Attila Könyve

Ajánlom művemet a Magyarok Nagyasszonyának, a boldogságos Szűz Máriának.

Előszó
Sosem írtam még előszót, de most engem ért a megtiszteltetés. Valamikor 2015-ben
ismertem meg Attilát. Egy igazi egyéniség áll előttem, kissé furcsának tűnő jellemmel,
de határozott mondanivalóval. Egy közös témánk volt, mégis két külön világban éltünk.
Ennek ellenére nem sokkal később együtt tevékenykedtünk az UFO kérdéskörrel
kapcsolatban. Kezdődött azzal, hogy közös beszélgetésekre gyűltünk össze egy közös
barátunknál. Bármikor fel tudom idézni a félhomályba burkolózó szobát; a sötétbarna
asztalt, ami köré ültünk, a villanykörte gyér fényénél megcsillanó vérvörös bort a
poharunkban, és az éjszakába nyúló eszmecseréket. Ötletek, találgatások,
magyarázatok, álmodozások, élmények, más-más nézőpontok – mind gondolkodásra
késztetnek mindannyiunkat. Attilával sokszor útra keltem: helyszíneket kerestünk fel,
eseteket vizsgáltunk és élménybeszámolókat hallgattunk meg. Voltunk Székesfehérváron, Balatonedericsen, Füzesabonyban, Szegeden, Pomázon, Egerben és
még ki tudja hány helyen. Hogy tudott ennyire összeszokni két ember, akiket bár
ugyanaz a téma érdekel, mégis, kis túlzással szinte teljesen más nézeteik vannak vele
kapcsolatban? Valószínűleg mindkettőnket ugyanaz hajtott: világunk realitásának
megismerése. A könyvben foglaltak valóságtartalmával lehet egyetérteni vagy nem –
és én sokszor nem értek egyet -, de kellő alapossággal összegyűjtött munka áll
mögötte. Az olvasó megismerkedhet az UFO kutatás exopolitikai ágával, rengeteg
médiumi üzenettel, az ősmagyarság és az ezoterika különböző elméleteivel; valamint
azok képviselőinek érdekes álláspontjával. Szortírozhatunk közöttük és továbbgondolhatjuk azokat. Andre Gide francia író, aki korának elfogadott eszméi ellen szólt fel,
idézete pontosan ide illik: „Higgy azoknak, akik az igazságot keresik, de kételkedj
azokban, akik azt hiszik megtalálták.” Az UFO kutatás, a földönkívüliek jelenléte még
most sem tartozik az elfogadott tények közé, pedig annyi hiteles eset és adat áll
rendelkezésünkre, hogy mindenki számára egyértelműnek kellene lennie: valami
történik körülöttünk. Attila könyve olykor szókimondó, de végtelenül őszinte és nagyon
sok érdekességet tartalmaz. Kívánom, hogy az Örökkévaló kísérje könyve útját,
valamint az Övét is, hogy megtalálja azt, amit mindannyian keresünk: az Igazságot, és
hogy miért vagyunk itt, ezen az élettől nyüzsgő bolygón.
Miskolci László, 2018, Kazár

Namaste!
Na, itt egy újabb félőrült! Egy újabb magamutogató. Akár az Olvasó ezt is gondolhatja, ha a címre pillant. Pedig nem is! Csak egy jól hangzó, egyszerű, frappáns
címet kerestem szerény kis munkámnak, olyat, ami felkelti a figyelmet. Adta magát az,
hogy a Bibliában van olyan, hogy Eszter könyve, meg Illés könyve és hasonlók, így lett
a cím Attila könyve. A mottó pedig az, hogy az exopolitikától az ezoterikáig. Egészen
kis kölyök korom óta érdekelnek a rejtélyes esetek, mítoszok. Még kis gyerekként,
elemis kisdiákként vette meg anyám nekem a Negyedik típusú találkozások c. akkor
induló sorozat pár számát, összesen négyet, ezeket a füzeteket lapozgatva tudtam
meg, hogy vannak ufók meg földönkívüliek. Mivel pénztelen vidéki suttyó voltam
sokáig, na meg nem is volt Ózdon egy rendes könyvesbolt akkortájt, meg, ha volt is,
nem voltak ufós könyvek. A téma mindig érdekelt, csak nem volt információforrás.
Minden sci-fit megnéztem a tévében, amit csak adtak, Star Wars, Űrgammák, Alfa
holdbázis, stb. Sok év el is telt, hogy nem is foglalkoztam a dologgal, csak néha jutott
eszembe. De voltak időnként fura álmaim, olyanok, hogy állok kint éjjel az udvaron,
vagy a téren, mezőn, nézek a csillagos égre, és látom, hogy több nagy kerek palacsinta
repül az égen. Világítanak, pásztáznak, én meg rettegek a rémülettől.
A suliban a történelem mindig is érdekelt, eleinte főleg a közelmúlt, vagy félmúlt
eseményei, a kommunista korszak. Majd a világháborúk, a nácik, Trianon. Majd egyre
visszább haladva az időben megérkeztem a magyar őstörténethez. Ekkoriban a
politika is foglalkoztatott, eleinte a narancsos párt, majd a radikálisabb Csurka-féle
vonal. Jártam gyűlésekre is, Magyar Fórumot olvastam, meg Badinyt, Arvisurát, Papp
Gábort, Padányi Viktort, Varga Csabát, Bakay Kornélt, és azt hittem, hogy, hű de nagy
magyar lettem én most! Már Pesten a MÁV szekerét toltam, mikor elkezdtem a
Magyarok Világszövetségének székházába járni 2009-13 között, rengeteg előadást,
sok előadót hallgattam meg. Veszelszky Ferenc, Kiss Dénes, Czeglédi Katalin, Örley
Csaba atya, Grandpierre Attila, Roland Bagratuni, Konrad Sutarski, és még sokan
mások. Rengeteg elmélet repkedett a levegőben a magyarság eredetét firtatva,
sokszor egymásnak is ellentmondtak. Kezdtem belegabalyodni, mint pici cica a házi
cérnába. Ki vagyok én? Sumer? Hun? Türk? Altáji? Óegyiptomi? Vagy tán szíriuszi?
Na, tessék, már megint az ufók! Túl sok a kérdőjel. A napi politikából már kigyógyultam
addigra, nem a pártok szava érdekel, hanem a NEMZET. A régi csöves rádiók
bütykölgetése mellett (van vagy 30) a vasútmodellek meg a rockzene érdekelt. El is
kezdtem írni egy zenei lexikont a progresszív zenéről, mikor kiadót kerestem, akkor
vetődtem el a Kornétás kiadóhoz, ahol Pusztay Sándor az Ufómagazint is szerkeszti.
A könyvem itt jelent meg. Sándor ösztönzésére kezdtem 2015-től cikkeket küldeni a
lapba.
Van néhány saját élményem is az ufókkal kapcsolatban. Az első kamasz
koromhoz köthető, 2001 nyarán a Dél-Dunántúlon túráztunk autóval, mikor egy este
Somogyban, Simontornya közelében parkoltunk egy este. Vadkemping, sátorral a
kukoricás szélén. Este bográcsban főztünk gulyást, mikor észak felől a szürkületben
fényeket láttam az égen állni. A talaj fölött lebegtek a pöttyök, ferde fénycsóvát
eresztettek ki. Vagy 5-6 km-re saccoltam a távolságot, a magasságuk a talajtól lehetett
vagy 30 méter, alakzatban voltak, ellipszisnek látszott. Szóltam apámnak is, nézte,

legyintett, csak egy vidámpark fényei. De ezek nem mozogtak, sokáig ott álltak. Nem
lehetett sem lézerdiszkó, sem vidámparki fény. Azok mozogtak volna. Mindenesetre
ez nem hagyott nyugodni. Egy vagy két év múlva, már végzős középiskolásként, egy
kellemes este otthon nézem a tévét, lehetett 11 óra is. A film közben reklám jött, az
ősök már aludtak, engem meg szólított a természet. Kimentem a szőlőlugashoz,
közben nézem a tavaszi égbolton a csillagokat. Látok egy nagy narancssárga golyóbist
az égen, hát ez meg mi a nyavalya? Akkorának tűnt, mint egy pingpong labda.
Mondom, ez nem lehet a Hold, mert az szürke, meg kráteres. Ez sima. A Mars vörös
ugyan (a kis komcsi!), de az nem látszik ilyen nagynak. Éppen végeztem dolgommal,
mikor a fejemhez kapok: ufó! Ez sem mozgott, hanem állt. Ott volt sokáig még talán,
de én megijedtem, nem akartam, hogy elraboljanak. Egyszer a fater is látott hasonlót,
mikor a gyárból jött haza bringával a délutános műszakból, mesélte is, hogy egy sárga
gömb repült a szennai temető fölött. Kiderült a végén, hogy repülő. Legutóbb 2016
októberében láttam az ózdi buszállomáson a 7-esre várva este fél 9-kor érdekes
dolgokat. Néztem a csillagos eget, és arra gondoltam, biztos nem látok semmi
különöset, mikor megláttam a csillagnyinak látszó fényes pontot haladni. Mondom
magamban, ez nem repülő, mert az hangos és színeset villog. A műholdak haladnak
így, de azok kisebbnek látszanak, és nem fénylenek ennyire. Látok egy másikat is
haladni nem messze, egymásra merőlegesen. Az egyik felém jött, a város felé, egyszer
csak eltűnt. A másikat nézem, még megy. Majd az is eltűnik, de úgy, mint amikor
lekapcsolják a villanyt. Na, ez most teleportált egy másik galaxisba, vagy én hülyültem
meg, de teljesen.
Vallás. Időnként apám, mint „református pogány”, gyakran emlegette a
magyarok istenét, úgy, mint Petőfi is. Én ezzel a kifejezéssel sokáig nem tudtam mit
kezdeni, úgy gondolom, egy isten van mindenkinek, magyarnak, orosznak, négernek,
kínainak, marslakónak egyaránt. Az Isten. A családban mindenki református hitre van
keresztelve, de senki sem túlbuzgó, olyannyira, hogy nem járunk templomba, de
ismerjük a Bibliát. Gyerekként jártam hittanra, le is konfirmáltam. Elfogadtam Istent,
Jézust, de többet akartam annál, mint amit tanítottak, így átmentem önképzőbe.
Olvastam Germanus Gyulától az Allah Akbar!-t, meg a Bengáli tüzet, és a
lélekvándorlás problémája is szöget ütött a fejembe. Anyám egyszer elküldött a
parókiára, hogy fizessem be az egyházadót (a dézsmát), mire a tiszteletes asszony
megjegyezte, hogy nem járok istentiszteletre. Mondtam neki, hogy engem érdekelnek
más vallások és filozófiák is, mert teljes képet akarok kapni a lelki világról. Erre azt
felelte, hogy egy református embernek nem kell ilyen marhaságokkal foglalkoznia.
Gondoltam, akkor maradok marha továbbra is. Ekkor még kamasz voltam. Nem is
mentem templom felé többet, csak turistaként. Egy darabig még hallgattam a rádiós
vallási műsorokat, de mivel még mindig a júdai alapú tévtanokat nyomják, így hát nem
hallgatom többet. De valahogy ez a nagy ősmagyar táltososdi, sámánosdi sem vonz,
mert olyanok csinálják, akiknek halvány lila gőzük sincs az egészről. De Mercivel
járnak. Az igazság odaát van, vagy előttünk, csak nem látjuk a szemünktől. Szóval
sámán, halgassá’ mán! Ma már tudom ki a magyarok istene, csak Steinert kellett hozzá
olvasni. Ott áll a Hősök terén a szobra az oszlop tetején.

Nem kell sört inni ahhoz, hogy láss majd angyalt, meg ufót is! De jól esik néha.

Régen, mikor először hallottam az ezoterikáról, azt hittem, hogy az valami
valláspótlék. A színes magazinok ezt a képet erősítették bennem, míg az egyházaknál
közösségeket, karitatív szervezeteket, iskolákat, kórházakat, rendeket láttam.
Birodalmat. Aztán ahogy elkezdtem okkultista, spirituális könyveket olvasni, ilyen
dolgokról hallani, az a képzetem támadt, hogy a vallás az ezoterikapótlék. Ilyenkor
jutnak eszembe a kedves és aranyos lelkészasszony szavai a marhaságokról. Neki az
a dolga, hogy a nyájat egy akolba terelje, ahol a báránykákat etetni és nyírni is lehet.
A gondolkodó ember meg átlát a szitán és kimondja, hogy a király meztelen. 2008-ban
hallottam egy esti műsort a Lánchíd rádión, egy tudós asszonyság angelológiáról
tartott előadást a Kabbala alapján. Milyen zöldség már ez megint? Azt mondtam, ilyen
nincs is. Mit kezd Isten egy olyan lénnyel, akinek csak feje, meg csomó szárnya van
és énekel? Margit, nooormális?! Még hogy szeráf meg kerub, dolgozni meg ki fog?
Ekkoriban nem is érdekeltek ezek a dolgok, de képtelenségnek tartottam. Aztán mikor
már megvoltak a metafizikai alapismereteim, tudtam valami keveset az univerzumról,
a dimenziókról, a lélekről, a téridőről, akkor esett le a tantusz. Azóta az angyalok is
részei az életemnek, persze mindig azok voltak, csak már értem őket. Mikor megint
féltem, hogy az idegenek elvisznek, álmomban egy angyal nyugtatott meg zengő tenor
hangon, hogy a szürkékkel nem kell foglalkozni. No, ez igen! Jártam párszor egy
spiritiszta körbe is. Van egy pakli tarot kártyám is, de még nem kezdtem vele
foglalkozni, még nincs itt az ideje. Azért is írtam ezt a kis könyvet, hogy teljes képet
adhassak arról a világról (vagy legalább megpróbáljam) ami az érzékszerveink és
műszereink felfogóképességén túl van, de még a létét is tagadják. Ehhez egy rejtélyes
és néha veszélyes zónába kell behatolni, ahol sok egymásnak ellentmondó adat van.
Sok eset, ami lehet kamu is. De ha logikailag összepasszolnak dolgok, akkor azon el
lehet indulni. Nos, stalkerek, üdv a Zónában!
Hogy ez a munka elkészülhetett, szeretnék köszönetet mondani először is a
Teremtő Istennek, hogy engem is megalkotott a maga szellem-képére. Köszönöm
Apámnak és Anyámnak, hogy a fizikai síkon testet ölthettem és le tudom írni ezeket a
sorokat. Köszönöm tanáraimnak, hogy felkeltették az érdeklődésemet a világ dolgai
iránt, kiemelném Pucsok Pált, Dr. Zanócz Erzsébetet, Czene Gyulát. Köszönöm
Pusztay Sándornak, hogy leközli a cikkeimet. Köszönöm Éles Istvánnak és Kalmár
Jánosnak, hogy elindítottak az ufós „szakmában”, jó ugródeszkának bizonyultak, sok
ismeretséget szereztem általuk. Köszönöm Miskolci Lacinak, hogy partner a
kutatásban és köszönöm Balogh Anitának, hogy tapasztalataival, meglátásaival
megerősített abban, hogy helyes úton járok. Köszönöm Indiné Sági Évának, hogy teret
ad a jó kis ufós beszélgetéseknek, és mindig van pizza! Köszönöm Kisfaludy Gyuri
bácsinak a tippeket, sokat tágították metafizikai előadásai a látókörömet. És szeretnék
köszönetet mondani égi segítőimnek, Szent Mihály archénak, hogy vigyáz rám,
Gábrielnek és Hadranielnek, hogy a magyar néphez tartozhatok. Köszönöm Urielnek
és Razielnek a szellemi vezetést, de kevesebb rébuszt kérnék, több érthetőbb választ.
Szeretem a rejtvényt, de az legyen skandináv.
Az itt leírtak java része mások véleményének továbbadása, feldolgozása. Nem
mindennel értek egyet a népszerű elméletek szerzőivel. Szerintem az állítólagos
gyíkemberek egyáltalán nem gonoszak (nem mind), és a szürkék, bár végeznek
eltérítéseket, nem egyértelműen negatívak, van ilyen is, meg olyan is. Nem foglalok
állást, rendszert próbálok felállítani.

Privát ufók
Eddig is említettem sok híres és kevésbé ismert esetet, de ezek mind másokkal
történtek meg. Most végre saját élményeimet tárom az olvasók elé. Nem volt belőlük
túl sok, de azért elég érdekes némelyik, mások akár szokványosnak is mondható.
Amiket láttam, az furcsa volt, de nem mondanám 100%-ra, hogy tényleg idegen lények
járműve volt. Annyiban ufó, hogy tényleg azonosítatlan objektum, nem tudom, hogy mi
volt.
Égi jelek
Ezekből akad egy néhány, többnyire fényes álló, vagy mozgó tárgyakat
észleltem. Leszögezem, nem volt közvetlen találkozásom idegen világok lényeivel,
vagy legalább is nem emlékszem rá. Egy regressziós hipnózis esetleg hozna fel
valamit a mélytudatból, de nekem arra nincs pénzem. Szóval, az első élmény, ami
megmaradt bennem, az egy kiránduláshoz köthető, évszámot, pontos dátumot nem
jegyeztem meg, mert akkor a téma még nem érdekelt ennyire, nem gondoltam a
dokumentálásra. Úgy 2001 körül lehetett, nyáron, július a valószínű. Családilag
túráztunk a Dunántúlon, annak is a déli részén, már haladtunk hazafelé. Sátorban
aludtunk, vadkempinges módon, ahol az este ránk köszöntött, ott vertük fel a sátrat.
Elhagyott tanyán, szántóföld szélén, erdei tisztáson. Azon a jeles estén valahol
Simontornya térségében jártunk, a város tőlünk északi irányban feküdt, légvonalban,
vagy 8-10 km távolságra. Apámmal a sátornál bíbelődtünk, majd bográcsban gulyást
főztünk. Szépen esteledett, szürkült is, mire én észak felé nézve fényes, mozdulatlanul
álló köröket láttam az égen. A körök kicsik voltak, alakzatba rendeződtek, így távolról
ellipszisnek látszott. Kilométerekre volt az egész. Nem volt hangja, a mellettünk menő
út forgalma, meg a tücsökciripelés amúgy is elnyomta volna. Mondom a faternak, nézd
már, mi ez. Nézi az öreg, majd legyint, á, csak egy lunapark fényeit látod. Gondoltam,
ha ez vidámpark, vagy diszkó, akkor a fényeknek mozogni, vibrálni kéne, na meg hol
a zene? Anyámat nem érdekelte a dolog. Egy darabig néztem, hátha elmegy az a
valami, de nem mozdult. Elálmosodtam, és a sátorba bújtam. Reggelre nem volt
nyoma sem a jelenségnek. Nem biztos, hogy ufó, de érdekes.
A következő érdekesség a következő év tavaszán került a szemem elé. Ózdon lakunk,
Szennán, egy kertes házban. Végzős középiskolásként, otthon néztem a tévét, a
szüleim már aludtak. A film is későn kezdődött, aztán jött a reklám. Odabent nem volt
WC, ezért kimentem a szőlő lugashoz, közben az eget fürkésztem. Ahogy lesem a
csillagokat, hát látok egy nagy narancssárga golyóbist virítani az orrom előtt, és azon
morfondírozok, na, ez mi a csuda lehet? Teliholdat már láttam sokat, akkor is, mikor
udvara van, de ez nem olyan volt. A Hold egyébként is ezüstös, láthatóak a nagyobb
kráterei, de ez meg sima volt. A Mars meg nem látszik ekkorának, tehát az sem lehet.
Ekkor belém ötlött a felismerés, akkor ez egy ufó? Nem mozgott, hangja sem volt, kb.
pingpong labdányinak látszott. Akkoriban sok eltérítéses esetről olvastam, nem
akartam én lenni a következő, ezért gyorsan befutottam a házba. A film ment persze
tovább, de azért néha kilestem, egyszer csak már nem volt ott az a dolog. Apám is
mesélte, hogy egyszer délutános műszakból jött haza a gyárból, mikor a szennai
temetőt elhagyva, a fenyves felett egy hangtalanul haladó narancsszínű fényes

gömbre lett figyelmes, amely Uraj irányába haladt. Tehát látott ő is hasonlót, bár nem
hisz az ufókban, csak ha egy idegen elé állna. Majd kiderült, hogy egy repülő első
fényszóróját látta.

Ilyesmi volt, csak narancssárga, és szabályos kör.
A legutóbbi észlelés 2016b októberében volt, Pestről jöttem haza vonattal, majd
az állomásról legyalogoltam a buszállomásra. Ahogy ott állok a 7-esre várva, negyed
kilenc körül, nézem a szép csillagos eget. Közben azon jár az agyam, hogy biztosan
nem látok semmi érdekeset sem. Egyszer látok mozogni egy fényes fehér pontot,
merőlegesen a horizontra. Fényes volt, mint egy csillag, de nem vibrált, így csillag sem
lehetett. Akkor mi? A repülőknek oldalfényeik vannak, és hallani lehetett volna a
hajtóművet, de ez is néma volt. A műholdak meg kisebbnek látszanak. Talán az
űrállomás? A szemem sarkából egy másik ilyen pontot is láttam mozogni, merőlegesen
az előzőre, jóval hosszabb pályán ment. Ugyanúgy északnak látszott. Ahogy ezt
figyeltem, az előzőt szem elől tévesztettem, egyszerűen eltűnt. Na, hát nézzük ezt!
Ment ez is a maga tempójában, kb. egy utasszállítógép sebességével, azaz 850-900
km/h-val. Mire egyszer csak ez is eltűnt, mintha lekapcsolták volna a villanyt. Volt fény,
nincs fény. Később láttam egy videót Kisfaludy György egy előadásán egy teleportáló
űrhajóról, az egy fekete, delta alakú gép volt, fehéren izzott a közepe. Állítólag földi,
amerikai vagy orosz gyártmány, a lelőtt ufók alapján csinálták. Amit én akkor láttam,
vagy földönkívüli volt, vagy földi, ezt nem tudom, de az sem, hogy mi is volt az, de nem
repülő, nem műhold, nem üstökös, vagy hullócsillag, mert olyat már sokat láttam.
Persze, lesznek, aki rávágják, meteorológiai ballon! Az nem megy 900-zal. Akkor az
ürge lökött, és kész.

Az álmok csalhatnak?
Még ehhez azt tenném hozzá, hogy két féle álom van. Van a normál, mikor csak
úgy álmodik az ember mindenfélét, és van a tudatos, melynek célja van, ilyenkor oda
is kell figyelni, mert üzenetértékű a tartalma. Régebben is voltak ufós álmaim, persze
nem túl gyakran, főleg olyankor, mikor a témáról olvastam. Ilyenkor az volt a fő
motívum, hogy este állok kint az udvaron, és látom, hogy csészealjak özönlenek felém,
5-6 is, én pedig félek, hogy elvisznek. Ekkor még csak a szürkékről olvastam, más
lények csak a sci-fi filmekben bukkantak fel. Szóval, bevallom, féltem a szürkéktől.
Néha akkor is álmodtam ilyet, ha nem is foglalkoztam az ufókkal, évekig nem is
érdekelt a dolog, de időnként álmodtam ilyet. Aztán, hogy ufós lettem, olyan álmom is
volt, hogy jól pofán rúgtam egy szürkét, leütöttem, mint Hans a makk alsót.
Támadásnak véltem felbukkanását. Volt olyan is, hogy félálomban sokféle fejet láttam,
ezek nagyok voltak, sötét szemekkel, szürkék és zöldek, fehérek. Megint féltem, és
felébredtem, de csak a szoba megszokott képe fogadott.
Lehet azt is mondani, hogy amivel az ember sokat foglalkozik, arról gyakran
álmodik is. Ez igaz, de akkor is álmodtam ilyet, mikor évekig nem is foglalkoztam az
ufókkal. Lehet, hogy mégiscsak volt ott valami? Néha ébredés után fura zúzódásokat
is látok a lábamon, persze, szoktam forgolódni, ha az egyik oldalon elzsibbadok, de
akkor sem horzsolom meg a lábam sehol.

Az álmok néha különös világba repítenek.
A tudatos álom viszont nálam ritka, de azért olykor előfordul. Az egyik 2016
októberére esett, előzménye, hogy otthonról jöttem vissza Pestre. Miután láttam a
fényes dolgokat eltűnni az égen, előszedtem néhány régi ufós könyvemet. A ’96-os
Pápa közeli baleset foglalkoztatott, vajon mi lehet a MIG 21-essel ütköző ufóval és
utasaival. Gondolataim azon jártak, hogy utána kéne ennek menni. Visszatérve Pestre
is ezen agyaltam, meg az eltérítések borzolták a hátamon a szőrt. A napot most sem

jegyeztem meg, de az álmot igen. Egy szép nagy teremben találtam magam, olyan
volt, mint a Raffaello Platónt tanítványai között ábrázoló képe, kissé festményszerű.
Egy nagy terem, tele oszlopokkal, boltívekkel, párkányokkal, mint egy görög templom,
vagy egy római villa. A teremben férfiak és nők vettek körül, mind az ókori divat szerint
öltözve. Érdekes, hogy a társaság fele szárnyakkal rendelkezett, gondolom ezek talán
angyalok voltak. Egyszer csak egy érces tenor hang közli velem: - a szürkékkel nem
kell foglalkozni! Ki is pattant a szemem, felültem az ágyban, és mondom: No, ez igen!

Hasonló kép jelent meg előttem, csak az angyalok hiányoznak a képről.
A másik, amit megjegyeztem, egy fél évvel későbbi. Ízisz istennőről olvastam
dolgokat, kutattam a témát. Álmomban egy fekete ruhás öreg anyóka jelent meg, és
azt mondta: Ízisz a Nagy Boldogasszony egyik leánya, az ő hozzájárulásával és
áldásával tesz bármit.
Szellemek már pedig… vannak?
Mivel kutatom az ufó témát, így az okkultizmus, az ezoterika és a spiritizmus is
érdekel. Jártam régebben hittanra is, mint református konfirmálva is vagyok, így nem
kétséges, hogy van szellemvilág, angyalokkal, szentekkel, mesterekkel, mindenféle
segítő vagy ártó lelkekkel. Ezek nekem is megmutatkoztak, többnyire az intuitív
megérzés és a sugalmazás útján. Néha megéreztem előre dolgokat, például egy
koncerten egyszer a kedvenc bandám játszott, de mégis, furcsa rossz érzés

kerülgetett, gyomorideg. Aznap este valóban kellemetlen dolog ért. Volt olyan is, hogy
figyelmeztettek, de én bolond, nem cselekedtem azonnal, elkerülhető lett volna a baj.
Akkor még a Déli pu kocsiműhelyében dolgoztam, sok kocsira voltam egyedüli
villanyszerelő. A szokásos ellenőrzés során az egyik kocsi akkumulátoraiban kevés
volt a desztillált víz, indultam, hogy hozok bele, de más munkára kellett mennem, az
akkuláda ajtaját nyitva hagytam, hogy visszatérek. De teljesen elfelejtettem.
Napközben a fejemben hallottam is egy hangot, hogy: akkumulátor! Eszembe is jutott,
de mégis egy másik munkához mentem, teljesen elfelejtettem, az ajtók nyitva
maradtak. A tolatásnál sem vették észre, így az ajtó lekaszált két váltójelzőt, jó hogy
senki sem sérült meg. Jegyzőkönyv, vizsgálat, stb. Ha a hangra hallgatok, ez mind
elkerülhető lett volna.
De az is előfordult, hogy egy hibát szellemek segítségével javítottam meg, pedig
előtte jól megnéztem mindent, de sehogy sem tudtam rájönni az okára. Hiába, nem
tölt a generátor! Pedig minden a helyén, jó az akku, jó a szabályzó, a biztosítékok is.
Csak az a fránya generátor nem tölt, pedig kimértem a tekercset, nem szakadt, nem
testzárlatos. A vagon mellett fel-alá cirkálva Szent Mihályhoz ilyet szólok: Misi bátyám,
most segítsél egy kicsit, hol lehet a hiba? Mire az ujjam a felnyitott szabályzószekrény
tábláján az egyik vezeték bekötőcsavarjához tévedt, egy kicsit mozgatva rajta a
generátor hangja mindjárt megváltozott, a gép mélyebb hangon kezdett járni. Na, itt
van, oxidos a csavar, nincs kontakt. A Hargitai Károly által leírt térháborgás is előfordult
már, volt, hogy apró alkatrészek, főleg csavarok tűntek el nyomtalanul. Letettem
magam mellé, jól látható helyre, nyúlok érte, nincs ott! Keresem mindenütt, hátha
véletlenül lesodortam. Nincs sehol, mehetek be egy másikért.

Mert Mihály mindent meg tud javítani.

Magia Sacra
Avagy Attila szerint a világ.
A Kedves Olvasók az Ufó Magazin hasábjain olvashatták olyan kutatók írásait,
mint Huba Csaba, vagy Czanik Csaba Árpád. Ezen írások mind valamilyen egyéni
szempontrendszer alapján próbáltak választ keresni az ismeretlenre. A földönkívüliek,
a világegyetem, a paranormális jelenségek kérdéseire. Ehhez a „klubhoz” most én is
csatlakozom, saját szubjektív véleményemet osztom most meg a tisztelt olvasókkal.
Ugyanakkor világpremier! Saját rajzaimmal, grafikáimmal fogom illusztrálni eszmefuttatásaimat.
Ezoterika? Ezoterika!
Kutatásaim, észrevételeim, saját meglátásaim mind abba az irányba tereltek,
hogy másképp kell látni a világot. Eredetileg én református vagyok, de egy kissé kikupálódtam, mert olvastam sok mindent, így nyílt egy kis rálátásom más vallásokra, a
filozófiára, az okkultizmusra, a boszorkányságra, az ufológiára. Már tudom, hogy Isten
nem az, aminek a vaskalaposok tanítják. Ebben a hitemben megerősítettek Kisfaludy
Gyuri bácsi, Erich von Däniken és Jeléna Petrovna Blavatszkája, azaz Madame
Blavatsky tanításai. Időnként vannak hétvégék, mikor összeülünk, mi ufósok Balogh
Anitáéknál, én, Miskolci Lacika, Tóth László, innen Kispestről, Ujvári Ákos, Rogán
Miklós, és szendvics és sör mellett éjszakába nyúló beszélgetéseket folytatunk ezekről
a témáról. Érdekes dolgok szoktak kisülni ebből.

A teremtő Atya és Anya kettőssége mozgatja a világot.

A következő dolgokat sikerült kisakkoznom az évek folyamán. A világegyetem több
párhuzamos Univerzumból áll, ezeket együtt Multiverzumnak nevezzük. A fizikusok,
csillagászok kísérletei és a matematikusok számításai ma 11 dimenziót feltételeznek.
Kisfaludy György előadásain azonban 16 dimenzióról lehet hallani, amelyek az anyagi
világ részei. Meg van még 16 dimenzió, melyek az Antivilág részei, azért anti, mert a
mi világunkkal ellenfázisban rezeg, tehát akkor van jelen, mikor a mienk „eltűnik”.
Képzeljünk el egy szinusz hullámot, amelynek a pozitív félperiódusa a mi világunk, az
alsó negatív pedig az a másik, amiről csak sejtésünk van. Mivel ott még senki sem járt,
vagy ha igen, nem nagyon mond róla semmit, vagy nem ismerjük. Vannak idegen
lények, akik képesek uralni a tér minden dimenzióját, átjárnak a nem tér-nem idő
határain. Ilyenek a koldasiak, a dallok, az Arany László által leírt Jarga-beliek. Szóval,
ez összesen 32 denzitás, ehhez jönnek még hozzá a szellemi világok zónái, ez plusz
32, mivel szimmetrikusnak kell lennie mindennek. A szimmetria tanát én Egely György
energetikus könyveiből ismerem. Minden dolognak van egy ellenpárja, ami olyan, mint
az, csak éppen a tükörképe. Logikus, nem? Szóval, van ez a 64 dimenzió, ez a szám
a magyar Szent Koronán is megjelenik, pont ennyi gyöngy van rajta. És nézzük meg
az egyiptomi Hórusz-törtet, avagy a kör négyszögesítésének tételét, ott is 64 kis
négyzetre van felosztva a nagy mező, abból kell a kört kiszerkeszteni. No, ez a 64
együtt az Omniverzum, mert mindent tartalmaz. Nem véletlen, hogy a régi nagy
Magyarországot is 64 vármegyére osztották fel, ez az ősök mágikus, szakrális gondolkodására vall. Ez egy nagyon tudatos lépés volt.
Isten lényegében nem más, mint a gondolkodó, élő, gyarapodó világmindenség.
Élő és élettelen dolgok összessége, de lehet egyáltalán valami élettelen? A nagy
teozófus Alice Bailey hozta be a vitalizmus tantételét, miszerint minden él, még a
kövek, vagy más tárgyak is, mert a lélek elementáris szinten megnyilvánul az élettelen
dolgokban. Másrészt Isten kollektív, mert minden létezőt magába foglal, és minden
létező belőle áll. Micro in macro, macro in micro. Szóval minden, ami van, rezgésekből
áll, még a legtömörebb anyag is. Ezek a hullámok sajátos frekvencián rezegnek, az
atomok közti vonzalom tartja őket össze. Isten két típust, a női és a férfi aspektust is
magában hordja, ezért nemtelen, androgün. De ne valami fizikailag is megjelenő
hermafroditára gondoljunk, hanem egy szellemi minőségre, amely nem ölt határozott
formát az anyagi világban. Hogyan is tehetné, mikor minden forma belőle ered, ezért
nevezzük Forrásnak, Atya/Anyának, Nagy Szellemnek, Brahmának, stb. Az isteni
részek az alkimisták és a régi boszorkánymesterek által ismert tűz és víz elemekből
állnak, a téridő-fizikában ezt két kvantum, a jobbra forgó atya, és a balra forgó anya
testesíti meg. Az atya, mint tűz, gyorsan rohan, belefut az egy helyben lassan mozgó
anya hullámterébe, kölcsönhatásba lépnek. Egymást modulálva időhurkokat írnak le,
saját múlt terükbe lépve, azt „meglátva” létezni kezdenek. Ez egy örök körforgás, talán
ez az a lényeg, amit Éles István mondani akarna, de ő is a teremtett világra
alkalmazza, pedig az okozat, nem ok. Az ős ok a lényeg, az köröz mindig. Ezen kívül
vannak még szál-univerzumok, melyek összekötik a világokat, ezeken a féreglyukakon
át lehetséges a dimenzióközi utazás. Egy ufóban ne keressünk motort, rakétát, meg
ilyen kacatokat. Mindegyiknek saját időforrása van, mikor repül, egy dimenzióburok
veszi körbe, úgy megy, hogy nem is megy. Egyszer itt van, majd ott van. Az isteni
részek kölcsönhatása másolatokat hoz létre, ezek a szeránok, vagy szeráfok. Mindent
tudnak, bármit meg tudnak tenni, ha akarnak. Ez a teremtés folyamata.

Azrael arkangyal vezeti át a habozó lelkeket a túlvilágra.

Spiritizmus és mágia
A szellemek világa régen foglalkoztatja az embereket, így engem is. Van e élet
a halál után? A hinduk mindig is hittek benne, márpedig a Föld egyik legrégebbi
kultúrájáról van szó, lehet benne valami. Nézzük csak meg mit is erről Allen Kardec a
Szellemek könyvében! A tanítások egy részét Szent Ágoston szelleme diktálta, ő már
csak tudja! Szóval, mikor kiáradnak a teremtés folyamatán a lelkek, ezek egyszerűek,
és tudatlanok. Hogy tudjanak, ahhoz testet kell ölteniük a fizikai világban, ami nem
mindig a Föld. Lehet, hogy éppen egy kis szürkeként kezdi életét, de inkább
ásványként, majd növényként folytatja, aztán állat lesz, végül valami emberhez
hasonló. Azért nem írok embert, mert más bolygókon más intelligens lények élhetnek.
Az eredeti hindu tanok is írnak ilyet, de ott a reinkarnációban egy ember a
következő életében kukac, vagy éppen kavics is lehet. Ez hibás felfogás, mert
értelmetlen, hogy egy híres agysebész, vagy operaénekes a következő életét valami
primitív véglényként vegetálja végig! Pazarlás. A Szellemek könyve egyenletes fejlődést ír le, ezt Rudolf Steinernél is megtaláltam. Az egyszerű lélek testet ölt, tanul. Teste
maghal, de újra születik, megint tanul. Ahogy megtanul egyre több dolgot, úgy halad.
Először a képességeit és a tudását fejleszti, de erkölcsileg is fejlődnie kell, mert csak
így juthat magasabb szintre. Van különbség a lélekvándorlás és a reinkarnáció között.
Az előbbi a fejlődés következménye, a másik viszont körben járás, amiről Éles István
beszél. Ha a lélek megreked, folyton ugyanazt a dili-kört futja, mert erre kárhoztatja
magát, beszorul egy szintre. Kétszer ugyanabba a folyóba nem lehet lépni, nem lesz
egymás után a történelemben két római kor, vagy három ipari forradalom, meg 17 ’56.
Ez nem ilyen egyszerű, még Arisztotelész is tévedhet ebben. Én sem leszek egyszer
valamikor újból Miklós Attila, annak mi értelme lenne, nincs benne logika. Ez csak egy
mókuskerék lenne, nem több. Előbb-utóbb minden léleknek el kell érni a tökéletességet, az abszolútumot. Azaz, tiszta szellemmé, ha úgy tetszik, angyallá kell lenni
mindenkinek, hogy a végén egy kis isten lehessen! Megszűnik a test, a fizikai világhoz
való kötődés, nem lesznek szükségletek, nem lesz fáradtság, betegség, halál. Ehhez
viszont nagyon jónak kell lenni, sok jót kell tenni, a békére kell törekedni, elő kell
segíteni a világ haladását. A koronát nem adják ingyen, és nem is mindenki kapja meg
rögtön, sokat kell melózni érte. Leginkább magunkat kell tökéletesíteni erkölcsi
értelemben, hogy galaktikus polgárok lehessünk, ne nyeretlen kétévesek, akiket a
fejlettebb világok lényei lekezelnek, mondván, öcsi, te még kicsi vagy ehhez, atommal
játszol, istennek képzeled magad, közben elpusztítod a természetet, meg a szomszédaidat. Katonásdit játszol, pedig festhetnél, kertészkedhetnél, gitározhatnál, építhetnél
is, de te csak rombolni tudsz, mint egy durcás kölyök. Igazi suttyó!
Régebben sokat foglalkoztam a magyar őstörténettel, olvastam a sok legendát
és regét Árpádról, Attiláról, Nimródról. Meg persze szakkönyveket, László Gyulát.
Badiny Jós Ferencet, Padányi Viktort, Timaru Kast Sándort, Gönczi Tamást, Bíró
Lajost. Meg olyanokat, mint a Tarihi Üngürüsz, az Arvisura, a Tabula Smaragdina.
Remélem, hogy a koszon kívül is ragadt rám még valami. Éveken át jártam a Magyarok
Világszövetségének székházába, szabadegyetemi előadásokra, sokféle nézettel
találkoztam, csak kapkodtam a fejem, mert sokszor egymásnak ellentmondó adatok
jöttek felém. Aztán elkezdtem a közös kapcsolódási pontokat keresni az elméletek
tengerében, és összekombináltam egy értelmes magyarázatot, ami így szól.

Artemisz istennő vigyáz az ökoszisztémára.

