jsou jako autor mnoha publikací o nepravidelné jevy).
Nezbytné vyjasnění. Není odborník, ani přesné, ani přírodní vědy, jsem ospravedlnit jejich
účast na studii o anomální jevy, které, jako právník, praktický lékař z předběžného šetření,
může odborně určit důkazy, a co je nejdůležitější - je vyhodnotit docela dobře a organizovat
příslušná šetření a studie forenzní plán chovat.
V tomto případě, mým úkolem bylo zjistit, podobnost, důvěru prezentovat fakta, nebo svou
šanci, loterie, „vedení“.
Shodoval vše: barva oblohy, druh staveb, názvy měst, jejich upevnění na mapě, vzhledu a
růstu místních lidí, povaze vegetace. Kromě toho, JF učinila řadu skic „od přírody“, který
„uznávaných“ a MI Je zajímavé, že oba neviděli světlo, ptáci, zvířata a hmyz.

Je tu ještě jeden důkaz, že se nelze vyhnout. Zima 1991, narazil jsem nečetl v té době, „druhá
strana“ v srpnu 1990, a které Moskva ufolog Aleksey Priyma oznámila své dvanáct
respondentů, kteří navštívili ve snu v cizím městě Kuili (planeta není volána). Rozšiřuje mapy
Gessahta - v severovýchodní poušti Lau Rosie, na břehu řeky Faye, město ... Kuili!
Michail Ivanovič na Pikrane již navštívil, a zde na JF letech obnoveno. Kromě toho, v dubnu
1992 získal velmi riskantní kód, který mohl cestovat z vlastního podnětu. Kód však nemusí
vždy fungovat, ale s úspěšnou „start“, se okamžitě ocitl na Gessahte a vedle něj - kosmetický
Tiin - Lady Gessahta. To také definuje program návštěvy „host“. Celková JF navštívil Pikrane
více než patnáctkrát. Byl ve městech Tours, Kantrane, na okraji „pouště“, což se ukázalo v
podstatě testovací půdu pro výrobu energie, letěl ve vozech, jedli odtud ovoce, dotazované
„lékaři“, procházel lesní oblasti bylo u řeky, ve zvláštní místnosti se zabýval studiem jazyka
Gessahta obyvatelé (zatímco tam byla jedna lekce, naučil pět nejčastěji používaných slov).
Ale nejpřekvapivější událost nastala v JF Pikrane v srpnu 1991. Byl v obrovské knihovně, ale
nějak knihy nevěnoval pozornost, i když takový ještě nikdy neviděl: o velikosti 50 x 70 cm a
10 cm tlusté, že ležel na policích. Tady v rohu, na polici, JF viděl nějaké šedo-hnědé látky.
Bez doteku se rozhodl, že by měl vypadat konzistenci změkl hlíny nebo plastelíny. Zvedl a
začal hníst ... Probudil jsem se. V pravé polovině sepjal ruce byly ... Tři takřka identické
objekty, které se podobají scvrklá meruňky. Spatřil poprvé. Jeden z nich jsem já. Hmotnost 13,86 gramu, což je v šetření v mikrorezhime rovnoměrné strukturní složení sestává jakoby
vesikulární bloky zlatý naplní vzduchem. Při dopadu zní „rock“ zvuk. Všechny tři subjekty v trhlinách, skrz ně vidět vnitřní dutiny - to je sterilní čistotě. Stopy papilárních linií prstů tam
povrchu.
Na mou žádost, komplexní studie „kamenného“ Pikrana držel velkou skupinu zaměstnanců
Ústavu geochemie Akademie věd ČR, v čele s členem Akademie věd E. M. Galimovym. Byly
vyrobeny elementární, rentgenové fluorescenční analýzy, kyselou hydrolýzu, zkoumali
interakci s alkalickým, které se konalo infračervenou spektroskopií a analýzou uhlíku
izotopového složení.
Bohužel, ctihodný učenec a nemohl zjistit, co to je. Pouze Podobný závěr byl zpracován:
studii poskytnuté organické hmoty, která je blízko algaritu.
Je třeba poznamenat, že mnoho psychics dosvědčil, že „kameny“ mají silnou energii pozitivní
a komfortní vlastnosti. Nebylo platí vysvětlení pro sterilní čistoty vnitřní dutiny. Přijmeme-li
skutečnost, že JF cestoval Pikran v astrálním těle, mohl pašovat materiální objekt na Zemi?
Osobně jsem si myslel, že dříve nebo později, „kameny“, „mluví“ sám nebo JF získat nějaké
informace o jejich jmenování. A tento názor je oprávněný.
20.11.92 pan JF znovu Pikrane a získal Tiin toto vysvětlení:
- Vy nejste „kameny“, a Dior. Po dobu asi 20 let, jsme se posílal na Zemi jako senzory pro
monitorování životního prostředí stavu Země. Jsou sedm v Austrálii, Africe, Antarktidy a
Evropy, 21 - v Asii, sedm v Indii, Číně a Šambale. V Americe, ještě ne, ale brzy poslat 14
dioramat.
A v květnu 1993, s kamenem, který je ve vlastnictví (druhý mi byla dána, se souhlasem třetí
kontaktérovi bylo mi použitém pro výzkum), tam byl úžasný příběh. Ten otevřel poklad
rakev, kde on držel svůj poklad, dal kámen v ruce, takže se nyní (zkoumá poslední době
„skála“ v polovině dubna), a našel jeho dvou rovinách téměř deset otvory o stejném průměru!
Sedm - jeden, tři - na straně druhé. První věc, která přišla na mysl racionální arzenálu - práce
mikroorganismů, organická hmota, protože jedlé! Ale ... Druhý den jsem dal „Rock“ s
Pikrana důkladné vyšetřování mikrorezhime - byly nalezeny mikrobiální stopy. Otvory nebyly
dokonale kruhové, jejich průměr v rozmezí od 0,5 do 0,7 mm, hloubka je téměř shodný - 1,7
mm. A opět, všechny prohlubně byly přísně kolmá k rovině.
Kontaktér z Kostromy Natalya Mihaylovna K. dostal do mého dotazu „nad“ následující
informace: Dior se zhmotnila hned na Zemi. Jejich účel - udržovat komunikaci. Její kolega, je

kontaktér z Ryazani Natalya Vasilevna A, se domnívá, že výskyt děr - „hlavní s Pikrana“
nesoucí nějaký význam: tři otvory na stejné rovině - ternární genetické obyvatelé kód Pikrana,
sedm na druhé straně - sedminásobné pláště planety, má stejný plán jako ve světě, tj. j.
počínaje fyzickou a končící nirvanic.
No, mohl bys vzít a toto vysvětlení, ale druhý den na tajemný „kámen“, tam byl ještě jeden
otvor - jedenáctý!
Na mém kopie nemají ...
Na závěr lety do Pikran pokračovat, Ipat Fjodorovič v kontaktech a Tiin a ostatními obyvateli
Gessahta se stává stále více a více znalostí. Je možné, že v budoucnu bude-li získat
podrobnější informace o „kámen“ s Pikrana svůj skutečný původ a místo určení.
Kromě toho, aniž by nekritizuje zjištění Ústavu geochemie, která schválila jeho ředitel
akademik VL Barsukuv, centrum geochemik z celého světa, mám v úmyslu v blízké
budoucnosti uspořádat navazujícího studijního „kámen“ (nebo přesněji - souběžně) ve
vědeckých laboratořích USA, Japonsku a Samozřejmě, Rusko - Petrohrad nebo Novosibirsk
Akademgorodok.
Takže skoncovat s touto úžasnou příběhu dosud.
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