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O fiinta umana este definita de ceea ce creaza
aceasta/A human being is defined by what this
one is creating

Dupa vizita lui Henri Coanda, în 1971, la Liceul Dimitrie Cantemir din Bucuresti, pentru
a asista la prezentarea descoperirii unei noi surse de lumina(sandwich metal-sticla,
care s-a aflat la originea tehnologiei care foloseste jonctiunea metal-sticla, utilizata in
stocarea informatiilor pe CD si DVD), numele de Dan Olaru Mirahorian a fost intens
mediatizat, ca autor de inventii(lucrari stiintifice, unele prezentate în colaborare cu
prof.univ.dr.Moisil G. la Congresul International de Chimie-Fizica). Celebritatea are
partile ei negative (pierderea oricarei intimitati, invitatii la tot felul de conferinte si
congrese). Toate articolele din presa, lucrarile si cartile pe care le-a scris, dupa 1989,

singur sau în colaborare (dr. Florin Bratila, Tao Jian Wen, Dhirendra Brahmachari,
prof.dr.gen. Costantin Dumitru Dulcan, etc.) sunt semnate doar cu Dan Mirahorian.
Renumele de geniu al elevului Dan Olaru Mirahorian nu a aparut atunci când a luat
locul doi pe tara la Olimpiada de Matematica, în perioada când era elev de liceu în
clasa a X-a, ci atunci când a descoperit inutilitatea si frustarea concursurilor.
La Olimpiada Internationala a plecat în locul sau, un coleg, care avea avantajul de a fi
fost fiul unui profesor universitar si nu al unui ofiter in armata romana, ca tatal sau.
Dupa ce a renuntat sa mai participe la concursuri, s-a orientat spre realizarea de
descoperiri, spre deschiderea de noi drumuri...
O contributie esentiala la aceasta reorientare a eforturilor sale au avut-o încurajarile si
sfaturile lui Henri Coanda, redate si în scrisoarea de mai jos.
[ scrisoarea pe care Henri Coanda a adresat-o elevului Olaru Dan înaintea venirii în
tara (1970), cerându-i articolul scris de acesta despre „Apa vie”].

NEXT
Acest articol are 18 pagini; va rog apasati pe NEXT, situat in partea de jos a paginii,
sau sa copiati linkul http://www.danmirahorian.ro/despre/p2.html sau sa modificati 1
cu 2 in linkul (http://www.danmirahorian.ro/despre/p1.html ), din bara de adrese.

Prezentam mai jos câteva consideratii despre impactul primei
descoperiri:
1. Sursă de lumină[energie electomagnetică în spectrul vizibil], care înlocuieşte becul
cu incandescenţă şi tubul cu neon folosind o joncţiune metal- sticlă.
Soarta descoperirii elevului român de liceu, pe care Henri Coandă a apreciat-o întratât încât a venit personal să vadă realizarea ei experimentală în laboratorul de fizică
al liceului, care astăzi poartă numele de "Amfiteatrul Henri Coandă" este aceeaşi cu
soarta multor alte descoperiri româneşti.

Aceeaşi descoperire, care utilizează banala sticlă, ale cărei proprietăţi pot fi modulate
pentru a obţine lumină, energie electrică, mijloace de stocare a informaţiilor [DVD;
CD], a fost realizată în SUA, la numai trei ani după cea românească.
În SUA importanţa descoperirii modulării stării de conducţie a sticlei (care în mod
normal este un izolator)a fost recunoscută şi apreciată.
La noi descoperirea modularii proprietatilor de conductie ale sticlei la aplicarea unei
camp electric si obtinerea luminii în jonctiunea sticla-metal(mult mai intensa decat
cea obtinuta din jonctiunile intre semiconductori dopati p si n)a fost caracterizata ca
imposibila, de catre "cercetatorii" de la Institutul de Fizica din Bucuresti(IFB) [fiindca
efectul, care azi poarta numele lui S. Ovshinsky, nu era prezentat în carti, si deci nu
exista], desi au venit si au vazut in cursul demonstatiei practice, producerea de
lumina din jonctiunea metal-sticla, ca dintr-un Soare artificial, în laboratorul de fizica
al liceului Dimitrie Cantemir din Bucuresti.
Importanţa descoperirii a fost cauza pentru care omul de ştiinţă american a devenit
miliardar şi faimos[după cum se poate vedea mai jos, iar ziarul «Time» l-a numit pe
buna dreptate pe S. Ovshinschy "erou al planetei", exact pentru descoperirea
româneasca].

Efectul Ovshinsky/ Ovshinsky Effect
Effectul prin care un film subtire din sticla trece sau comuta din starea de
izolator(non-conductor; dielectric) in starea de semi-conductor la aplicarea unei
tensiuni minime/. The effect by which a specific glassy thin film switches from a nonconductor to a semi- conductor upon application of a minimum voltage. (Source: The
American Heritage® Dictionary of the English Language)

Erou al planetei pt. revista Time/ Time Magazine’s Hero for the Planet
Inventii de baza/ Core inventions
Rolul de lider al ECD Ovonics in materiale, produse si tehnologii asupra
carora are drept de proprietate se intemeiaza pe principii si inventii ale
principalului inventator al companiei noastre , Stan Ovshinsky/ ECD
Ovonics’s leadership role in the development of proprietary materials,
products, and technologies is based on principles and inventions of our
company’s principal inventor, Stan Ovshinsky
Stan Ovshinsky, preşedinte şi director executiv(CEO)al ECD, Ovonics a fost
onorat ca unul dintre Eroii Planetei de catre Time Magazine./ Stan

Ovshinsky, ECD Ovonics' President and CEO, has been honored as one of
Time Magazine's Heroes for the Planet.
Premiul din 2004 va fi decernat în timpul celui de al XIV-lea Simpozion
International de sticle fara oxizi, care va avea loc în Cocoa Beach, Florida,
SUA, din 7 noiembrie, pana in 12 noiembrie 2004. /The 2004 award will be
conferred during the 14th. International Symposium on Non-Oxide Glasses
to be held in Cocoa Beach, Florida, USA, from November 7 through
November 12, 2004.

De ce este atât de importantă descoperirea elevului român de
liceu...şi redescoperirea lui Stan Ovshinsky, supranumit de
revista Time «erou al planetei»?
Sa ne gândim că materialele utilizate într-o anumită epocă sunt definitorii pentru
nivelul atins de o anumita civilizaţie. Dacă rolul materialelor utilizate într-o anumită
perioadă istorică nu ar fi important, atunci nimeni nu ar mai vorbi despre «epoca de
piatră», despre «epoca bronzului»sau despre «epoca fierului».
Presa (scrisă si cea audio-vizuală) din Romania a relatat pe larg vizita pe care Henri
Coandă a făcut-o în 1971 la Liceul Dimitrie Cantemir din Bucureşti, pentru a vedea cu
proprii ochi experimentul, care evidenţia descoperirea acestui elev de liceu:

« Sursă de lumină care înlocuieşte becul cu incandescenţă şi
tubul cu neon folosind o joncţiune sticlă-metal ».
In imaginea de mai jos se vede Henri Coanda, alaturi de colegii elevului Dan Olaru
Mirahorian, din clasa XI-a specială de fizică-matematică, de la Liceul Dimitrie Cantemir
din Bucureşti , cum asistă la demostraţia producerii de lumină folosind o joncţiune
metal- sticlă (elevul inventator se afla la catedră) în laboratorul de fizică (azi
amfiteatrul Henri Coandă ) .