Amikor a jelenlegi emberiség kialakult, vagy kialakították mások, akkor voltak már
rasszok, népek, melyek talán más-más égitestről kerülhettek a Földre. Én magam nem
nagyon rajongok azért, hogy mi mind az anunnakik játékszere és szolgái lennénk, mert
nem minden embert ők hozhattak létre, az iráni és egyes turáni fajokat talán igen.
Abban látok rációt, hogy az evolúció túl gyorsan ment végbe, azért nem találják a
hiányzó láncszemet a majom és az ősember között, mert nincs ilyen, az ember nem a
majomból lett, hanem kozmikus űrutazók ivadékai vagyunk, akik itt ragadtunk,
valamilyen kataklizma hatására visszafejlődtünk, vagy Atlantisz és Lemúria lakóinak
utódai, akik túlélték a nagy háborút. Mohenjo Daro még mindig sugárszennyezett
terület, márpedig évezredekkel ezelőtt kinek volt nukleáris fegyvere? Hja, a Védákban
mi is van? Vimána, meg tüzes villám? Majomkirály, meg égi város? És Illés szekere?
Az tán smafu? Gyanús, fölöttébb gyanús! Úgy gondolom, hogy más földönkívüli fajok
egykori telepeiről itt maradtak alkotják az emberiség egy részét, vannak nagy népcsaládok, mint a germán, latin, szláv, arab, mongol, de engem a szkíta érdekelt a
legjobban. Szóval a szkíták sok népnek ősei, a hun, a magyar, az etruszkból lett olasz,
a szarmatából lett lengyel, a kelta ír és skót, a görög, a délről érkezett, ma szlovákként
ismert tót, a bajor, a baszk, tán még egy kicsit az orosz is ebből a nagy népből,
ősnépből szakadt ki önálló nemzetként. És persze az indiánok és japánok is ide
számíthatnak.
Ez a sok rokon nép sokfelé vándorolt, birodalmakat hozott létre, harcolt a
hódítókkal, elbukott és továbbállt a sztyeppék felé. Újabb birodalmakat hozott létre,
majd megint hódítók jöttek, stb. Szép lassan belakták őseink Eurázsiát, nyomokat,
utódokat hagyva mindenütt, kelettől nyugatig, déltől északig. Abban megegyeztek a
szokásaik, hogy táltosok, sámánok voltak a papjaik, tanítóik, orvosaik. Ezek a babiloni
mágusok utódai, Zarathusztra fény-vallásának továbbfejlesztett változatát hirdetők
voltak. Ebbe a körbe jól beleilleszkedett Jézus gnosztikus felfogása is, valamint a
luciferiánusok, bogumilok, ariánusok, katharok és eretnekek ideológiája. Mikor Róma
hatása alatt a katolikus, majd a protestáns egyház lett az uralkodó, akkor tűzzel-vassal
irtották a régi hit apostolait, prófétáit. A boszorkányok a régi mágusok utódai, csak ők
leginkább Diana-Artemisz kultuszát vitték tovább. Természetgyógyászok, jósok, téridő
fizikusok, történetmondók, papok voltak egy személyben. Azt tanították, hogy Istennek
van egy „asszonyi fele” is, aki igazgatja a világ dolgait. Sokféle módon nevezték, de
leginkább a Nagyboldogasszony, a sumer Bau-dug-asan, az Éjkirálynő felel meg neki.
Olyan úrnő, aki tud szigorú is lenni, de szereti a reá bízottakat, mottója: érted haragszom, nem ellened. Igazságos, de határozott, igazi amazon természetű. Ez az idea
már egy megszemélyesítése az Isten női részének, hisz az a rengeteg mitológiai
istennő mind egy-egy oldalát mutatja be. A boszorkányok, fehér mágusok a mai
követői az ősi tanoknak, és azokat hirdetik, céljuk jobbá tenni a világot. Amit a horror
filmekben látunk, az csak rizsa, merő ijesztgetés. De létezik fekete mágia is, vannak
sajnos sátánisták is, akik mindenféle rémes dolgot csinálnak. Egyébként Lucifernek
nincs köze az ördöghöz, ez is az egyház torz eszméje. Aki Fényhozó, az nem lehet
rossz. A szellemtan szerint az ördög nem is létezik, mert nincs gonosz lélek, csak
tudatlan, azért csinál rosszat, mert nem tudja, hogy azt nem szabad.

Az Éjkirálynő gyermekei is vagyunk.

Az én atyám házában nagyon sok hajlék van.
Ismerjük ezt a mondást a Bibliából, de mit is jelent valójában? Azt, hogy nem mi
vagyunk a világ egyetlen intelligens lényei, hanem még nagyon sokan nyüzsögnek itt
körülöttünk. Ezt bizonyítja az a sok negyedik típusú találkozás, az ufó-észlelések, a
kontaktok beszámolói. Jó lenne lecsalogatni őket valahogy, vannak erre bevett
módszerek, még jelek is, de a Grell Bencével folytatott beszélgetésből is az jött ki,
hogy nem kell felrajzolni semmit, mert az ember maga a jel. „Én vagyok a jel, mit érteni
kell, hidd el, számíthatsz rám. Én vagyok a jel, nem hagylak el, gyere, fedezz fel!” Jó
kis nóta, nem? Írtam már eddig is a lapban nagyon sokféle földönkívüli fajról, szellemi
entitásokról is, ez szerintem így van, bár lehet, hogy majd bővül a lista. És lesz, ami
nem állja majd meg a helyét az új tudás fényében. Azért van itt pár dolog, amit még
megosztanék. A szellemek világából valók ezek a közlemények, arról, hogy van élet
máshol is. Ezt már Newton és Giordano Bruno is tudta. Na meg Swedenborg.
Pallasz Athéné:
„Az egész univerzum lélegzik. Visszhangozzák (a csillagok) az élet rezdüléseit, nincs
olyan hely, ahol ne létezne élet – mert a létezés az energiák örök érvényű
mintázatához tartozik, s mert az energiák kivétel nélkül mindenütt fellelhetők.”
Apollón:
„A létező összes dimenzióban létezem, tehát bármelyik szinten elérhető vagyok, s
válaszolok hívásodra”
Maeve:
„Én uralkodom a tündérek elbűvölő birodalmában, mert a tündérek nem csak a
mesékben léteznek, hanem Isten tervének kivitelezői is.”
Szent Mihály:
„Csak a ti galaxisotokban több mint 650 millió bolygó létezik, amin van élet. Azok a
magasabb szintű lények, akik réges-régen eljöttek és megalkották a civilizációt a
földön, az égi dimenzió magasabb világából jöttek, és ők azok a lények, akikre ma azt
mondjátok, >idegenek<.”
Jézus:
„Nálatok fejlettebb lények mindig is figyelemmel kísérték a ti életeteket, folyamatosan
ellenőrizték az emberiség cselekedeteit, különösen azokat, amelyek a fegyverkezésre
és a saját környezetetek elpusztítására irányultak. Több ezer éve vannak körülöttetek
ilyen őrök, annak ellenére, hogy nem vettétek észre őket.”
A fenti kis idézetek Dr. Doreen Virtue és Virginia Essene műveiből valók, ők maguk
csatornázottan kapták a magasabb világok szellemi lényeitől. Ezek is megerősítik azt
a tényt, hogy nem vagyunk egyedül.

Ízisz a Boldogasszony egyik leánya, az ő áldásával tesz bármit.

Omniverzum – avagy bevezetés az exopolitikába
Jelen írásom azt szolgálja, hogy képet kaphassunk a minket körülvevő kozmikus civilizációkról, hogy elhelyezhessük őket térben és időben. Azokról a civilizációkról
van szó, akiknek még a létezését is igyekeznek letagadni, mert ez sértené több
nagyhatalom és a globális elit érdekét. Ezek szeretnék fenntartani a jelenlegi status
quot, miszerint az elit élvezi és birtokolja a Föld erőforrásainak, javainak 80%-át,
miközben sok milliárd ember nyomorog, tengődik az éhhalál szélén. A bolygó
végzetesen túlnépesedett, a „Harmadik Alternatíva” nem jött be, a HAARP és a
Chemtrail, meg az Ebola és az Iszlám Állam viszont teszi a dolgát! A múltat végképp
eltörölni, rabszolgahad, indulj velünk! De ez mind csak a felszín, a politikusok és
nagyszájú népvezérek csak bábok a sakktáblán, a figurákat a sötétből irányítják. Ezt
célozza a fogyasztói társadalom, az elvallástalanodás, a liberalizmus, a tengernyi
szubkultúra, a népek közti feszültség keltés, a soviniszta nacionalizmus. Ez mind a
világ-elit célja. Nem kell alien-invázió, az ember is elég kártékony tud lenni.
Ezért is kell az emberiséget tudatlanságban tartani, bolondot csinálni azokból,
akik az UFO jelenséget, a spiritualizmust, a szabadenergiát, a természetgyógyászatot
kutatják, gyakorolják. Ezért kell nevetség tárgyává tenni a médiumokat, kontaktákat,
fénymunkásokat, a felemelkedés hírnökeit. Pedig az emberiség számára csak az az
egyetlen kiút a sötét veremből. A felemelkedés. Ennek első lépcsője a tudás
megszerzése, ezt pedig csak szakavatott kézből szabad megtenni, mert ma sokan
akarnak hasznot húzni az ezoterikus üzletből. Vannak önjelölt táltosok, távgyógyító,
aki pénzenergiát küld, csak éppen emelt díjas számon hívható. Szerepelni vágyó,
megfakult nimbuszú rock-sztár, aki a gabonakör közepére áll. Szóval nagyon résen
kell lenni, mert sokan vannak a rosszak. És a magyar tudományos élet szégyene, mind
a fizikusoké, mind a csillagászoké, mind pedig a politikusoké és az egyházaké is, hogy
még mindig nem lehet nyílt társadalmi vitát kezdeményezni az ügyről. De mit is várunk
egy olyan társadalomtól, amely már mentes minden szakralitástól, megtagadta őseit,
Nimródot, Attilát, lassan már Árpádot is. Még egységes őstörténeti irányzat sincs, ez
is pótolni való, a kutatókat sem sikerült egy platformra hozni, a finnugoristák meg jól
elvannak nagy pénzekért. Mit akarunk egy olyan nemzedéktől, amelyik csak a
valóságshow-k szereplőit ismeri, az Árpád-házi uralkodókat viszont nem? Árpád népe
helyett itt Kádár népe lakik régóta. Van olyan is, akinek a Szent Korona csak egy lyukas
bili! Sajnos az ún. jobboldal sem jobb, pár begőzölt kopasz futballhuligán teli torokból
üvölti a Székely himnuszt, majd felgyújtja a metrószerelvényt, mert kikapott a csapata.
Amerikában és Oroszországban legalább nyilvánosságra hozták az ufó-aktákat, még
ha eléggé kabaréba illő módon is. A hazai politikusok még az ufó szót sem értik, nem
foglalkoznak „sci-fivel”. Inkább még három stadion kell, de attól Ózdon még nem lesz
kohó, Salgótarjánban nem lesz bánya, a makói hagyma meg Kínából jön.
Ideje volna már ezzel a témával végre komolyabban foglalkozni, mert le
vagyunk maradva. Föl kellene állítani egy exopolitikai kutatóintézetet, hogy ne érjen
felkészületlenül, majd ha egyszer itt lesznek. Az orosz egyetemeken az ufológiát már
oktatják, hozzá teszem, hogy a természetgyógyászatot is. Először is meg kellene
szabadulni a sarlatánoktól, akik a valódi ufókutatók hitelét rontják. Azután az egész
kutatást spirituális alapokra kell helyezni, mert ez materiális oldalról nem járható.

Ezután össze kell hangolni a régészetet, a paleoasztronautikát, az ufológiát és az
őstörténet kutatást. Majd az egész vallási rendszerünket kell megváltoztatni, mert csak
úgy lehetünk újra Mária Országa, ha elfogadjuk a kozmikus testvéreinket, nem zárjuk
be a kapukat az Égiek előtt. De mindenekelőtt a Kárpátok népeinek le kellene ülni egy
asztalhoz, és eldönteni, merre is haladjon tovább a vonat. A jelenlegi politikai
kurzusban nem látom szavatolva ennek sikerét. Az idő sürget, nincs vesztegetni való
idő. Az öreg ufósok a kihalás szélén állnak, a fiatalok már itt állnak készen, de nehéz
a helyzetük. A hőskor romantikája már elmúlt, a kormányoktól nem várhatunk
segítséget, a sok megélhetési sámán akadályoz. Legfontosabb a tisztánlátás, ehhez
viszont tudni kell eligazodni a tények és az álinformációk rengetegében. Az
Ufószövetség és tagszervezetei működnek, de nincs állami elismerés. És nincs egy
olyan kézikönyv, ami az összes paranormális jelenséget is taglalná és rendszerbe
foglalná. Egy tankönyv kellene, amiből az exopolitika tudománya oktatható lenne.
Talán még a Seres Gábor (James Harris)-féle Exopédia a legjobb. Ugyanakkor itt is
azt tapasztalom, hogy az egyes részterületek között nincs párbeszéd. A
csillagnemzetségek történetét kutatók nem járnak ufós rendezvényekre, és az ufológusok sem ismerik a lélekcsaládokat. Ez nagy hiba. Sok még a tennivaló, az idő
pedig fogy, itt vannak a „végső idők”, a Nyirkai jóslat több pontja is bevált eddig, nem
kéne megvárni, mire itt lesz a „macskajaj”!
Talán még kapunk egy kis esélyt arra, hogy ez kis ország fönnmaradhasson,
legalább 1000 évig. Ehhez viszont kiművelt koponyák kellenek, akik nem csak az
okostelefonjukat tudják nyomkodni, hanem értik is a világegyetemet. Fontos, hogy a
most felnövő generáció tisztában legyen a magyarság eredetével, küldetésével,
eredendő sorskódjával, és ne üljön fel minden átlátszó dumának, hogy az a madár
valóban felröppenhessen, ahogyan Pio atya jövendölte. Ehhez az is kell, hogy a
szekértáborok egységes kocsikaravánná alakuljanak, amely egy irányba tart. A turáni
átokkal le kell végre számolni, egységbe kell szerveződni, nincs más út, és ez áll a
magyar őstörténet és a kozmikus történelem, az ufók és földönkívüli társadalmak
kutatására is. Talán ha megértjük az idegen kultúrák működését, gyógyírt lelhetünk
bajainkra, talán függetleníteni tudjuk majd magunkat a fosszilis energiahordozóktól, a
mamutméretű trösztöktől, nem kell többé őserdőket irtani, nem lesz nyomor, átlátható
politikai és gazdasági rend jön, melynek eredménye a jólét, az egészség, gazdagság,
tudás, erős hit, és nem csak egy kiválasztott szűk elit részére. Talán lesz még pár
lakható bolygó, ahová a túlnépesedett Föld felduzzadt embertömegei mehetnek majd,
hogy a galaktikus mesterek útmutatásával új társadalmakat építsenek fel.

1. Ismert földönkívüli fajok jellemzése
Mint ismeretes, a bolygónkat látogató idegen civilizációk több csoportba
sorolhatók. Lehet csoportosítani a biológiai felépítés, a fejlettségi fok, a látogatás
szándéka, vagy származási hely szerint. Megpróbáltam összeszedni őket egy
táblázatba, de ehhez célszerű egy kis magyarázatot is fűzni. Testfelépítés szerint
beszélünk szürkékről, ide tartoznak a Zéták, az Izariak, a DOW-ok, a chitaurik.
Lehetnek alacsony vagy magas felépítésűek, nagy hatást gyakorolnak az emberiség
életére, kutató, kísérletező jellegűek, saját genomjukat akarják kombinálni az
emberével, hogy az így létrehozott szuperfaj segítségével túl tudjanak élni. Egyesek
felélnek mindent, saját világaikat tönkretették, így mindig vándorolnak új helyeket

keresve. Kalózok. Mások, a többségük békés szándékú lehet.

Tipikus kicsi szürke a Zeta Reticuliról
A másik nagy hatású, de rejtőzködő életet élő fajta a hüllő jellegű, lehet
kígyószerű, gyíkszerű, sárkány, vagy molyember. Részt vesznek több magas szintű
kormányprogramban, mely a Föld gyarmatosítását tűzte ki célul. A szürkéket gyakran
használják szolgaként. Több intergalaktikus szervezetük is van, pl. a Testület, Egyesült
Fajok, ill. az egészet koordináló Drakóniai Birodalom, melyet a sárkányok vezetnek,
ők az abszolút uralkodók. Magasak, erősek, intelligensek és nagyon félelmetesek.
Az óriásokhoz tartoznak az Annunakik, génmódosítással ők hozták létre az
embert a legendák szerint. Lakóhelyük a Nibiru, egy mesterséges égitest, mely
ellipszis pályán keringve 3600 évenként megközelíti a naprendszerünket,
tevékenységük ilyenkor fokozódik, vannak földi rezidenseik, mindenütt a hatalomban.
Sok negatív szóbeszéd kering róluk, de még senki sem látott egyet sem közelről.
Leginkább Alex Collier, és a hozzá hasonló ún. kiszivárogtatók terjesztik ezt a nézetet.
Collier leginkább csak pénzt gyűjtöget, és elméleteket gyárt, de lehet igaza néha neki
is. Én nem vagyok annak a híve, hogy minden gyíkember gonosz lenne, olyanok, mint
az embei társadalom, vannak benne jók, és akadnak szemétládák.
Ezek mellett létezik egy a Földön őshonos gyíkfaj, a lacertidák, mélyen a föld
alatt élnek, kerülik az embert, de néha beleszólnak a dolgok menetébe, és nem mindig
pozitívan.
Érdemes elolvasni a Lacerta-interjút, ebből képet kaphatunk arra vonatkozólag,
hogy milyennek látják az emberiséget a reptoidok. Szerintük csak nyüzsgő hangyák
vagyunk, ész és értelem nélkül kapkodunk, gyűjtögetünk felesleges dolgokat, amiket
a végén úgy is kidobunk. Tehát nem vagyunk túl értékes faj a számukra, sőt, inkább
zavaró tényező, amitől minél előbb meg kell szabadulni. Mivel pszichikai képességeik
fejlettek, képesek emberi alakban megjelenni, persze ez csak hipnotikus kép, amit
agyunkba vetítenek. Az emberi elme roppant befolyásolható ilyen téren, amit ki is
használnak rendesen. Ne csodálkozzunk azon, hogy ott vannak a politikában, az üzleti
életben és a hadseregek vezérkarában. Ez egy hipotézis, nem bizonyított.

Egy gyíkember, a kozmikus hódítók egyike

Ilyen sárkányok élnek a Thuban és az Aikeladion világaiban, vannak köztük gonoszak
és jó szándékúak is. Rendkívül színes egyéniségek, sokban hasonlóak hozzánk.
Elég sokan vannak a humanoid típusúak, tehát azok, akik teljesen emberiek,
ezért jól el tudnak vegyülni társadalmunkban, fel sem tűnnek nagyon. Bár vannak
bizonyos rasszjegyek, szem, hosszúkás fül, egzotikus arcforma, de nem számottevő
a különbség köztük és köztünk. Saját magukat galaktikus embereknek nevezik, minket
óvodásként kezelnek, olyan gyerekként, aki olyan veszélyes játékszerekkel játszik,
mint a hidrogénbomba, vagy a vírusok, a kapitalizmus és a terror. Ezért nem szeretnék,
ha az ember egyhamar az űrbe merészkedne, mert nem lenne jó, ha exportálnánk
veszélyes gondolatainkat. Vajon melyik jóravaló Szíriusz-lakó akarna a szomszédjába

tálibokat, vagy banknegyedet, részeg punkokat?
A fejlett társadalmak nem használnak pénzt, cserealapon kereskednek, nincs
náluk bűnözés, mert magas erkölcsi alapokon állnak, Istenhívők, de nem úgy, ahogy
az ember. Nincsenek egyházak, mindenki számára nyílvánvaló a teremtés csodája,
élő a kapcsolat a magasabb dimenziók angyali lényeivel. Tisztelik az élet minden
formáját, ezért vegetáriánusok, sokat sportolnak, van náluk is foci és pingpong, de két
ütővel játsszák. Motorsportokat is űznek. Kultúrájuk színes, náluk mindenki művész és
tudós, rajzolnak, zenélnek, van mozi és színház, szeretik az operát és a jazzt, van
náluk is a rockzenéhez hasonló, de nem olyan agresszív, mint a földi metálok, inkább
elektronikus, de tudnak gitározni is.
Többféle haj és bőrszín fordul elő náluk is, lehetnek északi, mediterrán,
kaukázusi, vagy negroid jellegűek. Világaik jellemzően 5. és 6. dimenzióbeli, de van jó
pár 3. dimenziós is, mint a miénk. Magas testfelépítésűek, nagyon szép emberekként
írják le őket a szemtanúk. Nincsenek betegségek sem náluk, akár ezer évig is
élhetnek. Léteznek hat méteres óriások is. Többnyire tagjai a Galaktikus
Szövetségnek, vagy az Androméda Tanácsnak, az Orioni Birodalomnak. Igen intenzív
kapcsolatot ápolnak más világokkal is, de az emberiséget még éretlennek tartják a
galaktukus nemzetek sorába való lépéshez. A galaktikus tanácsban Szűz Mária
foglalkozik a földi ügyekkel.

Fényemberek a Plejádokból, a legtisztább minőséget képviselik, ők az etalonok
Van egy kategória, ahová a félhumán fajok kerülnek, ezek egyfajta hibridek.
Félig emberi, félig valami más. Ide tartoznak a Largák, akik kicsit olyan ló, vagy
szamárszerű fejformával rendelkeznek, de vannak Lant-beli macskaemberek is. A
piszkoidok messziről hasonlítanak a szürkékre, de halszerűek. Ilyen volt a legendás
Oannész, az emberiség egyik nagy tanítója. A legenda szerint a tengerből jött fel, oda
meg az „égből pottyant”.

A legmagasabb minőséget a fénylények képviselik, ők az angyalok,
arkangyalok, fejedelmek, mesterek, kerubok, szeráfok, uralmak, erények és
csillaglények, valamint maga a teremtő Isten és Istennő (mert, hogy ketten vannak).
Magas tudatossággal kell annak rendelkeznie, és nem lehetnek negatív gondolatai,
aki kapcsolatot szeretne velük. De a személyes őrangyalunk mindig készen áll, ők az
üzenetek közvetítői, és terelgetnek minket a helyes úton. Igen komolyan hierarchikus
a szervezettség, mindenkinek meg van a maga feladata. Több csillagnemzettség
munkáját kell koordinálni. A csillagnemzetségek között vannak szárnyas oroszlánok,
kígyók, sárkányok, pegazusok és egyszarvúak, macskák, pókok, emberek, medvék,
delfinek, madarak, angyalok. A pókok azért érdekesek, mert ők irányítják a
reinkarnációs ciklusokat, felügyelnek a rendre, minden informatikai fejlesztés tőlük
ered. Niomé a királynőjük, az ő segítségét kell kérni a rossz energiák és az ártó
szellemek távoltartása érdekében. A szellemi világ lényei mindig segítenek, ha nem
vesszük észre, az a mi hibánk, de sohasem késő tanulni, van rengeteg életünk, előbbutóbb levizsgázunk. Ebbe a régióba tartoznak még a tündérek, elementálok, gnómok,
manók, ezek is más világok küldöttei. És kérdezhetnénk, hová lettek a régi istenek?
Sehová, maradtak a helyükön, a szentek sorában, ma is igen aktívak.
A kapcsolattartáshoz leginkább a meditatív, telepatikus út vezet, mivelhogy az
E. T.-k nem rádióznak, ilyen őskori dolgaik már nincsenek, náluk a telepátia a fő
kommunikációs eszköz, de vokálisan is meg tudnak nyilvánulni, van egy galaktikus
nyelv, amit mindenki ismer. Mivel olvassák a gondolatot, az űrben nincsenek titkok, így
bűnözés se nagyon (eltekintve a Sátán bandájától, ők tesznek az egészre). A
kapcsolatfelvételt lehet egyénileg is kezdeményezni, akár az őrangyalok útján, akár
egy médium vezetésével, de a meditáció elsajátítható bárki által, de tiszta fej kell
hozzá. Az égi mesterek gyakran üzennek nekünk egy-egy médiumon keresztül, akár
maga Ashtar parancsnok, akár Juventus mester, Lord Sananda, Salusa, Kuthumi,
Amarende királynő, vagy maga Szűz Mária jelentkezik a leggyakrabban útmutatásaival
(meg még sokan mások).

Ilyennek képzeljük őket, de bármilyen formában megjelenhetnek (Mihály arkangyal)

A plejádiak hasonlóak, mint ez a nő, erről árulkodnak a szemei, melyek többszínűek.
Fiatalnak látszik, de akár 300 éves is lehet. A szíriusziak, rigeliek, procioniak,
andromédaiak is ilyenek. Ők a mi mestereink. A képen látható nő csak modell.

Ezt a képet az Apollo 20-as program űrhajósai készítették, a Holdon talált óriás űrhajó
pilóta-kabinjában. Csak földönkívüli Mona Lisának nevezték az E.T. pilótanő tetemét.

Részlet az 19977-es angliai E.T. tévé adásból. Az elmosódott képen Ashtar
parancsnok szól az emberiséghez a szeretetről és az igazságról.

Fajok
Antaresziek
Erraiak
Turuliak
Eisaiak
Largák
Metaria-beliek
Altimariak
Marslakók
Vénusziak
Szaturnusziak
Argonaiak
Arkturusziak
Koldasiak
Thelosziak
Metonlakók
Childora 2-beliek
Altiraiak
Lant-beliek
Aikeladeoniak
Ajacit-beliek
Inuák
Bethelgeuse-beliek
Vegaiak
Isha-beliek
Procyoniak
Alnitakiak
Mintakaiak
Szantíniaiak
Biavehiek
Regulusziak
Ummiták
Lacertidák
Tau Cetiek
Szantániaiak
Zenatae lakók
Alabramiak
Axthandaniak
Tuthaniak
Tora-beliek
Thétis lakók
Thaia lakók
Denebiek
Niptóniaiak
Stágaiak
Norok

Csillagrendszer
Skorpió
Plejádok
Szíriusz A
Plejádok
Eridanus
Plejádok
Kígyótartó
Naprendszerünk
Naprendszerünk
Naprendszerünk
?
Ökörhajcsár
Másik dimenzió
Föld
Alfa Kentauri
Alfa Kentauri
Sas
Lant
Kemence
Hyádok
Orion
Orion
Lant
Szíriusz A
Kis kutya
Orion
Orion
Alfa Kentauri
Bika
Oroszlán
Szűz
Föld
Cet
Szíriusz A
Androméda
Androméda
Androméda
Egyszarvú
Egyszarvú
Egyszarvú
Egyszarvú
Hattyú
?
?
Vénusz, Naprendszerünk

Típus
Humán, angyal
Humán
Humán
Humán
Félhumán (lószerűek)
Humán
Félhumán
Vegyes
Humán, Angyal
Humán
Humán
Humán
Humán
Humán
Humán
Humán
Humán
Humán, Félhumán, Óriások
Sárkánygyíkok
Több féle
Humán, Gyíkféle
Angyal
Humán
Humán
Humán
Kétéltűek
Humán
Humán
Rovar
?
Humán
Gyíkféle
Humán
Humán
Humán
Humán
Humán
Humán
Humán
Humán
Humán
Vegyes
Humán
Humán
Humán

Dorianok
Janosiak
Ataienek
?
Thubaniak
Zéták
Nekromonok
Annunakik
Depanoidok
Altairiak
Északi-Rigeliek
DOW-ok
Izariak
Chitaurik
Capellai hüllők
Kígyómberek
Alcyoniak
Aldebaraniak
Amalhuluk-Strat
Maite
Mazarek
Amarno

?
?
?
Cassiopeia
Sárkány
Zeta Reticuli 1 és 2
Cassiopeia
Nibiru bolygó ?
?
Sas
Orion
mindenütt
Ökörhajcsár
Alfa Kentauri
Capella
?
Bika
Bika
?
Megopei
Zsiráf
Rák

Humán
Humán
Rovar
Rovar
Sárkánygyíkok
Rovar
Félhumán
Gyíkféle
Rovar
Rovar, Gyíkféle
Humán
Rovar
Rovar
Rovar
Gyíkféle
Gyíkféle
Hmán
Humán
Gyíkféle
Rovar
Gyíkféle
Félhumán

Az ismert szürkék kissé rovarszerűek, vagy ízeltlábúak csoportjába tartozhatnak.

2. Új megvilágításban a „szürkék”
A leginkább ismert földönkívüli fajról sok adat kering, sokan sokféleképpen írják
le őket, sok a városi legenda. Egyesek szerint ezek egyfajta biorobotok, ezt a feltevést
arra alapozzák, hogy ezek a lények nem mutatnak ki érzelmeket. És azt sem lehet
megállapítani, hogy milyen neműek, ugyanis nem látszik rajtuk semmilyen szaporítószerv. Mások szerint ezek valami hüllőfélék, megint mások elfajzott humanoidoknak
gondolják őket. Szó is esik az Apex bolygó katasztrófájáról, meg mindenféle
génmódosításról, kísérletezésekről. Az viszont tény, hogy a háborúknak köze van e faj
színrelépéséhez. A Földön a II. világháború után jelentek meg nagy számban a repülő
korongok az égen, leginkább az USA és a SZU felett. Az 1947-es roswelli incidensnél
is ezek a szürkéknek nevezett lények kerültek elő, egyet el is fogtak, telepatikusan
sikerült vele kommunikálni. 1954-ben az amerikai kormány megállapodott az
idegenekkel, hogy fejlett technológiát adnak át, cserébe embereket rabolhatnak el
kísérleti célból. A roswelli ufót egyébként egy másik földönkívüli faj, az arkturusziak
egyik naszádja lőtte le. Egyébként a Magyar Honvédség 1996-ban fogott el egy
csészealjat egy szürkével, a masinát a pilótával együtt zár alá vették, a Verem-nek
nevezett titkos bázisra vitték, további sorsa ismeretlen. Olyan hír is felröppent, hogy a
KFKI mérnökei elkezdték a magyar ufó kifejlesztését, de ez szerintem kacsa.
A Salla-jelentésből is tudjuk, hogy a szürkékből is többféle van, léteznek ezek a
kicsi robotszerűek, és vannak magas felépítésűek, ők a diplomaták és a főnökök. A

kicsik többnyire 120-150 cm magasak, nagy fejükön fekete szemekkel. Mint egy nagy
hangya, olyan az alakjuk. A nagyok 180-210 cm magasak, kicsit arányosabbak, de az
ő fejük is nagy. Végtagjaik hosszúak, ujjaik karmosak. Állítólag állva alszanak, valami
zselészerű anyagot esznek, néha elkapnak egy-egy tehenet, olyan szakszerűen
feldolgozzák, hogy azt egy kóser hentes sem csinálhatná jobban. Számukra az
individualizmus értelmezhetetlen, teljesen egyfajta kaptár-tudatban léteznek, ahol az
egyén szabadsága erősen korlátozott. Akár az észak-koreai kommunista rendszer. A
világukban nincs humor, nincs művészeti tevékenység, nincs formatervezés. Sem
szórakozás, sem hit, sem szerelem. Érzelmileg teljesen üresek, tisztán technokraták,
az ember számukra hasznos idióta. Céljuk egy hibrid lény megalkotása, mely képes
szaporodni, rendesen táplálkozni, vannak érzelmei, arányos a teste, de örökli az ő
szuper agyukat és pszichikus képességeiket. Tehát cél a túlélés, ezért viszont
semmisem drága. Ezt a célt szolgálják a magzatrablások és az eltérítések. A szuper
hibrid már kész, csak be kell telepíteni, hogy ezek legyenek a helytartók. De tudják,
idejük lassan lejár, mert a Galaktikus Föderáció ultimátumot adott nekik, minden ilyen
tevékenységet be kell fejezniük, és sipirc, mert jön a dá-dá. De ez nem nagyon zavarja
őket és piszkos üzelmeiket azóta is folytatják az emberiség kárára. Nem csak
fizikálisan molesztálják áldozataikat, hanem érzelmi terrort is bevetnek, horrorképeket
vagy felfokozott szexuális vágyat, deviáns viselkedési mintákat, terrorista és
erőszakos hajlamot, és „ferde hajlamot” is tudnak az elmébe sugározni. Nem ritkán
egy-egy éjszakai látogatáskor mikrochipet raknak a célszemélybe, így az mindig
követhetővé válik, esetleg irányítható is. Leginkább a médiába épülnek be, onnan is
manipulálják az embert a televízión és interneten keresztül. Eddig semmi olyat nem
mondtam,
ami
ne
lenne
már
köztudott.

Éppen rabosítják a kicsikét az amcsik.
A zéták a Zeta Reticuli 1 és 2 csillagok bolygóiról érkeznek hozzánk, átlagos
magasságuk 105-120 cm közötti. Karjaik hosszúak, koponyájuk nagy, hatalmas fekete
szemük a rovarokéra emlékeztet. Eredeti hazájuk a Lant csillagképben lévő egykori

Apex bolygó volt, de egy nukleáris háború elpusztította a bolygó felszínét, a túlélők a
földalatti barlangokban fejlődtek tovább. Kizárólag klónozással szaporodnak, teljesen
érzelemmentesek. Amolyan zsoldos szerepet töltenek be, a magas szürkék irányítják
őket. Más vélemény szerint az Apex a galaxisunk központi napja. Kész káosz!
Az orioni szürkék 180-270 cm magasak, többnyire a Bethelgeuse bolygóiról
jönnek. Ők vették fel először a kapcsolatot az amerikai kormánnyal, az új-mexikói
Holloman légi bázison szálltak le. 1954-ben megállapodtak az amerikai kormánnyal
arról, hogy szabadon végeznek kísérleteket, cserébe viszont bizonyos technológiákat
átadnak, de ez nem mindig teljesül.
Az essassani faj egy másik párhuzamos univerzumból származik, 150 cm
magasak. Egy hibrid fajról van szó, mely az orioni szürkék és az ember genetikai
kombinációján alapszik. A nőnemű essassanik haja fehér, a hímneműek kopaszok.
Egy magasabb dimenzió követei, feltételezhetően békés szándékú faj.
A legrejtélyesebb a K csoportnak nevezett társaság, ez a Kondrashkinek
rövidített elnevezése. Több magas szintű kormányprogramban is részt vesznek, mint
a Szivárvány Projekt. Kopaszok, bőrük halvány, szinte emberszerűek. Parókát is
hordanak. Feltételezhetően tagjai a Galaktikus Konföderációnak is.
A DOW-ok eredetileg a Zeta Reticuli 2-ről származnak, egy felfedező útra
indultak, de a reptiliánok fogságába kerültek. A hüllők genetikailag módosították őket,
így a szolgáikká váltak. Egyetlen létcéljuk a túlélés, de ez bármi áron. A meghódítani
kívánt világokban hivalkodóan mutatják meg magukat, erőszakmentesen akarják az
alsóbb rendű fajok felett azuralmat megszerezni, ha ez sikerült, akkor odahívják a hüllő
vezetőiket. A DOW-ok annyira behódoltak a reptoidoknak, hogy másképp már nem is
tudnak gondolkodni, a parancsokat gépiesen hajtják végre. A zéta rokonaik is
kiközösítették őket, akkor sem fogadnák őket vissza, ha fel tudnának szabadulni az
elnyomás alól.
Az új érdekes dolog viszont most jön! Az igazságra Dr Czeizel Beatrix és Greskó
Anikó médiumok jöttek rá, miután elkezdték vizsgálni a csillagnemzetségek történetét
és elkezdték a galaxisunk krónikáját feltárni. Mikor az Ízeltlábúak Csillagnemzetségét
írták le, akkor kapták az üzenetet „odaátról” ezen lények eredetéről. Ennek a lélekcsaládnak Niomé a királynője, a hatalmas Pókasszony. A meditációk során ezüstös
ködből, mint hatalmas fekete pók jön elő, akkora, mint egy panelház. (Én is próbáltam
őt megidézni, nekem nem jött össze, valami blokkolja az aurámat, talán kis „asztrálcsótányok”.) „A legelső közelítésünkben megértettük az Ízeltlábúak Nemzetségéről,
tudva és elfogadva, hogy a Teremtő nézőpontjából ugyanolyan fényminőséget és
tiszta esszenciát képvisel ez a csillagközösség is, mint a többi Lélekcsalád, és hogy
ők a Teremtés folyamatának ellenőrzői. Ők azok, akik felügyelik, szemmel tartják és
megfigyelik, hogy a galaxis különböző pontjain útjára indított teremtő folyamatok
hogyan működnek, hogyan bomlanak ki és haladnak a maguk teljessége felé, és erről
visszajelzéseket adnak a forrásnak.” Őpóksága elmondta, hogy ezek a szürkék
elfajzott ízeltlábúak, az indiánok hangyaembereknek nevezték őket. Eredetileg minden
ilyen lény a galaxis ellenőre volt, az volt a dolguk, hogy a létezők lelkeinek életfilmjeit
rögzítsék, az adatokat pedig továbbítsák az Elohim Tanács, vagy akár maga az Isten
és Istennő felé. Ám a II. galaktikus háború során, mikor a bukott angyalok és lázadó

sárkányok véréből létrejött maga a Sátán, akkor a kígyólények, vagyis az annunakik is
melléjük álltak, és ezt támogatták meg a sorsuk ellen lázadó rovarlények is, vagyis a
szürkék. „Belőlük született a kémek hálózata, sőt a besúgók, a beépített emberek, az
informátorok és a titkos ügynökök hálózata. Illetve azok a félelmet keltő ellenőrző
szervek, amelyek a hatalmi elit érdekeit védik, akár a polgári élet, akár a háborús
helyzet színterén.”
Az ízeltlábúak hazája a Nagy Magellán köd, itt vannak olyan csillagok, melyek
anyagát bányászva készítik el azt a fonalat, amiből Niomé megszövi a kozmikus hálót,
amin az üzenetek futnak. Csillagnyelven Niome Sultano Akashi, vagyis „az Élet
krónikáinak szövői és fenntartói” a nevük. A Pókkirálynő állandóan dolgozik, ehhez sok
energiára van szüksége. Testét a hím pókok és más rovarlények testével táplálja,
egyszerűen felfalja őket, a lelkük viszont újraszületik ismét ízeltlábú formában, és
minden megy tovább. Ez ellen a sors ellen tiltakoztak a bukottak, és inkább az ördögök
mellé álltak. Az információkat kiszolgáltatták a gonoszoknak, ezért remélnek
előnyöket. „Mindenesetre világossá vált előttünk, hogy ebben a mélységesen
felháborító és visszataszító visszaélésben bizonyos, magukat a sötétségnek adó
ízeltlábú lények kihasználták azt a helyzetet, hogy a Létköz Bírái előtt, a Tükörteremben az embereknek meg kellett vallaniuk az életükben elkövetett hibákat és
bűnöket. Majd ezzel a nagyon személyes és maximális diszkréciót igénylő
információval visszaélve, azt sokszorosan felerősítve kapcsolták a tudatához a
következő életében, s így az adott ember képtelen kiszabadulni a bűneiből.”

A Führer és az idegenek. A nácik nemcsak a nordikus fajjal álltak kapcsolatban, hanem
a „poloskákkal” is. Ez a kép igazi, vagy hamis?
Ám ekkor a pókok kiátkozták valamennyit, és Isten színe előtt szentül megfogadták, hogy valamennyi renegátot kíméletlenül kiirtják, vadásznak is rájuk folyton. A

szürkék megtagadták karmájukat, megtagadták Istent, erre nincs mentség, a
póktörvény szellemében pusztulniuk kell. „Hirtelen megértettük, hogy a Pókok
Csillagközösségén belül egy bizonyos hímekből álló csoport élt át egy nagyon hasonló
valóságot, és ez okozta a lázadását, illetve ez okozta azt, hogy úgy akart az Isten elleni
lázadásban, sőt a nőstény, a királynő elleni lázadásban, illetve akár a szexualitása
elleni lázadásban hatalomra szert tenni, hogy kilépett a sorsából, a vállalt feladatából
és ellopta, majd pedig kiszolgáltatta az élet könyvét.” A sorsukat vesztettek új uraiktól
vártak maguknak jobb sorsot, ám rá kellet jönniük, hogy csak kihasználják őket. Csak
addig értékesek, amíg a tudásuk hasznosítható, a hüllők teljesen hidegvérrel ölik meg
a már haszontalan szürkéket. Így ezek az átkozottak folyton vándorolnak, szinte
mindenütt ott vannak, de sehol nincs hazájuk, mert ahol lenne, oda már nem mehetnek
vissza, másutt meg nem kellenek. Leginkább az asztrális síkon tanyáznak, a 3. és 4.
dimenziók határán, innen bújnak elő. Leginkább a „ha megdöglött a tehenem, dögöljön
meg a szomszédé is” filozófia mozgatja szándékukat, sértettségükből fakad
rosszindulatuk. Ha ők átkozottak, legyen más is az. Eszközeik tisztán műszaki
jellegűek, leginkább híradástechnikai és hírszerzési berendezéseket fejlesztenek,
ezzel csatlakoznak rá a kozmikus „pókhálóra” és lopják az adatokat. Ezekkel alaposan
visszaélnek, eladják a sátáni seregeknek. Mielőtt a reptoidok lerohannak egy világot,
előtte a szürkéket küldik oda körbeszaglászni. Ezt megteszik, de a saját szakállukra is
kémkednek, ugyanis tartanak a hüllőktől, akik bármikor lecsaphatják őket is, ezért
igyekeznek a tervet túlteljesíteni, de hüllő főnökeik gyenge pontjait is kutatják, hogy
zsarolni tudják majd őket, ha szorul a hurok.

Eisenhower elnök a hivatalában fogadta a szürkék egyik követét. Megállapodtak arról,
hogy Amerika a földönkívüli technikával a világ ura lesz, cserébe az idegenek
embereket téríthetnek el az Egyesült Államok területén. A legelső ismert eset a Hill
házaspárral történt 1961-ben, Kanadában, az országúton.

„Ugyanakkor a „Pókasszony”, vagyis a méltóságos és hatalmas Pókkirálynő
őrizte a krónikákat, az Élet Könyvét, és őrizte a Sorsot azzal, hogy ő szőtte azt a
megfelelő szakrális geometriájú Fénymezőt, amely a tökéletes, pontos és legális
információszerzést, illetve információáramlást biztosította a galaxison belül a Forrás
felé a tiszta szeretet szándékával, hogy ez által az Isteni terv mindenkoron, minden
teremtmény szándékát szolgálhassa.”
„Azonban a szintén ebben a folyamatban szolgálatot teljesítő hímek egy
csoportja, gyűlölve saját alsóbbrendűségüket, egy olyan hatalomszerző lázadásba
kezdtek, hogy ellopva az Élet Könyvének egy részét, és annak hatalmát áruba
bocsátva az árnyékerők számára, territóriumokat akartak szerezni a galaxison belül.
Így jutottak el az Emberi Csillagnemzetség felügyelete alatt álló bolygókra is.”
„Csak a Pókasszony bölcsessége tudja a titkot, aki egyrészt szintén képes
belépni bárhová, másrészt az anti-háló ellentétes struktúrájával átpolarizálva a
tudatmanipuláló mező szerkezetét, azt egy pillanat feloldja, eltünteti, és távol tart
minden más nemkívánatos erőt.”

A Hilléket eltérítő idegenek a Zeta Reticuli 1 és 2 csillagok bolygóiról jöttek. Betty
Hillnek az egyik gülüszemű egy ilyen térképet mutatott.
Eredetileg is a pókok az ízeltlábúak vezetői, velük dolgoznak a méhek és a hangyák,
szorgosan viszik a híreket egyik helyről a másikra. Ebbe a körbe tartoznak még a
szitakötő és lepkeszerű lények és más űrbogarak. Az Isten és Istennő kizárólag
hasznos ízeltlábúakat teremtett, nem voltak köztük vérszívók és paraziták. Ezeket
szintén a szürkék hozták létre, csakhogy nehezítsék életünket. A poloskák, atkák,
szúnyogok, darazsak, csótányok mellett a különféle káros mikroorganizmusok, a baktériumok, vírusok is az ő műveik. Ezek egyfajta klónok, egy robotmodell alapján

szerkesztett kiborgok. Maguk a szürkék is klónozással szaporodnak, ugyanis
büntetésből elvették tőlük a szaporodás képességét. Több fajtája is ismert ezen
lényeknek, leginkább a Zeta Reticuli 1 és 2 csillagok bolygóiról kerültek ide, ezért
ezeket zétáknak is hívják. Megtalálhatók az Orion bolygóin is, vannak izariak, chitaurik,
és egy DOW-nak nevezett banda, mely körükben a legalacsonyabb fokon áll (szolgák
szolgái). Szervezetük a Testület, ez képviseli őket a többi lénnyel szemben. A Földön
van sok bázisuk, legismertebb az új-mexikói Dulce bázis, amit az amerikai kormánytól
„béreltek”. Ám a túlkapásaik szemet szúrtak az illetékeseknek, ezért a Delta osztagot
vezényelték oda. A földalatti bázison tűzharc kerekedett az amcsik és a zéták között,
az ember húzta a rövidebbet. Mindez 1974-ben játszódott le. A vénusziak már
korábban felajánlották, hogy eltakarítják ezeket a díszpintyeket a naprendszerből, de
a földi hatalmak erről hallani sem akartak, na, ugye, miért is? Hazánkban leginkább a
Mátra és a Bakony hegyei alatt bújnak meg, aktívak Gyöngyös, Veszprém és
Tatabánya körzetében. Előszeretettel látogatták egy időben a katonai repülőtereket,
még a laktanyákba is bemerészkedtek, nem egy kiskatonát is „kölcsönvettek”.
Szerencsétlen bakák azt sem tudták mit látnak, amikor beszéltek a kicsi gnómokról,
az ezredorvos azonnal bolondnak nyilvánította őket, mehettek a „Lipótra”. Knoll Gyula
ezredes többször találkozott ufókkal repülés közben, volt egy-két meredek helyzet.
Járműveik kis csészealjak, ezüstösen csillogó fémből. Gyakran narancsos gömb
formát vesz fel. Egyébként a HAARP és Montauk-projekt is a szürkék
közreműködésével zajlik. A Földön sok ember érintett a szürkékkel való találkozásban.
Sajnos ez rossz! De meg lehet tőlük is szabadulni egy védelmi rendszer, egy háló
aktiválásával. Ehhez nyújt segítséget Niomé, akit meg lehet szólítani közvetlenül is,
vagy akár a személyes őrangyalunk útján. Fontos! Ha látunk a lakásban vagy a ház
körül pókokat, ne bántsuk őket! A pók szerencsét hoz a hiedelem szerint, ugyanis a
sors hálóját szövi. De meg is kérhetjük ezeket a kis állatkákat is, hogy közvetítsenek
Égi Királynőjük felé. Naponta többször is lehet egy-egy meditációt végezni, mondjuk
reggel és este, melyben a Pókasszonyt kérjük meg egy kozmikus védőháló
felépítésére, mely távol tartja a káros hatásokat. Van erre egy egyszerű kis ima:
„Annak a nevében, hogy vagyok, aki vagyok, ezennel kérem Niomét, hogy építse fel
körülöttem azt a személyes anti-hálót, amely távol tart minden alacsony rezgésű
energiát, asztrális és mágikus hatást, és kiszűr minden tudatmanipuláló energiát és
káros elektromágneses sugárzást!”
Végül lássuk azokat a csillagképeket, ahol ezek a lények laknak. Főleg a Fornax, a
Reticulum Rhomboidalis, a Horologium, az Antlia, a Telescopium, a Pictor, a Norma,
a Pyxis, az Octans és a Microscopium csillagain és a Polarison rejtőzködnek. A
táblázatban + jel a jó szándékú, a – jel rossz szándékú inzektoidokat jelöli.
Az említett idézetek dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó Csillagnemzettségek –
lélekcsaládok c. művéből, az Ízeltlábúak csillagnemzettsége c. fejezetből valók. Ebből
az látható, hogy Niomé egy szellemi minőség, a pókháló pedig a száluniverzumok
rendszerének felelhet meg. A szürkék mindenütt ott vannak, a tudatalattiból is
előjöhetnek. Szerintem nem jók vagy rosszak, hanem sokfélék, mint az ember.

csillag neve
Alfa Antliae
Alfa Ursa Minoris/Polaris
Alfa Horologii
Alfa Lupi
Alfa Microscopii
Alfa Muscae
Alfa Pictoris
Alfa Pyxidis
Alfa Reticuli
Alfa Telescopii
Beta Horologii
Beta Lyrae/Sheliak
Beta Microscopii
Beta Muscae
Beta Pictoris
Beta Pyxidis
Gamma Cephei/Er Rai
Gamma Camelopardalis
Delta Draconis/Altais
Lambda Draconis/Giausar
Macula Magellanica
Teta Antliae
Zeta 1 Lyrae
Zeta Lupii
Zeta Reticuli
Zeta Telescopii

csillagrendszer
Antlia
Ursa Minor
Horologium
Lupus
Microscopium
Musca
Pictor
Pyxis
Reticulum Rhomboidalis
Telescopium
Horologium
Lyra
Microscopium
Musca
Pictor
Pyxis
Cepheus
Camelopardalais
Draco
Draco
Magellán-köd
Antlia
Lyra
Lupus
Reticulum Rhomboidalis
Telescopium

faj szándéka
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
+
-

3. A Galaktikus Konföderáció
A Galaktikus Konföderáció egy világok közti szervezet, melynek feladata a Tejút
galaxisban és más rendszerekben fenntartani a Teremtő által megalkotott rendet. A
szervezet 4.5 millió éve jött létre, elsősorban rendfenntartó, katonai, rendőri
tevékenységet folytat. Ugyanis volt két nagy galaktikus háború, melyben a bukott
angyalok, vagyis a sátáni erők és a lázadó sárkányok hadat üzentek a Fény
Birodalmának. Atomfegyverekkel elpusztítottak nagyon sok békés fajt, vagy uralmuk
alá hajtották őket. Később a kígyó-faj is melléjük állt, vagyis az annunakik, majd a
szürkék. Az állandó háborúzás egy táborba szólította a békés szándékú fajokat, így
megalakult a szövetség. Jelenleg 200 000 civilizáció a tagja, de ez a szám dinamikusan növekszik. Így szól a teória.
A védelmi feladatok mellett a tudományos kutatás, új világok felfedezése, az
oktatás és kulturális csereprogramok jelentik a tevékenysége fő irányvonalát,
tizennégy regionális tanácsból áll össze a nagy egész. A Galaktikus Föderáció 1993
március 5. óta tart kapcsolatot hivatalosan a földi spirituális körökkel, földi ügyekben
leginkább a Szíriuszi Tanács és a Plejádi Tanács illetékes dönteni. A Föld kiemelt
státust kapott, az Első Kapcsolatfelvételi Csoport megkezdte munkáját. Ez úgy néz ki,
hogy egy felfedező csoport talál egy új világot, ott értelmes, civilizáltnak mondható fajt

keres, erről jelentést tesz. Ekkor jönnek a tudósok, és felmérik a fejlettség fokát. Ebből
megállapítják, hogy érdemes-e a kapcsolatfelvétel. Ehhez mércének az adott világ
tudatossági szintjét használják. Ha érdemes, akkor jöhetnek a diplomaták, ha még
nem, akkor tanítók jönnek, hogy felemeljék az adott világot a spirtuális szintre. A
tudományos missziókat mindig katonai egységek kísérik, ugyanis a kozmosz
veszélyes hely, sok a rossz szándékú hüllőlény, akik szemben állnak az Isteni
Akarattal. Magán turistának meg különösen nem célszerű az űrben kolbászolni, mert
könnyen lelőhetik a rosszak.
Igen fontos a kommunikáció a részlegek között, erre szolgálnak az összekötők,
ők végzik a kulturális feladatok egy részét is, hiszen nem mindegy, hogy az üzenet
milyen tálalásban érkezik az adott civilizációhoz. A kommunikáció a pók nemzetség
feladata, az ő finom fényhálóikon jut el az üzenet a rendeltetési helyére. De a sötétek
már ide is betették a lábukat, úgyhogy vigyázni kell a spionokkal.
A Föderáció központja a Vegán található, innen szervezik az egészet. A Vega
azért is érdekes, mert itt lázadtak fel először a sárkányharcosok a szárnyas oroszlánok
ellen. Regionális kormányzótanácsok alkotják a hálózatot, a Föld a Szíriuszi Tanács
alá van rendelve, ez 20 különféle csillagvilágot fog össze, míg a Plejádi Tanács 50
csillagrendszer felett elnököl. Az úttörők a plejádiak, orioniak és szíriusziak voltak,
többnyire humanoidok, de néhány hüllőszerű is jött velük, tehát nem minden krokodil
harapós. Újabban az aikeladioni sárkányok is jelentkeznek, mint a szövetség tagjai, ők
az erő mesterei, a „szamurájok”. Tehát az '50-es években kezdődött az űrbéli küldetés,
a '80-as évektől tervezték a tömeges leszállásokat, de a Földi Hierarchia a cetfélék és
Gaia úrnő tanácsára inkább a tömeges felemelkedést szorgalmazták, így végül a
Szíriuszi Tanács ezt fogadta el irányelvként. Elég nehéz is lenne leszállni most
bármivel is, a földi légierők mindennel lőnek a kívülről érkezőkre.
A Föderáció célja a Földet integrálni a fénytársadalmak sorába, de amíg az
annunakik rezidensei és a szürkék itt vannak, addig nehéz lesz, mert ezek nem
akarnak innen elmenni, saját világaikat felélték és nyersanyag kell nekik és olcsó
munkaerő. A Föderáció megkezdte a Nap átpolarizálását, hogy ezzel is segítse a
fejlődést, valamint a Foton-öv is a megfelelő pozícióban van ahhoz, hogy a
szeretethullámok elérjék a Földet. Azt viszont tudnunk kell, hogy a Földön sem
vagyunk egyedül, a bolygó belsejében terül el Agartha királysága, egy 4. dimenziós
világ, humanoid lakossággal. Még egy őshonos gyíkember faj is él a földalatti
városokban, az ő szerepük viszont kétséges, mert szándékaik nem egyértelműek, de
állítólag fejlődnek ők is, ahogy mi, hogy beléphessünk a galaktikus közösségbe.
Fényszövetség
Meg kell még említeni a Fényszövetséget, mely egy asztrális síkon működő
szervezet, mely még az atlantiszi és lemúriai időkben jött létre, mert a Földön kezdett
a káosz úrrá lenni. Ezért minden csillagnemzetségből érkeztek lelkek, hogy a bolygó
tudatszintjét emeljék. A szövetség négy pilléren nyugszik, ezek: Isteni Szeretet, Isteni
Törvény, Isteni Kegyelem és az Isteni Akarat. Ehhez kapcsolódik még négy csoport,
az „alapozók”, vagy „bárkák”. Nekik konkrét feladataik vannak. Úgymint a Földi
Alapozók Közössége, a Lelki Alapozók, az Összekötők és az Emlékeztetők. Van egy
alkotmányuk is, mely szerint működnek. Íme:

„1. A Fényszövetség minden tagja ismerje meg és tisztelje önmaga múltját, jelenét és
jövőjét és fizikai-, illetve szellemi létezését!
2. Minden Aion-Ay (fényküldött) emelje életét, minden érzését, gondolatát és
cselekedetét a Szíve Templomába, és legyen képes önnön egyéni érdekeit, vágyait,
elvárásait, személyes motivációit felajánlani a csoport és a Föld bolygó kollektív
sorsának szolgálatában, s ha kell, feláldozni, elengedni azokat a kinyilatkoztatott
magasabb cél érdekében!
3. Valamennyi Aion-Ay folyamatos szellemi képzés útján törekedjen a Krisztus
Tudatosság elérésére, a feltétel nélküli szeretet, elfogadás és megbocsátás
kifejezésére minden élethelyzetben!
4. Minden Aion-Ay ismerje fel testvéreit, nyilvánítsa ki feléjük őszinte tiszteletét,
szeretetét, töretlen támogató erejét, és érezze szíve mindenkori kötelességének a
Fényszövetség csoportjainak önzetlen teremtését, megerősítését és védelmét!
5. A Fényszövetség minden tagja meg kell, hogy értse a Kollektív Megváltás szent
ideáját, melyben a közössé váló sors felnyílásával a fénycsoport léte mindig előrébb
való az egyén érdekeinél, hiszen az emberiség közösségének kollektív érdeke a
legmagasabb szinten megvalósítja az egyén individuális érdekeit is. A Fény küldötte
soha nem építheti önmagát a testvéri közösség rovására, annak bárminemű
megsértése, vagy megkárosítása által!
6. A Fényszövetség minden tagja felszentelődött a Fény ereje és bölcsessége által a
Felemelkedés Isteni Tervének teremtőjeként, amelyért teljes felelősséget vállal, mély
elköteleződést választott személyes, illetve kollektív sorsában, s ha emellett hűséggel
kitart minden körülmények között, útját szeretet, fény és áldás kíséri majd.
7. Minden Aion-Ay szüntelenül keresse azt a szakrális ösvényt, melyen emberi testét,
tudatosságát felemelheti a Szív Útjára, s azon át élete kitágulhat a multidimenzionális
létezés végtelen, örök jelenvalóságában, ahol minden láncszem, minden egyéni
tudatszikra önmagára és egymásra ismer az Egység fényében!”
E szerint kellene az embernek is élnie, mert csak így van esély arra, hogy nem
pusztul tovább csodálatos kék bolygónk, csak így van esély arra, hogy létre jöjjön a
hőn óhajtott Kapcsolat a magasabb síkokkal. Nem szabad a természetet kihasználni,
nem szabad úgy tekinteni magunkra, mint ha mi lennénk a Galaktika urai, mert csak
kis pontok vagyunk a nagy Egészben, de rendkívül fontos pontok! Nem szabad
kizsákmányolni a világot, mert ez újabb rossz karmákat eredményez. A
Fényszövetségről bővebben Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó CsillagnemzetségekLélekcsaládok c. művében, az A medvék csillagnemzetsége c. fejezetben lehet
olvasni. A közölt Alkotmány is ott található. Tehát látható, hogy a Föderációban a fizikai
megjelenésű lények mellett asztrálsíkon dolgozó szellemi lények is részt vesznek,
nagy egyetértésben, hogy a „tékozló fiút/leányt” visszavezessék az Atya/Anya házába.

Most essen szó azokról a technikai lehetőségekről, melyek a Föderációban
használatosak. Mi, földi emberek az UFO észlelések során leginkább a különféle
formájú űrhajókat látjuk, melyek a semmiből tűnnek elő, és szinte egy szempillantás
alatt el is tűnhetnek, vagy derékszögben „kanyarodnak”. Ezek a járművek különféle
minőségűek lehetnek, attól függően, hogy melyik dimenzióban akarnak vele utazni.
Általában a fejlett űrhajók képesek különféle létsíkokon haladni, úgy, hogy változtatják
a működési frekvenciájukat. Különleges kristályból vannak, mely éteri anyag, a mi 3.
dimenziós világunkban annyira besűrűsödik, hogy fémszerűen viselkedik. Tankolni
nem kell, mert a kozmikus sugárzás hajtja, ez pedig korlátlanul rendelkezésre áll
mindenhol. A „motor” egy vezérelt térkvantum, egy mesterséges mű-atya, úgy torzítják
a téridő szerkezetét, hogy a járműben és azon kívül is másként telik az idő, ez teszi
lehetővé azt, hogy kis ugrásokkal, mindig odébb teleportálgatja magát az ufó.
Bármilyen anyagon át tud menni, akár egy sziklás hegyen is. A pilóta a gondolataival
irányít, nincsenek botkormányok, se gombok. Bizonyos űrhajók organikusak, van saját
lelkük, tehát élőnek tekinthetők. A Föderáció űrhajóit még senki sem látta, mert
általában egy párhuzamos dimenzióban vannak. Léteznek régebbi elektrosztatikus,
ún. Tesla-rendszerű űrhajók is, egy nagy, elektronikusan vezérelt Tesla-transzformátor
van a közepükön, ahonnan az egyenirányított áram a csészealj oldallemezeire kerül,
mint egyfajta kondenzátor, feltöltődik. A kialakuló sztatikus tér emeli fel az űrhajót, és
mozgatja hihetetlen sebességgel. Ilyet használnak a vénusziak, szaturnusziak, de a
szürkék technológiája sem sokban különbözik ettől.
A fegyvereik nagy erejű lézerek, de a Föderáció atombombákat nem használ,
mert ez nem etikus, a sugárzás nem hagy semmilyen életet, ők nem pusztító
szándékkal lépnek fel, hanem védelmet nyújtanak másoknak. Ezért fegyvereik védelmi
célokat szolgálnak, különféle energiapajzsok, rakétaelfogó rendszerek állnak készen,
de ha ellentámadást kell alkalmazni, akkor jönnek a sugárágyúk. Az ellenséget
sokszor pszichikai nyomással győzik le, egyszerűen fényt engednek ki magukból, ettől
az ördög menekül.
A gyógyászat rendkívül fejlett, de ők amúgy is egészségesebbek, mint mi.
Vegetáriánusok, sokat mozognak, nincsenek káros szenvedélyeik (drog, dohány,
alkohol), mentálisan is igen fejlettek, a szeretet ereje óriási tartalékokat mozgat meg.
Míg nekünk a nátha, az influenza, az ízületi fájdalmak, a gyulladások, a vírusok gondot
jelentenek, rajtuk nem fog semmi ilyesmi, mert a DNS-ük 12 szálú, benne van az Isteni
Erő. Állítólag az emberi DNS is 12 szálú volt, de ez lecsökkent. Ez egy népszerű
elmélet, nem bizonyítja semmi, a 2 szál is remekül működik. Náluk a pozitív
gondolkodás határoz meg mindent, nincs bennük félelem, ami felemésztené erejüket.
Persze baleset őket is érheti, de ezt könnyen gyógyítják, akár az egész testet
kicserélhetik, kivéve az agyat, mert az egyedi, az a lélek lakhelye.
A Galaktikus Föderáció szervei
Föderációs Főtanács: A Galaktikus Föderáció elsődleges döntéshozó testülete, a
Vegán működik. Minden tagnak egy szavazata van, minden csillagrendszer egy
képviselőt küldhet ide. Ez a csúcsszerv.

Kormányzó Tanács: Egy bolygó nagy naprendszer vezető szervezete, a Képlékeny
Vezetőség határozatai alapján dönt. Jelenleg kb. 200 000 tanács tagja a
Föderációnak.
Képlékeny Vezetőség: A Föderáció elsődleges szervezeti egysége. Olyan tudatos
szervezetek összessége, mely nem hierarchikus. Elsősorban tehetségre, harmóniára
épít, és a tagok összehangolt erejére.
Összekötő Csapat: Olyan egység, mely a kommunikációt segíti elő a csapattestek
között, hogy a tökéletesen harmonikus kapcsolat megvalósulhasson közöttük, lásd:
pókok csillagnemzetsége.
Elohim Tanács: A vezető interdimenzionális lények tanácsa, segítenek az Angyali
Birodalmaknak az Isteni Teremtés folyamatát fenntartani.
Kilencek Tanácsa: A Megszentelt Teremtés Nagy Kék Kapujának őrei, a mi
galaxisunkban a Szíriusz B-n található egy ilyen kapu.
Déva Királyság: A fizikai elementálok, manók, tündérek, stb., akik az Angyali
Birodalomnak és az Elohim Tanácsoknak segítenek a fizikai elemeket fenntartani, így
biztosítva a teremtő szándék megvalósulását.
Spirituális Hierarchia: Olyan megszentelt szervezeti egység, mely a Mennyország
szent céljait jelképezi. Tagjai az Angyali Birodalmak, a Déva Királyság, az Elohim
Tanácsok, a felemelkedett mesterek, az Idő Urainak Isteni Tanácsa.
Az Idő Urainak Isteni Tanácsa: Olyan fénylények, akik jelen vannak számos isteni
tanácsban. Ők ügyelnek a szinkronra az idő és a fény között, hogy a teremtés menete
zökkenőmentes maradjon.
Galaktikus Fejlesztési Ügynökség: Ők felelnek a felzárkóztatandó világok
életszínvonalbeli, pénzügyi, gazdasági és műszaki, életmódbeli fejlesztéséért.
Ashtar Parancsnokság: A Galaktikus Flotta irányító szerve, élén Ashtar Sheran
főparancsnok áll, nagy intergalaktikus/interdimenzionális békefenntartó hadsereget
vezet. Céljuk a galaxist megtisztítani a kártékony reptoidoktól és szürkéktől,
annunakiktól. Némelyik csillagrombolójuk akkora, mint egy kisebb bolygó, számos
cirkálójuk járőrözik naprendszerünkben, műholdjaik mindent látnak.
Angyali Birodalom: Ide tartoznak a legmagasabb tudatosságú fénylények, ők az Isteni
Akarat ki-nyilvánítóik, rendjük hierarchikus, három triádra oszlanak. A legelsőben a
szeráfok, kerubok, trónusok vannak. A másodikban az erények, uralmak és
hatalmasságok. A harmadikban pedig a fejedelmek, arkangyalok és őrangyalok.
A felemelkedett mesterek: Olyan spirituális tanítók, akik korábbi fizikai életeik során
megvilágosodtak, és az Égbe emeltettek. Ők tanítják a világok népeit a jóra, szépre.
Ismert mestereink: Buddha, Jézus Krisztus, Babaji, Kuthumi, Zarathustra, Quan Yin,
Ízisz, Athéné, Saint-Germain gróf, Juventus mester, Rákóczi mester, Mária Magdolna,
Szűz Mária, Toth-Hermész, El Moyra, stb.

Fénymunkások: Olyan földi, akár más bolygón szolgáló, oda inkarnálódott lelkek, akik
a tudás átadásával az adott világot igyekeznek a fénybe emelni, ezáltal egy magasabb
szintre helyezni annak létezését. Fénymunkás lehet minden felvilágosult földi személy,
vagy akár egy „csillagmag”, „csillagember”.
És végül, de nem utolsósorban definiáljuk a galaktikus ember, vagy kozmikus ember
fogalmát: olyan magas tudatosságú, fizikai testben jelenlévő ember, aki teljesen ura
emlékeinek, hozzáférése van az Akasha-könyvtár bizonyos fiókjaihoz, melyek
életfilmjének epizódjait tartalmazzák. A galaktikus embereket szokás Fizikai
Angyaloknak is nevezni.
A Galaktikus Föderáció tagjai
1. Andromédaiak
Az Andromédai Csillagnemzetek ezelőtt kb. 3.5 millió éve csatlakoztak a
szövetséghez, lakóhelyük az M31 Androméda galaxis, távolság 150-4000 fényév. Az
itt lakók humanidok, nordikus és mediterrán típusok, sokan a macskák
csillagnemzetségéből, tehát emberi testben macska jellegű lélek lakik (intuitív
megérzés, kifinomult érzékelés, cselvetés, gyors reflex, harciasság). Illetve van egy
ázsiai jellegű típus is, a japánokhoz hasonlóak. Általában véve a testük törékenynek
látszik, de izmos, ruganyos, a kezeik vékonyak, az ajkuk is kicsi. Hajuk szőkétől a
feketéig, szemük színe változatos, magasságuk 1.65-2.1 m közötti. A nők igen csábító
megjele-nésűek, kellemes domborulatokkal. Amúgy híresen nagy tudósok, felfedezők,
mérnökök. Naponta elég nekik két óra alvás, nyelvük dallamos, az olaszra emlékeztet.
Űrhajóik kalap formájúak, 15-20 méter keresztmetszetűek, akár 800 méter hosszúak
is lehetnek.

2. Arkturusziak
Az Arkturiai Konföderáció kb. 3,75 millió éve tagja a szövetségnek, 36 fényévnyire, a
Bootes konstellációban élnek. A fejformájuk a lovakéra emlékeztet (pegazus és
unikornis lélek), a bőrök színe a vaníliaszíntől a sötétbarnáig terjed, sörényük is van,
kezeiken négy ujj. A szemük nagy, kék, vagy barna, a fülük kissé kerekded. Végtagjaik
rendkívül izmosak. Testmagasságuk 2 méter fölötti. Naponta elég nekik 3 óra alvás, a
nyelvük hasonlít a kínaira, híres filozófusok, főleg az időfizikával foglalkoznak. Űrhajóik
harang alakúak, 12-30 méter közöttiek, az anyahajók akár 22 km hosszúak is lehetnek.

3. Bellatrix-beliek
A Bellatrixi Csillagnemzet kb 3 millió éve lépett be a Föderációba, korábban az Orion
Szövetség tagjai voltak. A Belletrix az Orion egyik legfényesebb csillaga, itt őrzik az
Égi Törvényeket. Az itteni lakosság hüllőszerű, reptoid/dinoid nép, erősen pikkelyes
testtel, szemük sárgás-pirosas, ajkuk vékony. Kezükön hat ujjuk van, a legenda szerint
ilyen lények tanították a szittya táltosokat is. Ezek a Kígyók nemzetségéhez tartoznak,
tantrikus/védikus beavatók. 2.5-3 méter magasak, a nőneműek a magasabbak.
Rendkívül fejlett diplomaták, jó tárgyalóképességekkel. Napi 5-8 órát alszanak,

morgásszerű és sziszegő hangokkal kommunikálnak, a többi nemzettel pedig
telepatikusan. Cseppformájú járműveik 30 méterestől a 640 kilométeresig terjed.
4. Kentauriak
A Kentauri Nagy Csillagunió kb. 1,1 millió éve van a Föderáció tagjainak sorában, a
Lupus és a Vela közti tér csillagait lakják. Humanoid és reptoid jellegűek, a
humanoidok teljesen olyanok, mint a földi emberek, de izmosak és szépek. A
kígyószerűek hasonlóak a bellatrixiekhez, de bőrük vörös/zöld vagy kék/zöld tónusú,
nagy két lábon álló szalamandrára hasonlítanak. A humanoidok nyelve olyan, mintha
a németet a kínaival kevernénk. Mindkét típus nagyon empatikus, a kommunikáció és
a kémelhárítás mesterei. Űrhajóik harang alakúak.
5. Lant-beliek
A Lyrai Unió szintén az alapítók között van, több, mint 4 millió éve tagok. A Lant
csillagkép bolygóit népesítik be, 64 fényévnyire innen. Humanoid típusok, főleg a
szőke nordikus a domináns forma. Valamikor ők fedezték fel a Földet először és
kolóniát is telepítettek, mely egy nagy űrháborúban elpusztult, sokan a föld alá
húzódtak. Ők a galaxis történészei, papjai, sok mester közülük került ki. Űrhajóik a
klasszikus csészealjak, amit Adamski-típusnak is neveznek.
6. Fomalhautiak
A Fomalhaut Konföderációja mindössze néhány éve tagja a nagy szövetségnek,
sokáig semleges volt. 23 fényévnyire van tőlünk, a Déli Hal csillagképben a
legfényesebb csillag. A Fomalhaut egyk bolygóján odatelepült plejádi emberek laknak,
a másikon az orioni hüllők egy csoportja. A térség sokáig háborús övezet volt, kb. 20
000 éve van béke a vidéken. A humanoidok északi és mediterrán jellegűek, a hüllők
jellemzését lásd fent. Felfedezők és kutatók, összekötők. Űrhajóik csepp-, harang-,
makk-, és amőbaalakúak lehetnek, némelyik 14 400 kilométeres, valódi űrváros, vagy
mesterséges bolygó. A Fomalhaut az unikornis nemzetség csillagbölcsője is.
7. Fiastyúk-beliek, vagy Plejádiak
A Plejádi Szövetség is az alapítók között van, talán a legelsők között lépett a
szövetségbe. A Plejádok csillaghalmaz (M45) a Bika csillagképben található, 500
fényévnyire, hét csillaga lakott világokat jelent. Itt leginkább humanoidok élnek, de van
pár inzektoid (rovarszerű) is, akik a szürkékre hasonlítanak, de velük ellentétben
barátságosak. A humanoidok északiak, szőke, barna, a szemük a szivárvány minden
színében ragyog. Közülük való Semjase, aki 1976-84 között Eduard Meier svájci
állam-polgárral tartott kapcsolatot. A plejádiak tanítók és gyógyítók, van bennük egy
kis „angyalvér” is. Járműveiket sugárhajóknak nevezik, két kistányér összeborítva,
ilyen alakúak. Az anyahajók egy gigantikus radírgumira emlékeztetnek.
8. Pegazusiak
A Pegazus Csillagszövetség 3,78 millió éve csatlakozott a Galaktikus Föderációhoz,
világaik kb. 1000 csillagot számlálnak innen 200-3000 fényév távolságra. A lakosság
két humán és egy lacertoid (gyíkszerű) csoportból áll. A humanoidok világoskék/fehér
bőrűek, eredetileg a Szíriusz B-ről származnak. Szemük vöröses, kissé macskaszerű,

testük izmos, a nők érzékiek. Elég nekik 3 óra alvás. A másik emberi csoport a lantbeliek leszármazottai, a gyíkszerűek karmos lábúak, bőrük viszont puha, szemük
kerek. A pegazusiak leginkább a tudományokban jeleskednek, de jó diplomaták is.
Járműveik háromszög és ovál alakúak.
9. Procyoniak
A Procyon Csillagnemzetek 3,5 millió éve léptek be a Föderációba, a Rák csillagképbe
a Szíriuszról menekültek a galaktikus háborúk idején. 11,4 fényévre vannak a Földtől.
A lakosság az emberi típus mellett egy kétéltű-hüllő hibrid békaember csoportból áll.
Ezek a kétéltűek pikkelyesek, fejük kissé békaszerű, barna vagy zöld a bőrük, szemük
piros vagy sárga és úgy mozog, mint a kaméleoné, füleik aprók. Mindkét fajta
szorgalmas felfedező, a legeredményesebb expedíciókat ők vezetik kozmosz-szerte.
A kis űrhajók bogáralakúak, a nagy anyahajók hópehely formájúak, akár 6,4 km-esek
is lehetnek.
10. Szíriusziak
A Szíriusz Tanács is a legrégebbi tagok közt van, kb. 4 millió éve léptek be. 8,6 fényév
távolságra, a Canis Maior csillagképben van ez a kettőscsillag. Az A az emberi faj, a
B a kígyó-faj lakhelye. A Kígyók ősapja Szirion, az ő fia volt Anu, akitől az annunakik
származnak, sárkány és kígyó hibridek. Kígyó alatt nem csúszómászót kell érteni,
hanem egy totemmel jellemezhető szellemi programot, egy minőséget. Az itteni hüllők
barátságosak, a 12 tudomány tanítói. A szíriuszi emberek nagy mezőgazdászok és
állattenyésztők, de itt sem esznek húst, az állatok szabadon élnek, barátságban az
emberrel. A legendák és az Arvisura szerint a puli, a delfin, az angóra macska, a
tulipán és a rózsa is a Szíriusz bolygóin volt őshonos. Az itteni emberek vörös bőrűek,
mint az indiánok. Fontos számukra a művészet, a tudomány. Főleg a zene, a festészet,
a dráma területén alkotnak nagyot.
11. Tau Cetiek
A Tau Ceti Csillagnemzetét 2,5 millió éve vették fel a föderációs tagok közé, a Cet
csillagképben, 11,8 fényévnyire laknak tőlünk. A lakosság a Star Wars-ból ismert
vukikra emlé-keztető, szőrös jetiszerű lényekből, és egy, a Herkules csillagképből
odatelepedett zöld bőrű, óriás emberi csoportból áll. Vannak fekete, vörös, és
rózsaszín bőrű emberek is, szőke, barna, fekete hajjal. A jetifélék leginkább medvére
emlékeztetnek, kicsi pamacsos farkuk is van, magasak, zömök a testük, lábuk
mancsos. Ők a legjobb pilóták és navigátorok (akárcsak Chewbacca). Napi 1 órát
alszanak, torokhangon beszélnek, mint az arabok. Járműveik gyémánt alakúak,
plazmatestűek.

13. Aikeladioniak
A Fornax csillagképben lévő Aikeladion a sárkányok világa, az itteniek azok, akik megmaradtak az Isten szolgálatában. Hatalmas lények hosszú farokkal, szárnyakkal,
vöröses arany szemekkel. Fogaik, karmaik élesek, némelyik mérges tüskéket hordoz.
Szóval, ők a nagy harcosok. Bőrük színe fehér, fekete, zöld, piros, kék, lila, arany. Míg
thubani társaik lepaktáltak a gonosszal, addig ők képviselik a Fény minőségét. Bár
jellemvonásaik eléggé emberiek, némelyik nagyon önérzetes, sértődős tud lenni, de
hideg logikával látnak át mindent, ahol hamisságot érzékelnek, oda lecsapnak
kíméletlenül. Szándékaikat nem rejtegetik, tisztán, nyíltan harcolnak. Mivel volt egy
rendes kis elcsúszás az életükben, ezért csak nemrég térhettek vissza a Fény
szövetségébe. Most újra teljes erejükkel szolgálják az igazságot, az Isteni Tervet.
Nincs szükségük űrhajóra, teleportációval közlekednek és szárnyaikon repülnek.

Khan a sárkány nemzetség ősatyja, ő felügyeli az Isteni Rendet az Univerzumban, de
az első galaktikus háborúban fellázadt a Teremtő ellen, ezért a bukott ördögök közé
került. Csak nem rég tért újból jó útra, hogy a kijelölt helyét elfoglalhassa a vezetők
között.

A thelosiak küldötte Adama mester, ők Agartha lakói, mely a Belső Föld világa. A képet
Glenda Green festette.

Ashtar Sheran parancsnok ábrázolása egy 1977-es, Angliában fogott földönkívüli
eredetű tv-adás elmosódott monoszkópja alapján lett rekonstruálva.

Semjase volt az Erra bolygóról való asszony, aki Eduard Meier svájci gazdát látogatta
1976 és 84 között. Az Erra a Taygeta körül kering, a Bika csillagképben, a Plejádok
halmazában látható. Az Erra lakói humanoidok, többnyire szőke hajú, északi típusú
lények, igen fejlettek minden téren.