Aceeaşi descoperire românească ( joncţiunea metal- sticlă), care utilizează
un film din banala sticlă (depus peste un strat de metal), ale cărei
proprietăţi de conducţie pot fi modulate pentru a obtine lumină, dar si
energie electrică, a fost folosită şi pentru realizarea cunoscutelor mijloace
de stocare a informatiilor(discurile pentru înregistrări audio, video sau de
date: CD; DVD; CDRW).
Prioritatea românească nu este uitată doar de către străinii care-l laudă pe
Stan Ovshinsky, ci şi de cei ce consemnează azi pe situl Liceul Dimitrie
Cantemir din Bucuresti un alt motiv al vizitei lui Henri Coandă: "Rezultatele
deosebite ale elevilor obtinute la Fizica, l-au determinat pe faimosul
cercetator Henry Coanda sa viziteze liceul în 1970. "
Adevăratul motiv al vizitei lui Henri Coanda este consemnat şi într-un articol apărut în
1971, în revista Liceului Dimitrie Cantemir din Bucureşti(vedeti mai jos).

Articolul apărut în revista liceului Dimitrie Cantemir din Bucuresti
Se observă in imaginea articolului de mai jos corectura realizata de autor la aparitia
revistei, necesară eliminării erorilor celor care au considerat ca ştiu mult mai bine
decât autorul articolului, ce trebuia sa fie scris( se vede de exemplu ca au înlocuit
calculatoare optoelectronice şi fluidice cu: ”calculatoare fluide” : vizita s-a efectuat la
invitaţia elevului şi nu a avut drept ţel o comunicare ştiinţifică(teoretică), ci o
demonstraţie practică.
Presa din România a relatat vizita făcută de Henri Coandă în 1970 la Liceul Dimitrie
Cantemir din Bucureşti şi a indicat adevăratul motiv al acesteia( a venit la invitatia
elevului cu care se afla in corespondenta, pentru a vedea cu proprii sai ochi
experimentul, care evidentia faptul ca deosebirea dintre dielectrici(izolatori),
conductori si supraconductori poate fi anihilata si prin alte mijloace decat prin
modificarea temperaturii(care a condus la descoperirea supraconductiei de catre
Kamerlingh Onnes, laureat al premiului Nobel in fizica in 1913; The Nobel Prize in

Physics 1913 for the discovery of superconductivity) ori prin cresterea presiunii(P. W.
Bridgman a realizat transformarea dielectricilor in semiconductori si apoi in
conductori la presiuni inalte si a primit premiul Nobel in 1946 pt cercetarile sale in
acest domeniu). O alta cale de a trece de la dielectrici la conductori descoperita de
elevul roman a facut posibila realizarea : "unei noi surse de lumină care înlocuieşte
becul cu incandescenţă şi tubul cu neon folosind o joncţiune metal-sticlă".
Calculatoarele opto-electronice au fost eliminate, deşi contributiile savantului Henri
Coandă la progresele realizate în acest domeniu de au fost recunoscute pe plan
international prin acordarea unui mare premiu în domeniu [vedeti detalii in
cartea :«Comentariu la Misterul Ummo», aparuta la Editura Elit-Comentator,1995, in
editia 1995 la pag.51-53; sau vedeti in editia revazuta in 2009 prezentata pe scribd la
adresa de mai jos (vedeti mai jos) prin cautare in document]

http://www.scribd.com/doc/21537758/Comentariu-la-Misterul-Ummo-de-Mirahorian

Comentariu la Misterul Ummo de Mirahorian

http://www.scribd.com/doc/21537758/Comentariu-la-Misterul-Ummo-de-Mirahorian
see published books:vedeti cartile publicate pe:
http://www.scribd.com/MIRAHORIAN

Apasati aici pt pagina urmatoare sau copiati adresa:
http://www.danmirahorian.ro/despre/p4.html

Chiar şi atunci când elevul a anunţat-o pe directoarea liceului (Teodorescu) că marele
savant român Henri Coandă urma să vină peste o jumătate de oră, dânsa a rămas la
fel de indiferentă, ca şi cum s-ar fi anunţat venirea parintelui unui elev oarecare.
«Mobilizarea» directoarei a fost declanşată de un telefon de la cabinetul Consiliului de
Stat, unde Henri Coandă fusese numit consilier cu rang de ministru pentru cercetare.
Din acel moment cursurile în tot liceul s-au oprit, s-au cumpărat flori..iar de la poarta
liceului până la etajul I, unde se afla laboratorul, unde s-a făcut demonstraţia( azi
amfiteatrul Henri Coandă ) s-au format două şiruri de elevi, care agitau flori, de-o
parte şi de alta a parcursului oaspetelui .
Inainte de a ajunge în laboratorul de fizică unde a stat o oră şi jumătate a existat o
singură oprire, de două minute la intrare, când toţi profesorii prezenţi atunci în liceu lau întâmpinat pe oaspete..în rest, Henri Coandă s-a aflat în laboratorul de fizică din
imaginea prezentată mai înainte.
Dacă S. Ovshinsky ar fi adevăratul inventator, iar nu beneficiarul unui «furt» atunci
unde se află celelalte invenţii şi descoperiri ale acestuia? Enumerarea de pe wikipedia
(http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_R._Ovshinsky), indica inventii ale altor autori
aflate in portofoliul ECD Ovonics al carei presedinte este S.R. Ovshinsky.
Tesla, Edison si Coanda, sunt nimic în faţa acestui inventator şi om de ştiinţă evreu
Stanford R. Ovshinsky (nascut in 24 noiembrie 1922, în Akron, Ohio), caruia i-au fost
acordate aproximativ 400 de brevete pe parcursul ultimilor cincizeci de ani, în special
în domeniul energiei sau informaţii./ Tesla, Edison si Coanda are nothing in face of this
jewish inventor and scientist Stanford R. Ovshinsky (born November 24, 1922, in
Akron, Ohio) who has been granted approximately 400 patents over the last fifty
years, mostly in the areas of energy or information.
Examinatorii propusi de OSIM, pentru rezolvarea cererii de brevet depusa pentru a
obtine protejarea descoperirii in România, au fost cercetatori de la IFB [Institutul de
Fizică din Bucureşti], condus de dr. Radu Grigorovici, care lucrau in cadrul
laboratorului de laseri cu semiconductori ( se lucra la jonctiuni intre semiconductori
dopati cu Galiu si Arsenic). Acesti examinatorii trimişi de OSIM, au negat initial ca
sticla poate deveni un semiconductor sau un conductor, dar au reusit sa transfere
uşor principiul de realizare a comutaţiei dielectric-semiconductor al sticlei[ numită
ştiinţific: «Amorphous Chalcogenides Glasses »], cu ocazia participării la congrese
internaţionale. In perioada «Războiului rece» americanii erau aşa de îngrijoraţi de
posibilele străpungeri ştiinţifice şi tehnologice, care puteau să fie realizate în ţările din
blocul comunist încât cercetătorii din aceste ţări erau invitaţi sistematic la congrese, la
care cheltuielile erau în întregime suportate din fonduri puse la dispozitie de guvernul
SUA [ un raport din anii trecuţi al CIA estima că aceste cheltuieli s-au ridicat la 25
miliarde $ si au vizat spionajul stiintific si tehnologic].
Dacă înţelegem faptul că al Doilea Război Mondial a dovedit faptul că orice
descoperire de seamă în electronică [radar, telecomunicaţii, semiconductori], în
propulsie sau în fizică[realizarea reacţiilor nucleare] poate modifica radical echilibrul
strategic planetar, atunci ne putem da seama de importanţa acordată de către
oamenii competenţi din guvernul SUA spionării ştiinţifice şi militare a fostelor ţări
comuniste.