4. Körkapcsolás az Andromédáról
A legközelebbi galaxis hozzánk az Androméda köd, 2,5 millió fényévnyire van
Földünktől, kb. 110 ezer fényév a becsült nagysága, ha hozzá vesszük a külső
törmelékből álló övezetet is, akkor 180 ezer. A fő galaxis az M31-es, két mellékgalaxisa
az M32-es és az M110-es. A galaxis lakossága vegyes, mert a humanoid fajok mellett
élnek itt macskaemberek is, akik még az I. Galaktikus Háború idején menekültek ide a
drakonidák támadása elől. Éles István kutatótársammal csináltunk ide egy meditatív
utazást, egy macskalények lakta bolygót térképeztünk fel. A planétát sűrű fehér
felhőtakaró veszi körbe, ezért klímája kellemes, leginkább óceáni jellegű. A táj
dombos, olyan, mintha Írországban járnánk, mindenütt zöld hegyek, hatalmas erdők
vannak. A macskaemberek két lábon járnak, kimonószerű ruhát hordanak. Fejük
kerek, mint az emberé, de a fülük hegyes, a szemük nagy, farkuk is van, mint a
macskának. Házaik téglaszerű anyagból épültek, tanyasi házaknak tűnnek. Sok
falusias településük lehet szétszórva a bolygójukon, de vannak nagyobb városok is.
Utak viszont nincsenek, közlekedésre kis csészealj szerű járműveket használnak, a
kicsitől a buszméretűig van sokfajta. Első ránézésre nem tűnik ez a világ túl

modernizáltnak, mert valószínűleg a kütyük helyett a pszichikai képességeiket
használják.
Alex Collier szerint a humanoid fajokból itt több van. „Mindenféle technikai
fejlesztést, amit csak elértek, társadalmi rendszerük tökéletesítésére fordítottak.
Kifejezetten oktatási célokra. De természetesen védekezésre is. Nem, nincs
katonaságuk, de természetesen vannak tudósaik. Amit tesznek az, hogy szinte
bárhová elküldik gyermekeiket iskolába 150-200 évig. Mindenféle művészetre és
tudományra megtanítják diákjaikat. Minden szakterület mestereinek számítanak.
Azután, egy bizonyos ponton el kell dönteniük, mivel is akarnak foglalkozni igazán,
azonban megvan a lehetőségük, hogy bármikor meggondolják magukat és akármikor
valami máshoz fogjanak. Szóval, minden lehetőség a rendelkezésükre áll. Mindent az
oktatásnak rendelnek alá. Sohasem törekedtek rá, hogy televízió építésével
megzavarják társadalmi rendszerüket. Soha. Minden eszköz megvan a fejlesztéshez,
a tudományuk és a technológiájuk jórészt védelmi célokat szolgál – főleg holografikus
eszközöket használva.”
Az Androméda galaxist az Androméda Tanács igazgatja, mely 139
csillagrendszer lakosainak ügyét képviseli a Kozmoszban. A galaktikus
egyezményeket betartva hoznak döntéseket, a legmagasabb etika, erkölcsös
magatartás, a békére való törekvés hatja át a Tanács munkáját. A tanácsot két
társelnök irányítja, egyikük az Andrméda-beli Zenetae csillag Tishtae bolygójáról, a
másik a Mirach csillag Terial nevű bolygójáról való. Jelenleg mindketten humanoidok,
4. dimenzióbeliek. Az Androméda tartalmaz 4., 5., 6. dimenziós világokat is. Sok földi
ember vérvonala is andromédai ősökre vezethető vissza, a betelepítés a régi időkben
innen is történt.
Az Androméda Tanács tagjai az alábbi csillagrendszerek és bolygók tagjai:
1. Csillagrendszer: Arcturus, Bolygó: Pitolla
2. Csillagrendszer: Antares, Bolygó: Nikotae
3. Csillagrendszer: M103, Bolygó: Legola
4. Csillagrendszer: Procyon, Bolygó: Kaena
5. Csillagrendszer: Vega, Bolygó: Percula
6. Csillagrendszer: Capella, Bolygó: Pershea
7. Csillagrendszer: Polaris, Bolygó: Ventra
8. Csillagrendszer: Sirius A, Bolygó: Ritol
9. Csillagrendszer: Deneb, Bolygó: Toleka
10. Csillagrendszer: Tau Ceti, Bolygó: Xeta
11. Csillagrendszer: Alhena, Bolygó: Degaroth
12. Csillagrendszer: Betelgeuse, Bolygó: Etorth

Erről a 12 bolygóról való a legfelsőbb vezetés egy-egy tagja, legtöbbjük más
csillagrendszerből való. A többi világ képviselői a különféle albizottságokban foglal
helyet, 5-6 taggal. Összesen három nagy csillagrendszer 400 bolygóját képviselik a
Tanács tagjai.
Tanácsadó testületek:
1. Magasabb Dimenziójú Tartományok Tanácsadó Testülete
2. Csillagrendszer Tagsági Áttekintő Testület
3. Bolygók Galaktikus Föderációja Áttekintő Testülete
4. Exobiológia Galaxis Tanácsadó Testület
(Sirius, Androméda Tanács vezető ülésező tag)
5. Xenobiológia Galaktikus Tanácsadó Testület
(Procyon, Androméda Tanács vezető ülésező tag)
6. Óceonográfia Galaktikus Tanácsadó Testület
7. Űrutazás Dimenzionális Repüléstechnológiai Tanácsadó Testület
8. Planetáris Gyógyászat Tanácsadó Testület
9. Univerzum Oktatási Megfigyelő és Tanácsadó Testület
10. Telepátia és Vokális Kommunikáció Megfigyelő és Tanácsadó Testület
11. Galaktikus szektorok Planteráris Felfedezése Kutató és Kiértékelő Csoport
12. Katonai Fenyegetettségi Szint Felmérő és Tanácsadó Testület
13. Spirituális és Emocionális Mesteriség Dimenzionális Kiértékelő és Fejlesztő
Testület
Ezek mellett működik a Kapcsolt Föld Tanács, mély figyelemmel kíséri a mi bolygónk
eseményeit. Mivel az Androméda Tanács is a Spirituális Hierarchia és a Galaktikus
Föderáció része, ezért ők is együttműködőek annak érdekében, hogy naprendszerünk,
a Solaria átmehessen a dimenzióváltáson. Előrejelzések szerint egy 100 éves
folyamat lesz, melyben lesznek népvándorlások, háborúk, népirtások, fanatizmus,
teljes bankcsőd, cunamik és szárazság, sok milliárd ember halála. Valóra válnak a
bibliai Jelenések Könyvében megjósolt „végső idők”. Ez kell ahhoz, hogy a bolygó
megtisztuljon a negatív elemektől, és felrázza a társadalmat világszerte, hogy ideje
végre változtatni. Az emberiség a karmája alól nem bújhat ki.
Az Androméda és a Föld kapcsolata sokáig nem volt tisztázott, Collier a
következőt mondja: „Nos, jelenleg a Galaxisunkban számos tanács működik. Igazából
nem sokat tudok a többi tanácsról, azonban ismerem az Androméda Tanácsot, mely
139 különféle csillagrendszert ölel fel, s időnként összegyűlnek, hogy megvitassák a
Galaxisunkban zajló dolgokat. Nem valamiféle politikai testület. Amit mostanában
megvitatnak, az a jövőbeli hatalmi viszonyok kérdése, 357 év múlva lesz érdekes, és
mindenkire hatással lesz. Amit elvégeztek időutazás segítségével az az, hogy képesek

voltak meghatározni az energiaszint váltást, melynek következtében a jövőnkben 357
év múlva mindez bekövetkezik (tehát kb 2354 körül – a szerk.). A szálakat
visszavezették a naprendszerünkre és képesek voltak mindezt a Földre is megtenni,
a Föld holdjára és a Marsra. Erre a három helyszínre. Az Androméda Tanács egyik
legelső ülésén arról akartak dönteni, hogy közvetlenül bekapcsolódjanak-e az itt folyó
eseményekbe. Moraney szerint, az első alkalommal mindössze 78 csillagrendszer
képviseltette magát. Az a 78, csak alig több mint a rendszerek fele, többségi
határozattal elfogadta, hogy semmilyen lépést nem tesz veletek kapcsolatban, a
problémák ellenére sem. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy pontosan tudd, miért
nem akarnak semmiféle lépést tenni veletek kapcsolatban. Olyan csillagrendszerekről
beszélünk, melyek akár 100 millió fényévekre is lehetnek tőlünk. Köztük olyanok is,
akikkel sohasem találkoztunk eddig. Egyszerűen csak felfogták a velük harmonikus
bolygóknak a rezgését. Az ok, ami miatt nem akarnak veletek különösebben
foglalkozni, az ő szempontjukból az, hogy az emberek sem törődnek magukkal, sem
a bolygójukkal, sem egymással. Miben lehetnek így értékesek a földi emberek?
Szerencsére a Tanács tagjai többségének ettől eltér a véleménye, hiszen a Föld
lakosságát 5700 éve befolyás alatt tartják külső erők, ezért érdemes megadni legalább
önmagunknak egy lehetőséget – bizonyítván minimum annyit, hogy a Tanács többi
tagja téved.”
Az andromédaiak tevékenysége abban is megnyilvánul, hogy a kristály- vagy
indigógyerekekként is ismert fiatalok lelkeit még az inkarnáció, a földi létbe való
leszületés előtt felkészítik az új életre. Ezek a fiatalok már egészen új pszichikai
képességekkel bírnak, nagyon érzékenyek szociálisan, elkötelezett környezetvédők,
szabadságharcosok.
Az Androméda-beli civilizációról azt tudjuk még, hogy a Lant-beliek
leszármazottai, akik összetűzésbe kerültek a reptoidokkal. Bőrük világoskék, de ahogy
öregszenek, úgy fehéredik ki. Átlagos életkoruk 2000 év is lehet. A Zenatae mellett az
Alabramot és az Axtandansot népesítik be. Az alabramiak humanoidok, de a ritkább
légkör miatt nagyobbak a tüdő lebenyeik. A nők terhessége rövidebb, és utódaikat
szájon át szülik meg. Olyan pici az újszülött, hogy ez nem okoz gondot. A gyermeket
az anya az első 7 évben maga neveli. Az alabramiak agya rendkívül nagy,
telepatikusan kommunikálnak. Mivel napjuk sugarai nagyon erősek, a növényeket
barlangokban, pincékben termesztik. Az axtandansiak egyfajta felfedezők, a
Galaktikus Föderáció megbízásából készítenek fel más alacsonyabb fokon álló fajokat
az univerzális életbe való integrálódásra. Kb. 300, az emberhez hasonló fajjal
foglalkoznak.

5. Fókuszban a Szíriusz
A Szíriusz a Canis Maior (Nagy kutya) csillagkép legfényesebb csillaga, de a
Földről is ez látszik a legfényesebbnek. A Szíriusz rendszernek három csillaga van, az
A a legnagyobb, 8.6 fényévnyire van tőlünk, kékesfehér, a Napnál hússzor fényesebb.
A B az A körül kering, és csak az 1970-es években fedezték fel, de a dogonok már
régen tudtak róla, a mítoszaikban szerepelt ez a csillag. A Szíriusz B az A körül 8-32

csillagászati egység távolságban kering, nyújtott ellipszis pályán. Létezik még egy C
jelű csillag is, de ez nagyon apró, nincsenek bolygói. Az emberiség fejlődésében nagy
szerepet játszottak a szíriusziak, az elsők között voltak, akik a Földre jöttek, és szintén
belenyúltak az ősemberek genetikájába. Látogatásuk tudományos célú volt, telepeiket
főleg Dél-Amerikában hozták létre. Ezután még az Orionból és a Plejádokból érkeztek
kutatók, a szíriusziak egyfajta vezető szerepet töltöttek be. Mivel konfliktus támadt a
reptoidok és a humanoidok között, ezért a szíriusziak elhagyták a Földet.
Fontos megjegyezni, hogy létezik egy Arkturusz-Szíriusz Mátrix, amely egy
finom bioenergetikai mező. A két csillagrendszer éteri energiája van benne összekombinálva, a gyógyítók hálózataként működik. Persze ez csak a Szíriusz A-ra
vonatkozik, mert itt élnek a magas tudatosságú, pozitív beállítottságú lények, gyakran
5. és 6. dimenziós szinten.
A Szíriusz A rendszerében élnek humanoid és reptoid fajok is, ez utóbbiak
bolygója közelebb van a központi csillaghoz. Alex Collier szerint a Lant-beliek egy
csoportja keresett itt menedéket a Galaktikus Háborúk idején, ezek az emberszerű
lények vörös bőrűek, magukat katayy-oknak nevezik. „Óceánjaikban bálnák, polipok
és cápák élnek. Művészi jellegű lények. A természethez kapcsolódó jellegű zenéjük
van. Szeretnek építkezni és nem különösebben politikus alkatúak. A kormányzatuk
szellemi technológiákat alkalmaz, mely hangokon és színeken alapszik.”
Volt alkalmam egy meditációs utazásban eljutnom az egyik bolygóra, de csak
rövid látogatás volt, még a nevét és az elhelyezkedését sem tudom. Intenzív képek
jelentek meg, a következőkről. A tenger türkizszínű, a parti sávban az éghajlat trópusi.
Itt vannak pálmafaszerű növények és papagájok is. A tengerparton emelkedik a
hegyvidék, amely a szárazföld közepe felé tart. A parti részen zömmel üdülőtelepek
vannak, az épületek eléggé retro kinézetűek, a ’80-as évek szocreál stílusát idézik. A
szárazföld belseje felé haladva a klíma kezd kontinentálissá, esetleg alpesivé változni,
itt vannak a nagyobb települések. A házak 20 emelet magasak lehetnek, üveg és acél
elemekből vannak, hengeresek. A természet a városba is behúzódik, a házcsoportok
között erdősáv van. Ezen a bolygón a közlekedésre elektromos autókat használnak,
ezek széles utakon gurulnak, tehát kerekük is van. Lehet őket manuálisan vezetni,
vagy a robotpilótát igénybe venni. Tankolni nem szükséges, mert a kocsi a kozmosz
energiáját használja. A városban magasvasút-szerű metrószerelvények közlekednek,
a pályájuk sima, mert gumikeréken futnak, középen van a vezetősín. Nincs áramszedő
és felsővezeték, mert ez is a kozmikus energiát csapolja meg. Az itteni humanoid
lakosság leginkább az európai fehér emberre hasonlít, északi és mediterrán jellegűek.
Ruházatuk célszerű, a férfiak inget, nadrágot, a nők szoknyát, blúzt viselnek, a szandál
az általános lábbeli. Nem sokkal tartanak előttünk műszaki fejlettségen, de békés
társadalom.
Létezik a Szíriusz A rendszerében a hüllő faj is, ezek gyíkszerű lények, a
bolygójuk száraz éghajlatú, nappal 40-45 C fok van. A táj többnyire sivatagos. Dr.
Czeizel Beatrix és Greskó Anikó szerint a Szíriusz A-ról származik a kígyó nemzetség
tanító ága. „A Szíriusz csillagterében megszülető Szent Életfa Misztériumiskola olyan
tanítókat képez és avat be a Tizenkét Tudomány egyes minőségének titkaiba, akiknek
később az lett a feladata, hogy útra keljenek, és ezeket a teremtő misztériumokat

tanítsák tovább a különböző csillagok és bolygók világaiban. Ezért úgy tekinthetjük,
hogy jelenleg is földi küldöttségüket élő, a Tizenkét Tudomány valamelyikét képviselő
kígyótanítók nagy valószínűséggel a Szíriusz csillagáról indultak, és ott kapták
felszentelésüket és a megfelelő útra bocsátó kódokat.” A Salla-jelentésből is világossá
válik, hogy az annunakik eredeti bölcsője is a Szíriusz rendszerében volt, bár egy hibrid
fajról van szó. Greskó Anikóék így folytatják: „Ahogy említettük már korábban, Szíriusz
csillagának ősatyja, a Teremtő Istenatya Szíriuszbeli manifesztációja, aki egyben az
ott alapított Melchizedek misztériumiskola nagymestere is – Szirion volt, aki egy csodálatos, magasztos és méltóságteljes, rendkívül tiszta tudatossággal rendelkező tanító
lélek, és aki tökéletes képviselője az Isteni tudás korábban részletezett misztériumainak. Szirionnak két fia volt. Az egyik Anu, a másik pedig Bahtu.” (lásd bővebben
Csillagnemzetségek – lélekcsaládok c. mű A Kígyók Csillagnemzetségének Jang útja
c. fejezetét.)
A gyíklények bolygóján az ipari termelés a föld alatt zajlik, egy üzemet, vagy
erőművet láttam, ahová egy hosszú alagút vezetett. Egy nagy hengeres csarnok
közepén volt egy széles szájú, mély kút, ebből oldalra sugarasan csápos járatok
ágaztak el. Itt gyűjtötték be a talajban lévő hőenergiát. Ezt alakítják át tovább a
szükséges energiává. A közlekedésre nyolckerekű terepjárókat használnak.
Városaikban kupola alakú házak vannak, a kupola tetején nagy kerek ablak van. Az
épület közepén található egy kis kertecske, padokkal, növényekkel és vízforrással. Az
emeleteken körfolyosó van, erről nyílnak a lakások. Ezek a hüllőszerű lények
meztelenek, valóban gyíkszerűek, hosszú farokkal, pikkelyes bőrrel. Vannak éttermek
is, itt valamilyen egytálételt fogyasztanak, ami zöldségekből és húsféléből áll.
Legérdekesebbek azok az ősi legendák és mondák, melyben a magyarok ősei,
a szkíták is szerepelnek. Ilyen a Pál Zoltán által tovább írt Arvisúra, melyben szerepel
egy kozmikus faj leírása. Ők „Káltes asszony földjéről” valók, és „égi szekerekkel”
közlekednek. Ezek humanoid lények, többnyire magasak, szőke vagy barna hajúak. A
legenda szerint ők tanították a szkíta népeket a tudományra, művészetre,
gazdálkodásra, és az írásra. Ez a nép Ázsiában, a mai Törökország, Kazahsztán,
Türkmenisztán és a kínai Ordos puszta vidékén fejtette ki tevékenységét. A sumér
civilizációt az annunakik hozták létre. Az Arvisúrából megismerhetünk egy űrhajókatasztrófát is, mikor Anahita űrhajója elromlott, és nem tudott visszatérni az övéi közé.
Bartha Gizella kontakta közlése szerint a Szíriusz A körül kering a Turul bolgyó,
ahonnan ezek a lények származnak. A központi kontinensüket Attiának hívják, Menisz
a főváros, ahol a 24 tagú Bölcsek Tanácsa székel. A bolygón élnek delfinek is, és több
magyar kutyafajta állítólag innen származik. A nyelvük hasonlít a magyarhoz, talán
könnyen meg is értenénk egymást. Az írásuk egyfajta nyomtatott ékírásból és
piktogramokból áll, hasonlít a rovásírásra. Ilyen jelek voltak azokon az
aranylemezeken, amiket 1974-ben Izsáky László kapott Erdélyben egy leszálló űrhajó
utasaitól. A jeleket sikerült lemásolni, mielőtt még a Securitate kezébe került volna az
egész. Izsáky 2004-ben eltűnt, talán a Szíriuszra vitték. A Turul néven említett bolygó
neve az Amma, a negyedik.

Ezt az elméletet igazolja az is, miszerint több médium és kontakta kap itthon is
üzeneteket, főleg egy magát Juventus mesternek nevező entitástól, aki a felemelkedett
mesterek között foglal helyet. De nem csak innen, hanem Alaje és Salusa által is
érkeznek üzenetek a szíriuszi rendszerből. Hogy miért is foglalkoznak ennyit velünk,
azt elmondják ők maguk.
„Amarende, Szantania uralkodónője jelentkezem.
Áldott Földi Testvéreink!
Szantania, a Szíriusz csillagrendszerhez tartozó fényfrekvencia tartományok egyike.
Számos lélektestvérünk működik a Földön közöttetek, és ez az oka, annak, hogy
’kiáradásommal’ erősítelek benneteket.
Repes a szívem az örömtől, hogy szólhatok hozzátok, Drága Testvéreink! A Teremtő
Égi Atyánk Ereje legyen minden szeretett lélekkel, akikhez rezdülésem eljut.
Üzenetem energetikai hálójába rejtve, a Teremtő Energiáját közvetítem. Aki csak
olvassa, és szívével látja a sorokat, Égi Atyánk Lelkének Erejéből táplálkozik.
Gyógyulás, béke, öröm és bőség az osztályrésze azoknak, akik szívvel hallgatják a
tanításokat. Ezzel az energia-ajándékkal fejezem ki hálámat felétek, és közvetítem
áldásomat kinek-kinek a hite szerint.

Hosszú várakozást követően újra szólunk véletek. Folytatódhatnak a tanítások.
Juventus mester, és még sok nagy tanítónk készül újra megszólítani titeket. Hosszú
még az út, amely előttünk áll, de győzzük, és együttes erővel, sikerrel járunk.
Égi küldetést teljesítünk mi együtt veletek, amely nem más, mint a Fény ismételt
győzelemre segítése a ti mostani hazátokban, a Föld nevű bolygón és a környező
égitesteken. Íme, közös ügyünk, amelyet felvállaltatok ezekben az időkben, amikor
küldöttekként a Földre inkarnálódtatok. Jó előre, pontosan tudtátok, milyen
körülmények várnak majd titeket a Földön, és milyen feltételek között kell majd
dolgoznotok. A nehézségek ellenére ti önszántatokból felvállaltátok a küldetést, és
nagyhatalmú fénylényekként magatokra húztátok a sűrű, most még darabos, földi,
emberi testet. Igen csak elcsodálkoznátok, ha tudnátok azt, hogy Szantaniában és a
többi fejlett fénytársadalomban is, nap, mint nap, imák szólnak értetek, és hogy mi,
fénytestvéreitek a legnagyobb elismeréssel emlegetünk benneteket. Arról, hogy kik,
és miért támogatunk benneteket fénytársadalmakból, Juventus mester ad nektek
pontos tanítást a legközelebbi alkalommal.
Voltak már ragyogó időszakok a Földön, amikor teljes volt az összhang, és valódi
fénylényként népesítette be az ember a bolygót. Azóta azonban rendkívül sok minden
történt. A keringés következtében változott a Föld szerkezete, dinamikája, hatósugara
és paraméterei. Változott a földi ember genetikája is, amely külső manipulációk és
kísérletek számos sorát szenvedte el. Ezek a tények egyáltalán nem könnyítik meg az
életeteket és éppen ezért, mostani közös ügyünket sem. Nehézkessé, gyengébbé,
toxikussá vált az emberi test, ez pedig egyáltalán nem kedvez a folyamatoknak. A
mostani emberi alkat, pusztán árnyéka valódi önmagának.
A legnagyobb kihívást az ember számára ez a genetikai hozadék, és egy, a Földre
jellemző törvény összessége jelenti. Pontosabban kifejtem, mire is utalok:
- A rendkívüli kihívások egyikét a Föld egy bizonyos, meghatározó, fizikai
törvényszerűsége adja. A születés pillanatától kezdve, ahogyan a lélek az édesanya
méhének dimenziókapuján keresztül földi síkra lép, vagyis fizikai testet ölt, az
emlékezet a legtöbb lélek esetében, majdnem teljesen lefátyolozódik. Más nyelven
kifejezve, az eddigi életek alatt felgyülemlett tudás, és a világ működésének ismerete
– további felhasználásig - egy lelki főkönyvtárba kerül (nem törlődik, csak
leárnyékolódik). Ezért van az, hogy néhány embernek fogalma sincs arról, hogy
mekkora tudás rejlik benne. Földi, önös szándékú, egyéb erők pedig ’gondosan’
ügyelnek arra, hogy ne is akarja tudni, vagy ne legyen képes elérni a tudását.
- Az emberi élet egyik fő célja, tulajdonképpen, pont az lenne, hogy az összes
nehézség ellenére, még a földi életetek során, hozzáférjetek a saját tudásotokhoz, és
társteremtőkként közreműködjetek a világ jobbításában, ki-ki a saját tehetségének és
adottságának megfelelően. E tudás nem tiltott, pláne nem kiváltságosok joga, ahogyan
tévesen mások sugallják ezt számotokra. A tudás a sajátotok, az mindenkié, aki
önmagát a hozzáférés szintjére fejleszti.
- A tudás birtokviszonyait övező zavarodottság oka a következő. Bolygótok jó néhány
3D-s rezgésszintje nem ismeri föl a 3D-nél magasabb rendű frekvenciát, így minden,
ami három dimenzió feletti tudásszint, vagy képesség, az nem nyer támogatást

alacsonyabb frekvenciákon, ezért az értelmezhetetlen, alkalmazhatatlan, tagadott,
üldözendő, eltörlendő, mégis titkon csodálatba ejtő, és áhított. Életek sokaságát
vesztegetjük el, amíg arra az evolúciós szintre nem juttatjuk magunkat, ahol
rádöbbenünk a frekvenciamódosítás fontosságára, és tudatosan nem keressük a
Földön azokat az állandósult, szeretetteljes lelki frekvenciákat, ahol a tudáshoz való
hozzáférés lehetővé válik. Magam is sok száz kutatással teli életet hagytam hátra a
földi létben, amelyekben, kezdetben csak nyomokban tűnt föl az igazi szeretet:
átérzem a feladatotok nehézségeit, kedveseim.
Nyilvánvalóan felötlik bennetek a kérdés: ha a feltételezés szerint, minden ember
hatalmas háttértudással, és valódi hatalommal rendelkezik, akkor miért pont az egyik
legnehezebb terepen, a Földön kívánjuk a küldetésünket végrehajtani, ahol csak
ügyetlenkedve botorkáljuk végig az életünket egymásnak és magunknak is fájdalmat
okozva? Miért nem intézzük el röviden azon a síkon, ahol a tudás könnyen
hozzáférhető, miért kell nekünk magunkat egy nehézkes, sűrű testbe szorítani a
győzelemért?
A válasz rendkívül egyszerű. Kvantumugrásszerű dimenzióváltáskor lényetek három
síkjára van szükség. A testi sík jelenléte elengedhetetlen. Mivel a Földön ez a mostani
néhány száz év alkalmas a szintemelkedéshez, örömest vállaltátok a megmérettetést.
A szintemelkedés fokának mutatója az a mérték, amilyen arányban tesztek
erőfeszítéseket és fértek hozzá a saját, már megszerzett tudásotokhoz, és amilyen
arányban azt bővíteni tudjátok. Egyéni szintjeiteken ezzel a feladattal érkeztetek.
Megszólaltatunk majd földi képviselőket, társaitok közül, akik pontosan beszámolnak
arról, hogy milyen változásokat tapasztalnak a saját életükben az ősi tudás újra
felfedezése által.
Galaktikus értelemben, pedig ezen felül, egy közös küldetést teljesítünk.
Tanítómestereink pontosan, részletesen vázolni fogják számotokra mindazt, amit
ügyünkkel kapcsolatban tudható. Például azt, hogy kik a támogatóitok és miért, hogyan
vehetitek fel velük a kapcsolatot, és nem utolsó sorban azt, hogy mire számíthattok a
közös munkátok eredményeként, még akár a földi életetek során is.
Közös munkánk felvezetéseként, általánosságban már annyi elmondható, hogy
ügyünk galaktikus méreteket ölt. Célja: a Fény és az Isteni Tudás minden társadalom
számára való hozzáférésének lehetővé tétele, és ezáltal az Isteni Béke
megszilárdítása galaxisunkban. Annak az alapfeltételnek a megteremtése, hogy
leszületett lélektársaink hatékonyan és zavarmentesen végezhessék a küldetésüket
az isteni tervükben – hiszen az egyéni munkák sikereinek összessége adja a teljes
galaxis sikerét, és hozhat létre eggyel több rendkívüli környezetet az univerzumban,
ahol lerakhatjuk valódi fénytársadalmak alapköveit. Ez Teremtő Atyánk terve, amely
csakis a fizikai síkon végzett fényszolgálat – vagyis a ti munkátok - által válhat valóra.
Nagy, és nemes feladat a tiétek. Ti, első ébredőkként, úttörőkként a legnagyobb
kihívás terhét vállaltátok magatokra. A galaxisunk ’szeme’ rajtatok van. A ti munkátok
eredményességétől függ az elkövetkezendő nemzedékek sorsa. Ne féljetek! Teljes
fénytársadalmak állnak a hátatok mögött, drága testvéreink!

Áldott legyen minden fényember, akinek szíve van a hallásra, és lelke a látásra! Áldás
minden testvérünkre, aki még homályban keresgél, aki beteg, mert tudattalanul
áldozata körülményeinek!
A Fény, az ISTENI TUDÁS legyen veletek!
Amarende”
A Szíriusz B rendszeréhez köthető fajok többnyire negatív szerepben tűnnek
fel. Az itt élő lények bőre lehet pirosas, szürke, barna, fekete, vagy bézs. Ezek
többnyire kétéltűek, mivel ezen bolygók klímája meglehetősen száraz. Alex Collier
szerint: „A Szíriusz B kultúrájának igen sajátos rezgése van. Az emberek közül
egyesek vörösek, mások bézs színűek, megint mások feketebőrűek. A Szíriusz B körül
keringő bolygók rendkívül szárazak, s általában valamely gyík- vagy kétéltű faj
megszállása alatt állnak. A társadalmak sokkal inkább politikai csatározásokkal
vannak elfoglalva, mint szellemi ismeretek megszerzésével.”
Egy másik „kiszivárogtató”, Preston Nichols, állítása szerint részt vett a Montauk
projektben, amely az emberi elme befolyásolására irányuló titkos kísérlet volt, de végül
kudarcba fulladt. A technológia a HAARP-hoz nagyon hasonló, de alacsonyabb, 400
MHz körüli frekvencián működő rendszer volt. A kísérlet során a besugárzott alanyok
kontrollálhatatlanná váltak, ezért abbahagyták. Nichols közvetített az idegenek és az
amerikai kormány között a szigorúan titkos technológiák alkalmazása témájában. „A
Szíriusz B-ről érkezők meglehetősen összezavartak bennünket, és egyben ők azok is,
akik eredetileg átadták a kormányunknak a Montauk-technológiát.” Ezt egészítették ki
a különféle biológiai fegyverek, baktériumok, vírusok is. „Az a biológiai anyag, mely az
Ebola vírusához lett illesztve, szintén a Szíriusz B humanoid lényeinek adománya volt
a kormányzat számára.”
Daniel Salter szerint az idegenek által adott szövetminták vezettek el ahhoz,
hogy az USA kormánya felállítsa a Fejlett Kommunikációs Kutató Szervezetet (ACIO).
Salter állítja, a Kormányzat együtt működik a földönkívüliekkel, abból a célból, hogy
kifejlesszék az idő- és dimemzióutazás technikáját. a hírhedt 1943-as Philadelphia
kísérlet is ezt célozta meg. „Üres Lap Technológia vagy BST – egyik formája az
időutazásnak, melylehetővé teszi a történelem átírását az úgynevezett interferencia
pontokban. Az interferencia pontok az alapvető energiaközpontok, itt keletkeznek a
történelem legfőbb eseményei, mint például a volt Szovjetunió felbomlása, vagy a
NASA űrprogramja. A BST a legfejlettebb technológia, s bárki, aki birtokolja a BST-t,
képes megvédeni magát bármilyen támadóval szemben. Ez a szabadság kulcsa.
Emlékeztetőül, az ACIO volt az első együttműködési forma a földönkívüli technológiák
átadásáról. A földönkívüliek megfélemlítettek bennünket és kiismertük képességeiket.
Talán éppen ezért, néhány idegen faj nem mer kilépni az ACIO együttműködésből.”

6. A plejádi akták
A Bika csillagképben található meg a Plejádok nyílthalmaz, 250-500 csillagot
tartalmaz, de csak kilenc kapott nevet. Ezek név szerint: Alcyone, Celaeano, Electra,
Atlas, Merope, Sterope I és II, Taygeta, Maia és Pleione. A görög mitológia szerint
ezek a csillagok Atlas titán hét lányát jelképezik, akik Orion elől menekültek, mert a
vadász megkívánta a szép szüzeket. Már nagyon elfáradtak a futásban, ekkor
Zeuszhoz imádkoztak, aki galambokká változtatta őket. Mikor már magasan repültek,
akkor viszont csillagokká változtak. De a plejádi csillagtársulásnak volt még egy plusz
csillaga! Ez nem volt más, mint Solana, a mi Napunk. Dr Czeizel Beatrix és Greskó
Anikó így írnak erről: „Folytatva e galaktikus mítosz valós történetét, Solana háborgó
lelkének viharai hatalmas naptüzekben, szélvészekben törtek a felszínre, amelyet nap,
mint nap táplált álmodozó szívének sok-sok vágyképe olyan világokról, izgalmas
kalandokról, amelyek őt tükrözhetnék, és ahol nem neki kell táplálnia egy statikus
világmindenség ijesztő képzetét. Míg egy ponton – az akkori Vízöntő világkorszak
idején – a lázadás belső tüze olyannyira felgyorsította a keringését, hogy lendületet
vett és egyszerűen kirepítette magát a korábbi spirális füzér neki szánt pályájáról.
Szinte maga is alig merte elhinni, hogy terve sikerrel járt, hogy mégis „világgá
mehetett” és semmi nem tartotta őt vissza, egyetlen atyai kéz sem húzta vissza, hanem
egyszerűen valóban szabaddá lett! Öröme határtalan, teremtő vágya végtelen kút volt,
hátra se nézett, csak követte álmai oly sokszor előrefestett lábnyomait. Egy külön
világot akart teremteni, a saját útján akart járni…” (bővebben Csillagnemzetségek –
lélekcsaládok c. könyv Az Angyalok Csillagnemzetségének történelme c. fejezete) A
hét nővér kisöccse fellázadt sorsa ellen, és továbbállt, de ezért nagy árat fizetett,
egészen a 3. dimenzióig zuhant, tudatossága csökkent. Kénytelen volt a saját lábán
megállni, nem segítette többé senki sem.
A Plejádok csillagai kb. 230 000 évvel ezelőtt kezdtek benépesülni, az ottani
humanoid civilizáció a Lant rendszer Gyűrűs-köd nevű részéből települt oda. Billy
Meier szerint: „A ’svájci’ Fiastyúk-beliek elmesélték, hogy eredetileg (még a Fiastyúkkorszak előtt), a csillagok egy manapság általunk a Lant csillagképben lévő Gyűrűsködnek ismert objektum közelében lévő csoportját népesítették be, innen ered a nevük
is: Lant-beliek. Ugyanezt a szisztémát alkalmazzuk akkor is, amikor a Fiastyúk
térségéből érkező embereket Fiastyúk-belieknek nevezzük. A korai Lant-beliek
hatalmas űrbárkákkal indultak útra más csillagrendszerek felé, és ahol lakható
körülményeket találtak, ott kolóniákat hoztak létre, ezek felvirágoztak, s később maguk
is elindították felderítő egységeiket a világűr további kutatására.” Alex Collier szerint
azért indultak útnak, mert eredeti hazájuk elpusztult egy űrháborúban, melyet a
reptoidok indítottak ellenük. Eljutottak a Földre is még az ősi időkben, az akkori
Lemúria szigetén hoztak létre telepeket, Atlantiszon egy orioni kolónia élt.
A Plejádok lakói alapvetően humanoidok, tehát emberi alakúak. Férfiak és nők,
akik akár 800-900 évig is élhetnek. Naponta mindössze 2-3 óra az alvásigényük,
vegetáriánusok, húst csak szintetikus formában fogyasztanak, mivel nem ölnek
állatokat (semmilyen lényt sem). Magasságuk 170-200 cm közötti, szőkés, barnás
hajúak, a szemük viszont multikolor, a kék, a zöld, az arany és a szürke árnyalataiból
tevődik össze a színe. Alapvetően 5. és 6. dimenziós létsíkon élnek, nincsenek

betegségeik, nem öregszenek láthatóan, egy 500 éves plejádi szinte tinédzsernek
látszik. Nincs vérük, sem keringési rendszerük, valami éteri anyag élteti őket.

A legfényesebb csillagok jól láthatóak, a bekeretezett területen a többi csoport van.
A plejádiak tevékenységéről sokat tudunk, mert gyakran látogatják bolygónkat.
1974 és 1986 között járt Eduard „Billy” Meier svájci gazdához az Erra bolygóról
származó hölgy, Semjase, aki beszélt neki az ő világukról, életformájukról, és arról,
hogy még nagyon sok hasonló világ van az Univerzumban mindenütt. A következőt
mondta: „Nem vagyunk sem a Föld őrzői, sem Isten által küldött őrangyalok vagy
hasonlók. Sok ember úgy gondolja, valamiféle felügyeletet gyakorlunk a Föld felett, s
az emberek sorsát befolyásoljuk. Ez nem igaz, mert mindössze egyes egyének által
elhatározott küldetéseket hajtunk végre, melyeknek semmi közük a Föld irányításához,
vagy a Föld sorsának befolyásolásához. Ezért tehát helytelen minket a Föld
felsőbbrendű üzenethordozóinak vagy őreinek tekinteni.” A Fiastyúk-beliek legfőbb
feladata figyelmeztetni az emberiséget a hódító szándékú földönkívüli csoportokra:
„Különböző egyéb létformák is léteznek, hatalmas tudásanyaggal, akik függetleníteni
tudták magukat közvetlen környezetüktől. Képesek beutazni a világűrt, és
alkalmanként a Földre is ellátogatnak. Sokan közülük meglehetősen kellemetlen
teremtmények, s a barbárság gyakorlásában olyan súlyos fokot érnek el, mint maguk
a földlakók. Óvakodni kell tőlük, mert hajlamosak mindent elpusztítani és lerombolni,
ami csak az útjukba kerül. Számos alkalommal pusztítottak már el egész bolygókat,
vagy kényszerítették lakosait szolgasorba. Nekünk, Fiastyúk-belieknek egyik
feladatunk a földi emberek figyelmeztetése ezekre a teremtményekre. Legyen mindez
a Föld lakosainak tudomására hozva, hiszen közeleg az idő, amikor ezekkel a

degenerált humanoid teremtményekkel, a szürkékkel elkerülhetetlenné válik az
összetűzés.” A szürkék humanoidok testileg, de sokuknál kollektív tudat van, egy
csoportlélek vezérli valamennyit. Vannak egyéni lélekkel bírók is. Sok fajuk, alfajuk és
rasszuk van, szándékaik is eltérőek lehetnek.

Billy Meier, a legismertebb ufo-kontakták egyike. Több száz fényképet készített,
és több órányi filmet forgatott a plejádiakról, az űrhajókról. A felvételeket laborban is
megvizsgálták és hitelesnek találták azokat. Bár Meier urat sokan próbálták csalónak
beállítani, mert az egyik fotón szereplő Asket nevű plejádi űrhajósnő nagyon hasonlít
az amerikai Ding a Ling pop együttes egyik tagjára.

Találkozás a galaktikus látogatókkal.
1975 és 84 között több találkozóra sor került Meier gazda és Semjase között,
átlagosan tíz naponta találkoztak a késő éjjeli órákban Zürichtől nem túl messze eső
hegyi tisztáson. Emellett telepatikus úton is tartották a kapcsolatot. Maga Semjase
ekkor 344 éves volt, kb. 170 cm magas, vékony testalkatú, szőke hajú, kék szemű.
Egyedül furcsán álló fülei árulták el földönkívüli mivoltát. Magas tudásának
köszönhetően, kiérdemelte világában a fél-Jschrjsch rangot, ami a „bölcsesség félkirálynőjét” jelenti, ami leginkább félistennőként értelmezhető. már régóta
tanulmányozta a Földet, leginkább Európát. Németül folyékonyan beszélt, ezért is
esett a választás Meierre. 1965 és 73 között egy párhuzamos dimenzióban, a DAL
univerzumban élt, innen származik Asket is. 1977 dec. 15.-én balesetet szenvedett
Hinterschmiedtrütiben, ezért haza kellett térnie az Errára gyógykezelésre. 1981-ben
újra visszatért, de csak rövid ideig maradt, mert a baleset utóhatásaként kezdte
elveszíteni pszichikai képességeinek javarészét. Az utolsó közös szeánsz 1984
február 3.-án volt. Azóta újból a DAL univerzumban él, ahol további terápiát kap, hogy
újra visszanyerhesse egészségét. Apja egyébként az a Ptaah parancsnok, aki a
Galaktikus Flotta egyik vezetője.
Meier történeteit sokan kétségbe vonják, volt felesége szerint sokat dolgozott
azon, hogy fotói valódinak látszódjanak. Más források szerint Meier fotóit lefoglalták a
hatóságok, és hamisakkal cserélték ki. Valóban, ha az ember rákeres az interneten,
az az érzése támad, mintha a képek grafikák, festmények lennének. Teljesen
életlenek, vagy alul/túlexponáltak, nem helyesek a színek. Az egész olyan rajzoltnak
tűnik. Mi az oka annak, hogy sem Semjaséról, sem Asketről nincsenek jó minőségű
fényképek? És hol vannak a filmek? A Stevens Wendelle ezredes által vezetett

kutatócsoport viszont abszolút hitelesnek állapította meg az anyagot, kizárták azt a
lehetőséget, hogy modellek, vagy bábok lennének a képeken. Szemtanú is
megerősítették, hogy látták a járműveket abban az időpontban, mikor Meier a
Fiastyúk-beliekkel találkozott.
A plejádi társadalomról. Amikor egy gyermek megszületik, az első tíz évben azt
kell megtanulnia, mi az élet értelme és célja. Tudnak a reinkarnációs ciklusaikról, előző
és következő életeikről, hozzáférnek az Akasha-könyvtár fiókjaihoz. A gyerek ezután
földi időben számolva 60-70 éves koráig valamilyen szakmát tanul. Nagyon
népszerűek a társadalom-tudományok és a tudományos pálya. Az egyszerű munkát
robotok végzik. Ezután a fiatalokat más csillagrendszerekbe is elküldik egyetemre,
illetve itt ismerkednek más kozmikus kultúrákkal. Szociális viszonyaik és szexualitásuk
mindig az adott feltételektől függ, ráadásul a szabad szerelem hívei. De kizárólag
heteroszexualitás van náluk, semmi perverzió. Monogámok, de ez nem jelent örök
elköteleződést, ha egy kapcsolat kifutott, szépen fölállnak és tovább mennek. A
házasság náluk mást jelent, nem a másik birtoklása a cél, hanem az, ha a lelkeik
egymásra rezonálnak, akkor teljesen átadják magukat a másiknak. Létezik poligám
házasság is, ekkor egy csoport lép frigyre, szintén fontos a lelki kötődés. A válás
mindig egyszerű, megegyezés alapján történik. Mivel mindent a pozitív gondolkodás
határoz meg, ezért olyan, hogy féltékenység, nem létezik. Érzelmeiket közvetlenül
fejezik ki, spontán módon. A házasságok célja a tapasztalatszerzés.
A Taygeta számít a Plejádok fő csillagának, e körül kering az Erra, ahonnan
Semjase származik. Az Erra 10%-kal kisebb a Földnél, a rezgésszintje 5. dimenziós.
A társadalomban a család a legfontosabb, a gyermekeknek és a nőknek kivételezett
helyzetük van. A kreativitás és a szeretet határoz meg mindent. Az Erra lakossága kb.
400 ezer, ezt tartják ideálisnak. Nem használnak telefont, mert telepatikusan
kommunikálnak. Nincs televízió, nincsenek vetélkedők, krimik, valóságshow-k, semmi
ilyen szemét. A színházakban csak vígjáték és kabaré megy, a drámai feszültség eleve
összeegyeztethetetlen a szeretetre építő, pozitívan gondolkodó társadalmi viszonyokkal. Van náluk is népdal, opera, komolyzene, a táncdalok viszont igényesek, nem
gagyik, leginkább arra hasonlít, amit itt a Földön így hívunk: jazz-rock. Az Errán nincs
pénz, nincsenek bankok, mindent megosztanak egymás közt. Nincs magántulajdon,
sem felhalmozás, a cikkek tartósak. Az építészet harmonizál a természettel, leginkább
Makovecz Imre és Kós Károly épületeire hasonlítanak az ottani házak. Sugárhajóik
több személyesek, alkalmasak a hipertéri utazásra.
A tudományuk nagyon fejlett, több dimenziós világképet vallanak, ami így néz ki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

dimenzió: a bolygók és égitestek anyaga
dimenzió: elementálok világa
dimenzió: lineáris tér és idő
dimenzió: érzelmi sík
dimenzió: a plejádiak világa
dimenzió: a szíriusziak világa
dimenzió: a Foton-öv
dimenzió: az intelligencia szerveződési szintje, angyali világok
dimenzió: a tiszta kreativitás, Isten

Említést tesznek az annunakikról is, akik hüllőszerű lények, és nagy befolyással bírnak
a földi kormányokra, manipulálják az emberiséget, leginkább az egyházakon keresztül.
Oszd meg és uralkodj! Szerintük az annunaki mesterek hazugságokat terjesztenek, a
fogyasztói társadalom és a vallási fanatizmus, a terrorizmus, a bankrendszer mind az
ő művűk. A plejádiak szerint csak úgy tud az emberiség felszabadulni, ha az inaktív
vortexeket és csakrákat használatba veszi, a teljes tudatosság által legyőzhetők a
betolakodók. Szerintük a Nibiru régen a Szíriusz A legkülső bolygója volt.
A legfontosabb tanítások, melyeket Semjase átadott:
„- Az ember olyan lélekkel rendelkezik, mely soha nem hal meg, soha nem alszik, még
a legmélyebb álom során sem; minden gondolatot és érzelmet megőriz; tudatja az
emberrel, hogy gondolatai helyesek vagy hibásak; ha az illető megtanul figyelni
szavaira.
- Az emberi lélek hordozza magában a kreativitás birodalmát, és minden ember
rendelkezik saját lélekkel.
- Az ég és a Föld elpusztulhat, ám az igazság, a tudás, a bölcsesség és a lélek
sohasem pusztulhat el.
- Az ember képes világokat teremteni gondolatok által, ahogy a teremtés során
folyamatosan keletkezik a világ.
- Az embernek ez a képessége felemeli őt a tudatlanságból, mely önmagában létezik,
pontosan ugyanúgy, ahogy a csodák is léteznek benne.
- Az ember önmaga a mennyek birodalma, a teremtés birodalma.
- Ezért tanították azt a régi bölcs filozófusok, hogy az ember tulajdonképpen
mikrokozmosz a makrokozmoszban, merthogy amit a Világegyetem magága foglal,
azt az emberi tudat is képes magába foglalni.
- Az emberi belső dimenziók végtelenek.
- A teremtés képe, a lélek az emberben a kiterjedés nélküli létezés, valamennyi
dimenziót magában hordozza ugyanabban az időben, átlényegítve valamennyi
dimenzióból.
- A lélek maga a csodák csodája, és minden erő ebből fakad.
- A csoda igazából a lélek erejének használata a maga tökéletességében.
- Az ember azonban a csodákra úgy tekint, mintha semmi értelme sem lenne keresni
logikus magyarázatokat.
- Ha az ember boldog, öröme belülről fakad azért, mert az öröm belső állapot; soha
nem lehet meghatározni pontos forrásának helyét.
- Az öröm az ember bensőjéből fakad, spirituális erők teremtik.
- Ezért minden belülről fakad.

- Az a körülmény vagy ember, aki látszólag az öröm okozója, csak az örömnek egy
külső okra történő kivetülése, az ember belsejében fakadó örömé.
- A boldogság az ember bensőjében fakad, és elválaszthatatlan a lélek létezésétől.
- A lélek végtelen öröme és végtelen ereje szintén e létezésből fakad.
- Az ember látszólag lehet öreg, de ez csak átmeneti állapot.
- A lélek azonban mindörökké fiatal marad és semmiféle betegségét nem kell
elszenvednie az öregedésnek.
- Az öregkor, de így a fiatalkor és a gyermekkor is lehet szomorú vagy problémákkal
teli, de mindez elmúlik, mint ahogy minden a külső, megtapasztalható világból.
- Ami örökké tart, az a lélek, az igazság, a tudás és a bölcsesség.
- Ami a feladatotok, az az, hogy mindezt felismerjétek és felépítsétek önmagatokban,
hiszen ezek a dolgok teszik az embert szabaddá.
- Amikor az ember felismeri majd a lélek létezését, az öregkor soha többé nem okoz
majd problémát.
- Nem lesz szomorúság, szenvedés, probléma, változások, nem lesznek jó és rossz
időszakok.
- A bölcsesség alapvető és elemi erejű.
- A bölcsesség fény, ahol pedig süt a fény, ott a sötétség megsemmisül.”
(forrás: James Harris (Seres Gábor)- Exopédia)
Arról már szó volt, hogy a Fiastyúk-beliek a régi időkben már a földön is
tevékenyek voltak. Mikor elindultak első felfedező útjaikra, eljutottak a Földre is, úgy
kb. 200 ezer évvel ezelőtt. A Földön találtak három primitív ősemberi csoportot, az
egyik világos bőrű volt, a Lant-beliek leszármazottai. A plejádiak is szerettek volna a
Földön maradni, ehhez kérték a Galaktikus Szövetség engedélyét, amit meg is kaptak,
így beléphettek a földi reinkarnációs ciklusokba. Balin, Hawaii szigetén, Samoán és
Indiában telepedtek le, azonban Kr. e. 10-ben elmentek. Addig felépítették a maja, az
inka civilizációt, Machu Picchut és Lemúriát. A csoport vezetője Plejas volt, és azért
döntött a hazatérés mellett, mert otthonukban végre sikerült békét teremteni. De végül
itt hagytak az emberiség számára egy spirituális tanítót, akit Jézus Krisztus néven
ismerünk. Anyja, Mária az örmény Adiabene dinasztia egyik leszármazottja, de Lantbeli lélek földi inkarnációja. Mivel rangon alul házasodott, ezért a császári udvart el
kellett hagynia. A Pártus tartományban telepedett le, ez a bibliai Galilea, a „hitetlenek
(nem zsidók) földje”. A történet innen már ismert. A feltámadása utáni negyven nap
után végül a Galaktikus Szövetséghez távozott, Jézus jelenlegi Inkarnációja Sananda
mester. Jelenleg a Foton Öv kezd megfelelő pozícióba kerülni, hogy a felemelkedés
folyamata folytatódhasson. Amint a nagy változások végbemennek, azaz megszűnik
a diktatúra, a fanatizmus, összedől a bankrendszer és a nagy birodalmak, leszerelik
az utolsó atomfegyvert is, akkor lépnek újra a Földre a galaktikus űrhajósok. Ekkor már
sem a szürkék, sem az annunakik nem jelentenek majd biztonsági kockázatot. A
Galaktikus Föderáció jó néhány nagy anyahajója állomásozik a Naprendszerben, de

ezek földi műszerekkel nem érzékelhetők, mert jóval az észlelési tartományon kívül
esnek, mert magasabb a frekvenciájuk.

A plejádiak számos nagy tanítót adtak már az emberiségnek, Jézust is állítólag ők
küldték. Valószínűleg Tesla is tőlük kapta a tudását, mikor egy fényes gömb repült be
a szobájába.
Még meg kell említeni az Alcyone rendszer lakosait is, ők viszont koránt sem
annyira barátságosak. Az Alcyone A kékesfehér óriáscsillag, távolsága 440 fényév,
2.85 magnitúdó erejű. Az Alcyone B, C és D kis törpecsillagok, alig észlelhetőek. Az
itteni népek is humanoidok, teljesen olyanok, mint a földi emberek. A legtöbbjük északi,

szőke típus, de vannak kreol mediterrán kinézetűek is. Az alcyoniak között vannak
ellenzékiek is, akik bár tagjai a Galaktikus Föderációnak, erősen megbízhatatlanok.
Számos programban együttműködnek az ACIO-val, de akár a szürkéket is irányítják
egy-egy művelet során. Ezt megerősítik az eltérítések átélői is, miszerint egy magas
szőke emberi lény parancsára cselekedtek a kis gnómok.

A sokat vitatott fénykép, mely Asketet ábrázolja. Sajnos jobb minőségű felvétel nincs
róla. Meier állítja, hogy ő készítette a képet az űrhajó belsejében, de kísértetiesen
hasonlít egy amerikai pop-együttes énekesnőjére. Lehet, hogy ő fotózta, de a tévé
képernyőről. Látszik, hogy csak festett szőke, a szemöldöke sötét. Egy földönkívüli nő
nem biztos, hogy festi a haját. Ha meg „gyárilag” szőke, akkor a szemöldök is világos
kell, hogy legyen. Világos?
Én úgy gondolom, hogy Meier gazda tényleg látott ufókat, ezen képei hitelesek,
találkozott a lényekkel, de azok nem engedték magukat fényképezni (tipikus). Ezért ki
kellett a történetet színezni egy kicsit, gyártani pár képet modellekről, énekesekről,
filmsztárokról, hogy kellő nyomatékot lehessen adni a mondottaknak. Ez sokat leront
a hitelességből, de az alaptörténetet egy katonai szakértő valódinak állítja.

7. Üzenet a Belső Földből – Agartha királysága
Sok ember számára elfogadottnak tűnik, hogy a Földön csak az itt látható
emberiség él. Ez logikusnak is látszik, hiszen a történelemben csak mi szerepelünk, a
kozmikus látogatók is más csillagokról hajóznak ide többnyire. Csupán néhány
legenda foglalkozik azzal, hogy a Föld belsejében is lehetnek világok, a nácik
egyenesen „államvallássá” tették az üreges világ teóriáját. De vajon a Thule és a Vril
társaság prominensei honnan tudhattak ezekről a dolgokról? Nos, hát a régi hindu és
arab forrásokat használták részben, másrészt volt egy expedíció a Déli Sarkra, a
neuschwabenlandi területen meg is találták a bejáratot, de nem csak ők. Már az
eszkimók és a vikingek is beszéltek egy belső világról, ami olyan, mint a kinti, ott is
élnek emberek, állatok, növények, még egy kicsi nap is süt bent. Nap a Föld belsejében? Na, ne! Vagy mégis? Ez csakis úgy lehet, hogy a belső és a külső világ nem
azonos síkon van, más a rezgés kint és bent. A felszíni világunk 3 dimenziós, az ottani
viszont négy. Figyelem! A matematikai dimenziók irányokat jelölnek a koordinátarendszerben, de mi kozmikus dimenziókról beszélünk, ami az adott világ rezgésszintjét
jelenti. Minél nagyobb a dimenziószám, annál magasabb a frekvencia, az anyag annál
éteribb. Példának okáért a Plejádok bolygóin 5 dimenziós társadalmak élnek, a
Szíriuszon már 6 dimenziósak. Itt már a lények is csak fénytestben léteznek, de
képesek besűrűsödni, ha alacsonyabb szintre utaznak. A 7. dimenziótól felfelé vannak
az angyali világok. Ennyit a metafizikáról.
A lenti képen látható a Föld szerkezete, ilyen valójában. A hőt nem a vulkáni
magma, hanem a belső nap termeli. A magma a kéregben van. A kép szerint a kéreg
is üreges, belső tavak, óceánok teszik tűzdeltté. A Dero barlangok a rosszindulatú
lények (talán a szürkék?) lakhelyei. Több bejárat is létezik, de a legnagyobbak a
sarkokon vannak. A földkéreg kb. 1200 km vastag, belül van az élettér, középen. Belül
hegyek, tavak, erdők, városok és az azokat összekötő metróvonalak és űrrepülőterek
vannak. A lakosság humanoid, magas, szőke, kék vagy zöld szemű emberek.
Izmosak, szépek, szuperintelligensek, és kicsattannak az egészségtől. Na, de hogyan
kerültek ők a föld alá? Amikor Isten megformálta Áhannt és Iotát, az első kozmikus
emberpárt, 33 bolygót adott az emberi csillagnemzetsének, köztük a Földet is. A
Csendes Óceánon volt Lemúria kontinense, az atlanti vizeken feküdt Atlantisz. Fejlett,
atomkori társadalmak éltek rajtuk, de az atlantisziak uralkodni akartak Lemúrián is.
Rakétákat telepítettek, atomtölteteket helyeztek rájuk, és megindult a támadás. Még
fekete mágiát is bevetettek. A lemúriaiakat váratlanul érte a támadás, a szigetükből
csak egy kicsi maradt fenn, idővel az is elsüllyedt. Sokan meghaltak, a túlélők a Föld
belsejében kerestek menedéket. A felszínen maradók idővel kőkorszaki szintre
zuhantak vissza, ők lettek az ősemberek, akik a dinoszauruszokkal is osztozni voltak
kénytelenek. Amíg a homo sapiens az ősember és a különféle földönkívüli fajok
keveréke, addig ők megőrizték eredeti vérvonalukat. Államukat Agarthai Királyságnak
nevezik, fővárosa Shambala. Kb. 1,5 milliónyi lakosa van az országuknak. Nincsenek
túlnépesedési problémák, nincs bűnözés, nincsenek vallási fanatikusok, nincs drog.
Tudatosságuk igen magas, nem vétenek az Isteni Törvény ellen, aki mégis, az nagyon
rossz karmát von fejére. Ebben a világban nem létezik a bürokrácia, nincsenek titkos
szervezetek, mindenki nyílt lapokkal játszik. Van beszélt nyelv, de a telepátia az
általános.

Erről a világról van említés Hargitay Károly Idegen bázisok a Földön és Tim Schwarz
Byrd admirális titkos utazása a Belső Földbe c. munkáiban is.

Na, de most lássuk, mi is a helyzet a Belső Földben, adjuk át a szót Adama
mesternek, egy magas rangú főpapnak, aki Telos városban lakik.
„A termo-nukleáris robbanás sok kontinensünket és 300 millió emberünket pusztította
el egy sokkal fájdalmasabb pusztulás által, mint amit ti, a bolygó felszínének lakói el
tudnátok képzelni. Ez az esemény a Földanya számára nagy megrázkódtatás volt. Az
utolsó fázisban majdnem egy éjszaka alatt Mu kontinense, szeretett Lemúriánk, a
bolygó civilizációjának bölcsője és minden „anyaföldje”, eltűnt… Sok ember a bolygón
fájdalmat és sérülést hord a sejtemlékezetében az eseményekkel kapcsolatban.”
„A felszínen élőkkel ellentétben nálunk nem kezdhet családalapításba addig senki,
amíg el nem érte a hozzá szükséges érettséget és felkészültséget. Nem engedjük,
hogy gyerekek szüljenek gyereket, ha szabad ilyet mondani, ahogyan ti teszitek a
felszínen. … Először egy olyan házasságot kötnek az egymás iránt mély érzelmi
kötődést érzők, mely nem feltétlenül tart örökké. Összeházasodnak és együtt élnek,
tanítják egymást, együtt érnek, fejlődnek, megtapasztalják az életet, és nem
utolsósorban a lehető legtöbb örömöt lelik egymásban. Mindezt addig gyakorolják,
amíg mindkettőjük nagyon mély boldogságot és teljes elégedettséget érez a
kapcsolatuk alatt. … A második típusú házasságunk az „elkötelezett házasság”. Csak
az ebben élőknek lehetnek gyermekeik, csak ők hívhatnak meg új lelkeket a
közösségbe.”
Ebből is láthatjuk, hogy nem babra megy a játék. Először egy próbaházasság van, itt
dől el minden, hogy összeillenek-e a felek, ha nem, elválnak. Ha igen, akkor jön a
második fázis, az elköteleződés. Ebben a világban a deviancia fel sem merül,
nincsenek „szivárványos közösségek”, mert az nem normális.
„Az állataink sokkal nagyobbak, mint amekkorák jelenleg nálatok vannak. Például sok
nagy macskánk van, amelyeknek mérete majdnem duplája a tieiteknek. … Az állataink
nagyon kedvesek nekünk. Biztosítalak, hogy ők addig nem jelennek meg a kezeidben,
amíg az erőszakot teljesen ki nem küszöbölöd teljesen saját életedből. … Egyik sem
öl és eszi meg egymást. Mindegyikük vegetáriánus.”
Salátakedvelő tigris? Répaevő krokodil? Nem rossz! Adama még azt is
elmondja, hogy vannak náluk lovak, kutyák, mindenféle madarak, bogarak, delfinek,
bálnák, még igazi unikornisok is! A virágok is hatalmasak és mind illatos, az erdőket,
mezőket tündérek, manók és más lények népesítik be. Minden állat szabadon él, nem
vadásznak. Itt tisztelnek minden létezőt, ez egy erőszakmentes világ, ami tükröződik
a faunában is. Mamutok is mászkálnak a bejárat közelében.
Közlekedésre metrószerű mágneses vonatokat használnak és vannak űrhajóik,
amivel a kozmikus térbe léphetnek. Jellegzetes korong alakú járművek, fejlett
kristálytechnológiát használnak. Ezeket az ufókat egyfajta ura veszi körbe, amolyan
szeretetenergia sugárzik belőlük. A gonoszok járművei ilyet nem adnak ki, csak sima
fényeket.

Ezt a képet George Adamski készítette Palomarban, az ’50-es években. Az űrhajó
ugyan vénuszi, de az agarthaiak is hasonlóak. Nagyon hasonlít a német Haunebu IIesre. Talán azonos típusok? Vagy mindegyik német gép?
„Nehru vagyok, Shamballah része. Michael Arkangyallal és a Fény Tanácsával
beszélek most hozzátok. Nagyon boldog vagyok, hogy kapcsolatba léphetek veletek.
Miközben saját szívetek hangjára összpontosítotok, most egy mélyebb hangot
hallotok.
Ez a hang az Új Földetekkel való rezonanciátok hangja.
Követ bennetek a napotok során, jelez nektek, ha reális lehetőségek nyílnak az
igazodáshoz, hogy észrevehessétek, ha elmozdultok a Felemelkedésben.
Ez az alapjában Új hang visszhanggá növekszik. Mindenen áthatol és minden földi
élet számára harmonikus irányt szab. Ez inspirációként és impulzusként tükröződik
vissza a létezés minden formájában. Új növények és életformák sarjadnak. A létezés
új útjai nyílnak meg az emberiség és a lehetőségeik számára, együtt tevékenykedve
minden életformával a bolygón és azon kívül.
Ez egy erőteljes időszak Kedvesek. A bennetek rejlő tudás lesz útmutatótok és ez a
tudás az új ’alapozás’ által kerül megerősítésre. Az Új Valóságban ez a hang
csodálatos minőséggel rendelkezik, ellazít benneteket. Olyan módon hullámzik, mely
több helyet teremt bennetek. A belső tér növekedése lehetővé teszi, hogy a mezőtökön
belül arányában nagyobb mennyiségben hordozzátok az egyesített mezőt. Ez
megerősíti az intuíciótokat és belső tudásotokat, letisztázza és kiemeli a tudatotokban.
Azt érzékelitek, hogy az élet lényegében ennek az új alaphang eredménye számotokra
és mindenki számára, ez az Új Földi lét.

Az új Föld alkotórészeként energiastruktúrátokban hordozzátok ezt a hangot és ez a
struktúrátokon belül is formál benneteket. Erősebben azonosultok majd a Földdel.
Több érdeklődést mutattok a földi életetek iránt. Meglepő módon kevesebb
érdeklődést mutattok az éteri vagy spirituális dolgokkal kapcsolatban. Nyugodtan
mosolyogjátok ezt meg, annak tudatában, hogy energetikailag kiterjeszkedtek és a
Fény nagyobb erőivel azonosítjátok magatokat és ez az Isteni igaz természetetek
kibővítése és nem lecsökkentése.
Minden élet a maga módján hívja meg ezt a kierjedést a tudatáramlásába. A Földön
újra megtanuljátok, hogy miért gondoltátok vidám dolognak, hogy itt ’játsszatok’ és újra
rátaláltok a régi álmokra és vágyakra. Reméljük, megtaláljátok utatokat és új módon,
más szemmel néztek rá, mert a régi szemetek már megfáradt. Engedjétek meg, hogy
új szemetek legyen. Kérjétek szemeiteket, hogy az Új Valóság alaphangja újítsa meg
őket. Engedjétek, hogy más civilizációk és kultúrák támogathassanak benneteket az
Új Földön belül, mint Shamballah és Telosz elrejtett kultúrái [Belső Föld], hogy új
’szemetek’ létrehozásában támogassanak benneteket.
Mert a ti ’szemeteken’ keresztül ismerhetitek meg a szeretetet, és itt az új
látásmódotokra gondolunk. A szeretet mindenütt ott van. Míg erre rá nem jöttök,
dolgozzatok tovább a ’szemeteken’.
Szeretünk Benneteket.”
A fönti üzenetek médiumi úton érkeztek, Aurelia Jones és Meredith Murphy
lépett kapcsolatba a shambalaiakkal. Ezzel a világgal leginkább ilyen módon lehet
kapcsolatot építeni, vagy kontaktszemélyek útján. A kemény földkérgen nem hatolnak
át az elektromágneses hullámok, még az ultrarövid és mikrohullámok sem. Esetleg a
sarkvidékeken lehetne kiépíteni rádióállomásokat, melyek antennája a „lyukakba”
sugározna. Célszerű lenne a Tesla által is használt szolitonhullámokat használni,
hiszen nem a hagyományos transzverzális hullámokon kommunikálnak a fejlett társadalmak lényei, ha egyáltalán rádióznak.
A Földünk változóban van, a Foton övből érkező sugarak hatása egyre jobban
érvényesül, ez emeli a világunk rezgési szintjét. A ’90-es évek közepére a tudatos
emberek száma elérte a kritikus tömeget, ez tovább növeli a rezgési szintet, erről a
Galaktikus Föderációtól érkező üzenetek is megerősítenek. Természetesen a
változások a Belső Földet is érinteni fogják, kiegyenlítődik a rezgési szint. A Nap
eredetileg a Bika csillagképben volt, mint a Plejádok nyolcadik csillaga, de önállósulva
sodródott jelenlegi helyére. Az üzenetek egy része arról is szól, hogy a naprendszerünk, a Solaria vissza fog térni a Bika csillagképbe.
A dologhoz még hozzátartozik az, hogy Richard E. Byrd admirális 1947-ben járt
az Antarktiszon, egy hadművelet, a „Magasugrás” keretén belül. A náci Németország
1938-39-ben egy kiterjedt expedíciót küldött a Déli Sarkra, felfedeztek egy zöld oázist
a jégmezők között. Itt a németek elkezdték a hírhedt 211-es bázis, Új-Berlin építését.
Közben találkoztak „földön belüliekkel”, talán meg is állapodtak katonai és technológiai
támogatásban. Hála a lengyel hírszerzésnek és a Bletchley Park munkájának, sikerült
feltörni az Enigma kódokat, a szövetségesek tudtak a déli sarki német tevékenységről
és a szökött nácikról. Elindult a High Jump hadművelet, de az amerikaiak a sarkon

ismeretlen haditechnikával találták magukat szemben. A csészealjak rommá lőtték a
4700 fős kontingenst, csak a tengernagynak engedték meg, hogy a Belső Földbe
menjen. Itt egy mesterrel találkozott, aki helytelenítette az atomfegyvereket, és
kilátásba helyezte, hogy az emberiség sötét jövő elé néz. Kérte a tábornokot, hogy
beszéljen az embereknek arról, amit látott.
Byrdöt az USA-ba visszatérve kihallgatta a Pentagon, hallgatásra kötelezték. A
tengernagy naplót írt az esetről, nemrég nálunk is megjelent. Leírja, hogy magas szőke
hajú, nordikus emberekkel találkozott, akik germán akcentussal beszéltek. A
csészealjak oldalán a német repülőkről is ismert horogkereszt volt látható. Így nem
lehet tudni, hogy valóban a telosziak, netán valami náci társaság volt rejtőzik a Déli
Sarkon a jégsapkák alatt. Mindenesetre nagy a hallgatás az ügyről, senki sem mer
odamenni, vagy nem akar. A tengernagytól így búcsúztak az ott levők: Auf wiedersehn!

Richard Evelyn Byrd eredetileg sarkkutató volt, még Amundsennel járt először az
Antarktiszon. A hadseregben a tengerészethez lépett be, a II. világháborút végig
harcolta, sok német hadihajót és tengeralattjárót süllyesztettek el egységei. Emellett
kiváló pilóta is volt.

A Haunebu III már alkalmas volt arra, hogy a németek egy fél óra alatt a Holdra
repüljenek vele. Ez lett volna Hitler félelmetes csodafegyvere.

Egy kísérleti német csészealj pilótakabinja. A háború után több példány az amerikaiak
és az oroszok kezébe került, ezek alapozták meg a titkos űrprogramokat, melyek
eredményeként már állítólag 1962-ben eljutott az ember a Marsra, közös oroszamerikai program volt, de az ott felépített kolóniák pár év alatt elnéptelenedtek.

8. Az orioni civilizációk
Az Orion csillagkép már az ősi időkben is fontos volt az emberiség számára,
hiszen már az ókori egyiptomiak, majd a görögök, a középkorban pedig a pálos
szerzetesek igazították életüket hozzá. Hun őseink pedig Nimród király alakját vélték
benne felfedezni, de a nép csak Kaszás csillagnak nevezte. Legfőbb csillagai a Rigel,
Bellatrix, Alnilam, Alnitak, Mintaka, Betelgeuse, Heka és Saiph. Becsült távolságuk
200-500 fényév között változik.

Az orioni társadalmak története is régre nyúlik vissza, még a Galaktikus Háborúk idején
alakult meg az Orioni Birodalom, mely hódító tevékenységet folytatott a galaxisban.
Ekkor főleg a hüllők és az ízeltlábú szürkék kerültek többségbe, utóbbiak

gyarmatosították a Rigel bolygóit, leigázva azok humanoid lakosságát. Ezelőtt
nagyjából 200 000 éve a Galaktikus Konföderáció legyőzte a hódító orionitákat, így
elkezdődött egyfajta átalakulás. Jelenleg az Orion világai is a 4. dimenzió felé tartanak,
elkezdődött egy spirituális felemelkedési korszak náluk is. Az Orion hatodát reptoidok
lakják. A birodalmat az Orion Tanács irányítja, mely felügyeli a reinkarnációs
folyamatokat is, figyelik az egyes lelkek életét, azt elbírálják, jelentik az Angyali
Birodalomnak a tapasztaltakat.
A spirituális fejlődést, és a vallási ügyeket az Orion Egyház irányítja, mely a
galaxisunkban igen nagyon megbecsült szervezetnek számít. A vallási tételek Merlin
tanításain alapszanak, aki a földi inkarnációban a legendás Arthur király udvari papja
volt. A legfőbb hitelvek között van a karma, a megértés, a feltétel nélküli szeretet és a
megbocsájtás. Az orioniak vallása tisztán a fényre épül, hirdetik a gondolat teremtő
erejét. Képesek anyagot létre hozni csupán az akaraterejükkel, a telekinézis, tárgyak
mozgatása csupán gondolatokkal, teljesen általános. Képesek látni a jövőt és a múltat.
Az Orion Egyház papjai szerint a fejlődés gátja a dualista gondolkodás, a jó és rossz
harcáról. Szerintük nem kell harcnak lennie, mert ahol fény van, ott nincs gonoszság.

Az Orion csillagképet sokféle civilizáció lakja.
Az északi rigeliek egy humanoid civilizációt alkotnak, jellegzetes szőke emberek. Eredetileg a plejádiak hoztak itt létre több telepet, ezek fejlődtek erős államokká.
Egy polgárháború dúlt a térségben, a Rigel lakossága legyengült, ekkor a szürkék
hajtották uralmuk alá őket. George Andrews kontakta adott képet erről a világról,
miután felvette a kapcsolatot egy Khylia nevű szőke hajú, kék szemű férfival, aki a
Procyon rendszerből érkezett, de állítása szerint korábban az ősei a Rigelen éltek. A
háború idején menekültek el, mikor már a szürkék kezdték átvenni az uralmat, ezek a
Zéták voltak. A Rigelen atomháború dúlt, szinte majdnem minden megsemmisült. A
természeti erőforrások, a bioszféra szintén. Az emberek legyengültek, ekkor a szürkék
hibridizációs programot indítottak, a humanoidokat inzektoidokká, azaz magukhoz
hasonlóvá tették. Erről így vall Khylia: „Valaha a kis szürkék ősei magas szőkék voltak.
Nagy háború tombolt és a háború előtt a Rigel hatalmas birodalommal rendelkezett,
mely forrásául szolgált a legtöbb galaktikus bolygó benépesítésének. Valamennyi rigeli

magas szőke volt. A Procyonon is alapítottak települést. A háború a rigeliek és a
rigeliek között tört ki, és földi idővel nézve 300 évig tartott. A rigeliek egy csoportja,
akik megérezték a közeli háború kitörését, kegyetlenül megszállták a Procyon telepet,
a titokban épült hajóikkal. Ők voltak az egyedüli rigeliek, akiknek sikerült elmenekülni
a mindent elpusztító összeomlás elől. Mindazokat, akik a Rigelen maradtak,
átalakították kis szürkékké.”
Az Orion övén lévő három csillag is jelentős civilizációknak ad helyet. A három
nagy gízai piramis ezeket a csillagokat jeleníti meg. A Mintaka világaiban fizikai és nem
fizikai lények élnek együtt, egyfajta átjárót képez ez a csillag más dimenziók felé. A
nem fizikai csillaglények tükrözik az adott csillagnemzetség jellegzetességeit, vannak
pegazusok, madárszerű lények, tündérek, macskafélék, szárnyas oroszlánok.
Teljesen tudatos lények, az Akasha krónikákhoz is hozzáférnek. Innen származtak az
atlantiszi telepesek, a küklopszok is ebből a világból valók. Aurájuk és bőrszínük is
kék. Ez a csillag sok felemelkedett mestert adott az Univerzumnak, az Elohim Tanács
is itt székel. Az Akasha krónika leginkább egy videotékához, vagy filmarchívumhoz
hasonlít, ahol a „kazetták” képeket, animációt, formákat, érzelmeket tárolnak. Ezeket
a filmeket a póknemzetség készíti, ők a Galaktika szemei és fülei.
A második csillag az Alnilam, ez képviseli a dualitást. A druidák, az inkák és az
ókori egyiptomiak is innen származtatták magukat. A Napot és a Holdat tisztelték
istenekként, de egyben a szüleikként is tekintették őket (Nap atya és Hold anya).
Ozirisz és Ízisz ennek a megfelelője. Sok alnilami az Andokban telepedett le, és
felépítették Tiahuanacót. A Yucatan félszigeten egy atlantiszi kolónia telepedett meg,
az emberekkel keveredve képezték az inka társadalmat. Lemuria pusztulása után sok
ottani lakos is betelepült, beépültek az inka népbe.
Alnitak telepesei a Szíriuszról költöztek oda, ők is a dimenzióváltást szorgalmazzák. Leginkább az álmokon, az érzelmeken és a szereteten keresztül szólnak a
földi emberhez, a delfin és bálnalelkeken át küldik el a fényességet a Földre. Ezek a
vízi emlősök nagyon érzékenyek szociálisan, vidám természetűek, nagyon odaadóak.
Az ő feladatuk átvinni a lelkeket a fölsőbb régiókba. A bálnák és delfinek tömeges
partra vetődése mögött is ez áll, főleg háborúk idején. Ugyanakkor a sérült lelkek
gyógyítása is a feladatuk, hiszen sokan lázadnak a sorsuk ellen, vagy valamilyen
trauma éri őket, és ilyenkor szinte begubóznak. Valahogyan ki kell őket mozdítani
ebből az állapotból, erre a művészet, leginkább a zene és a dal a legalkalmasabb. Sok
zenész lehet valamilyen orioni leszármazott, életük célja, hogy örömet okozzanak
másoknak. A tánc legalább ilyen örömforrás lehet. A múzsák is az Orion csillagai között
tanyáznak, ebből a dimenzióból jönnek el, vidám táncukat az épp játszó zenészek feje
fölött lejtik, persze ez csak annak látható, aki képes őket érzékelni. A Parnasszus égi
megfelelője szintén itt keresendő, hiszen a vers legalább olyan fontos, mint a dallamok.

A gyógyításra az egyik legmegfelelőbb eljárás a zeneterápia. A fejlett földönkívüliek
sokféle fúvós, ütős, húros zeneszerszámot használnak, de vannak elektronikus hangszereik is, például olyanok, mint ez a Hammond orgona.
A Bellatrix hetedik bolygója az Inua, az itt élő lényeket Inuakiknak nevezzük. Ők
ugyan pikkelyesek, de nem hüllők teljesen, de egy kissé emberi ábrázatúak. Leginkább
fénytestben léteznek, mert átlépték a felemelkedés küszöbét. Történelmük nehéz és
viszontagságos volt, őket is megpróbálták leigázni a reptoidok, az annunakik. Az Inua
lakosai sokáig primitív népként élt, nem ismerték a tüzet, nem használtak eszközöket
és veszélyes vadállatok, tengeri szörnyek éltek a bolygón. Így többnyire fákon éltek,
csak nappal merészkedtek le, nyers bogyókat ettek. De tiszta volt a levegő és a víz,
és rengeteg ércet rejtett a föld, főleg aranyat, szilíciumot, vasat, krómot, nikkelt. Ez
kellett a hódítóknak. Az őslakosokat megtanították az eszközök használatára, mert
szükség volt a munkaerejükre a bányászatban. Az annunakik viszonylagos rendet és
békét teremtettek az Inuán, megindult a fejlődés. Néha egy-egy inuakit elvittek, ezeket
rituálisan feláldozták és megették. Egy idő után az inuakiknak kezdett gyanús lenni a
dolog és szervezkedni kezdtek. A lázadás háborúhoz vezetett, sok volt a veszteség
mindkét oldalon. Az annunakik menekülést színleltek, de földalatti bázisokra húzódtak
vissza. Végül egy dimenzióváltás kényszerítette őket távozásra.
Néhány dolog, amit jó tudni az Inua bolygóról. Az égitest háromszor nagyobb,
mint a Föld, 40%-át víz borítja. A lakossága 6 milliárd, két faj alkotja. Az egyik pikkelyes
bőrű, de nem hüllő, hanem hibrid. A másik humanoid. Tökéletes a harmónia a kétfajta
népesség között, nincs megkülönböztetés még elnevezésben sem. A fővárost
Dabasónak hívják, 3 millió a lakossága. A kormányzó tanács 24 főből áll. Az inuakiknál
nincsenek nemek, androgün lények. Vegetáriánusok, magvakat is fogyasztanak, vizet
isznak. Az inuakik nem tartották meg a testüket, csak a formáját, egyfajta fénylények.
Képesek energiát küldeni más világokba, csupán a gondolataik által. A DNS

szerkezetük összetett, több szál fut benne. Létezik az Inuán egy kollektív tudatháló, ez
a Mátrix, olyan, mint a morfogenetikus mező. Ez tartalmazza a felhalmozódott tudást,
segítségével teremteni is tudnak gondolatból anyagot. Az inuakik nem használnak
csomagolóanyagokat, nem keletkezik hulladék, a felesleges dolgokat alkotó elemeikre
bontják le, ezt hasznosítják újra. Nagyon vigyáznak a bolygójukra. Járműveik a jól
ismert repülő csészealjak, de ezek interdimenzionális utazásra is valók. A meghajtásuk
korong alakú mágnesekkel történik, melyek egy különleges mezőt hoznak létre. Ha a
mágneseket elmozdítják egymáshoz képest, akkor kanyarodik az űrhajó, ha pólust
váltanak, akkor emelkedik, vagy süllyed. Minden jármű szabadon használható, hívásra
házhoz megy, ingyenes. A fejükre helyezett sisakkal kormányozzák őket. Az Inuán
nincs pénz, tervgazdálkodás van. Mindenüket megosztják egymással, társadalmuk a
szeretetre épül.
Demokratikus az államuk, a bolygó minden 260.-ik fordulatánál választanak új
vezetőt. A legfelsőbb tanács 12 tagú, mindenki csak egyszer választható. A szaporulat
ellenőrzött, csak egy gyermeket vállalhat egy pár, és csak akkor, ha engedélyt kapnak
erre. A gyerekek egy kollégiumban tanulnak, itt minden szükséges képzést megkapnak, a szülők látogathatják őket. Az utódok nem hagyományos úton születnek,
hanem egy speciális helyen. A házak a föld alatt vannak, úgy építik őket, hogy a talajt
megolvasztják, így az kikristályosodik. Ruházatuk nincs. A tudományuk
kristálytechnológiára épül, a dimenziók közti átjárásra a vortexeket használják. Hitük
szerint minden párhuzamos univerzumnak van saját teremtő istene, de ezek alá
vannak rendelve egy főistennek, a Teremtőnek. Ezt Eredetnek hívják. Szerintük a lélek
az asztrál testben van, ami a test felett lebeg, egy vékony szállal kapcsolódik ahhoz.
A test halála után a lélek a mátrixba épül be, várja az újjászületést. A rossz gondolatok
visszaütnek a gazdájára, a karma él tovább. Legfőbb tanításuk az, hogy csak a Fény
az, ami békét, jólétet, egészséget ad. A Fényért viszont meg kell dolgozni. A negatív
energiákat kell távol tartani, de ehhez erős lélek kell.

A piramisok az Orion övének csillagait jelentik.