Conexiunea acestei descoperiri cu Romania este vizibila in imaginea de mai jos unde
se vede unde s-a infiintat Forumul de sticle Chalcogeniders si cui ii este dator pt
descoperirea sa Stan Ovshinsky( academicianul Prof. Dr. Radu Grigorovici care a
condus IFB, institut care mutat din cartierul Militari din Bucuresti, pe platforma
Magurele, in momentul infiintarii INCREST). Radu Grigorovici in 1958 became the
head of the semiconducting department in the newly created Institute of Physics of
the Academy of Romania. Between 1963-1973 he was deputy director of this institute.
Forumul de Chalcogeniders s-a născut în timpul Primului Atelier
Internaţional asupra sticlelor de Chalcogenide amorfe şi nanostructurate la
Bucureşti, iunie 25-28, 2001. Preşedintele Forumului este academicianul
Prof. Dr. Radu Grigorovici. Unul dintre scopurile noastre este de a reuni
oamenii, care lucrează în domeniul sticlei chalcogenide non-cristaline. Acum,
Forumul este extins pentru a cuprinde domeniul chalcogenidelor
microcristaline . Forumul de Chalcogeniders a infiintat in anul 2001 Premiul
pentru Excelenţă în sticle Chalcogenide non-cristaline "Stanford R.
Ovshinsky"(conferite anual). De pe:
http://www.chalcogen.infim.ro/index.html
"The Forum of Chalcogeniders was born during the First International
Workshop on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides Glasses
( Bucharest , June 25-28, 2001). The President of the Forum is Acad. Prof. Dr.
Radu Grigorovici. One of our purposes is to bring together the people, which
works in the field of non-crystalline chalcogenide glass. Now the Forum is
extended to encompass the domain of microcrystalline chalcogenides . The
Forum of Chalcogeniders founded in 2001 the "Stanford R. Ovshinsky "
Award for Excellence in Non-Crystalline Chalcogenides (conferred annually).
Dacă Stan Ovshinsky nu ar fi fost beneficiarul contribuţiei "colaboratorilor" din
România, atunci întâmplarea veniri tocmai în ţara noastră în 2001, unde a întemeiat
«Forumul asupra Sticlelor chalcogenide», în timpul primului Workshop Internaţional
asupra Sticlelor (chalcogenide amorfe) are o probabilitate infimă ?
Pur şi simplu a venit tocmai aici pentru a-şi arăta recunoştiinţa(vedeti imaginile de mai
sus).Deşi oficial contribuţia României este în continuare ignorată constatam ca exista
o cale oficiala de a recompensa personal pe cei care au participat la un furt.(vizite,
congrese, burse, granturi, pozitii in ierarhia profesionala si stiintifica din tara si din
strainatate a unor impostori)
Dar descoperirea românească nu a fost complet “transferată” în SUA, fiindcă ea ar
putea în continuare să schimbe prezentul secol şi secolul care urmează, dacă ne
gândim numai la importanţa aplicării ei şi în alte domenii: conversia energiilor şi a
stocării informaţiilor:

1. se pot realiza surse de energie electromagnetică: surse de iluminat delocalizate
care sa le inlocuiasca pe cele localizate(becul), în care tot tavanul sau un perete sa
emita lumină difuză, ca şi cea naturala venita de la cerul albastru; se pot realiza
ecrane plane pentru televizoare şi calculatoare mult mai mai ieftine şi mai rezistente,
decât cele actuale cu plasmă sau cu cristale lichide, de grosimea unui CD);
2. se pot realiza surse de energie electrică, care înlocuiesc pilele fotovoltaice cu
semiconductori cu preţ mare;
3. se pot realiza noi sisteme pentru controlul spaţiului şi al timpului: ecranarea
câmpurilor electromagnetice în «Cuşca lui Faraday» sau in incintele lui Wilhelm Reich
reprezintă doar un prim pas în redescoperirea legendarelor «Case ale zeilor», în care
viteza de curgere a timpului era controlată sau redusă. Tradiţia ecranării spaţiotemporale a reapărut în cazul «Oului lui Paracelsus», în care a stat Nostradamus,
atunci când s-a aflat la muntele Athos, şi a revenit în prim plan odata cu acumulatorii
de energie orgonica (care au fost utilizati pentru vindecarea unor boli incurabile),
realizati de W. Reich sub forma unor «incinte concentrice ». Intalnim aceeasi structura
la dispozitivele de protectie la campurile nocive morfogenetice sau de torsiune emise
de aparatura electronica(telefoane mobile; transformatoare, calculatoare)
Sistemele statice de control al spaţiului şi al timpului (ce modifică şi timpul de
înjumătăţire al izotopilor radioactivi) au în comun utilizarea câmpurilor joncţiunilor în
serie şi paralel (stratificate), care modelează la nivel macroscopic structura păturilor
electronice atomice, care ecranează nucleul atomului.
Stratificarea de tip atomic este prezentă holografic în întregul univers, la toate
planetele şi în stele(vedeti în continuare: «Modelul atomic de stratificare al Terrei si al
stelelor»)
Albert Einstein a descris sistemul dinamic de control al spaţiului şi al timpului(odată cu
creşterea vitezei de deplasare a unui corp material se roteşte planul realităţii unice
materie-energie , ajungându-se în vecinătatea vitezei luminii,la dilatarea timpului şi la
contracţia spaţiului); la atingerea vitezei luminii de către un corp dispare aspectul
material, în timp ce aspectul energie rămâne singur prezent,aşa cum o monedă
extrem de subtire dispare atunci când în cursul rotaţiei ajunge pe cant-atunci timpul
se opreşte şi spaţiul dispare..
Rotatia planului entitatii materie-energie(ca o moneda) ilustrata prin imaginea de mai
jos.
explica materializarea-dematerializarea(indusa de unii maestri de qigong), si emisia si
receptia materiei (teleportarii biologice sau tehnologice), manifestata accidental de
oameni in momente limita (Jumper) sau deliberat de catre maestrii spirituali(haruri;
daruri; siddhis) pt propriul corp sau pt alte obiecte(apport), de navele unor civilizatii
galactice avansate(OZN), evidentiata in cursul experimentului Philadelphia /
Philadelphia Experiment)

UMMO MYSTERY GALACTIC CONTACT
OZN UFO VIMANA ASHVINI GALACTIC CONTACT
Vedeti mai mult pe:
K PAX -CONTEMPORARY AND ANCIENT CONTACTS WITH ALIENS

http://www.myspace.com/galacticontact
http://oznufovimana.spaces.live.com
http://oznufovimana.multiply.com/
http://ummoufo.blogspot.com/
http://www.flickr.com/photos/galacticontact
http://flickr.com/photos/galacticontact/
http://www.flickr.com/photos/ufovimana/

Group Yahoo:
http://tech.groups.yahoo.com/group/OZN_UFO_VIMANA_ASTRAS/
http://www.google.com/profiles/galacticex

Numitorul comun pentru sistemele statice de control al spaţiului şi al timpului este
reprezentat de joncţiunile în sandwich-uri multiple, cuplate în serie si paralel în
conformitate cu legea care guvernează distribuţia caracteristicilor fizice ale păturilor
nucleare, electronice şi stelare. Dispozitive de protectie de tip Torser de sute de ori
mai eficiente pot fi realizate la un sfert din pretul actual pt a fi accesibile tuturor
oamenilor aflati in zone de risc(statii de emisie; zone geopatogene).
Stelele ”pitice albe” sunt stele neutronice, care nu sunt decât niste macronuclee, care
au aceeaşi structură stratificată a păturilor nucleare pe care o întâlnim la o ceapă, la
un atom oarecare sau în centrul Soarelui.