A Betelgeuse társadalma az Orion legmagasabb, 8. szintű világa, itt laknak az
angyalok, ez az Angyali Birodalom központja. Az Elohim Tanács is itt működik, ez
tömöríti a szeráfok és kerubok vezető rétegét. Az Ebal bolygón viszont a magas
szürkék laknak, ők rosszak. Az angyali társadalom erősen hierarchikus, odaadó
szolgálatot igényel életük. Egy angyal sohasem remélhet hálát tetteiért, teljes szívből
kell szolgálnia. A legmagasabb dimenzióban van az Isten és az Istennő világa, a
misztikus tanok Arabothnak nevezik ezt a világot. Az angyalok társadalma három
triádra oszlik, az első rendben az Isteni Akarat Küldöttei vannak, a Szeráfok, Kerubok
és Trónusok.
A Kerubok felelnek az átfogó látásmódért, az érdeklődésért, az egyenjogúság
és a szabadság eszméit terjesztik.
A Szeráfok a szépség, harmónia, igazság, áhítat, odaadó szolgálat és a
látomások megvalósítása terén aktívak.
A Trónusok a feltétel nélküli szeretet, idealizmus, türelem, empátia és
jótékonyság mesterei.
A második csoportba az Isteni Hatalom Kifejezői tartoznak, ők az Uralmak, Erények
és Hatalmak. A bolygók kormányzásában érdekeltek.
Az Uralmak felelnek a szabadság, a felelősség, az öröm, béke, bizalom és
megbízhatóság eszményeiért.
Az Erények a megvilágosodás, a szellemi mesterfok, az egységtudat és a
megértés bajnokai.
A Hatalmak az isteni hatalom, kitartás, szorgalom, jóindulat, hatékonyság,
versenyképesség gondolatát erősítik.
A harmadik, legalsó rendbe tartoznak a Fejedelmek, Arkangyalok és Őrangyalok. Ők
segítik a 2., 3. és 4. dimenziókban élők életét.
A Fejedelmek a bölcsesség, intuíció, logika, rálátás, remény, misztika,
meditáció, önelemzés és bátorság urai. Egy-egy világot felügyelnek.
Az Arkangyalok a rend, nyugalom, magabiztosság, teljesség, gyengédség,
öntudat, befogadás felelősei.
Az Őrangyalok egy-egy lélek mellé vannak rendelve, minden létező mellett
legalább van egy. Figyelnek, befolyásolnak, szólnak a lelkiismeret hangján. Összedolgoznak a csillagpókokkal, mindent tudnak az adott személyről, több életen át.
Egy Patricia Cori nevű médium beszél az Arien fajról, mely szintén az Orion
csillagai között él. Ez a faj is belenyúlt az emberi DNS-be, szándékaik nem tisztázottak.
Fehér bőrű humanoidok, nem sokat tudunk róluk.

A földönkívüli társadalmak vezetői kétségkívül az angyalok.
PALLAS ATHENA ÜZENETE FRAN ZEPEDA-N KERESZTÜL:
A KEBLEMRE ÉS SZÍVEMRE SZORÍTALAK BENNETEK, HOGY GYÓGYÍRT
LELJETEK A
KÉTSÉGEITEKRE!
„Üdvözöllek bennetek, Pallas Athena vagyok, az Igazság Harcosa az egész
emberiség védelmezője és a szeretet jelenléte. Azért jöttem, hogy az öröm szavaival
jó híreket hozzak nektek, és segítséget nyújtsak. Nektek most nem egy könnyű
vállalásotok van, de ugyanakkor ez, lélegzetelállítóan hatalmas, és most éppen itt az
ideje annak, hogy a Föld minden zegzugát bevilágítsátok és mindenkit felkészítsetek
a tényleges, valódi felemelkedésre. Én vagyok az, akit az Isteni Igazság vezérel, aki
elhozza nektek ezt az igazságot, aki a fényességgel vezet bennetek végig az
utazásotok során, itt az AnyaFöldön. Sokan közületek nem ismernek engem, de én
készen állok és várom, hogy segítségül hívjatok. És amikor szükséges ez nektek,
akkor kedveseim kéréseteknek megfelelően itt leszek, szavamra mondom.
Jöjjetek be az energiáimba és továbbviszlek bennetek az energiáimmal, amikor
kétségeitek merülnek fel az utatok során, amikor kételkedtek az igazságotokban akkor
a kívánságotok szerint készen állok, csak kérnetek kell és szándékozni azt, hogy
teljesen összerendeződjetek az igazsággal és mindent átható szeretettel. Látom, hogy
az utóbbi időben küszködtök az energia hullámainak csapdosással, hasonló ez, mint
a nádas hajlongása, tánca a szélben. Azonban a nádas végül is mindig feláll és
visszamagasodik az árvíz után, mert kitartóan követi a szél mozgását annak ellenére,

hogy gátolják és így szükséges nektek is visszaszereznetek azt, hogy szilárdan
álljátok, hogy elfogadjátok az energia áradását, mert csak a fény célja és akarata jelöli
meg/ki a javatokat. Csakúgy ahogy a virág, hálával fogadja be a nap fényét, azon mód
fogadjátok el a Nap energiáját, ugyanolyan hálával, sőt még megnyugvással,
megkönnyebbüléssel, mert ez a Fény, és Igazság lavinaszerű áramlása hozza el a
Szabadságot összhangban mindegyikőtőkkel. A keblemre, lelkemre és a szívemre
szorítalak bennetek, ahol vigaszt leltek a kétségeitekre, úgy ahogy a felhők elvonulnak
a vihar után és kitisztul az ég és megláthatjátok egy új nap ragyogását. Csakhogy
először a szélnek el kell fújnia a port, és aztán az esőnek meg kell tisztítania a földbe
rakódott kormot, mielőtt a táj csillogóan tiszta tud lenni és majd újra szilárdon állni a
viharban. A vihar a legerőteljesebb tömeges tisztítás, mégpedig magatokért és
másokért. Csakúgy lehettek túl rajta, ha hagyjátok dühöngeni, de nem egy meghajlási
kényszerítésnek vagy bánásmódnak veszitek és újra meg újra vagy elviselitek, vagy
felülemelkedtek rajta, és ha igen, akkor egy új élet fényének ajándékait hozza el nektek
és másoknak ez a vihar utáni tisztulás.
Szeretetem már minden elérhető számotokra és a hálám felétek mindig jelen
van, mivel együtt dolgozom más Felemelkedett Mesterekkel, Angyali Birodalommal és
CsillagLényekkel, hogy segíthessünk nektek, és segíthessük az AnyaFöldet
felülkerekedni ezen az átmeneti időszakon, amelyen ti is így mind keresztülmentek. És
ebből csak jó dolgok, előnyötök lehetnek, származhat mindegyikőtöknek. Értitek
kedveseim? Hatalmas erővel bírtok és egyre jobban kitartóak vagytok. A bátorsággal
érő hatalmatok kútja kiapadhatatlan, merítsetek az értetek lévő tiszta igaz Forrás
vizéből. És minden napotok egyre kedvezőbbé válnak, egyre kedvezőbben
következnek egymásra. Tehát, akkor így folytassátok drága szíveim. Én mindig veletek
vagyok, a ti oldalatokon állok. Felajánlom, Nektek ajánlom a bölcsességgel telt
szavaim és a bátorításomat, hogy így folytassátok tovább. Szép munka volt eddig, amit
tettetek! Most túllépni minden tisztátalanságon, lehetőségetek van, képesek vagytok
rá és vigyétek továbbra is magatokat errefelé, és kérjük, hogy folytassátok az utatokat
ugyanebben a szellemben.
Szolgálatotokra állok hűséggel
Pallas Athena”
2013. június 20. csütörtök, 16:13 Közreadja: www.foldicsillagok.hu
Forrás:
Pallas Athena: I Take You Close To My Chest and Heart and Comfort You In Your
Uncertainty
http://www.franheal.wordpress.com (Blog)
http://www.franhealing.com/Current-Channelled-Message.html (Website)
http://lightworkers.org/channeling/182436/pallas-athena-i-take-you-close-my-chestand-heart-and-comfort-you-your-uncertainty

Az Angyali Birodalommal dolgoznak össze a felemelkedett mesterek, közöttük több
félisten és félistennő, mint például Ízisz, Ozirisz, Pallasz Athéné, Vénusz úrnő, Nada
úrnő, Velencei Szent Pál, Juventus mester, Afra mester, Mira úrnő vagy Sananda
mester, aki Jézus reinkarnációja. Ezek a mesterlények zömmel a 7. vagy 8.
dimenzióban élnek, tiszta éteri testben, de nem csak az emberi fajból, hanem más
csillagnemzetségekből is származnak, az ő fizikai segítőik a plejádiak, a Szíriusz A
rendszer lakói, a vénusziak, vagy az Alfa Kentauri telepesei.

9. A sárkányokról
A mítoszaink, meséink, legendáink hemzsegnek a szárnyas óriási gyíkszerű
lényektől, melyek erősek, szárnyuk van, sokszor tüzet is okádnak, leginkább szűz
lányokat esznek, akiket a hős lovagoknak kell megmenteniük. A mesebeli sárkány
lehet egy, vagy több fejű is. Krakkó városának alapítási legendájában is szerepel a
sárkány, a középkorban létezett a Sárkányos Lovagrend, melynek több magyar király
is mestere volt, és a hírhedt Drakula neve is a sárkány szóra vezethető vissza. A
Földön élő legnagyobb gyíkfélét, a varánuszt is Komodói sárkány néven emlegetik. De
lássuk mi a legenda alapja. A megoldást a csillagnemzetségek történeténél találjuk.
„A most bemutatásra kerülő Sárkányok Csillagnemzetségének égi neve úgy
hangzik, hogy Liltianés Draco (ejtsd: liltiánész drákó), amely a mi nyelvünkön azt
jelenti, hogy „A Harcos szíve”. Már a hangolódások során is megmutatkozott előttünk
a nemzetség Égi bölcsője, ahonnan elindult a galaktikus színpadon. Ez a csillagtér
nem más, mint az Orion csillagkép egyik olyan ősi csillaga, már nem látható eredeti
nagyságában, de egy csillagtöredék jelzi még eredeti helyét az Omega Orionis
formájában.” Így ír erről dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó. Ez a csillag háborúskodás
folyamán pusztult el, még az I. Galaktikus Háborúban. A háborút a lázadó sárkányok
robbantották ki, mert nem akartak tovább szolgálni. „Ugyanakkor megmutatkozott
előttünk, hogy a nagy Khan-t, a Sárkányok Fejedelmét, legfőbb vezérét – akit az Égi
Hatalom az Isteni Akaratot szolgáló hadsereg élére állított -, azzal az útra bocsátó
kóddal küldte el a Teremtő, hogy: „légy Te az a vezetésed alatt álló harcosokkal együtt,
akik megvéditek a Szárnyas Oroszlán uralkodót minden körülmények között, teljes
hittel, elszántsággal, töretlen bátorsággal, s ha kell, önfeláldozással, hogy így megőrződjön az Isteni Akarat szava és minden parancsa a legfőbb jó megvalósulása
érdekében.” „Khan lázadásával és hadüzenetével indult el az első galaktikus háború.
Amelyben Khan fellázadt a sorsa ellen, nem volt hajlandó többé a fölé rendelt hatalmat
szolgálni, hanem le akarta taszítani a Szárnyas Oroszlánokat a reájuk bízott világok
trónjairól, és helyükre a Sárkányok Csillagnemzetségét, de legfőképpen önmagát
kívánta emelni, nem kisebb végső cél által vezettetve, mint a világmindenség és a
galaxis uraként vizionálva önmagát.” (lásd Csillagnemzetségek – lélekcsaládok, A
Sárkányok Csillagnemzetségének története.) Így kezdődött az I. Galaktikus
Háborúhoz vezető út, mikor is a bukott angyalok vezére, Szataiil is felfigyelt a
sárkányok mozgolódására, és alkut ajánlott. A két sereg egyesült és sorra győzték le
a békés államokat. A Thuban, a Hamal, a Sheratan szolgált támaszpontként, ahonnan
az ördögi hadsereg elindult hódító útjára. Végül a szerveződő Fényszövetség, a
Galaktikus Föderáció és az Angyali Birodalom seregei legyőzték a lázadókat, és a Cet
csillagkép Baten Kaitos nevű csillagára száműzték őket.

A II. Galaktikus Háború ennél is nagyobb volumenű volt, itt már megjelent a
mágia mellett a technológia is. Először is az új sárkányvezér, Satané Élea, és a bukott
angyalok fejedelme, Sataniil egyesítették erejüket az „Unio Magica” által, így jött létre
az új hibrid lény, akit mint Sátánt ismerünk. Satané Élea még Khan-nál is gonoszabb,
becsvágyóbb és kegyetlenebb volt, saját harcosait sem kímélte. Ekkor jött létre a
Drakóniai Birodalom, mely a galaxisunkban a sötétség erőinek legfőbb erőszakszervezete. A technikát a lázadó kígyónemzetség és a lázadó ízeltlábúak adták, akiket
szürkékként ismerünk. Még nagyobb pusztítás kezdődött, ez eredményezte az
intergalaktikus népvándorlást, sok macskaember ekkor költözött az Androméda
galaxisba. De a legnagyobb pusztítás az Orion csillagait érte, leginkább a Bellatrix és
a Betelgeuse ellen irányult, ahol az angyalok és más csillaglények élnek. Itt őrizték a
galaxis tudását, az Égi Krónikákat, és a törvényeket. Mikor legyőzték a lázadókat,
büntetésből alacsonyabb dimenziókba száműzték őket, ahol nem jelentettek veszélyt
a fénylényekre.
A Drakóniai Birodalom székhelye a Thuban, mely a Draco csillagkép
legfényesebb csillaga, a Földtől 215 fényévnyire van. Az itt lakó lények a reptilián
családba tartoznak, hüllők mind. Magukat a legrégebbi civilizációnak tartják a
galaxisban, mint Alapítók, vagy Istenek is ismertek. Barbara Clow szerint a Thuban
régi neve Hizor volt, több humanoid civilizációnak is helyt adott. Lyssa Royal és Keith
Priest álláspontja az, hogy az Alapítók a humanoidok kollektív lelkeiből állnak. A
birodalomhoz más világok is csatlakoztak, pl. az Epsilon Bootes, a Zeta Reticuli, a
Polaris, a Capella és Rigel lényei.

Ekkora a méreti különbség egy humanoid és egy drakonida között.
A háború folyamán több sárkány érezte azt, hogy ez nagyon nem jó dolog, és
szervezkedni kezdtek. Az orioni Merlin, a híres pap és tanító segítségével az új
sárkánynemzedék kihátrált a harcokból, új hazát keresett, a Fornax csillagkép
Aikeladion nevű csillagához közeli bolygókat vette használatba. Törekszenek a
békére, kerülnek minden összecsapást, bár vannak köztük is megbízhatatlan elemek.

Leginkább médiumi úton kommunikálnak, telepatikusan. Egy Aurelia Jones nevű
kontakta tart kapcsolatot Antharusszal, a kék sárkánnyal.
Alex Collier szerint: „A drakonidák hatalmas képviselői a gyíkember fajnak.
Létezik egy „Ciakar” néven ismert uralkodói réteg. Testmagasságuk 4,4 métertől 6,5
méterig terjed, súlyuk elérheti a 900 kg-ot. Szárnyakkal rendelkeznek és
félelemkeltőek. rendkívüli tisztánlátó képességgel rendelkeznek, hihetetlenül
intelligensek és mindennapi módon félelemkeltőek.” Tehát a sárkányok képezik a
„mester gyíkember faj”-t. Ők irányítják a hüllőembereket, azok a magas szürkékét,
azok pedig a kis szürkéket. Ezek mellett még a Szíriusz B humanoid népei is őket
szolgálják, Opál Sándor szerint a Szíriusz C mellől származnak azok a lények, akik
képesek alakot váltani, kannibálok, és a Földön több terrorista szervezetre és gyilkos
hindu és muzulmán szektára van befolyásuk. Nem kizárt, hogy a cionizmus eszméit is
ők terjesztették el. Az indiai eposzokban van utalás egy nága nevű fajra, akik szintén
alakváltók és gonoszak.

A Ciakarok egy képviselője, ilyenek lehetnek.

Egy Kasharan fedőnevű ufo-kontakta számol be az aikeladioni sárkányok
világáról. A Fornax rendszer 60 millió fényévnyire van a Földtől, közel a z Orion és az
Eridanus csillagképekhez. A régebbi időkben a Thupon és az Aikeladion között
diplomáciai és egyéb kapcsolatok is voltak, de idővel ez utóbbi csillag kiesett a
szövetségi rendszerből, mert az itteniek elkezdtek a spirituális úton haladni, míg a
thubaniak továbbra is hódító szándékkal léptek fel szerte a galaxisban. Ez ideológiai
törést eredményezett, az Aikeladion elszigetelődött katonailag és politikailag is. Előtte
tíz évente utaztak küldöttségek az Aikeladionra, ide jutni nagy megtiszteltetést jelentett, 1400 évvel ezelőtt lezajlott egy puccs, a kapcsolatok ekkor szakadtak meg. Az
Aikeladiont két társuralkodó, egy fehér és egy vörös sárkány irányítja. Létezik egy
Szjankjar nevű réteg, ők a diplomaták. Kasharan így jellemzi őket:
„Az Aikeladionon hét fajszintű színváltozat él, mind körülbelül ugyanekkora
méretarányú az emberhez képest. Mindegyik faj képes két, és négy lábon is megállni.
A színváltozatok: Fehér, fekete, vörös, kék, lila (elkülönült faj), zöld, arany. Területileg
elkülönülten élnek. A fajon belüli házasságokat hívták A Vonzás Törvényének, ez
íratlan törvény maradt. De létezik a Komplementer Törvény is. Ez azt foglalja magába,
hogy nem hasonlóak alkotnak párt, hanem a pár tagjai egymás kiegészítői, mind
vérvonalban (szín), mind lelki tulajdonságokban. Pl egy ¾ fehér, ¼ lila sárkánynak egy
¾ lila, ¼ fehér sárkány lesz az ideális komplementere. 80% tiszta vérvonal, 20%
kevert, max 3-4 alkotóelemmel.
Fehér. A legbékésebb faj. A vezető réteg, kultúrájukban az istenek küldötteiként
tisztelték őket. Lelki vezetők, uralkodók, diplomaták, katonai vezetők, tanárok,
gyógyítók, zenészek kerülnek ki közülük. Két lábon járnak, masszív testfelépítésűek.
Iszonyat erős telepaták, empaták és szándéklátók. Úgy olvasnak a szívben, mint egy
nyitott könyvben. Határozottak, de óvatosak, pozitív, szerető kisugárzással. Az
embereknek elképzelhetetlen az érzelmi szintjük. Átlátják az összefüggéseket,
bölcsek, bár néha elég kimértek és rugalmatlanok tudnak lenni. A képhez képest
annyiban mások, hogy a koponyából hátra induló két nagy szarv nagyon gyenge,
kérdőjelszerű görbületet ír le, és a farok végén egy nyitható-csukható éles penge,
illetve egy rájákra emlékeztető, fölmeredő méregtüske van.
Fekete. Különleges ismertetőjegye a halántéktól előre, a száj felé visszagörbülő
szarva, ami hasonló a kígyók méregfogához. Nem halált okozó a mérge, csak elbódít.
A szemük vörös-narancsos árnyalatú. Kb 60 százalékuk eléggé haragos természet,
de valójában határozatlanok, szeretetre vágynak, csak a keménységgel leplezik ezt el.
Féltékenyek, bizalmatlanok, duzzogósak. Kimondottan elemző gondolkodásmódúak,
lételem-kérdésük az ok-miért. Stratégák, elemzők, nyomozók, tanárok. A kisugárzásuk
rendkívül markáns, hipnotizatív, szeretik az aktív vitákat, beszállnak a dolgok
összefüggés-elemzésébe. Kevés, de annál erősebb gyógyító kerül ki közülük, képesek
bármely méreg és külső pszichotikus hatás semlegesítésére, úgy, hogy magukba
szívják azt. Rendkívül önfeláldozóak, kockázati érzék nélkül. Folyamatos biztatásra
van szükségük az életükben.
Vörös. A legerősebb testfelépítésű sárkányfaj. Ők az igazi, harsány hangulatlelkek, gyorsan, szélsőségesen ingadozó, de ritkán nyíltan megfogalmazott
érzelemvilággal. Sokat adnak a makulátlan őszinteségre, és a pontos, adat-hű
megfogalmazásra. Nem rejtőzködnek, nyíltan vállalják kilétüket, de a legmélyebb
érzéseiket csak a legbizalmasabb barátaik előtt vállalják. Az informatika, adatelemzés
az igazi szakterületük, jó szervezők. Radarokban, energetikai azonosításban,
asztrofizikában,
számítástechnikában,
híradástechnikában,
vizualizációkban,

koordinációban verhetetlenek. Szigorú elvárásaik vannak a magánéletükben és
szakmájukban. Hasonlítanak az emberekre az életérzésükben.
Kék. Vízi életmódhoz is alkalmazkodtak, erőteljes kopoltyúlemezek látszódnak
az arcuk oldalán, a fülnyílásoknál. Kicsit kisebbek az átlagnál. Kedves, nagyon
nyugodt hozzáállásúak, türelmesek, udvariasak, bár nem biztos, hogy belül is így
gondolják, négyszemközt agresszívek lehetnek. A szabályrendszerekhez szoktak,
rendkívül rugalmatlanok, de pont emiatt az emlékezetük verhetetlen. Mindenben, ami
szabályrendszerre alapuló tudomány, ott vannak. Diplomácia, tanítás, jogrendszer,
gazdaság, gyógyítás, kultúra a szakterületük.
Lila. Születhet lila sárkány kék és vörös szülőktől, de különálló fajként is
létjogosultságot kapott. Egyesíti a vörös és a kék jellemzőit, azzal a különbséggel,
hogy az érzésviláguk nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, kevéssé hirtelen nyilvánul
meg, és őszintén ki is fejezik azokat. Rendkívül hűségesek, szerető lények, hihetetlen
érzelemvilággal. Mindenben, ami tudomány, híradástechnika, gyógyítás,
kommunikáció, diplomácia, lelki vezetés, zene, ott vannak. Az önbizalmuk nem erős,
rengeteg kérdésük van önmagukkal, a fejlődésükkel és a feladataikkal kapcsolatban,
de ugyanennyire képesek stabilan, érző szívvel támogatni azokat, akiknek hasonló
kérdésük merül föl. Az igazi, szívből gondoskodó lelkek.
Zöld. A legkisebb méretű sárkányfaj, rejtőzködő életmóddal. Erdőkben élnek,
messze a többiektől. Nagyon jellegzetes társadalmi vonásaik vannak, merőben mások
a többiektől. Természeti lények, kevés technikai fejlettséget engednek be maguk közé,
inkább a képességeiket helyezik előtérbe. Különleges a nyelvi fejlettségük, szeretnek
verseket készíteni, sokszor rímekben beszélnek. Minden, ami irodalom, történelem,
zene, szerepjáték, kreativitás, tanítás, az ő területük. Tudásukat mélyen rejtve őrzik.
Nem kimondottan békések, csak azokkal, akiket elfogad az uralkodójuk. Faluszövetségben élnek, kis létszámmal. Családcentrikusak, de idegengyűlölők. Kis
létszámúak.
Arany. Az igazi uralkodó faj, a legmagasabb szintű műveltséggel.
Manipulatívak, képesek hipnotizatívan is fellépni. A legnagyobb műveltségű tanárok,
uralkodók, diplomaták, szerteágazó tudással. Az Aikaledionon nem vihették a legfőbb
vezetést, sokáig azt hitték az utóbbi kétezer évben, kihalt a faj. Nemrégen bukkantak
fel újra a követeik a bolygón. Gondoskodóak, mindenük a közösségek építése,
fenntartása, tanítása. 70%-uk pozitív, de 30%-uk igen erőteljesen öncélú irányba
megy. A két új aikeladioni szjankjar kinevezésekor, kb három éve hallatták először a
hangjukat, de megfélemlítve akartak uralkodói előjogukkal élni, egy öncélú vezér
vezetésével. Amikor viszont a szjankjar-jelöltek bátran kiálltak érveikkel, a nagytanács
saját öncélú vezére ellen szavazott, majd véglegesítették a fehér és a vörös csillagközi
diplomatát. Rejtetten élnek, a hegyek erdőségeiben.
Ez a hét sárkányfaj számít fajtisztának, ami egyben területi elkülönülést is jelent. Van
még barna, türkiz, ezüst, szürke is, de ők beleolvadtak valamely faj területi és
társadalmi megoszlásába. Elég nehezen kezelik a vegyes vérvonalú egyedeket, több
helyen még rendezetlen a komplementer törvény elfogadása, teljes társadalmi szinten.
Ennek az előremozdítása mostanában nagyot lépett előre, legfőképp a kékek területén
volt korábban is elfogadott. Az ő államuk tolerálja leginkább a vegyes vérvonalúakat,
és a legfejlettebb a társadalmi, illetve a lelki életük. A bolygón két nagyobb kontinens
található, egyiken a fehér – vörös – kék – zöld – fekete, a másikon az aranyok/barnák
(barnák félig területileg elhatárolva) – feketék – ezüstök (hosszú ideig kihalt, nemrég
újratelepült, kis létszámban) – nekromonok területei voltak megtalálhatóak.”
Lássuk, mit üzennek az emberiségnek:

ÜZENET AZ EMBERISÉGNEK A SÁRKÁNYOK BIRODALMÁBÓL
Karen Doonan
2011. aug. 1.
Közreadja:www.foldicsillagok.hu
„Azért jöttünk hozzátok ezekben az időkben, hogy támogatást és vezettetést adjunk
mindannyiótoknak a Föld bolygón keresztül.
Mi a Sárkány Birodalmakból vagyunk. Azért érkeztünk ide, hogy megmutassuk, miben
tudnánk segíteni nektek, ezzel az egész bolygót is, bármely területen. Mi nem
szólalhatunk meg hivatalos csatornákon, nyilvános fórumokon éppen ezért arra kérünk
bennetek, legyetek türelmesek felénk, és forduljatok bizalommal hozzánk, ahogy
megpróbálunk elérni bennetek ezekkel az emberi szavakkal, hogy így támogassunk
bennetek, ezekben az időkben. Már nagyon sokan ismerik a sárkány energiáinkat, és
azt is megértjük, hogy az emberi nyelv nem tökéletes abban, hogy ezt közvetíteni
tudná, hogy megérezzétek azt, milyenek is a mi energiáink és hogyan dolgozunk velük.
Nagyon sok különböző sárkányenergia létezik és közületek többen is kapcsolatba
kerültetek különböző szintű sárkányenergiákkal.
Több sárkány részünk is meg próbált alkalmazkodni az emberi beszédhez, hogy így
adja át energiáját, de néhány harcosunk energiáját megtapasztalni először eléggé
körülményes és nyomasztó lehet. Meg kellett tanulnunk az energiáinkat
összeegyeztetni az emberi energiákkal, mivel sokáig a miénk nem volt elérhető
számotokra, vagy nem engedélyezték ezt, mert az túlterhelte vagy kimerítette a
tiéteket.
A Sárkány Birodalom hatalmas és ez oly gyakran félelmet kelt az embereknél. Nincs
mitől félni, nem vagyunk veszélyesek az emberiségre, hanem szeretnénk újra
összekapcsolódni veletek, mint annyi életidővel ezelőtt. Szeretettel és elismeréssel,
tisztelettel vagyunk az emberiség felé, akik közül sokan most ébrednek fel az
igazságukra. Mi az emberiség védelme miatt vagyunk, és képesek vagyunk
megvédeni bennetek, és minden akadályt elhárítani annak érdekében, hogy az
emberiség meghatalmasodjon.
Sokan még mindig abban az illúzióban élnek, hogy a sárkány energiát a maguk
akarata alá hajtsák. Sok ember még azt hiszi, hogy az ellenségeitek vagyunk, és ezt
a hagyományaitok is sugallják, hogy a sárkányokat ezért el kell pusztítani. Kérünk
benneteket, hagyjátok el ezt az illúziókból eredő tanításokat. Nem vagyunk
veszélyesek az emberiségre, és nem okozunk rombolást körülöttetek, inkább, ha azt
mondhatnánk, ti vagytok veszélyesek magatokra nézve. Tudjuk, hogy vannak
közöttetek szép számmal olyanok, akik másoknak kárt vagy szomorúságot kívánnak,
de ez az állapot az illúziókhoz, ellenségképhez kötődik.
Eonok alatt különféle világok között voltunk bezáródva, és nem tudtunk a
segítségetekre lenni, de voltak közöttetek sokan, akik azon dolgoztak, hogy kinyissák
a birodalmak közötti átjárókat, hogy lehetséges legyen újra a megérkezésünk hozzátok
ezeken a kapukon keresztül, hogy újra tudjunk segíteni bennetek és elküldhessük,
átadhassuk szeretetünket az emberiségnek.
Ezeken az embereken keresztül, a bolygó lakossága, most hatalmas védelmi
energiával rendelkezik. Minden birodalom készen áll az emberiséget segíteni és
támogatni ezekben az időkben, amikor a fátyol lebontásra kerül és az élet igazsága

mindenki számára kiderül az egész bolygón keresztül. Sokan megtapasztalhatják az
energiáinkat, de tudni is kell azt, hogy mit tapasztaltok meg ez által. Mindannyiótokat
körül veszünk, azokat, akik ezzel a segítséggel csatlakozni szeretnének velünk. Mi
általában nem csatornázunk az embereken keresztül, hanem más birodalmak
segítségén keresztül csatornázunk felétek. Talán ezek lesznek az első csatornázott
mondatok, szavak közvetlen tőlünk, így lehetőségetek lesz a sárkány energiák
olvasatára. Sokan vitatják majd ezt, hogy lehetséges, vagy hiteles-e, de ahogy ezen a
bolygón az energiák megváltoznak most, minden embernek muszáj lesz felébredni az
Igazságra.
Túl sok ember él még az illúziójában. Azért vagyunk itt, hogy elmondjuk, a sárkány
energia segít nektek elkötözni az illúziótól. A mi energiánk védelmet és támogatást
nyújtanak. Sokan hívhatjátok most bátran a mi energiáinkat, azokban a pillanatokban,
amikor egy erőteljes, különleges előre lendítő energiára van szükségetek azokon a
területeken, ahol fenyegetve érzitek magatokat. Tudjátok azt, amikor egy sárkány
energiát hívtok meg, akkor a nektek megfelelő sárkány birodalom energiája fog erre
válaszolni. Érzünk bennetek, drága emberek, a sárkány birodalmak energiái rendkívül
erősek és nagyon sokan közelinek fogjátok érezni azt. Többen is képesek lesztek,
füstgomolyokat látni annak bizonyságául, hogy körülöttetek vagyunk. De nagyon
kérünk bennetek, hogy ne csak a fületekre és szemetekre hagyatkoztak velünk
kapcsolatban. Körülöttetek vagyunk, amikor érezni, észlelni és érzékelni szeretnétek
bennünk, de az új világotokban korlátozottan fog ez működni, ha csak látni és hallani
szeretnétek a világot, mert ezen korlátozott érzéseken belül nem lesztek képesek az
illúzió fátylán keresztül kapcsolódni hozzánk.
Több tanító is azt tanította az emberiségnek, hogy féljenek tőlünk, és kérünk
bennetek, hogy ezeket a butaságokat engedjétek el, változtassátok meg a rólunk
kialakult képet. Miért is lennénk kegyetlenek hozzátok? A mi energiánk olyan
hatalmasak és erősek, miért is sugallja azt az illúziótok, hogy meg akarunk semmisíteni
bennetek? Számos életidőn keresztül együtt dolgoztunk az emberiséggel és
védelmező szerepünk volt veletek kapcsolatban. Miért is lennénk veszélyesek
számotokra?
Szeretnénk, ha megértenétek azt, hogy az energiánk bármely pillanatban, bárkinek
elérhető az emberiségen belül, akik azt kívánják, akik ehhez szeretnének csatlakozni
a bolygón. Szeretnénk lebontani az illúzió falait, hogy a Föld bolygó emberisége észre
vegye, hogy: MINDENKI EGY. Ott állunk mellettetek, az angyali birodalomban, a
tündéri birodalomban, a fák birodalmában, az állatok királyságában és a
csillagrendszerekben, ahol: MI MINDANNYIAN EGYEK VAGYUNK. Többen is vannak
olyanok, akik elutasítanak bennünk, attól félve, hogy eltérülnek az igazság felé vezető
útjaikon, pedig mi mutatjuk nekik a saját igazságuk felé vezető útjaikat: Ahogy MI
MINDANNYIAN EGYEK VAGYUNK, így minden energia egymáshoz kapcsolódik. Az
illúziók arra tanítanak, hogy bizonyos birodalmak energiái könnyebben vagy
nehezebben hozzáférhetőek, és azért is vagyunk itt, hogy megváltoztassuk ezt a
tanítást.
MINDEN
BIRODALOM
ENERGIA,
MINDNEKI
SZÁMÁRA
BIZTONSÁGOSAN ELÉRHETŐ.
Sok ember magvában még mindig benne van a félelem miattunk, és így sok embernek
addig nem is fogjuk megmutatni magunkat, míg ez fenn áll. Nincs okunk arra hogy még
ennél is több félelmet gerjesszünk, mert a sárkányok nem azok és nem olyanok, amit
a hitetekbe tanítottak rólunk. A tanítások szerinti számos formánk undort keltenek
bennetek, illúziótok szerint. Arra kérjük azokat az embereket, akik csatlakozni
szeretnének velünk, hogy tegyék lehetővé számunkra, hogy megmutathassuk igazi
énünket, valóságos formáinkkal, abban az időben amit mi helyesnek tartunk majd. Mi

mindig fogadni fogjuk az emberek hívását, hiszen ezért vagyunk itt, hogy megvédjük
és szolgáljuk az EGY-et, a FÉNYT és a SZERETETet AHOGY AZ VAN. A
MINDENSÉG FÉNYÉBEN JÁRVA ÉS A MINDEN SZOLGÁLATÁBAN ÁLLVA.
Nem azt mondjuk, hogy ki van alacsonyabban, vagy magasabban, DE AKI AZ
IGAZSÁGÁBAN VAN, AZ ÉBREN SZOLGÁLJA A FÉNYT. A Szeretet Szolgálatába
lépjetek be minden pillanatban és akkor az Igazság útját járjátok.
Változások zajlanak a bolygón, és sok ember vibrációját, rezgését csökkentheti a
félelem ezzel kapcsolatban, ezért külön kérünk bennetek, hogy segítsetek a sárkány
birodalmakkal kapcsolatos félelmek elengedésében. Energiánkkal a védelmeteket
szolgáljuk és megtisztítunk azoktól a dolgoktól, amik már nem szolgálnak bennetek.
Meg fogjátok tudni azt, mikor érhettek el a mi birodalmunkba és akkor szorosan
egymás mellett, amikor összekapcsolódtok mély energiáinkkal, minden félelmetek el
fog párologni. Tudjátok azt is, hogy EZEKKEL AZ ENERGIÁKKAL KÉPTELENSÉG
VISSZAÉLNI, MERT EZ SZÍVETEKRE IRÁNYUL KÖZVETLENÜL. MI A FÉNYBEN
DOLGOZUNK, A FÉNYÉRT ÉS A FÉNY VAGYUNK, MERT A MI ENERGIÁNK
TISZTA FÉNYBŐL VAN, ÉS FÉNYÜNKKEL MINDENT MAGUNKHOZ ÖLELÜNK,
ezért is szólítunk meg benneteket hogy lépjetek velünk kapcsolatban.
AZ EMBERISÉG BELÜL, HATALMAS FÉNNYEL RENDELKEZIK, ÉS AHOGY A
FÉNYETEKKEL DOLGOZTOK, AZ FELFEDI EGYRE JOBBAN ANNAK A HATALMAS
LÉNYEKNEK AZ IGAZSÁGÁT, AKIK VAGYTOK. Kérünk bennetek tegyetek lépést a
fény felé. A fény felé összekapcsolódtok minden birodalommal, mert A MINDENSÉG
IGAZSÁGÁBAN TI VAGYTOK, TI ÁLLTOK.
Mi a Sárkányok Birodalmából vagyunk, és készen állunk a teljes emberiséget
támogatni az egész bolygón.
Ne engedjétek, hogy az illúzió, a félelem érzése a bolondját járassa veletek, mert: AZ
IGAZSÁGBAN NINCS FÉLELEM NEM ISMERI AZT.
Most visszalépünk, de még találkozunk majd más csatornákon, más időpontokban.
Tudjátok már, hogy bármikor össze lehet kapcsolódni az energiánkkal.
ÖRÖK HÁLÁNK ÉS ÁLDÁSUNK RÁTOK ÉS KÉSZEN ÁLLUNK A FÉNYBEN
SZOLGÁLTATOKRA LENNI.”
Forrás: Karen Doonan
DRAGON REALMS - message for 1st AUGUST
http://lightworkers.org/node/137747
Miklós Attila

A tündérkert titokzatos tudománya
A tündérek a fantasy irodalomnak köszönhetően népszerűek, de vajon tényleg
csak a fantázia szüleményei, vagy létezésüknek van e valóságalapja? Vagy egy olyan
világ, vagy rejtett, általunk nem érzékelhető dimenzió, vagy párhuzamos világegyetem(ek) , a multiverzum lényei, akik egy olyan fizikai tudás birtokában vannak, akik
képesek téren és időn át vándorolni egyik síkról a másikra. És mindennek mi köze van
a földönkívüliekhez? Talán a párhuzamos világok lakói is más bolygókról érkeznek, de
a miénktől eltérő rezgésű valóságból. Mert amíg nekünk, földi embereknek a Jupiter
egy lakhatatlan izzó gázgömb, talán egy más rezgés, vagy tudatszinten levőknek meg
maga a Kánaán. Mi csak fortyogó lávát és gőzt látunk, addig számukra ott dzsungel
van és tenger, meg városok, tele intelligens lényekkel, civilizációval. Minden
tudatszinten, ami párhuzamos világnak felel meg, mert minden világ egy tudatminőség
is egyben, másképp mutatkozik meg a teremtés csodája.
És hogy mindehhez hogyan kapcsolódik a magyarság, mely a szkíta ősnépből
való? Hogyan jönnek a tündérek és a földönkívüliek a Kárpát-medence történelméhez? Ufót láttak már itthon is sokan, meg mindenféle lényeket, ez nem új. Szellemi
entitások is mutatkoznak, akár a lakótelepen is, meg a tanyán is, a teljes görög
pantheontól a magyar mondai alakokig mindent felvonultattak itt ismeretlen erők. Csak
az a kérdés, hogy értünk, vagy ellenünk teszik e mindezt? A válasz is-is. Az erő mind
a két oldala, a fényes, meg a sötét is érdekelt a dologban. Tudják, hogy a magyar
különleges feladattal bíró nép, a gonoszok nem akarják, hogy a főnixmadár kirepüljön
a kalitkából. A jók viszont mindent megtesznek ennek ellensúlyozására, ami tőlük telik,
mert ha tetszik, ha nem, a felemelkedés folyamatának végbe kell mennie, és punktum!
Ha jót akarsz magadnak, Istennel ne vitatkozz.

Hát nem gyönyörű?

Az ősmagyar teremtésmítosz
Ma már rengeteget tudunk a babiloni népek történelméről, mert 1958-60 között
Samuel Noah Kramer megfejtette a sumér ékiratos táblákat, melyeken a sumér mellett
akkád nyelven is olvasható a sumér nép történelme, a törvények, és maga a világ
teremtésének története is, leginkább sumér vonatkozásban. Zecharia Sitchin a ’70-es
években állt elő elméletével, melyben a táblákon említett annunaki lények (istenek),
és hazájuk, a Nibiru történetét fejti ki. Sitchin több ponton téved, elmélete gyenge
lábakon áll. Kramer tanulmányait olvasva kezdte kifejteni Badiny Jós Ferenc a szkíta
népek történetét, mert sok egyezőséget talált a sumér és a hun-szkíta népek között.

Prof. dr. Badiny Jós Ferenc sumerológus
Badiny Nógrád megye szülötte, már gyerekként sok mindent átélt, a Tanácsköztársaságot, a cseh megszállást, majd Horthy felszabadító csapatainak bevonulását.
Leginkább indiánosdit szeretett játszani, ezért később ő maga is a katonai pályát
választja, pilóta lesz. Harcolt a II. világháborúban, amerikai hadifogságba esett, majd
Argentínába emigrált. Jezsuita páterként állást kapott a Buenos Aires-i egyetemen,
ahol megalapította a sumerológiai kart, ahol Kramer nyelvészeti kutatásaira
támaszkodva dolgozta ki a sumér-hun-magyar származási elméletet, és ezt tanította.