Chiar dacă astăzi actuala civilizaţie terestră foloseşte joncţiunea în conversia
energiilor(sub forma joncţiunii dintre două metale diferite sau dintre două materiale
semiconductoare-anorganice sau organice) joncţiunea poate furniza mari surprize în
viitor şi în ceea ce priveşte :
1.modularea câmpului gravitational(entomologul rus Victor Grebennikov a descoperit
ca unele specii de insecte folosesc nanostructurile cavitare periodice pt. a realiza
controlul spatiului si al timpului si obtin astfel invizibilitatea optica si controlul
interactiei gravitationale;vedeti detalii
pe:http://forum.danmirahorian.com/viewtopic.php?t=3);

2.conversia energiei nucleare în energie electrică la randamente mult mai mari ,fără
ciclu intermediar (fără piese în mişcare, fără abur,fără turbină,care amplifică riscul de
defectare sau de accidente) şi cu scăderea gabaritului echipamentelor.Azi este dificil
de amplasat un reactor nuclear la bordul autovehiculelor sau al avioanelor
curente,pentru a asigura independenţa energetică a acestora.
Actuala civilizatie terestră foloseşte joncţiunea dintre două metale diferite [efectele de
termocuplu sunt deja folosite în conversia energiei termice în energie electrică (efect
Seebeck)şi invers(efectele Peltier şi Thomson)]. Mult mai cunoscută este joncţiunea
dintre două materiale semiconductoare. Utilizăm joncţiunea dintre două materiale
semiconductoare, dopate p şi n, pentru a realiza lasere, diode luminoase, ecrane plate
flexibile(semiconductorii folosiţi pot fi materiale plastice), panouri fotovoltaice pentru
captarea energiei solare şi majoritatea componentelor electronice discrete(diode,
tranzistori, tiristori, rezistente variabile) şi integrate. Progresele realizate în
miniaturizarea dispozitivelor care utilizează joncţiunea dintre două materiale
semiconductoare au permis accesul civilizaţiei de pe Terra la calculatoare ,ceea ce a
extins utilizarea tehnologiei de procesare a informaţiilor în toate ramurile de activitate
ale prezentei civilizaţii [cercetare, producţie, administraţie,etc].
Dacă nu stim unde se află celelalte invenţii şi descoperiri ale lui Stan Ovshinsky ,
lucrurile sunt diferite în cazul elevului Dan Olaru Mirahorian, care şi-a continuat
descoperirile atât în domeniul matricii de conversie a energiilor, cât si în alte domenii
de activitate(recuperarea stiintei pierdute a civilizatiilor anterioare de pe Terra pt.a
atenua si elimina dezechilibrul dintre imensa putere dobandita prin colonizarea lumii
din afara si neputinta in domeniul autocunoasterii si autocontrolului actualei civilizatii
terestere, care necorectat o mentine pe drumul care duce orice civilizatie la auto
anihilare
Iată câteva descoperiri ale lui Dan Olaru Mirahorian în diferite domenii :
1.domeniul transferului de materie şi de energie :
1.1.propulsie holografică(vezi: «Defence projects»);
1.2.scut activ şi scut pasiv de ecranare la procesele de transfer de materie şi de
energie (vedeti: Defence Projects);
Invenţia « Scut defensiv pasiv» (pentru proiectile,particule nucleare,EMP-puls
electromagnetic,unde de şoc) realizată de Dan Olaru Mirahorian utilizează «principiul
drumului de minim energetic» sub forma by-pass-ului generat în joncţiunile
sandwich[ prin realizarea de structuri neliniare in care se moduleaza gradientul
densitatii,indicelui de refractie(permitivitate;permeabilitate), in plan material dar si
energetic cu ajutorul undelor stationare confinate in ghiduri ] pentru a ecrana o incintă
care trebuie protejată- fixă sau mobilă(casă,vehicul;corp uman,cap ) ;
1.3.Invenţia care se referă la o metodă şi un dispozitiv de frânare şi de autoconfinare
magnetică pentru actualele vehicule spaţiale care reintră în atmosferă ;
Din cauză că azi nu se utilizează frânarea magnetică şi nici protecţia magnetică,la
vehiculele spaţiale care reintră în atmosferă,se petrec numeroase accidente. «Toate
vehiculele spaţiale actuale cad ca nişte meteoriţi»şi sunt protejate prin scuturi
termice, care folosesc principiul ablaţiei . Prin câmpuri magnetice se poate frâna întrun mediu conductor(plasmă;ionosferă) şi se poate realiza autoconfinarea magnetică
( atunci o nava spatială ar putea merge şi pe Soare fără sa fie afectată ).
Viitoare navele care nu vor dispune de autoconfinare magnetică vor fi expuse la
efectul distructiv al norilor de plasma întâlniti în calatoriile interstelare şi

interplanetare( CME : Coronal Mass Ejections ;Mass Plasma Ejections; Explosions in the
Corona;Solar Flares )
1.4.invizibilitatea şi alte aplicaţii ale principiului de minim energetic(vedeti: defence
projects);
1.5. «Modelul atomic de stratificare al Terrei şi al stelelor» indică faptul că planetele
reprezintă o fază din copilăria oricărei stele.
Imaginile de mai jos arată omniprezenta stratificării. Atunci când reacţiile de fuziune
din centrul Terrei se vor amplifica planeta va deveni nelocuibilă. În mijlocul oricărei
planete există presiuni uriaşe care conduc la formarea unui macronucleu (prezent în
orice stea) unde se produc reacţii de fuziune termonucleară.

Acest Soare din centrul oricărei planete este şi macronucleul stelar care
produce câmpul magnetic al stelelor şi al Terrei. Explicaţiile care pun
generarea câmpului magnetic pe seama prezenţei în centrul Soarelui sau al
Pamântului a metalelor feromagnetice precum fierul sunt puerile
(magnetismul acestor metale dispare la o creşterea temperaturii peste
punctul Curie).
« Modelul atomic de stratificare al Terrei si al stelelor » confirma unitatea
informationala a universului. Intr -un univers holografic se manifesta
invarianta cu scara a codului genetic: de aceea stelele si planetele sunt dupa
chipul si asemanarea atomilor.Acest model confirma dinamica generarii
energiei termice (care nu a scazut asa cum cerea modelul actual care indica
racirea progresiva ).
SCHIMBARI PLANETARE SI INTERPLANETARE /EARTH AND INTERPLANETARY
CHANGES/

" Conceptele gemene de secretizare şi de transparenţa sunt esenţiale pentru orice discurs pe libertate
şi corectitudine intr-o societate democratica" /The twin concepts of secrecy and transparency are
central to any discourse on the freeness and fairness of a democratic society";
Pentru detalii vedeti/see more on:
http://www.myspace.com/earthchanges1
http://earthchanges.multiply.com/
http://earthchanges1.spaces.live.com
http://interplanetarychanges.blogspot.com/

Interplanetary “Day After Tomorrow?”

http://www.enterprisemission.com/_articles/05-14-2004_Interplanetary_Part_1/Interplanetary_1.htm

Earth Changes Media

http://www.earthchangesmedia.com/
http://www.flickr.com/people/earthchanges/
http://www.flickr.com/photos/earthchanges/
Grupuri Yahoo
http://tech.groups.yahoo.com/group/EARTHANDINTERPLANETARYCHANGES/
http://www.danmirahorian.ro
http://www.danmirahorian.com
http://360.yahoo.com/schimbariplanetare

Dupa modelul actual, transformat în dogma, niciodata nu s-ar mai naste stele noi . Ori
in sistemul solar avem deja doua stele, daca tinem seama ca deja Jupiter emite de mii
de ori mai multa energie, decât ceea ce primeste de la Soare .
«Modelul atomic de stratificare al Terrei si al stelelor» facilitează predicţia
perioadelor de amplificare a eruptiilor vulcanice[în funcţie de poziţia sistemului solar

în galaxie] şi estimarea amplitudinii proceselor tectonice; odată cu creşterea fluxului
de energie generat de soarele din centru se va amplifica viteza de deplasare a plăcilor
tectonice şi va creşte frecvenţa marilor seisme. Acest model pune în legătură
periodicitatea cataclismelor terestre şi nivelul anormal al reacţiilor din Soare cu
ciclicitatea poziţiei sistemulului solar în galaxie.

Trăim într-un univers în care totul este viu şi este legat cu tot ce există.. stratificarea
interioară a Terrei este prezentă în atmosfera(ruperea norilor la bază) şi în
ionosferă(particulele ionizate sunt captive în pături permise,ca şi cum ar fi vorba
despre un atom uriaş)
Ne aflam in cursul unor schimbari planetare si interplanetare care se afla la originea
incalzirii globale( care este in mod fals pusa pe seama poluarii cu bioxid de carbon)

Rezultatul acestor schimbari este o schimbare a axei planetare ce va fi insotita de o
serie de miscari tectonice, care vor conduce la o noua harta a Terrei(vedeti imaginea
de mai jos si articolele de pe siturile lui Mirahorian dedicate acestui subiect; vedeti
articolul: "Boriska-baiatul de pe Marte"; "Cele patru scenarii ale viitorului"unde
sunt prezentate cercetarile care au utilizat regresia si progresia hipnotica ale dr.
Helen Wambach si Chet Snow (articol publicat in 2004, de Mirahorian in ziarul
"Curentul" din Romania, la rugamintea d-lui Alexandru Mironov)

2. Domeniul reevaluării tradiţiilor spirituale ale civilizaţiilor care ne-au
precedat pe Terra (redescoperirea «Căii de Centrare în Banca de Date a
Universului») :
2.1 . a realizat traducerea din lb.chineză a cărţii lui Lao Tzu( Lao Zi )Tao Te Ching
(Dao De Jing ) « Calea spre Cer si Putere » [ colaborare între Dan Mirahorian,Florin
Bratila şi Tao Jian Wen ];
1992- prima traducere din lb. chineza in lb. romana a cartii Tao Te King(Dao De
Jing/Tao Te Ching)- Intelepciunea Orientului Antic in opera lui Lao Tseu
(Lao Zi/Lao Tzu)", realizata de prof Dan Mirahorian, in colaborare cu profesorul chinez
Tao Jian Wen si publicata cu sprijinul dr. Florin Bratila, directorul centrului de
Acupunctura si Homeopatie din Bucuresti, Romania;(editia publicata in 1932 de catre
editura Aninoasa Gorj era o traducere din lb. franceza si avea in mod eronat 82 in loc
de 81 de capitole ca si varianta utilizata).

1993, 1994- Tao Te King(Dao De Jing/Tao Te Ching), Colectia Camp Fundamental
Informational, realizata de prof Dan Mirahorian, in colaborare cu profesorul chinez Tao
Jian Wen si dr. Florin Bratila,Editura Ioana;
2004, 2005- Calea spre Cer si Putere Tao Te King(Dao De Jing/Tao Te Ching), text in
lb.chineza, transliterare in pinyin, dictionar chinez-roman al tuturor caracterelor
utilizate in Dao De Jing, traducere in lb.romana, comentarii , note si inregistrare pe CD
audio pentru toate capitolele in lectura a trei maestrii de qigong; in lucrarea realizata
de: Dan Mirahorian

see more on/vedeti mai mult pe siturile de mai jos:
LAO TSEU-TAO CALEA CATRE CERUL NOSTRU INTERIOR /LAO TZU-TAO TE CHING:
THE WAY TO OUR INNER HEAVEN
http://www.myspace.com/dmlaotzu
http://laotzu1.multiply.com/
http://dmtao.blogspot.com
http://laotzutao.spaces.live.com/
http://www.flickr.com/photos/dmtao/
http://laotzulaozi.wordpress.com/
http://www.psi-sciences.com/
see published books:vedeti cartile publicate pe:
http://www.scribd.com/LAOTZUTAO

Group Yahoo:
http://tech.groups.yahoo.com/group/TAOCALEAINTERIOARA/
http://groups.yahoo.com/group/TAOTHEINNERWAY/
http://uk.360.yahoo.com/dmtao
2.2 A realizat traducerea din lb.sanskrită a «Instrucţiunilor de Aliniere»[Yoga Sutra]
ale lui Patanjali[colaborare între Dan Mirahorian şi Dhirendra Brahmachari, fostul
consilier in domeniul Yoga al fostului prim ministru al Indiei: d-na Indhira Gandhi] ;

pentru detalii suplimentare intrati pe conexiunile de mai jos:
MIRAHORIAN: AFORISMELE LUI PATANJALI
YOGA SUTRA OF PATANJALI- THE INNER REVOLUTION
THE MOST IMPORTANT BOOK ON EARTH YOGA SUTRA OF PATANJALI
PATANJALI’S YOGA APHORISMS
INNER REVOLUTION-PATANJALI YOGA SUTRA
PATANJALI YOGA SUTRAS, THE WAY TO INNER HEAVEN
http://www.myspace.com/patanjaliyoga
http://patanjaliyoga.spaces.live.com/
http://patanjali1.multiply.com/
http://www.psi-sciences.com
http://www.psi-science.com
http://patanjalisutra.wordpress.com/

Patanjali Yoga Sutras Groups
http://tech.groups.yahoo.com/group/Patanjali_Yoga/
http://tech.groups.yahoo.com/group/Patanjali_Yoga_Sutras/
http://groups.google.com/group/YOGA-SUTRA
http://patanjali-inner-revolution.blogspot.com
http://patanjali1.blogspot.com/
http://360.yahoo.com/patan_jali
Patanjali-Yoga Sutra on WordPress:
http://patanjalisutra.wordpress.com/

Patanjali Yoga Sutras Photos
http://www.flickr.com/photos/pata_n_jali/

Patanjali Yoga Sutras Groups
http://tech.groups.yahoo.com/group/Patanjali_Yoga/
http://tech.groups.yahoo.com/group/Patanjali_Yoga_Sutras/
http://groups.google.com/group/YOGA-SUTRA
2.3. a realizat: «Metoda de relaxare prin pilotare auditivă pentru vindecare,
reprogramare şi centrare în Banca de Date a Universului»[manual şi înregistrare pe
CD]

GUIDED AWAKENING/TREZIRE PILOTATA
Mirahorian: Metoda de Relaxare prin Pilotare Auditiva este o cale antica pentru trezire, reamintirea
adevaratei noastre identitati, vindecare, slabire, scadere in greutate, cresterea performantelor
(artistice, mentale, sportive), invatare rapida si acces la Banca de Date a Universului
Mirahorian: Guided Relaxation an ancient way for awakening, recalling or remembering our true
identity, healing, weight loss, increase in artistic, mental and athletic or sports performances,
superlearning and access to the Data Bank of the Universe
contact: mirahorian@gmail.com
Vedeti mai mult pe:/See more on:
http://www.myspace.com/guided_awakening
http://guidedawakening.spaces.live.com/
http://guidedawakening.multiply.com/
http://guidedawakening.wordpress.com
http://guidedawakening.blogspot.com/
http://ro.netlog.com/guidedawakening
http://guidedawakening.weblog.ro/
http://www.flickr.com/photos/guidedawakening/
1.1.Group Yahoo: http://health.groups.yahoo.com/group/GUIDED_RELAXATION/
1.2.Grup Yahoo:http://health.groups.yahoo.com/group/RELAXAREAPILOTATA/

Group Google: http://groups.google.com/group/guidedawakening
http://picasaweb.google.com/trueidentity9/OURTRUEIDENTITYADEVARATANOASTRAIDENTIT
ATE#
Manualul si Prospectul Metodei de Relaxare prin Pilotare Auditiva se afla
pe :
http://www.scribd.com/MIRAHORIAN
2.4. a realizat un generator electronic de impulsuri magnetice terapeutice Qi MAGEN,
similare celor emise de maestri Qigong (Sato) si o serie de înregistrări pe CD a
pulsurilor magnetice terapeutice; pulsurile magnetice terapeutice care aparţin celor
douăsprezece clase vibratorii înlocuiesc terapia prin acupunctură, remediile
homeopatice şi alopate si se furnizeaza doar impreuna cu un dispozitiv Qi MAGEN

QI MAGEN-ELIBERAREA DIN CUTIA PANDOREI A MEDICATIEI CHIMICE

QI MAGEN-OUT OF PANDORA’S BOX OF CHEMICAL MEDICATION
vedeti detalii pe:/ see more:
http://www.myspace.com/qimagen
http://www.danmirahorian.com/
http://qimagen.blogspot.com/
http://qimagen.spaces.live.com/
http://qimagen.multiply.com/
http://www.flickr.com/photos/qimagen/
2.5. a descoperit :«Conexiunea dintre organizarea cuantică si cea biologică
evidenţiată în cursul înfăşurării la nivel nuclear, embriologic şi genetic», care a condus
la tehnologia de reparare a
ADN-ului, pentru regenerarea si pt. repararea apei, numita QIMAGEN GRAAL STAR.