Kutatásait több vastag kötetben foglalta össze, ezek ma már az „újhullámos”, tehát
nem az MTA által szorgalmazott finnugorista tanok részét képezik.
A hatvanas évek végén állt elő Erich von Däniken az ősi idegenek teóriájával,
melyben a sumér táblák annunaki lényei is szerepelnek, mint azok az istenek, akik az
embereket megalkották az E-Din nevű helyen, ami a Bibliában, mint éden szerepel.
Badiny kimondottan a sumér és magyar népek rokonságát kutatta, s bizonyította, de
ha ez igaz, akkor tovább gondolva, a sumér „istenek” lehetnek áttételesen a magyar
nép vérvonalának elindítói is. Ezt megerősíti az, hogy sok magyar népi hiedelemben,
mondában, regében szerepel a Szíriusz (Sánta Kata, Szilkehordó), ahonnan a kígyó
nemzetségbe tartozó annunakik származnak. Az AN-NU-NA-KI azt jelenti, akik az
égből jöttek. A táblák említik a Nibirut, ami párduc csillagot jelent. Ezzel csak az a
gond, hogy a NIB-IRU egy bolygó, a párduc pedig Nimród állata, akit az Orion jelenít
meg. Nimród ember volt, az annunakik viszont hibridek, emberi és hüllő genetikával
rendelkeznek, orioni nyelven nevük azt jelenti, „kettő között megosztva”. Képesek
alakot váltani, de ehhez emberi hormonokra, húsra, vérre van szükségük. Ezért
időnként rituális gyilkosságokat hajtanak végre, állítólag, a népszerű összeesküvés
elméletek szerint a világ elitje is ilyen lényekből áll, alakot váltanak, elvegyülnek,
embert esznek, hogy továbbra is emberinek látszódjanak. Ha nincs ember, jó a házi
sertés is, ami az emberi és a vaddisznó gének idegenek általi keresztezése révén jött
létre. Mi, magyarok is sok disznóhúst eszünk, ez egy vonás, amit az annunakiktól
örököltünk.

Vajon melyik a mi ősünk?
Állítólag lady Dianának is azért kellett meghalnia, mert benyitva egy ajtón meglátta a
gyíkemberek igazi arcát, talán II. Erzsébet is közéjük tartozik?
Badiny így értelmezi a teremtésre vonatkozó részeket (Magyar Biblia):

„1. Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy „EGY”-ben élt a Minden
felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Neve: IZ.
2. IZ „volt” a Kezdetben és „van” örökké a Minden felett.
3. IZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságában hordta az ősanyagot. Az
ősanyagban – az ősvizet. Az ősvízben – az élet ígéretét. E három egységét is hittük.
Neve: TEN.
4. Így lett nekünk a „kezdet”: IZ-TEN.”
Ez eddig a teremtésre, a Teremtőre utal, aki a lelket, EN-LIL-t megalkotta. EN-LIL az
én-lélek. AMA-PA-LIL az ősanya, más névén DIN-GIR IL- AMA, a teremtő Istennő. Ez
eddig rendben van, hol vannak az idegenek? A válasz a Szíriuszon van. Ez a kígyók
csillagnemzetsége férfi ágának otthona, MU-IL-KI-LU, vagyis a Melkizedek-lélek
hazája. Melchizedek leszármazottja Szírion, a 12 égi tudomány, a „tudás fájának” őre.
Szírion leszármazottai, és az orioni humanoidok leszármazottai az annunakik, akik a
Nibirun laknak, mely 3600 évente közelíti meg a Földet. A Földre szállva aranyat
bányásztak, melyet a Nibiru légkörébe porlasztanak, hogy ezzel védjék ki a perzselő
sugarakat. De a nefilim munkások fellázadtak, ezeket pótolandó, a primitív ősemberek
génmódosításával létre hozták a modern embert, aki majd bányászik, persze mindezt
ingyen. Az Edin nevű területen volt a kísérleti laboratórium, itt készültek a kis emberi
lények, akiket annunaki asszonyok hordtak ki. „NIN-TI az égig érő életfa is földi gyökérnedvét az egek erejéből kapja.” Az életfa itt jelen esetben a DNS kettős spirálja,
Aszklépiosz botján is két kígyó tekereg.

Íme, az ember! Népszerű elképzelés az idegenek beavatkozásáról.
„Így érkezett a földre az EM-BAR, ami „Istenasszonyt” (EM) és a párját (BAR) jelenti.
De IZ-TEN úgy rendelte, hogy amikor az ég elválasztódott a földtől, a Föld
elválasztódott az Égtől s az EM-BAR hatalma gerjedt abba, az Ég Fénye lett a Világ
Világossága, mely a Földön is tündökölt, mint Én-Lélek.” A testhez lélek is dukál, ez
viszont mesterségesen nem hozható létre. A káldeus iratok szerint volt még egy

momentum, egy szárnyas kost említenek, aki „egy hatalmas fához vezette őket, és
amint evett a fa leveléből, szárnyai csapkodásba kezdtek. Fergeteges szélvésszel
emelkedett az ég felé, és visszaröppent a csillagképbe. Az ember és az asszonyává
lett NIN-TI ott álltak az égig érő fa alatt, egymás kezét fogva, amikor egy szózat
hallatszott az égből: Egyetek e fa gyümölcséből, mert ez a tudás fája, melyen át nektek
égi hatalmat adok. E fa addig termé gyümölcsét, míg megszerzitek mindazt a tudást
és bölcsességet, mely szükséges nektek ahhoz, hogy a Föld urai legyetek.” Tehát az
annunakik mindent megtanítottak az embernek, hogy dolgozni, földet művelni,
társadalmat tudjon szervezni. De volt egy kis összetűzés a gyíkemberek között, Anu
és Enki között, az emberek miatt. Enki az emberek pártját fogta. Mikor látta, hogy Anu
el akarja egy vízözönnel pusztítani őket, akkor figyelmeztette Ziudlildu-t, hogy építsen
egy bárkát, amiben családja, fontos vetőmagok, és állati és növényi DNS minták
legyenek. Ők lettek az egyetlenek, akik megmaradtak. Anu visszatért a Nibirura, az
embereket a földi őshonos reptilián gyíkemberekre bízta, akik természetes evolúció
révén bizonyos dinoszaurusz fajokból kialakult intelligens lények. Ez a legenda.
Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó így látja a helyzetet (Csillagnemzetségek –
lélekcsaládok, A kígyók csillagnemzetségének jang útja): „Igen sok magyar ezoterikus
irodalom és csoport foglalkozik behatóbban a sumér-magyar gyökerek felfedezésével,
és e két ősi kultúra gyökereinek összefonódását rendkívüli büszkeség övezi, mondván,
hogy őseink azok a csodálatos istenek és Nefilim óriások voltak, akiknek a tudása
meghaladta a környező népek szintjét. Sok helyen konkrétan megtörténik Enlil, Enki
vagy Anu istenség megidézése, hogy legyenek újra ők a vezetőink, és segítsenek
feltámasztani e nép hagyományát, hogy újra a fénylő Szent Korona hordozója
lehessen. Tisztában vagyunk vele, hogy ez sokaknak nem fog tetszeni, de ismét csak
azt közvetíthetjük, amit kaptunk az Égi forrásokból, ezért csak csendben
megjegyeznénk, „hogy mi nem vagyunk büszkék erre a valóban létező sumér-magyar
eredetre! E nép valóban hordoz olyan Nibirubeli vérvonalat is királyaiban, a
vezetőiben, a politikusaiban a hatalom trónusaira kerülő és a népet rendszerint rossz
irányba vezető elit formájában, amelyik teljességgel megvalósítja az Annunakik
jellegzetes kizsákmányoló és felsőbbrendű attitűdjét. … A magyarság nemzeti karmája
pedig sajnos éppen a Nibirubeli kapcsolódás, Anu továbbvitt bűne és elcsúszása
minden elemével.” Majd így tovább: „Mindenesetre az Égiek úgy látják, hogy az elmúlt
15-20 év arról szólt, hogy fel kellett ismerni a sumér-magyar gyökereket, sőt akár még
erősödni is e felismerés által, és majd egy következő lépés lesz tudni azt, hogy ennek
azért még annyira nem örülhetünk, sőt éppen ettől a tehertől kell megszabadulnunk,
hogy azzá váljunk, akik lehetünk, és hogy végre kicsit könnyebb legyen ebben az
országban élni! … Ugyanakkor feltétlenül el kell mondanunk feloldásként, hogy
mindezek mellett a magyarság tiszta tanító vonalában ott vannak az Orion
övcsillagainak küldöttei, ahonnan a Pálos-rend tagjai is kapták beavatásuk
csillagsugarait, és van egy nagyon erős és tiszta Szíriuszbeli kígyótanító szellemi
gyökér is, amelyen a Melchizek-lélek áldása van. … Az sem véletlen, hogy a
Galaktikus Akasha Krónikák is éppen itt kezdtek el mesélni a galaktikus történelem
titkairól és a Teremtés tizenhárom ösvényéről!” Ez még csak elmélet, lehet igaz is…
Érdemes tehát újragondolni ezt az egész nagy nemzeti nekibuzdulást, mert a
kozmikus ismeretek tükrében, lehet, hogy ami ősi múltat mutat fel, éppen buktatókat
is rejt. Még nem ismerjük az anunnaki népet, de több csoportjuk lehet különféle

szándékú, nem célom pálcát törni felettük. A magyar ne egy mindenkit leuraló
imperialista, soviniszta nemzetté váljon, ahogy azt egyes kopasz futballhuligánok
vizionálják katonanóták óbégatása és alkoholizálás közepette, hanem törekedjünk
arra, hogy a velünk rokon horvát, lengyel, olasz, görög, skót és ír néppel megteremtsük
a Nemzetek Európáját, teremtsünk egy mintaállamot, amihez a jelenleg szlovákként
ismert elszlávosodott tót rokonaink majd önként csatlakoznak, hogy egyesüljünk a
Szent Korona uniója alatt! Egyiptomban Toth volt a tudás istene, innen a népnév.

Iránban is tisztelik Anihitát istennőként, aki a Szíriusz A Amma bolygójáról érkezett.

Tündérek és idegenek
Az ősi magyar mesékben, mondákban is gyakran szerepelnek a tündérek és
egyéb lények, akiket úgy írnak le, hogy nem e világból valók. Valóban, nem a mi
érzékelési tartományunk részei, de nagyon is lehetnek e világiak, csak éppen egy
velünk párhuzamos dimenzió, vagy párhuzamos univerzum lakói. Ám az ő világukba
nem lehet csak úgy hívatlanul belépni, mert a betolakodókat mindenféle kis
meglepetés érheti, amit elődeink rontásnak, gonosz varázslatnak hittek.
A tündér szavunk ősi, a sumer dingir-ből ered, de a görög tündarosz is erre
vezethető vissza (a görög nép gyökereinek is van szkíta ága). Bíró Lajos vizsgálta meg
a magyar tündérhit kérdését, és felfedezett több egyezőséget más népek tündéreinek
világával. Ilyen például a hetes szám, mindig hát tündért szoktak emlegetni, egyikük a
tündérkirálynő. Ő ismert Tündér Ilona, Helena Tündarisz, Titánia néven is, de a
bolgárok Liljána nevű tündére is azonos lehet vele.

A legismertebb magyar tündérmese Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona történetét
regéli el. Ez igen ősi sztori, már a hun, és az azt megelőző mezopotámiai időkben is
ismerték. Ennek a klasszikus átirata Homérosz Odüsszeiája, melyben Szép Heléna, a
magyar emlékezetben Szép Görög Ilona felel meg a magyar monda tündérének. És
hogy éppen heten vannak azok a tündérek, ez átjött a keresztény hitbe is, a hét
boldogasszony formájában, akik között legnagyobb a Nagyboldogasszony, akit ma
Máriaként azonosítanak. Pedig a kettő nem ugyanaz! Mert a Boldogasszony szavunk
a sumer Bau-dug-asan névből ered, mert a sumérok tiszteltek egy Bau nevű istennőt
is, akihez a termékenységet kötötték. Talán egyike volt az embert megalkotó anunnakiknak, de lehet, hogy másféle idegen lény volt. Szóval az ősi magyar hitben volt
egy teremtő istennő, aki fölötte állt a többi istenségnek is, őt nevezték Boldogasszonynak, a római keresztény felvétele után őt emelték át Mária alakjába, aki
valójában nem istennő, csupán felemelkedett mester. A magyarok már a „honfoglalás”
idején keresztények voltak, erről árulkodik több régészeti lelet, az örmény rítust
követték, mivel a Kaukázus felől érkeztek. De léteztek „szépasszonyok” is, ők voltak a
rontó, ártó vésztündérek, a boszorkányok. A tündérek egyik tevékenysége az, hogy
szőnek, fonnak. Ez jelképezi az oldó és kötő rítusokat. Erich Neumann: „A szövés és
fonás ősi misztériumát is a Nagy Anyára való kivetülésként élték meg, aki az élet
szövedékét szövi és a sors fonalát fonja… Nem véletlen, hogy a test >szöveteiről<
beszélünk, mivel a Nőiség által >az idő csattogó szövőszékén< szőtt szövet a
kozmoszban és az anyaméhben nem más, mint az élet és a sors.” A Pókasszony szövi

meg azt a finom éteri hálót, ami az élet eseményeit tartalmazza, a görögöknél a három
párka teszi ezt. Ez a háló, ez a szövet nem más, mint a DNS, vagy a kozmikus
tudatmátrix, mely tárol minden információt a világegyetemről, és sejtszinten tároljuk
azt.
Bíró Lajos szavaival (A magyar tündérvallás): „A Nagy Anya e nemi-erotikus
keresztezés révén (szerelem!) teremti az életet. A mi szépasszonyaink is fonnak
(befonják a lovak sörényét) és az ő vásznuk (azaz szövetük) a Tejút, amelyen szállnak
éjente. Csángó hiedelemmondában egy asszony a szövőszéken jár el a „boszorkány”mulatságba.” Sokféle lény különböztet meg a tündérek társadalma, vannak itt manók,
koboldok, mumusok, de vannak nimfák, akik ligetekben, tavakban, mezőkön élnek,
többnyire Pán és Apollón társaságában láthatók. Nyilván ők az asszisztensek az
olimposzi laboratóriumban, ahol az űrhajós „istenek” a különféle hibrid lényeket
készítik el, mint a griff, a kentaurok, vagy a minotaurosz. A görög mitológia is az ősi
idegenek elméletének bizonyítéka, de a középkori tündérmegfigyelések esetében nem
mindig volt ufójelenség, ezért valószínűsíthető, hogy a tündérek nem annyira
földönkívüliek, inkább más dimenziók lényei, vagy mindkettő. Sokszor a „semmiből”
jelennek meg, és tűnnek el. A fényt kedvelik, mert innen is elő tudnak jönni, Éles István
ufokutató figyelt meg ilyen jelenséget késő este a lakásán. Az asztali lámpa
fénysugarából egy kis szárnyas lény bukkant elő, aki úgy nézett ki, mint a mesefilmek
jellegzetes tündér-alakja. Néhány perc után viszont felszívódott, eltűnt. Arany László
(A földönkívüliek) így vélekedik erről a témáról: „Különösen érdekesek azok az elméleti
megközelítések, miszerint ezek a bizonyos lények más, általunk nem ismert
dimenziókból érkeznek hozzánk, esetleg párhuzamos világokból vagy alternatív
valóságokból, miközben a Világegyetem természetesen egy. Hiszen teljesen
valószerűtlen, hogy „máshol” is lenne bármi is. Legfeljebb a párhuzamos létezés
fogadható el. A különböző világok között pedig egyfajta energia-, vagy
elektromágneses-, vagy polaritásos-, vagy időátjáró lehet. A hivatalos tudomány a „tér”
és az „idő”, avagy a „téridő” fogalmát még definiálni sem tudja, ami azt jelenti, vajmi
kevés elképzelése van ezekről a dolgokról. Ezek a kutatások még gyerekcipőben
járnak, habár őseink gazdag ismeretekkel rendelkeztek ezekről a területekről is. Az
ismeretlen dimenziók létével magyarázzák pl. a nagylábú és a csupakabra eltűnéseit.”
Ahogyan a földönkívülieket extrateresztriálisnak nevezik, röviden E. T., úgy ezeket a
dimenzión kívülieket ultraterresztriálisnak, röviden U. T.-knak.
A keltáknál is igen sok nyoma van a tündéreknek, az ő meséikben is létezik
Tündérország, melynek neve írül így hangzik: Tir inna mBev, azt jelenti, Az Élők földje.
Ebben a világban nincs betegség, sem halál. Az asztal mindig terítve van, a kolbász
soha nem fogy el a tálról. Nem azért, mert rossz, hanem mert mindig újra termelődik,
a bőségtál kifogyhatatlan. Az ír mondákban a tündérek zöld ruhában járnak, erdőn,
mezőn vigadnak, örökifjak, szépek, nagyon szeretik a zenét. A skótok tejet áldoznak a
tündéreknek, mert így a magtárak mindig tele lesznek. A druida papok szent ligetekben
áldoztak a tündéreknek, a napfordulóhoz igazodtak. A Stonehenge és más ősi megalit
építmények is erről tanúskodnak. A legismertebb angol monda Artúr királyról és a
kerekasztal lovagjairól szól, ebben is van egy vízi tündér, a Tó Hölgye.

A Tó Hölgye adta az Excaliburt Artúr királynak a monda szerint.
Arany szerint e lények lehetnek éteri entitások, akik kívül esnek az ember
érzékelési tartományán, de meg is tudnak testesülni. Az embernél jóval ősibb formák,
a Földön régóta megtalálhatók. Táplálkozhatnak az emberek életerejével (incubus), mi
vagyunk az „istenek barmai”. Telepatikusan kommunikálnak, belelátnak az emberi
gondolatokba, és azt módosítani is tudják, megszállnak egy testet, mint démonok.
Számos paranormális jelenség mögött ők állhatnak. A görögök Daimón-nak nevezték
őket.
Ahogy minden lény, a tündérek is egy csillagnemzetséhez tartoznak, mégpedig a
madarakéhoz. A Bika csillagkép Hyádok csoportjában az alfa csillagának, az Alde-

barannak bolygóin vannak telepeik, innen utaznak el más világokba. Erről dr. Czeizel
Beatrix és Greskó Anikó tesznek említést: „Igen érdekes találkozásban volt részünk,
ugyanis e kertek kapujában egy kicsi tündérke fogadott minket, aki szavak nélkül,
egyfajta telepatikus kommunikációval közelített hozzánk, miközben lényén átsütött egy
fegyelmezett, tiszteletet parancsoló attitűd. Mintha kérte volna, hogy úgy lépjünk e
kertek földjére, mintha egy templomba lépnénk be, ugyanolyan csendes alázattal és
belső figyelemmel. … Ahogy végigmentünk az egyik középső folyosón, amelynek
mindkét oldalán számtalan kis különálló mikrokörnyezet varázslata csillant meg az
egyes kertecskékben, eljutottunk egy tágasabb térbe, ahol ezt mondta ez a kis
tündérlény, hogy „Itt tanuljuk meg és tesszük próbára, hogyan élnek együtt a
különböző fajok.” Tehát egy kis kertgazdaság működik ezeken a telepeken, itt
kísérletezik ki a különféle növényfajokat, amelyeket betelepítenek az anyagi világokba.
De előtte az asztrális síkokon hozzák létre ezeket, magasabb dimenziókban. Más
telepeken, laborokban az állatfajok előállítása zajlik molekuláris szinten. Így folytatják:
„Megmutatkozott előttünk, hogy a Delta Tauri csillag otthona lett a tündérek és manók
gyönyörű közös álmából született összes állatfajnak. … Tehát a Delta1 csillagon
állatfajok elképesztő sokasága születik meg a kis egértől az elefántig, a zsiráfig, a
zebráig, a kenguruig, vagy a bölényekig, majd a kis rágcsálóktól a szarvasokon,
őzeken át a majmokig, és még végeláthatatlan lenne a felsorolás. … Tudnunk kell,
hogy minden egyes állatfaj úgy születik, hogy egy-egy szellemi kóddal van felruházva.
Nincsen olyan természetes úton életre hívott növény és állatfaj, amelyik önmagáért
való lenne. Ezért van az, hogy az úgy nevezett mágikus gondolkodásban, az ősi
természeti népeknél ezek az állatlények totem állatokká válnak, és bizonyos szellemi
minőségeket rendelnek hozzájuk. Ezek a szellemi minőségek eredendően ott vannak
a csillagbéli genezisük mélyén, és a tündérek, manók pontosan ismerik ezeket a
kódokat.” A tündérek, manók, mint parányi mérnökök, kertészek és agronómusok
dolgoznak, az elementálok hozzák létre az elemeket, az érceket, kőzeteket, olajat és
gázokat, és segítik ezeket a struktúrákat fenntartani kvantumos kötések által,
megfelelően energetizálva ezek atomi rácsszerkezetét.
A tündérek a mai popkultúrális világban is igen népszerűek, rengeteg fantasyfilm, mint a Gyűrűk ura, az A Hobbit, a Narnia krónikái foglalkozik velük, de a különféle
számítógépes és konzolos stratégiai játokban és szerepjátékokban is találkozhatunk
velük. Vannak ma már boltok, ahol tündér és sárkányfigurákat, ajándéktárgyakat
árusítanak, ezek ugyan fröccsöntött figurák, de lehet nekik akár varázserőt tulajdonítani. Állítólag, ha az ember a növényei közé helyezi ezeket a törpéket, boszorkákat,
tündéket, akkor azok gyorsabban növekednek, és egyfajta védő erőteret hoznak létre.
Legalábbis ezt írja a használati útmutató. Persze itt most mindenki azt gondol, amit
akar, lehet ez egy jó reklámfogás a játékgyártó cégnek, de lehet akár működő dolog
is. Mindenesetre a mai elgépiesedett, elidegenedett, kiüresedett világunkban fontossá
vált újra a romantika, egy rézmozsár, faszenes vasaló, a nagymama varrógépe, a
nagypapa öreg rádiója, tetején egy tündérfigurával. Így aztán én is vettem ilyen kis
szobrocskát, hátha szerencsét hoz!

Egy Vavyan Fable regényben szerepel Lilia, a varázstudó lány. Harcos amazon és
varázsló egyszerre, palástjában holló, gyűrűjében párduc, hajában pók lakik,
homlokán kígyó pihen. Segítenek neki a halálisten elleni harcban.

Végül lássuk, mit is üzennek nekünk a tündérek világából, jelesül a fák szellemei. A
következő üzenetet Karen Doonan csatornázta 2011 decemberében. Így szól:
„Mi a Fák Birodalmaiból Vagyunk, és azért vagyunk itt, hogy támogatást és útmutatást
nyújtsunk, minden emberi lénynek, akik most kerülnek felemelkedési folyamatukba és
horgonyozzák le új valóságukat. Tudjuk, hogy a legtöbben közületek elfeledkeztetek
rólunk, azokról, akik rendületlenül állnak, időtlen idők óta támogatva bennetek, és azért
is szomorúak vagyunk, mert részesülhetnétek bölcsességünkből, de sokan nem
vesznek, fáradtságot maguknak, hogy általunk meglélegezzék ezeket.
Mi útmutatást szeretnék adni a tekintetben, hogyan kell lélegezni ezt a bölcsességet
és felajánljuk szeretetünket, minden erőnket mindannyiótoknak, akik küszködnek
ezekben az időkben.
Eonok óta őrt állunk a bolygón az emberiség körül, magasra törekedve halljuk
panaszaitokat, gondjaitokat, fájdalmaitokat, miközben láthatatlanok maradtunk.
De most itt az ideje, hogy lépéseket tegyünk, támogatást és útmutatást nyújtsunk
minden embernek. Más birodalmakkal szorosan együttműködve, ajándékokat kínálunk
nektek. Látogassatok, keressetek fel bennünket, drága emberek, hogy érezhessétek
és elérhessétek ezt a támogató erőt, amely rajtunk keresztül pulzál: MERT MI TI
VAGYTOK, TI PEDIG MI VAGYUNK, ÉS MI EGYÜTT VAGYUNK, azért vagyunk itt,
mert új kezdetek vannak kibontakozóban az egész bolygón.
Sok emberi gyermek még egy pillantást sem vet ránk, amikor szüleikkel elszáguldanak
mellettünk, autóikkal, miközben képtelenek rendesen lélegezni. Az emberek a bolygón
már egy jó ideje, szinte mindenhol, távol tartották magukat a természettől, ezért is
kérünk bennetek arra, hogy emlékezzetek ránk. Érezzétek meg azt, amit tanácsolunk
nektek, és mi meghallgatunk bennetek és gyengéden szeretetünket küldjük nektek,
úgy ahogy az belénk gyökeredzett, és csoportosulásaink ötleteket adnak majd. Mi
megismertük az Univerzum titkait kedveseink. Míg ti, pillanatról-pillanatra rohanásban
vagytok, hogy megtaláljátok önmagatokat, addig mi szálfaegyenesen vigyázva őrt
állunk, mert mi azok vagyunk, akik vagyunk, akik itt vagyunk, már eonok óta. Mi nem
a rohanással növekszünk és nem így változunk, mert a rohanás csupán egy illúzió
eredménye, és ez elveszi tőletek az Igazságot. A Szeretet az Igazság kedveseink és
épp ezért, a Fák Birodalma hatalmas szeretetet és gyógyulást küld nektek, minden
pillanatban.
Amikor érzelmeitek túlcsordulnak, akkor is itt vagyunk kedveseink. Tegyetek egy
kellemes sétát az Anyatermészetben, és ő tanácsokkal (intuíciókkal) fog ellátni
bennetek. Ne csak a fületekkel halljatok, mert azt már eléggé eldugaszolta az illúzió,
hanem nyissátok meg a szíveiteket kedveseink, és érezni fogjátok az Anyatermészet
szeretetét. Sokakat elsöpör, félresöpör a változás, mert elsöpörtétek az érzelmeiteket,
és levegőért kapkodnak ők. Át és meg kell érezni az új korszakotokat, kedveseink ez
az ami egyenlő a lélegzéssel. Mennyien is keresitek, kutatjátok azokat a helyeket a
bolygón, hogy tiszta levegőre tudjatok lelni?
És mennyien kívánnak most változtatni az életmódjukon, főleg azok, akik eddig
bezáródtak otthonaikba, mert féltek eddig a természettől, mert az illúzió arra tanította
őket, hogy az Anyatermészet ellenség, és azt le kell győzni.

Ti az Univerzum gyermekei vagytok, de egyben az Anyatermészet gyermekei is. Az
emberiség természetes állapota az, hogy kapcsolatban van, és nem különül el az
Anyatermészettől. Értetek vagyunk itt, és Mi: Ti Vagytok. Értitek már ezt az útmutatást,
kedveseink?
Kedveseink ezen a bolygón, mi árucikkek lettünk, fogyasztási cikként használnak fel
bennünket. De van itt egy következő gondolat arról, hogy milyen károkat okoz ez, amit
az erdők kipusztítása hoz maga után, hogy ez milyen hatással lesz az emberiség
egészségére nézve. Kedveseink, a fák nélkül, hogyan lesztek képesek lélegezni?
De mi nem ítélkezünk életmódotokon, az nem tartozik bele szerepünkbe. Amire kérünk
bennetek, hogy adjatok időt magatoknak, hogy lélegzethez jutathassunk bennetek,
hiszen fuldokoltok az illúziók következményei miatt. Arra törekszünk, hogy segítsünk
nektek kiutat találni az illúziókból, hogy újra egyensúlyba kerülhessetek, összhangba,
mindennel, ami körbevesz bennetek.
Az emberek olyan otthonokat építettek maguknak, amelyek elszigetelték őket a
szabad természettől, és ezt szomorúan nézzük, milyen sokan vannak bezáródva
lakásaikba, melyekben szinte semmi olyan nem található, ami természetes volna.
Betonba rögzült minden körülöttetek, amely természetidegen az emberi lények
lényegétől, és látjuk azt, hogy a városközpontokban mennyien esnek bele az illúziók
csapdáiba, és ez az, amiért a társadalmaitok összeomlanak. Ez lebont bennetek és
megszakítja a kapcsolatot az Anyatermészettel, attól a természettől különít el, amely
része létezéseteknek.
Egyre több ember döntött már úgy, hogy életét összeköti a természettel, és ezeket
most szívből jövő hálával és szeretettel köszöntjük, de ez nemcsak azoknak szól, akik
már kapcsolatban vannak velünk. Éppen ezért most azoknak is küldjük szeretetünket,
kigyógyító energiáinkat, akik maguktól elteltek (az anyagvilág nagyokosai), akik
mélyen belesüppedtek az illúzióikba. A bolygón tapasztalható illúziók fő sajátossága
az, hogy arra ösztönöz bennetek, hogy mérték nélkül fogyasszatok, de az elpusztítja
azt is, aminek részei vagytok. Ezért is kérünk bennetek, hogy szívből csatlakozzatok
hozzánk, és érezzétek ezt az üzenetet, úgy ahogy megérint bennetek, mert mi úgy
igyekeztünk ezeket elküldeni, hogy ne véletlenül érjen el hozzátok, most ezekben az
időkben.
Szükségetek van ránk és nekünk szükségünk van rátok, mert MI TI VAGYTOK, ÉS TI
MI VAGYUNK. Azokra is, akik az irodáikban végzik fáradtságos munkáikat és soha
nem tartanak egy kis pihenőt, és meg is nézhetitek azt, hogy milyen az egészségi
állapotuk, és mindezt az illúzióikért teszik. Láthatjátok, hogyan fuldokolnak, és éppen
ezért ne feledjétek el azt az Igazságot, amiről beszélünk. Az érzéseiteket, ahogy
szétöntitek a bolygón, át kell változtatni szeretetté, ahogy Az Van, hogy nagyon sok
szív elérje azokat, akik körülöttetek vannak. Az alacsony rezgésű érzelmek kiöntői
mindig számíthatnak arra, hogy lesz valaki, aki meghallgatja őket.
Kedveseink, az emberiség az illúzióiban küszködik, ti pedig képesek vagytok kívül
maradni már ezeken. Mondjátok csak el gondjaitokat nekünk a Fák Birodalmainak,
tegyetek egy sétát a természetben, és a természet lényei összekapacsolódnak akkor

veletek sétáitokban, veletek lesznek, értetek vannak, mind körülöttetek, drága
emberek, és mindannyiótokat biztonságos térben tartanak, ezekben az időkben.
Mi már Eonok óta itt vagyunk azért, hogy gyengéden gondoskodjunk rólatok, de le
lettek árnyékolva, hogy észre is vegyétek. Most jött el az ideje, hogy előrelépjünk.
Minden valóság, aki a bolygón van és létezik előre fog lépni, azért, hogy az emberiség
teljesen átmehessen régi küzdelmein. A Szabadság sohasem jelentette azt, hogy
harcolni kell érte, de az illúzió ezt tanította nektek, kedveseink, és olyan mélyen belétek
gyökeredzett, hogy legtöbben közületek észre sem veszitek azt, hogy nyitva van az
ajtó előtettek, amely a Szabadsághoz vezet, azt hiszitek, hogy zárva van és jól el van
reteszelve.
Az ajtó most tárva-nyitva van előttetek, kedveseink, az emberi lényeket már nem
sokáig fojtogatja és tartja zárva az illúzió, bár még mindig vannak sokan olyanok, akik
követik a szabályaikat. Tehát épp ez az, amiért kérünk bennetek, hogy lépjetek ki a
természetbe, a ti lényegetekbe, menjetek oda, ahol a szél fújja a pókhálókat,
lélegezzétek be mélyen az ottani levegőt, töltsétek fel vele tüdőtöket, mert ez az az
idő, most amikor lélegeznetek kell, kedveseink.
Arra buzdítunk bennetek, lássátok meg ezt az új világot, telis-teli csodáival és
kapcsolódjatok ki, pihenjetek meg benne és érezzétek magatokat biztonságban.
MINDEGYIK BIRODALOM OTT VAN KÖRÜLÖTTETEK, HOGY VÉDJENEK
BENNETEK ÉS HOGY UTAT MUTASSANAK NEKTEK A MOSTANI IDŐKBEN!
Mi Vagyunk, a Fák Birodalmaiból. Vessetek ránk egy pillantást, nyitott szemmel és
tiszta szívvel. Szeretetünk soha sem fárad el felétek, értetek vagyunk, és ti mi vagyunk,
és MI MINDANNYIAN EGYEK VAGYUNK!!”

Az ősi Istennő
Magyarországot ma a katolikus Európa népeihez sorolják, mert a római vagy a
görög katolikus egyház hazai hívei a lakosság 67%-át teszik ki, utánuk 20%-nyi
református következik, van kb. 8% evangélikus, a maradék az összes többi. Azonban
láthatjuk, hogy a magyarok valamely júdai alapú, magát kereszténynek, keresztyénnek
nevező egyházhoz tartoznak. De az a kifejezés, hogy zsidó-kereszténység egy fából
vaskarika, ilyen nincs is, mert ha figyelmesen végigolvassa valaki a Bibliát, azt láthatja,
hogy az Ó és Újszövetség köszönő viszonyban sincs egymással, mintha két különböző
iskola dolgozott volna rajta. Amúgy az egész egy kódolt fizikakönyv.
Aztán mindjárt ott van a Szentháromság értelmezése is: atya-fiú-szentlélek. Ez
a fraktális rendszerek sora, a kiáradó másolatoké, a Szent Lélek a téridő maga.
Hányszor halljuk ezt a mondást: az Isten szerelmére! Isten szerelmes? Ő is csak férfi,
még ha égi minőség is, kell neki egy pár, egy anyaistennő, csak így tud világokat
teremteni. Az anyaghoz antianyag is tartozik, de mivel a kettő nem egyszerre van jelen,
hanem félperiódusonként váltják egymást a szinusz-függvény szerint, ezért nem oltják
ki egymást. Az univerzum szimmetriára épül, minden hatás igyekszik kiegyenlíteni egy
másikat, ezért ha beszélünk egy maszkulin energiákat megtestesítő istenségről,

logikus, hogy kell lennie egy feminin minőségű istenségnek is, a keleti hagyományban
ez teljesen elfogadott, erre épül a buddhizmus, a taoizmus, a sintoizmus
világfelfogása.

De régen, a Szent István-féle rendszerváltás előtt a magyaroknál is így volt ez, volt is
neve az ősi istennőnek: BAU-DUG-ASAN. Ez a sumér-kádeus kifejezés azt jelenti:
életadó jóságos istennő. Az asszony szavunk felismerhető benne, alapestben úrnőt
jelent. Tehát az ősök a BOLDOGASSZONY-hoz imádkoztak, az ő hét leányát ismerték
fel a Plejádok csillagképben. A római hittérítés után az ő helyére illesztették be Máriát,
ezzel viszont meg az a gond, hogy Mária nem istennő, hanem felemelkedett mester.
Ez is magas minőségi osztály, de azért a kettő nem ugyanaz!

De ha már Mária, akkor lássuk az ő nevének eredetét! Mint volt róla szó, ő egy
örmény-pártus Arsakida hercegnő volt, aki egy Lantbeli lélek földi inkarnációja. A
sumer agyagtáblákon ez olvasható: MA-RI-A. Jelentése égi anyától származó. Aztán
itt egy másik hasonló kifejezés: MA-RI-NA, ez meg azt jelenti, Istenanya embere. Ez
volt több sumer és káldeus uralkodó címe. Jézus Betlehemben született, ennek neve
BIT-LAH-MI, a Fény Rítus Helye. A szittya magyar egy turáni nép, TUR-AN azt jelöli,
az ég nemzettje. A mondák mitikus madara a TUR-UL-LU, fénymadár, ez a visszatérő
életerő szimbóluma.

Badiny professzor ezt így fejti ki: „IZ-TEN elsőszülöttje a – a FÉNY – által életre támadó
első teremtmény tehát az ANYA, az ÉGI ANYA, akinek a káld istenszemlélet a szerint
adta a neveket, amilyen gondoskodó segítséget várt tőle. Itt tulajdonképpen azt kell
feltételeznünk, hogy a káldeusok a Teremtés létrehozásában benne-valónak és egyik
tagjának képzelték el az Isteni-Nőelvű-Teremtő-Erőt. Ennek az erőnek a Teremtés
fázisaiban lévő formáit személyesítették meg azután, és adtak neki nevet. Így lett

NAMMU az ősanya AMAPALIL.” A Nippuri Gyűjtemény 2168-as, 11327-es és 13386os tábláin olvasható egy szöveg az ember teremtéséről melyben a szülőanyát említik
meg első helyen. Badiny ezt mondja: „Ez a szöveg az égi lakók között (tehát a
szellemvilágban) anyagból formált és emberi testet öltött embert, NIN-MAH istennő
gondozásában említi. NIN-MAH jelentése „nagyasszony” és a káld vallásos
irodalomban azonosítva van az ÉLET ANYJÁVAL, akinek káld neve NIN-TI.”
Megtörtén az istváni térítés, tűzzel és vassal pusztítottak el mindent, ami a régi hitre
és tudásra emlékeztetett, hogy Metternich szavaival élve a magyar ne művelt, hanem
engedelmes legyen. Ezek után a régiek tudományát egyes szerzetesrendek, főleg a
pálosok mentették át a keresztény hitbe, ügyes jelképrendszerbe csomagolva, sokszor
rébusznak tűnő nyelven előadva. A Pilis sok titkot őriz, köztük olyanokat is, ami utal
több galaktikus földönkívüli fajra, az anunnakikra, a szíriuszi és plejádi humán fajra is.
2000 novemberében találtak a pilisszentiváni temetőben egy tüskés keresztet ábrázoló
követ, amely a teremtésre való utalásokat tartalmaz. De számos más ókeresztény
emlék is helyesen adja meg a Szentháromság meghatározását, ilyen a hatágú
csillagként ismert merkaba, amely a kettős hármasság jele. „Az égi „ATYA-ANYA-FIÚ”
és a földi „apa-anya-gyermek” úgy, amiként a ma sumérnak nevezett MAHGAR
őseinknél megtaláljuk.” Badiny doktor szerint „a 431-ben megtartott Ephezusi zsinat
adja meg Máriának az ISIS-i rangot, a FÉNY SZÜZE méltóságát.”
Pár szó a pártusokról. Ez a szkíta nép a Bibliából is ismert Galileában élt, ez
volt a Szkíta Birodalom Pártus Tartománya. A pártusok nevét többféleképpen is
eredeztetik, egyesek szerint pártütőkről, elpártoltakról van szó, Dudás Rudolf viszont
így magyarázza ezt: „Valóban a pártusok az ő saját >> Isten-anyjuk<<-tól kapták a
nevüket: attól az Istennőtől, akit PÁRTI-nak: >>fej-öves<<-nek, >>pártás<<-nak, tehát
>>szűz<<-nek neveztek, ősi vallásos felfogásuk szerint ugyanis az Istenanya szűzen
szült. (A szeplőtelen fogantatás dogmája azután átterjedt a kereszténységbe is.) Tehát
a PÁRTI szó a Boldogasszonynak egy másik neve. A velük törzsszövetségben élő
masszagéták, vagyis >>Boldogasszony géták<< is ugyanezt a vallást követték.” Már
szó volt a Boldogasszony hét leányáról, ezek mind külön egyházi ünnepet kaptak.
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
Július 2. Sarlós Boldogasszony
Július 16. Kármelhegyi Boldogasszony
Augusztus 5. Havas Boldogasszony
Szeptember 8. Kis Boldogasszony
Szeptember 24. Fogolykiváltó Boldogasszony
Főbb egyházi ünnepeink is ehhez kapcsolódnak, a katolikus egyház átvett sok ősi
szokást, ünnepet, ezeket keresztény mezbe öltöztette. A protestánsok viszont elvetik
ezeket, a reformáció nem csak visszatérés az alapokhoz (bár csak az volna!), hanem
a júdai vonal erőteljesebb kidomborítása. Egy református istentisztelet már-már zsidó
sábeszre hasonlít, túl sok az ószövetségi rész, kevesebb maga az evangélium.

Egyiptomban Íziszt tisztelték, mint szűz istennőt.