Gasiti detalii despre tehnologia Graal Star pe siturile de mai jos
YOUTH/SFANTUL GRAAL-O POARTA INTERDIMENSIONALA PT. REPARAREA ADN /HOLY
GRAIL A TRANS-DIMENSIONAL GATE TO DNA REPAIR AND ETERNAL
http://www.myspace.com/mirahorian
http://holygrail1.multiply.com/
http://www.danmirahorian.ro/
http://holygrail1.spaces.live.com/
http://www.flickr.com/photos/mirahorian/
http://holygrail1.blogspot.com
http://holygrailsfantulgraal.wordpress.com

3. domeniul medicinii alternative (acupunctură, homeopatie,psihoterapie);
3.1. a descoperit schema de conexiuni care explică si extinde reglajul energetic şi
informaţional din acupunctură ;

Cei care au studiat tratatele antice de acupunctură au sesizat ca acestea se
aseamană cu nişte notiţe luate de nişte studenţi umani, la cursul privind depanarea
maşinii umane, susţinut de reprezentanţii unor civilizaţii extraterestre;dar cu o
menţiune:la acest curs nu s-a prezentat schema de conexiuni,care ar deschide
oamenilor calea către capacităţi,care azi par supranaturale(s-a redescoperit accidental
în Occident punctul de acupunctură care declansează defazarea temporară,în raport
cu realitatea manifestată local;acest lucru a determinat apariţia capacităţii de «vedere
prin obstacole solide,opace si a capacitatii de trecere prin bariere materiale solide,de
tipul zidurilor sau a stâncilor»;implicaţiile strategice au determinat clasificarea
descoperirilor de acest gen);
Vedeti: /See more:
Atlasul punctelor de acupunctura realizat de Dan Mirahorian
http://www.scribd.com/doc/21537474/Acupunctura-Atlas
Categorii de puncte de acupunctura/Acupuncture Points Chart;
http://www.scribd.com/doc/21537567/Acupuncture-Points-Chart
Acupunctura Legea Cinci Miscari
http://www.scribd.com/doc/21536830/Acupunctura-Legea-Cinci-Miscari

3.2. a descoperit două modalităţii de eliminare(drenare) a izotopilor radioactivi şi a
otravurilor (adititivi alimentari;metale grele,toxine datorate poluării mediului)la
plante ,animal şi la om folosind:1. răşini schimbătoare de ioni(chelare orală); 2. diluţii
homeopatice;

3.3. a redescoperit metoda antică de pilotare auditivă pentru vindecare maladiilor
psihosomatice[declansarea proceselor naturale de vindecare] ,pentru
reprogramare[creşterea performantelor (intelectuale, fizice şi artistice); pentru
slabire,regenerare şi întinerire; pentru invatarea rapida a limbilor străine] şi pentru
acces la Banca de Date a Universului ; este vorba despre redescoperirea metodei
antice de Centrare şi de eliberare pe care o folosea Socrate pentru
"moşire"(maieutica) pentru a determina eliberarea din "peştera întunecoasă" şi "a
doua naştere";aceasta metodă de pilotare auditivă era cunoscută şi folosită în
antichitate în Tibet,în China [ Lao Zi se referea la reîntoarcerea la identitatea profundă
a fiecăruia dintre noi[vezi cap.40.41,47,56 din Tao Te Ching(Dao De Jing)în traducerea
lui Dan Mirahorian si Tao Jian Wen)]. Iisus folosea pilotarea auditivă si face referire

la«Însămânţarea Cuvântului»pentru a declanşa "botezul în Lumina Sfantului Duh" ,"a
doua naştere" "deşteptarea",«vegherea» care incununeaza"interiorizarea",căutarea
şi«descoperirea Împărăţiei lui Dumnezeu dinlăuntrul nostru».etc..]; vedeti mai sus
metoda de relaxare pilotata si siturile
POARTA TRANSEI/ TRANCE GATE
POARTA TRANSEI-O CALE DE A UTILIZA PUTERILE DVS.ASCUNSE
TRANCE GATE-A WAY TO DISCOVER & USE OUR HIDDEN POWERS
http://www.myspace.com/mystic_trance
http://trancegate1.spaces.live.com
http://trancegate1.multiply.com/
http://trancegate1.blogspot.com
http://mystictrance.wordpress.com/
http://www.flickr.com/photos/mystictrance/
3.4. a descoperit o metoda de vindecare prin impulsuri sonore si magnetice
terapeutice înregistrate pe un CD audio, generate de sistemele obişnuite de conversie
electro-acustică (căştile audio sau difuzorele sunt traductoare, care transformă
variaţiile unui semnal electric, în pulsuri magnetice, adică în variaţii ale câmpului
magnetic, care ulterior mişcă aerul, prin intermediul unei membrane[antrenată de o
bobina sau de un material feromagnetic];
există difuzoare cu plasmă în care rolul membranei este luat de flacăra dintr-un
camin);
Înregistrarea ritmurilor terapeutice pe CD(sau la cerere pe banda magnetică) pe care
am realiza-o înlocuieşte trei tipuri de generatoare de pulsuri magnetice terapeutice
rezonante foarte scumpe
(dispozitive de peste 43000 $ sunt înlocuite de
înregistrarea ritmurilor terapeutice de pe CD ) dar şi generatoarele de pulsuri, folosite
ca implant fix(SUA) ori în tranzit(Rusia) .
Înregistrarea cuprinde ritmuri pentru inducerea şi sincronizarea undelor cerebrale
(pentru stimularea concentrării într-o anumită de activitate,pentru creşterea memoriei
pentru realizarea stării de transă mistică,similară celei obţinute de marii maeştri
spirituali) ritmuri pentru tratarea insomniei, pentru tratarea depresiei şi a anxietăţii,
ritmuri pentru vindecarea bolilor virotice( prin stimularea sistemului imunitar),ritmuri
pentru tratarea durerilor(migrena,nevralgii),ritmuri pentru intensificarea refacerii si a
regenerării..
Aceasta metodă terapeutică care înlocuieste acupunctura(electroacupunctura,
presopuctura, reflexoterapia)cu uriaşe implicatii terapeutice şi strategice,şi-a facut
deja simţita prezenţa în numeroase aplicaţii,care la prima vedere nu par să aibă vreo
legătura între ele.
Să exemplificăm:
a)presa din zilele trecute(1.10.2004)a relatat succesul «ring tonului» care creşte sânii
(realizat în Japonia de Hideti Tamabechi , cel care a recuperat prin reprogramare
persoanele spălate pe creier (brainwashed) de către secta AUM);
b)în lucrările de la un «Congresul de Acupunctură şi Moxibustie» din Beijing se descrie
reproducerea semnalului generat de maeştri Qigong care vindecă tulburările
psihosomatice prin declanşarea de la distanţă a senzaţiei provocată de acul de
acupunctură:PSM( Propagated Sensation along Meridian). Reproducerea semnalului
generat de maestrii Qigong folosind pulsuri magnetice sau undele infraroşii modulate
a condus la realizarea unei «telecomenzi pentru oameni»,care a fost folosită
determinând adormirea în masă a inamicilor(China);

c)în SUA s-au realizat dispozitive implantate pentru a declanşa manifestarea
capacităţilor extrasenzoriale(ESP:telepatie,remote viewing;OBE) şi extra-efectoare
(EEP)care se manifestă în stările de transa mistică,similare celor realizate de marii
maeştri spirituali;
d) se cunosc relatări despre arme non-letale ce folosesc fascicule luminoase
modulate,care induc la oameni paralizia temporară(pentru 10-60 minute a sistemului
muscular motor)sau ştergerea din memorie a evenimentelor dorite;multe rapoarte
UFO semnalează razele de lumină sau în infrarosu,care paralizează sau care induc
saturarea formaţiei reticulate ;astfel de fascicule sunt folosite de MIB, de numeroase
specii ET şi au forma şi dimensiunea unei lanterne (tuburi cu mai multe faze de
reglaj).
Care este legătura dintre toate aceste aplicaţii?
Semnalul care poate fi redat de difuzorul telefonului mobil sau de un generator de
pulsuri magnetice (exterior,implantat sau aflat în tranzit;vezi mai jos: capsula pentru
vindecarea constipaţiei din Rusia) poate utiliza drept vector de transfer al influenţei
informaţionale atât un suport material(CD) cât si un suport energetic(fascicule
modulate de lumină,de radiaţii infraroşii ori de microunde).
Primul pas către interiorizarea şi dematerializarea acupuncturii(eliminarea folosirii
acului)a fost făcut de cercetătorii din fosta URSS care au descoperit că înghiţirea unei
capsule(de dimensiunea celei de ampicilina), care genera impulsuri electrice, pentru
stimularea peristaltismului intestinal, vindeca constipaţia cronică, de care sufereau
astronauţii.
Ulterior, dupa modificarea caracteristicilor impulsurilor electrice, generate de capsula
aflată în tranzit, s-a putut ajunge la declanşarea eliminării calculilor biliari sau la
tratarea unor dureri specifice.
Astăzi generatoarele miniaturale de impulsuri electrice(Rusia, China) sunt depăsite de
generatoarele de impulsuri electro-magnetice(SUA; Japonia; China; Anglia),care pot
determina:
• anestezia sau analgezia locală(tratarea prin aplicare locală a: durerilor, nevralgiilor;
lombalgie; cefalee; migrenă) ;
• stimularea sistemului imunitar (tratarea tumorilor şi a unor boli virotice incurabile);
• inducerea unor ritmuri cerebrale specifice(pentru tratarea insomniei; pentru
relaxare; trezire; creşterea atenţiei; eliminarea anxietăţii şi a depresiei nervoase);
d)cresterea capacitatilor sau a performantelor fizice si psihice; cercetatorii din SUA au
testat implantarea în creier a unor generatoare de impulsuri (pacemaker cerebral),
atât pentru cei ce suferă de maladia Parkison, sau pentru cei ce suferă de anxietate şi
depresie(stimulare producţiei de endorfine), cât şi pentru intrarea în starea de
coerenţă a undelor cerebrale (acest proces a deschis accesul tehnologic la capacităţi
extra senzoriale, precum telepatia, precogniţia, retrocogniţia, corpul de diamant,
levitaţie, teleportare);
4. Cercetări pentru obtinerea apei vii.
Aceste cercetări au fost iniţiate de savantul român Henri Coanda şi continuate în
Romania de Dan Olaru Mirahorian, discipol al lui Henri Coandă şi descoperitorul
modulării proprietatilor de conductie ale sticlei în 1970.

Noile cercetări asupra naturii apei realizate de Patrick Flanagan[discipol al lui Henri
Coandă] şi de Masaru Emoto[discipol al lui Patrick Flanagan, de la care a învatat
tehnologia microcluster] au revelat o infinită varietate de forme şi de structuri ale
acestui tezaur, fără de care viaţa pe Terra nu ar fi posibilă. Această varietate este
reflectată în formele cristalelor de apă îngheţată.
Cercetările savantului român Henri Coandă, care a studiat fulgii de zapadă, din diferite
zone de pe Terra, sunt puţin cunoscute sau neglijate pe nedrept in Romania, însă
constituie o mândrie pentru cei care azi au reprodus apa vie din zona Hunza.
Azi apa realizată de Patrick Flanagan este de mii de ori mai activă impotriva radicalilor
liberi, decât orice alt produs natural cunoscut. Oricine poate produce aceasta apă vie
folosind pricipiile transmutaţiei la energii joase (L.Kervran), nanocapilare din argilă, o
metodă de separare izotopică pentru extracţie şi un sistem de imprintare precum
piramida în rotaţie generată de "Qi MAGEN Star"( Graal Scalar Vortex Wave
Modulator)[vedeti in prezentarea metodei de relaxare pilotata ].

5.Alte descoperiri sunt consemnate în lucrarea de sinteză DEFENCE SYSTEMS
PROJECTS al cărei sumar este prezentat mai jos:

DEFENCE SYSTEMS PROJECTS
[projects of research made by a well-known disciple of Henry Coanda (the jet
propulsion inventor)]
author: Dan Olaru Mirahorian
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1.1.Laser-triggered lightning discharge [synthesis of recent published literature;]
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1.Sistem de monitorizare si de dispecerizare a conductelor prin care se transporta
produse petroliere ;
[sistem de monitorizare si de dispecerizare a conductelor prin care se transporta
produse petroliere(nimeni nu a fost interesat)]
2.Modalitate de salvare a rezervatiei ecologice a Deltei Dunarii ;
Apa Dunarii nu ar putea fi furata de Ucraina pe canalul Bâstroe (daca noi îi oferim o
cale de minima rezistenta); pentru a controla orice proces de transfer
material,energetic sau informational putem aplica pricipiul de minim energetic ;chiar
traznetul poate fi canalizat daca i se ofera o cale de minima rezistenta( vezi
TASER;conductor,paratraznet;jet de apa;spray cu un fluid conductor;canal ionizat de
un fascicul LASER;focul se propaga în acelasi mod); 6.Domeniul publicistic(15 carti si
sute de articole publicate):prezentam câteva lucrari aparute sub pseudonimul Dan
Mirahorian asa cum apar pe diferite site-uri de pe Internet:

Comentariu la Misterul Ummo

Autor: Dan Mirahorian
Editura Elit Comentator ;Numar de pagini: 220
Aprecierea acordata de cititori: *****
Interesul fata de documentele UMMO si fata de ansamblul problemei OZN a crescut
simtitor dupa difuzarea în peste 40 de tari, la televiziune, a filmului referitor la "

autopsia unui extraterestru"(cazul Rosswell). Credem ca informatia fost "scapata"
deliberat si ca se asteapta reactiile publicului înainte de a se face pasul urmator.
- Înca din anii ‘50, americanii folosesc tehnologie extraterestra.
- Henri Coanda a participat la întâlnirea dintre reprezentantii civilizatiilor galactice si
cei ai guvernului SUA.
- Reprezentantii UMMO ofera solutii tehnice fascinante.
- Nu toti extraterestrii ne sunt prieteni.
- Yoga-Sutra si TaoTe Ching, mosteniri ale fostei civilizatii de pe Terra.
- Parapsihologia, o poarta catre ceea ce am stiut cândva?
Shiva - Samhita

Traducere din limba sanskrita, cuvânt introductiv, index de nume, dictionar de termeni
si note:
Dan Mirahorian , Florin Bratila
Editura Dragon
Numar pagini: 155
Aprecierea acordata de cititori: *****
Cartea Secretelor din Hatha si Tantra Yoga
Aceasta lucrare vizeaza restituirea traditiilor antice (mistice, medicale si
orthotehnologice; interioare, exterioare si hibride) de acordare cu Ultima Realitate si
compensarea ori echilibrarea evolutiei stiintifice si tehnologice, de tip occidental
(evolutie exterioara, orizontala).

KT - Knowledge Transfer '99 (Transfer de Cunoastere 99)
[extras publicat in revista si pe situl Stiinta si Tehnica]
Textul de mai jos a fost prezentat de catre autorii sai:
prof. dr. ing Doplphi Drimer si prof. dr. ing Dan Mirahorian - în cadrul lucrarilor
conferintei KT -Knowledge Transfer '99 (Transfer de Cunoastere 99)privind
transferul de cunostinte stiintifice, organizata de Academia Militara si Universitatea
Ecologica
Titlul original al comunicarii:

« Obstacole în transferul de tehnologie si consecintele planetare
ale lipsei transferului de tehnologie » .
Schimbarea de paradigma si... transferul tehnologic
Doua vase de razboi ce faceau parte din escadra de antrenament petrecusera câteva
zile pe o mare agitata. La caderea noptii eram de cart pe puntea vasului de comanda.
Vizibilitatea fiind foarte proasta, din cauza cetii, capitanul a ramas pe punte pentru a
supraveghea toate activitatile. Putin dupa lasarea noptii, omul de la postul de
observatie a raportat:
- Lumina la tribord!
- Sta pe loc sau se misca înspre pupa?, întreba capitanul.
De la postul de comanda veni raspunsul:
- Fixa, domnule capitan!
- Semnalizeaza vasului: ne aflam pe un curs de coliziune si dorim sa va schimbati
directia cu 20°.
Semnalul de raspuns a fost:
- Este de dorit ca dumneavoastra sa va schimbati cursul cu 20°.
Capitanul vasului de razboi a ordonat sa se transmita:
- Sunt capitan. Schimbati cursul cu 20°.
Semnalul de raspuns a fost:
- Sunt marinar clasa a doua, dar tot ati face bine sa va schimbati voi cursul cu 20°,
veni imediat raspunsul.
Furios capitanul ordona:
- Transmite: sunt un vas de razboi! Schimbati cursul cu 20°.
Raspunsul, articulat în strafulgerari de lumina, a sosit de îndata:
- Sunt un far!
În consecinta nava de razboi a schimbat cursul.
Parafrazându-l pe Thomas Kuhn, noi oamenii nu percepem realitatea asa cum este ea,
ci prin intermediul tiparelor conceptuale (paradigme, teorii, modele, credinte) care, ca
si limbajele simbolice, joaca rolul unor lentile deformatoare sau a unor filtre selective.
O astfel de experienta de tipul schimbarii de paradigma este si cea relatata în textul
de mai sus,de catre Franck Kuch. Observam cum din cauza unei conceptii limitate
(ierarhia militara) realitatea a fost ignorata…
Un fenomen similar se întâmpla si în cazul transferului de tehnologie, un transfer de
cunoastere

aplicata, ce întâmpina rezistenta sau enzura paradigmelor (modelelor, teoriilor,
credintelor, dogmelor, tiparelor conceptuale, prejudecatilor), care au ocupat si
colonizat la un moment dat, într-un anumit loc, constiintele oamenilor.
In acest context se situeaza transferul de cunostinte stiintifice si tehnologice între
doua civilizatii aflate la un nivel diferit de întelegere a realitatii. Este suficient sa ne
gândim la un contemporan al regelui Arthur pus în fata unui dispozitiv cu circuite
integrate, care inregistreaza si reda imagini si sunete, asemenea unei camere video
moderne.
Cum l-am convinge ca lucrul la care este martor nu este ceva miraculos, magic? 1.
Barierele lingvistice si conceptuale ne-ar impiedica sa-i explicam ca are de-a face cu
un dispozitiv care poate fi înteles si reprodus. Credintele si limitarile conceptuale l-ar
determina sa fuga îngrozit ca si cum ar avea de a face cu o vrajitorie sau ne-ar
considera zei demni de veneratie.
Acesta ar fi primul obstacol in calea transferului de cunostinte. Trebuie remarcat
faptul ca asemenea bariere nu apar numai între reprezentantii diferitelor epoci istorice
sau între diferite zone geografice, ci chiar în cadrul aceleiasi culturi, unde expertii care
investigheaza diferite zone ale realitatii se izoleaza in "realitati separate" prin limbaj si
concepte.
De aici nevoia unor punti de comunicare cu semenii lor si necesitatea aparitiei unor
experti în interpretare, care sa popularizeze ideile (pentru expertii profesionisti ,
popularizarea este de fapt o vulgarizare).
Un al doilea obstacol major în calea transferului de tehnologie îl reprezinta
fragmentarea si compartimentarea stiintei si tehnologiei actuale în discipline separate,
hiperspecializate, care, în lipsa unor punti de legatura, blocheaza progresul omenirii.
Totul se petrece ca si cum cunoasterea de care avem nevoie la un moment dat se afla
în sertare diferite. Un exemplu în acest sens ne este oferit de catre Jean Pierre Petit,
om de stiinta francez, specialist în mecanica fluidelor si cosmologie, membru al CNRS.
Comentând textele UMMO, presupuse ca apartinând unei civilizatii extraterestre, el
constata ca tehnologia "anti-g" utilizata pe navele UMMO consta in solidificarea
echipajului într-un fluid cu vâscozitate controlabila (similar lichidelor tixantropicenoroiul de sonda;nisipurile miscatoare), care face ca echipajul sa devina un fel de
"fosila prinsa într-o roca". Pe de alta parte, protejarea la impact a trinitroglicerinei s-a
realizat într-un mod asemanator, prin "încastrarea" acesteia într-o substanta solida
(roca )poroasa (kiselgur). Procedeul a fost brevetat de catre Alfred Nobel, iar produsul
este cunoscut astazi sub numele de dinamita.
Iata cum o tehnologie de ecranare la impact folosita intr-o ramura a tehnologiei
chimice poate fi transferata in domeniul propulsiei si al realizarii costumelor anti-g.
Observam cum, în acest caz, transferul de tehnologie este blocat de
compartimentarea actualei stiinte si tehnologii terestre în domenii separate, care,
aparent, nu au nici o legatura unele cu altele.
In fine, dar nu mai putin important, în calea transferului de tehnologie se mai afla un
obstacol:
3. existenta unei fragmentari politice si strategice la nivel planetar , ceea ce face ca
transferul de tehnologie sa fie subordonat intereselor militare si economice de
moment. Un exemplu în acest sens ne este furnizat de antenele "holografice" realizate
de firma japoneza Matsushita, care inlocuiesc actualele antene parabolice. Dupa
prezentarea lor, în cadrul unei expozitii internationale de produse electronice ce s-a
desfasurat în Germania (1987), firmele producatoare de antene clasice au platit firmei
Matsushita o suma care sa compenseze partial amânarea cu 5 ani a comercializarii pe
piata a produsului. Azi, dupa ce au trecut 12 ani, produsul, care tine cont de modelul
holografic al Universului si deschide calea catre tehnologii incredibile, tot nu a aparut
pe piata.

Tot în acest sens, în lucrarea "Piramid Power - The Secret Energy of the Anciens
Revealed" de Max Toth si Greg Nielsen (1974) se prezinta cercetarile lui Henry C.
Monteith de la Laboratoarele Sandia, Alburquerque, care au condus la întelegerea
tranzitiei de la tehnologia statica la cea dinamica, la care apeleaza antenele
holografice.
Dintre consecintele lipsei transferului de cunoastere stiintifica si tehnologica o
mentionam doar pe cea mai tulburatoare. David Böhm a enuntat conceptul unui
model holografic al Universului în care traim. Cum în Univers nu exista nimic care sa
nu fie alcatuit din aceasta tesatura holografica, dintr-o "bucata" de ordine implicita, el
considera ca este absurda conceptia noastra privind un Univers alcatuit din elemente
separate, « este ca si cum noi am dori sa separam diferitele jeturi de apa ale unei
fantani arteziene ». Astazi un electron, conceput simultan ca particula si ca unda,
poarta în mod arbitrar eticheta de particula elementara, doar ca un nume pentru un
aspect al holomiscarii. Spargerea realului în parti componente, pentru ca apoi sa fie
etichetate, este un lucru
arbitrar si nu are decât valoarea unei conventii. De fapt, D. Bohm considera ca
tendinta noastra de a fragmenta lumea si de a nu tine seama de interconexiunea
dinamica globala se afla la originea majoritatii problemelor noastre, a celor care se
pun în cunoasterea stiintifica si, înca si mai grav, în viata noastra de zi cu zi.
Transferul de tehnologie si de cunoastere stiintifica este o necesitate si nu un cadou
facut de cei bogati unor cersetori. Daca acest transfer va fi pus doar în slujba
colonizarii constiintelor umane la nivel planetar, aceasta va conduce atât la disparitia
diversitatii, cât si a sanselor de a ne elibera de sub tirania zeului îmbogatirii si
confortului, cu pretul distrugerii echilibrului planetar.
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