A Nagyboldogasszony az ősi istennő, akinek a hét lánya hét minőség képvisel, a
Fiastyúk csillagai is heten vannak, Atlasz titánnak is hét lánya volt, igen gyakori a
mesékben a hétfejű sárkány, a héttornyú vár.
De a hagyományainkban szerepelnek az ún. szépasszonyok, ezek olyan
tündérek, vagy isteni hatalommal rendelkező nők, akik rontó varázslattal, bűbájjal
hatalmuk alá vonnak embereket, állatokat, boszorkányként seprűn repülnek, alakot
váltanak. Sokszor buja, kéjsóvár alakokként írják le őket. A galaktikus történelemben
itt lép színre a kígyónemzetség női vonala, a Kundalini kígyó által útra bocsátott
szexuális energiák, a Tantra (tanít rá). Dr. Czeizel Beatrix is Greskó Anikó
(Csillagnemzetségek – lélekcsaládok, A kígyók csillagnemzetségének jin útja) így
írnak erről: „Nagyon fontos megérezni, hogy ez a kígyólény nem más, mint egy
hatalmas kozmikus életerő csatorna. Egy életmeder. Annak a szimbóluma, hogy a
Teremtő Forrás leggyönyörűbb fényei táplálni kezdik az életet bárhol a galaxisban.
Tehát a női kígyólény azért nyújtózik végig a Tejúton, hogy azon keresztül miden
világhoz eljuttassa ezt az életerőt. … Az Istennő gyógyító misztériumának legfőbb
kulcsa éppen az, hogy az Istennő bölcsessége szerint kivétel nélkül minden fájdalmat
az elválasztottság illúziója okoz. Vagyis az az érzés, hogy az adott létező a lelkében,
a szívében vagy a testében azt az érzést hordozza, hogy elvesztette a kontaktusát a
Magasabb Valósággal, az Istenanyával, és az Istenatyával.”

Az Éj Királynője is az Istennő egy tudati minősége, megnyilvánulása.
Az Istennőhöz tartozik a skorpió, egy mérges kis állatka. A Barlang Asszonya, vagy a
Banya, a Szépasszony az Istennő bosszúálló, sötét oldalát jeleníti meg, a halál úrnője,
az utolsó párka, aki elvágja az élet fonalát. A skorpió nem más, mint az Istennő
bosszúja, mikor látta, hogy a Galaktikus Háborúkban a patriarchális lények, a

drakonidák, reptoidok az ő kedves macskalényei ellen indulnak, és az oroszlán
nemzetséget megfosztják hatalmuktól, óriási hullahegyeket hagyva minden bolygón.
Ekkor teremtette a bosszú eszközeként a skorpiót, melynek hegyes fullánkja és ollói
mindig célba találnak. A vízi kígyó is az ő teremtménye, szintén a bosszúállás eszköze.
A dualitás felszabdalta az addig egységes világképet, felbomlott az egyensúly az
univerzumban, a nemek egymás ellen fordultak. Ez látványos az arab világban, ahol
csak a férfinak van szava, a nő mindenkor alárendelt.
Ezt az ősi szembenállást dolgozza fel Mozart a Varázsfuvola c. operájában, a
szövegíró Emanuel Schikaneder remek szöveget írt hozzá, sok az utalás a keleti
misztikus tanokra, amit a kor szabadkőművesei is beépítettek rituáléikba. Ízisz és
Ozirisz a teremtő isteni páros az egyiptomi mitológiában, az ő megtestesülésük az
Éjkirálynő és Sarastro. A zeneművészetben az Istennő megjelenik másutt is, pl. Jon
Lord és Ian Gillan, a Deep Purple zenekar tagjainak szerzeményében, az Our Lady
(Miasszonyunk) című dalban is.

A jó zene gyógyít, az orgonánál Jon Lord.

Királyainkról
A szkíta népcsoport egyik ága a magyar (MAH-GAR), mely Árpád vezérletével
tért vissza a Kárpát-medencébe, ősei földjére, hogy elfoglalja Atilla királyunk örökségét. Atillát nagy királynak nevezik, mert egész hatalmas birodalmat vezetett, a hindi
nyelvben a maharadzsa is nagy királyt jelent, ami inkább császárként értelmezhető. A
hatalmas hun birodalom a kínai Ordostól egészen az Alpokig nyúlt, nyugaton a
szövetséges kelták, gótok, germánok és alánok területei egészítették ki. A birodalom
központja viszont a Kaukázusban, a mai Örményország területén, Edesszában volt.

A sumer agyagtáblák egyikén ez áll: A-TIL-LA, ezt jelenti, az életet adó élet vize. A
Biblia Jézust nevezi az élet vizének (János 4:14). Már szó volt róla, hogy Jézus az
Adiabani (másként Adiabene) dinasztia leszármazottja volt, ezen család adta a régi
örmény uralkodó házat. Atilla 390-400 körül született e területen, Edessa jelzője régi
nyelven az EN-GA-DI volt, ami a „törvény házának ura” jelentéssel bír, egy olyan hely,
ahol a törvényeket hozzák, tehát főváros. Apja Bendegúz volt, nagyapja Ruga, mind
szkíta-hun uralkodó. Priscos rétor szerint: „Atilla a szkíták leghatalmasabb királya,
akinek udvarában a szkíta királyoknak egész hada nyüzsgött.” Nimródnak két fia volt,
Hunor és Magor, az egyikük a hun, tehát részben az ázsiai és kaukázusi, a másik
pedig a mah-gar, tehát magyar, kelta, avar, illír, trák, szarmata, tót, etruszk népek őse
volt. Így Atilla is Nimród leszármazottja, az ősi vonal továbbéltetője, a hit harcosa. A
hun az egyik nép volt, mely a krisztusi őskeresztény (kör-oszt-én) tanokat felvette, mert
illett a korábbi Zarathusztra általi tanokhoz, azokkal folytonosságot mutatott. Európa
első keresztény nemzete az örmény, szintén szkíta eredetű nép, királyaik még
Jézussal is leveleztek, tanítványok jöttek a Mestertől Jerevánba az újított hitet átadni.
Tehát Atilla is ismerte a keresztény hitet, ez volt a vallása. De nem a bizánci, nem is

római „rontott”, hanem az eredeti, amit ma örmény rítusnak is nevezünk, ez mentette
át a legtöbbet a jézusi alaptanításból. Az elmélet szerint Jézus egy félig plejádi
leszármazott, Mária lelke eredetileg egy lantbeli entitás, itt kapcsolódik Atilla vérvonala
a galaktikus ősökhöz. A sumer anunnaki gyíkféle származás mellett a humanoid
civilizációk is letették névjegyüket a magyarok asztalára.
Thierry Amade francia régész és orientalista ezt írja: „Volt Magyarországon egy
nagyon híres király, akit ATILLÁNAK neveztek. Soha, sehol nem akadt hozzá hasonló.
Gazdagságban és nagylelkűségben senki sem ért fel hozzá.” Badiny írja, hogy a Szent
Korona is eredetileg Atillának készülhetett, a vegyelemzéskor kiderült, hogy olyan
aranyból készült, amit erdélyi bányákból fejtettek, több egyiptomi aranytárgy ebből a
fémből van. A hagyomány szerint a koronánkat „angyal hozta”, csak az a kérdés, hogy
ezek az angyalok melyik bolygóról jöttek. Mindenesetre a Szent Korona arányai,
mértékei is kapcsolódnak a kozmoszhoz, arányrendszere a naprendszer bolygóinak,
és a Napnak is megadja a keringési idejét, a kereszt dőlésszöge 23,5 fok, de ez
sérülésből is adódhat, főbb kövei a Merkúr, a Vénusz, a Hold és a Szíriusz jelképei. A
keresztpánt kövei a 64 dimenzió, tudati tér szimbólumai.
„A magyarok lelke mélyén ott él az isteni erő, mely az évezredek hosszú során
fenntartotta a hun-magyar népeket a Duna-Tisza táján. Bármi történjék is,
Magyarország és a magyar nép élni fog, mert élnie kell, hogy teljesíteni tudja
küldetését, melyet a Minden-hatótól kapott! A ma élő magyarság e küldetéstudat
birtokában erőt meríthet elődei példáiból, és méltóvá lehet hozzájuk és önmagához.
Minden nemzedéknek megvan a maga feladata, melyet senki más nem végezhet el.
A nemzet folytonosságának biztosítása a különböző korokban mindig sajátosan egyéni
megoldást igényelt. Az erős elhatározás mellett jó helyzetfelismerés és megfelelő
időzítés szükséges. A megvalósítás eszközei között a bölcső, az eke és a toll vezető
szerepet kapnak; védelmüket pedig a kard biztosítja. Népünk ma úgy tudja
eredményesen teljesíteni feladatát, ha biztosítja fennmaradását, megőrzi lelkének
tisztaságát és leleményességével erőteljesen kezébe veszi saját sorsának irányítását
az élet minden területén.
Az égiek segítenek, de a munkát senki helyett sem végzik el. Segítenek annak, aki
segíti önmagát!”
Atilla király üzenete, 2000
Segíts magadon, az Isten is megsegít! Mondja ezt a régi magyar közmondás,
úgy ahogy ebben a médiumi üzenetben Atilla lelke, szelleme. Tóth László ufókutató
nézete szerint a magyar királyok a Pilisbe jártak a pálos szerzetesekhez, voltak
barlangok, ahol találkoztak olyan lényekkel, akik kajmán fejűek voltak, lehettek egy
földönkívüli, vagy a földalatti barlangokban élő hüllő jellegű civilizáció egyedei is. Tóth
László is elment a Pilisbe, ahol állítása szerint egy barlangban találtak hét szarkofágot,
bennük a bebalzsamozott, mumifikált hüllőlények tetemei feküdtek. Szerinte a hét
vezért találták meg, de ha ez igaz lenne, akkor annak nyoma lenne a krónikákban is,
hogy a magyarokat „krokodilok” vezetik. Sokkal inkább egy anunnaki, vagy más
gyíkember faj egyedei lehettek, de hogy pont heten vannak, az inkább véletlen. A hét
vezért mindenütt emberként ábrázolták, az, hogy a királyok vérvonala a sárkány

vérvonalra épül, már közhely számba megy. A királyok a teremtés rendje szerint a
szárnyas oroszlán nemzetségből származnak.

A magyar uralkodók a vezérek korában támaszkodtak a táltosok, mágusok
tudására, de I. István után tűzzel, vassal irtottak mindent, ami a régi korra emlékeztet,
a rovásos iratokat, a „pogány” hitet, a táltosokat is megégették. Azért néhányuk
megmenekült, sőt Hunyadi Mátyás udvarában is élt egy Kampó nevű öreg, akinek a
tanácsait a bölcs király gyakran kikérte. Sőt, Mátyásról is feljegyezték, hogy ő maga is
táltos volt, szinte látta a vele érintkező emberek gondolatait, szándékait, igazságos
ítéleteit ez is segítette. Lehettek bizonyos képességei, melyeket ma paranormálisnak
mondanak, de az biztos, hogy egy nagyon magas szintű tudása a kozmikus dolgokról,
ismerte jól a történelmet, elősegítette a humanizmus és a reneszánsz kibontakozását.
Machiavelli róla mintázta a mintauralkodó eszményi portréját az A fejedelem c. híres
monográfiájában. Van tehát alapja az igazságos Mátyásról szóló meséknek. Nem

lehetett pite, ha már a földönkívüliek is dicsérik nagyságát. Egy Kryon nevű szellemi
lény így jellemzi nagy királyunkat:
„A történelem eseményei során, ha kicsit behatóbban megvizsgáljátok vezetőiteket,
királyaitokat, életüket, intézkedéseiket, az országgal való törődésüket, vagy éppen
nem törődésüket. Ezek mind-mind azt a célt szolgálták, azok az erők, melyek
országotok vezetőire mindig is hatottak, folyamatosan az egység kialakulásának
megnehezítését, az egységes erő fellépését gátolták. A Fény egy nagyon erőteljes
entitás segítségével tudott megjelenni történelmetek során és ez Mátyás Király volt.
Az ő személyében, az ő inkarnációjával egy olyan nagyhatalmú, magas Fénylény
érkezett hozzátok segítségképpen, aki nagyon mélyre ható energiákat árasztott, és
kötött meg ittléte során. Hiszen gondoljatok bele. Visegrád, a szív csakra közvetlen
közelében. Az intézkedéseit, ha megnézitek, virágzott az ország, egységes volt az
ország. Olyan tulajdonságok kerültek felszínre, mint a szeretet, az igazságosság, az
egyenesség. Olyan mélyre ható tiszta energiákat sikerült élete és tevékenységei során
árasztani, ami életét követően is energetikailag nagyon sokáig hatást gyakorolt erre a
területre. Még ma is léteznek a környéken, Visegrád környékén ma élő emberek, akik
azt vallják, akik azt érzik, hogy valamiképpen ehhez a területhez tartoznak, ide
kötődnek. Az ő feladatuk ennek az őrzése. És jól érzik. Ezek az emberek, valamikor,
Mátyás korában mind-mind szolgálatot teljesítettek, feladatot láttak el, energetikai
feladatot is. Az egyikük konkrétan a szomszéd domboldalon, a Duna túloldalán Mátyás
gyümölcsös kertjének volt az őrzője. Ma is úgy járja útját, hogy megnéz mindenkit, aki
kirándul a környéken. Nyomába ered, mintha még mindig felügyelnie kéne. Az energiát
hordja, hordozza a szívében.”
Mátyás halála után rengeteg dolog történt, jöttek törökök, és 160 évig ideiglenesen
hazánkban állomásoztak. Aztán jöttek a „felszabadító” egyesített európai hadak, és ők
is itt maradtak pár száz évig. Jöttek zsarnokok, mint I. Lipót, Haynau, vagy a sokak
által még ma is ajnározott „Ferenc Jóska apánk”, aki egy korlátolt, sötét, bunkó, kisstílű
figura volt. Caraffa agyonlövetett sok polgárt Eperjesen, a hibbant, hiperaktív Bucow
Erdélyben ágyúzott székelyeket, szóval tiszta őrültek háza volt itt. Ehhez meg
statisztált a magyar nép. Ráadásul új szellemi áramlatok söpörtek végig egész
Európán, a felvilágosodás eszméje szedte áldozatait. A sok túlbuzgó intézkedés
mellett azért némi értelem is megmutatkozott, jött Newton, Watt, Diderot, Goethe,
Bach, Kepler. A kor uralkodói közül az értelmesebbek ezt felismerve sok pénzt
költöttek a tudomány és a kultúra ápolására, és ha lehetett, a minden lében kanál
katolikus egyház csahos kutyáit is igyekeztek visszább szorítani. Szóba került a
merészebbeknél a polgári rend kiszélesítése, e téren Anglia és Svédország járt az
élen, mert a jobbágyságot már a XIV. században felszámolták, minden paraszt a maga
ura lett, persze adót fizetni kellett ezután is, de ott az uraknak is. A XVIII. század
uralkodó irányzata a felvilágosult abszolutizmus, mely abszolút hatalmat ad ugyan az
uralkodónak, de már rég nem despotikus elnyomásról van szó. Az új uralkodó típusa
már művelt, a tudomány iránt érdeklődő, de még a vallást is megtartó, de már nem
középkori módon szó szerint értelmező. Szabad a vita is. Bizonyos szociális
intézkedések is megjelentek az új kor politikájában, csökkentek a népre kirótt
adóterhek, a városi polgárság gyarapszik, reformok indulnak a gazdaságban és az
államigazgatásban, több alacsony sorból származó töltött be állami hivatalt.

A Habsburgok uralta érában csupán egyetlen uralkodó van, akit ki lehet emelni,
aki egy kicsit is törődött a néppel, próbálta a birodalmat kicsit is rendbe szedni, ez
pedig Mária Terézia volt. De mielőtt dicshimnuszokat zengenénk róla, le kell szögezni
egy-két dolgot. Német volt, nagyon is német. Tehát így is gondolkodott, a
birodalomban Ausztria az első, a többi csak utána jöhet. Másrészt katolikus is volt, a
protestánsokat nem igazán kedvelte hitbéli dolgok miatt, a zsidókat meg ki nem
állhatta, tervezte a kitelepítésüket, valahova külföldre. Az nem tetszett neki, hogy ezek
túl gazdagok, munkát meg nem igazán végeznek, tehát a jövedelem nem tiszta. Már
ekkor felvetődött egy „nemzeti bank” gondolata, mely a monarchiát függetlenítené a
Fugger és a Rotschild klánok pénzétől, így arra van pénz, amire az állam ad, és nem
arra, amire a pénzvilág urai. Ezek történelmi tények.
Aztán persze nő is volt, egy asszony másként áll a dolgokhoz, mint a macsó
hímek, akik leginkább az erejüket szeretik fitogtatni. Ha ez a porosz Frigyes nem ugrál
folyton, akkor kimaradtunk volna a hétéves háborúból, helyette inkább
csatornahálózatot, iskolákat, utakat, gőzgépeket, kórházakat tudtunk volna építeni.
Még anya is volt, méghozzá sokszoros, így volt benne felelősségérzet jócskán, a
birodalmát is egy családnak tekintette. „Jobb egy közepes béke, mint egy dicsőséges
háború”, mondta a tökkelütött fiának, aki II. József néven lett hírhedt alak. „Ha a
bárányt nyírni akarjuk, akkor etetni is kell.” Ezt a mondását megszívlelhetné a mostani
kormányzat is így 2016-ban. Nem lehet mindig csak adóztatni, az embereknek
versenyképes fizetés kell, na és persze igazi demokrácia. Mária Terézia idején nem
volt demokrácia, de volt egy jó magyar alkotmány, mely a Szent Korona tan köré épült,
mi szerint minden népi-nemzeti tulajdon, a vezető leváltható, ha rosszul dolgozik. Jog
előtt mindenki egyenlő. A föld és a haza azonos, el nem adható, bár ezt nem mindig
vették figyelembe. Azt elmondhatjuk, hogy a királynő igyekezett megfelelni az
alkotmány szellemének. Valamit nagyon is tudhatott a magyarság különleges
státusáról, ezért sokban igyekezett kedvezni nekünk, de csak amolyan óvatos duhaj
módjára. Az Urbárium haladó rendelet volt, a közoktatás kiszélesítése is szintén, bár
Erdély jogállását nem sikerült úgy rendezni, hogy az nekünk jó legyen, erre 1848-ig
kellett várni. Terézia ismerte a Szent Korona misztériumát is, hiszen a koronázáskor a
dombra fekete mén hátán vágtatott fel, egy kis mágiával próbálta enyhíteni a reá
nehezedő nyomást. Szapolyai János és IV. Károly el is buktak ezen a vizsgán, amúgy
is kutyaütők voltak. Ha a korona alkalmatlan személy fejére kerül, akkor az szinte
beleőrül, belerokkan abba, amit egy megmagyarázhatatlan erőtér okoz. Az alkalmas
személy viszont felvillanyozódik tőle, mintha egy új dimenzió nyílna meg neki.
A tudományok is nagyobb szerepet kaptak, az irodalom, a zene, a színház, a
képzőművészet is európai színvonalat képviselt ekkoriban. Lotharingiai Ferenc halála
után az özvegy királynő hosszú gyászba kezdett, és elkövetett egy nagy hibát, a
hatalmat nagyobbik fiának, a türelmetlen Józsefnek adta, aki nem nézett se Istent, se
embert, mindennek nekirontott. Ekkor erősödtek fel a későbbi finnugorista szemlélet
szirénhangjai, mert addig a magyart a hunok leszármazottainak tartották, erről Mária
Terézia is hasonlóan vélekedett.

A Kárpát-medence népei
A népvándorlás idején sok féle nép megfordult a Kárpátok hegyei által karéjolt
tájon, de azt le lehet szögezni a régészeti leletek és a hagyomány alapján, hogy egy
ragozó-toldalékoló nyelvet beszélő, egyistenhívő, lovas-szekeres, városlakó,
földművelő nép lakta e vidéket stabilan már korábban is, mely magát mahgar néven
nevezte. Amikor a nép túlszaporodott, elmentek más vidékekre is, majd sok ezer év
múlva több hullámban tértek vissza az anyaföld kebelébe, utoljára Árpád vezérlete
alatt, és egy csapat kun is érkezett még.
Ha azt mondom, magyar nép, ez alatt egy etnikailag nagyon is vegyes társaságot kell érteni, hiszen a tatár, a törökdúlás, majd a „felszabadúlás” után is sokféle
nép jött, sokszor nem önszántából az ország földjére lakni. Jöttek szászok és svábok,
szerbek, horvátok, tótok, lengyelek, örmények, de olaszok és oroszok is. Külön misét
is megérne a cigányok és a zsidók története, de az már egész regény lenne. Ezek az
idegen, nem őshonos etnikumok, de van a magyarnak eredeti, szintén többféle, de
azonos szkíta ősökre visszamenő, Hunortól és Magortól, vagy akár Gógtól és Magógtól származtatható vérvonala, testvérnépei. Ady Endre igen jól írta ezt. Vannak a
hunok, akik ma a székelyekként élnek tovább. Vannak a palócok, akiket régen pelazg
vagy úz néven emlegettek. Itt élnek velünk a kunok, a jászok, a bácsok és besenyők
is, akik sosem kergettek minket. Aztán itt a kelta rokonság, az ír, a skót, a walesi, a
breton és rétoromán testvérek Svájcban. És ne feledkezzünk meg az etruszkokról, akik
a latinokkal keveredve alkotják ma az olasz népet. Igazán nem lehet azt mondani, hogy
árva nemzet lenne a magyar, van elég rokonnép, és még csak az ázsiai pusztákra
sem kell elmenni, elég, ha itt maradunk Európában. A magyar nem egy „gyüttment”,
egy csavargó migráns, hanem Európa ősnépe, csak akkor hun vagy avar, esetleg
szkíta néven említették.

Balassagyarmati szlovák/tót népviseletbe öltözött asszonyok.

Rég óta élnek velünk a tótok, akiket ma szlovák néven említenek szerte a
világban, pedig nem is szláv nép. Csak hasonlítsuk össze a magyar és a tót
népviseletet, táncokat, népdalokat, meséket! Meglepve tapasztaljuk, hogy hasonlóak,
sőt, szinte azonosak is. Ezután a sztrapacska is másképp esik majd, főleg ha egy korsó
fácános sör is van hozzá. Badiny prof. így jellemzi őket: „A nevükből kell kiindulni
ősiségük kutatásában. A legrégibb adat Egyiptomba visz minket, ahol TÓT (így írják
TOTH) volt a tudás istene. Ez a megnevezés abból az időből származik, amikor
Egyiptom és Mezopotámia egybe tartozott.” Szóval, ha igazi óegyiptomiakat akarunk
látni, ne Kairóba, hanem Kassára menjünk. Mégis, hogy lett a tótból szlovák? Egyrészt
a csehek, másrészt a németek, főleg a Német-Római Birodalom célja volt a magyart
és a tótot egymásra uszítani, hogy ne legyen béke (ungaros eliminados esse - a
magyarokat ki kell irtani, parancsolta Konrád császár). Oszd meg és uralkodj, ez volt
a német, majd a szovjet imperialista politika lényege is. A történelem vihara már
elsöpörte Jugoszláviát és Csehszlovákiát, de az utódállamok még állnak, és igen erős
nacionalista, olykor magyarellenes politikát űznek ott. De vissza az ókorba! „Következő
adatunk Macedóniában van, ahol a híres macedón Nagy Sándor köt szövetséget a
„nemes tót-nemzetség” uralkodójával. Tehát innen, Macedóniából jöhettek a tótok a
Kárpát-medencébe sok évszázaddal az Álmos-Árpádi „honfoglalás” előtt.” Hívjuk
inkább hazatérésnek, ez volt a valóság. Badiny tévesen Macedóniát ír, pedig azt akkor
még Makedóniának hívták.
József Attilával szólva, jó lenne „végre rendezni közös dolgainkat”, fel kellene
végre homályosítani a tótokat valódi származásukról, gyökereikről, hogy ne ellenséget,
hanem testvért lássanak bennünk. Ne egy csehektől örökölt szláv tudatot és kultuszt
kergessenek, hanem méltók legyenek Toth népe szerepéhez, nem buták ők, hanem
tótok. A nyelvük nyilván marad az eddigi, de a kultúrájuk olyan, mint a mienk, nincs mit
szégyelli rajta. Ez a kívánság már megszületett az égi dimenziókban is, a megbékélést
szorgalmazza a mesterek tanácsa, a következő üzenetet Nász János 2012 áprilisában
kapta médiumi úton:
MÁRIA ANYA ÜZENETE, ANGYALAIN KERESZTÜL AZ Ő SZLOVÁKJAINAK
„Szép Jó Napot Kedvesek, Dobry Den!
Emberi angyalunkon keresztül, el nem múló szeretetünkbe foganva hozunk üzenetet
számotokra, ugyanúgy, ugyanazzal a mennyei lelkesedéssel, mint magyar testvéreiteknek.
Az csak a szerető istenségek kedveskedésének pajkossága, hogy magyar és
férfiszíven szólalunk meg, hogy érzékeltessük, azt, hogy a rólunk alkotott képek és
ideák, nem mindig állják meg a helyüket az emberség világában, másrészt a szív
világában nincsen semmi olyan, ami elhatárolható, vagy elválasztható lenne, mert az
tagadná a teremtés isteni/istenanyai szív általi működését.
Szép Szlovákjaim!
Ahogy akkor, annak idején azt, ahogy Ti kértétek, népetek lelke felé, hogy a Kárpáti
Királynőségben ugyanúgy meglegyen a védelmetek, oltalmatok, s nemzeti karmátokat
ki tudjátok fejteni a többi népség haladása mellett, hogy földi pályafutásotok
tanultságaival tovább színesítsétek a teremtés világát, úgy tartjuk szeretetünkben

pártfogoltságotokat, megértve és támogatva nemzeti önállóságotok kipróbálását. Mint
azt tudjátok és megtapasztalhattátok, a nemzeti karmák megélése, olykor sok
fájdalommal, megpróbáltatással is jár, sok gyanakvással és félreértéssel, mert a
szétválasztódásokban, a nemzetek és nyelvek kialakulásában a kettőség és a dualitás
árnyai alatt, hol ez, hol a másik nemzet szenvedett, mert a maga megmutatása, túlélési
projektje, óhatatlanul megosztásra ösztönzött mindannyiótokat.
Most a Fény Világába való utolsó lépések előtt, rajtatok is a sor, hogy kezeteket
kinyújtsátok testvérnépetek felé, mások felé, köszöntve egymást, ahogy a Fény
mindennap köszönt bennetek, mert ez az évetek számotokra is az Egységbe
rendeződés éve, nemcsak nemzeti, hanem spirituális/lelki szempontból is.
Ez az Év, Az Egybegyűlés éve, nemcsak a földi rétegekben, hanem az azon túli
birodalmakban, hiszen a VILÁGOK BÉKÉJE MEGKÖTTETETT, és ahogy lent is,
ahogy az istenprogram áramlásával, be fog másolódni, mind az emberi angyalok
egyenkénti szívébe, mind a Földanya testének, minden sejtjébe, ugyanúgy meg fog
történni.
Szent Királynőségem, a Regina Sacra oltalma alatt, most minden népem kezd
összevegyülni a várakozás örömével, az ünnepre készülve, ugyanúgy, az angyali
rendek, a deva és elementáris birodalmak, a szeretet-hierarchia soros és soron kívüli
urai és úrnői is.
Slovanka hercegnő, népetek ideája, aki megteremtetett, a kishúgunk, ugyanúgy
istennői fenség, se több, se kevesebb nálunk, képvisel bennetek, az isteni valóságban,
ugyanúgy hordozza a létezés örömeinek és csodáinak ékszerét, a bőséget, a
harmóniát, a békességeteket lelkével, amellyel összefonódik az emberi angyalok
egységbe mozdulni kívánó, régen várt szent akaratával, már kitárta szerető karját
minden népem felé.
„Szeretlek Testvéreim, és mit tehetek érted, hogy a sötétség gyanúja többé ne
válasszon szét bennünket… hadd öleljelek meg a fiatalabbat és idősebbet… és
gyertek, együtt gyógyítsuk meg a régi idők minden sebét, amelyeket bárki, bármikor
bárkivel szemben elkövetett. Édes Földanyánk kérjük támogatásodat, hogy népeink
mindezt az újjáalakulást a lehető legenyhébben éljük át, vagy tudjunk segíteni
egymásnak.”
Slovanka így szólít meg bennetek, kértek és kaptatok engem, megajándékoztátok
magatokat, úgy éljetek is vele, s hogy szeretetek is meg legyen próbálva
ébredésetekben, más néprészeimet is megkapjátok, hogy megérezzétek az anyaszív
melegét, aki nem választ szeretetében gyermekei közül, mert mindennik tőle van és
ugyanazt a csillagot hordozza.
Így lett sok Kárpáti gyermek, szlovák apától, más anyától, szlovák anyától és más
apától, hogy a sötétség elemeinek itt ragadt megosztói megértsék végre… nincs az a
szülő, nincs az a gyermek, akik meggyűlölné kedves véréből valóit, még akkor se, ha
szörnyű történetekkel, tragédiákkal riogatják őket, amely a szabad választás
lehetőségei között se történtek meg vele.

És most minden népemnek is mondjuk: Bárki, belétek akarná sulykolni, az
ősgyűlöletet, hogy kinek a földje kié, és ki volt itt elébb, ki a dicsőbb nemzet, az bármely
népből is való, annak tette, amelyet nem ítélünk meg, az az emberi angyalság ellen
elkövetett legszomorúbb tett, amely a fény felé haladásotokban önmagát fogja
megsemmisíteni, mert az el fog olvadni a fényben, a fényben lévő szeretet át fogja
karolni és istenivé változtatja, groteszk módon úgy semmisíti meg.
A Földanya, aki Mi is vagyunk, Mária sugarából, ettől az évtől kezdve, minden
kerítéseteket, harci kapukat, diadalíveket, arzenális légvárakat le fog bontani, mert
azok útjában állnak az isteni terv szeretetáramlatának, és aki ebben megakadályozza
Őt, annak hegyei és folyói meg fognak mozdulni, ki fognak lépni magukból, mint a
testetekben az erek, mert a világélet gyönyörűségét nincs erő, amely el tudná téríteni.
Drága Kincseink!
Nézzetek körül országotokban, nézzétek új gyermekeinket…a mi képünkre
teremtetteket…nézzétek, hogy ők már feloldódtak a régi világok átkaitól…ők azok, akik
az angyali nemzet elidegeníthetetlen részei…ők azok a rendíthetetlenek, akiket már
nem tud manipulálni a megteremtett, utolsó napjaiban rugdalózó gonosz, mert nem
adnak neki lélegzetet… ők azok, akik a béke követeiként érkeztek közétek…olyan
mosolymintákkal, amik eddig nem voltak nagyon tapasztalhatók…és ők meg fogják
tanítani nektek, s mindazoknak, akik még hezitálnak, vagy elvannak egyes vezetőitek
terelgetésében, átadva nekik saját isteni jogosultságukat…meg fogják tanítani…hogy
a békességbe, a közös világba mozdulás, nem tűr halasztást.
Ők azok, akik, Mihály istenünk kardját viseli, mindegyik, az igazságét, amivel sohasem
történt fizikai háborúság, hanem az, az isteni hatalom erejét hordozza… de ha valaki
szembeszegül vele, az védelmet is fog nekik nyújtani, mert mindegyik megkapta annak
az erejét. Nézzétek és érezzétek őket, a pecsételetlen anyaszív dobog bennünk,
mindegyikbe ugyanaz, egyik sem aggódik a holnapért… a jelenükben vannak, és ott
teszik isteni küldetésüket.
Tátra Csillagai!
Népetek ugyanúgy, mint a Szent Királynőség népei, küldetésben vannak. A Nagy
Birodalmi eszmék ideje leáldozódott, a Földanya megszólított bennetek. És ahogy a
Vág töri ki magát a szorításából, hogy gyönyörű tisztaságával tápláljon bennetek, úgy
tör ki majd belőletek is a felismerés, a fény felé vezető úton. EGYEK VAGYUNK,
MINDEN AZ EGYBEN, EGY A MINDENBEN. Slovanka Hercegnő, megszületett és
felserdült, és lassan gyönyörű asszonnyá válik, és méltó helye van királynői
udvarunkban. És most Hungária hercegnő megöleli testvérkéjét, megölelik egymást,
és megrendíthetetlen szeretetükbe avatják egymást. Most az Ipolyhoz mennek,
először a bal, majd utána a jobb oldalára, és megmossák egymás arcát. A drága közös
Ipolyotok, kettős keresztségetek mostan, feltárja nevét: Ipoly vagyok, az Ibolya
sugarán, a szabadság és megszentelődés folyama.
Slovanka és Hungária együtt vannak, kéz a kézben és megmerítkeznek a folyóban. A
folyó, nomen est omen, ibolyaszínűvé válik, és a sugár mester hullámaival, lemos róluk
minden rájuk aggatott, előítéletet, megkülönböztetést, lelki sérülést, gyanakvást,
félelmet, azokat is, amelyeket Ők hoztak el nemzeteiktől, amelyeket szeretetükkel,

levették róluk, hogy soha többé senki, de senki ne árthasson a másiknak. Az ibolyavíz
rítusában végül, Rákóczi atyátok sugarában, feltöretik a nemzeteket elválasztó,
egymás szeretetét, eddig korlátozó pecséteitek.
Ó tudjátok e kedveseim, amikor a nagy tisztulások ideje volt, Hungária hogy zokogott,
szent hegyetek, apai hegyetek erdőségeinek megnyirbálása miatt, és tudjátok e
kedves, hogy Slovanka, hogy zokogott, amint a másik nagy várost a tisztító vihar,
ünnepében feldúlta, pedig apai hegyetek kedvelt lélekhelye egyik kedves
arkangyalunknak, de mégse tehettünk semmit, nem tehettünk semmit, mert új
világotokba, csak tisztán mehettek be.
Szeretlek testvérem, mondta Slovanka, én is téged tündérszépem, mondta,
Hungária… És a két nővér, most elébetek áll, ahogy a szent testvériség a mennyekben
megköttetett, az lett megnyilatkozva itt, a hercegnők koronasugaraikból egy-egy fényút
nyílik most felétek, amely nem zárul be soha, mindegyik ugyanannak a királynőség
szolgálata alatt, mindegyikőjük tartja avatásotok kettős keresztjét. Népeink sorsa
összefonódik, a mindent átölelő anyaszív erejében… Slovanka és Hungária elébetek
áll: Készen vagytok szeretni, készek vagytok az istenségek ideájában elfogadni ti is
méltó helyeteket… és mindegyik egy azon nyelven mondja, mert az anyanyelv minden
nyelven beszél, de egy nyelven ért meg: Dévénytől-Vidinig lévő népeink, minden
népek, mag-népek, az istenfiagyermekek, a Dévák és Védák népei, örvendjetek, kezd
formába szökkenni szerető hitetek.
Drága Népem, és valamennyi!
Most szerető szolgálatunkból visszavonulunk, de áldásunkat ez után is fenntartjuk
rajtatok. Veletek vagyunk, és együtt vagyunk a gyöngyöző fény szeretetében!
Ámen”
A gyönyörű álom már megfogant, az égiek megálmodták, az álom viszont azé, aki
megvalósítja. Ha dél felé megyünk, akkor is velünk rokon népekre bukkanunk, a
horvátokról van szó, akikkel együtt éltünk sok századon át, akkor is, ha voltak időnként
nézeteltérések, olykor egymásra is rohantunk. de alapjában békében éltünk egymás
mellett. A horvátok ősei azok az illírek, akik a tótokkal együtt jöttek Egyiptom és Babilon
felől, tehát szkíta típusú népről van szó (ezek a szkíta típusú találkozások, ha-ha!) Az
természetes, hogy a történelmünk nagy alakjai is közösek, mint a Zrínyiek, vagy a
Frangepánok, amennyire nagy horvátok voltak, annyira nagy magyarok is. Badiny így
folytatja: „Hasonlóképpen kell tekintenünk a horvátokat is, akik azért „szeretik a
magyarokat”, mert ők az avarok leszármazottai. Miként az avar-magyar azonos nép,
így a horvát-magyar testvériség is hagyománykincsünk ma is.” A professzor avarokat
említ, én meg illíreket írtam. A két nép azonos, csak más néven szerepelnek. Rokonok
még a lengyelek, akik a szarmaták elszlávosodott utódai, a bolgárok pedig a trákok
leszármazottai, az ő zászlajuk is a piros, a fehér és zöld színeket tartalmazza, csak
más sorrendben.
A szlávokról csak annyit, hogy a rómaiak szolganépei voltak, három törzsük
Leh, Cseh és Rusz vezetésével indult szanaszét Európában, ahol más népekkel
keveredtek, például szkítákkal is, kikből a fent felsoroltak lettek.

Homoki horvátok egy folklór találkozón.
Badiny említi még: „Én nem azt mondom, hogy a tótok azonosak a magyar néppel,
hanem testvéreknek mondom, akik a hazatéréskor a mi nyelvünkön beszéltek, mert a
szláv nyelv csak itt ragadt rájuk a Kárpát-medencében. Ők is a Közel-Kelet térségéből
tértek haza, és az együtt érkezést ma már igen nehéz megállapítani, miután jó 300
éve pusztítják ősiségünket „megszálló” ellenségeink. De Álmos-Árpád népéhez ők is
odatartoznak.”

Zrínyi Miklós hitét megvallja. Világháborús képeslap.

Arvisura és földönkívüliek, az alapok
Sok más nép, az egyiptomiak, a maják, a hinduk történetében kimutathatók a
földönkívüliek nyomai, ezt főleg Däniken és Sitchin bizonyították könyveikkel. A sumer
civilizációról tudjuk, hogy a szkíta népek ősei voltak. A sumeroknál az anunnakik
alkották a civilizáció elindítóit, ők voltak az égből jött bölcsek. Ez a sumer-magyar
rokonság révén ránk is kihat. De másféle lények is érkeztek, tudjuk, hogy humanoidok
is érkeztek a Szíriusz A rendszerből. A magyarság történetébe a földönkívüliek is
beleszóltak, azok is, akik nem imperialista szándékkal érkeztek a Földre.
Ezen dolgok történetét az Arvisurák őrzik, az Arvisura azt jelenti Igazszólás. A
24 hun törzs szövetsége sok népet fogott össze. Különféle rítusok keveredtek, a déli,
kaukázusi keresztény grúz, örmény, déli hun, és magyar, a buddhista ázsiai hun, a
zarathusztriánus közép-ázsiai kun, besenyő és madzsar, és az északi sámánista
manysi, vogul, stb. népek felfogásait kellett rendszerbe szedni. Az Arvisura ezeknek a
népeknek a története. Északi sámánok hagyománya, mikor egy öreg sámán meghalt,
utóda elregölte az ő életében történteket, amiket egy írnok fatáblákra rótt. Generációról
generációra hagyományozódott az ősök története, megemlítve azt is, amikor égi
emberek érkeztek fényes gömbökkel. A legutolsó, 348.-ik Arvisurát Paál Zoltán, az
ózdi kohász jegyezte fel, aki a II. világháborús frontszolgálata idején szovjet katonákkal
találkozott, akik között ott volt Szalaváré Tura, manysi sámán. Ő adta át a tudást az
ősök történetéről.

Paál Zoltán, a 348-as Arvisura lejegyzője.

Paál Zoltán 1913-ban, Ózdon született munkáscsaládban, anyai ágon a
Sturman család sarja, ők hoztak Ózdra vasipart a XVII. században Svédországból.
Paál 1920-28 között Ózdon és Putnokon végezte tanulmányait, majd a RimamuránySalgótarjáni Vasmű Rt., a későbbi Ózdi Kohászati Üzemek dolgozója lett. Mivel jó
képességű volt, hamar felfigyeltek rá, ezért a cég ipari iskolájába küldték 1933-ban,
ahol jelesre vizsgázott. Ezután élte a munkás hétköznapokat, megnősült, két gyereke
született. 1944-ben a front Ózdra ért, őt is behívták. Munkásszázadát Németországba
vezényelték, de egy 50 fős orosz ejtőernyős kommandó rajtuk ütött, Paált ők szöktették
meg. A kommandó feladata az volt, hogy a magyar kormánnyal tárgyaljanak egy
lehetséges különbékéről. Szalaváré Tura, mint a csoport tagja, katonai feladatain túl
egy speciális küldetést is vállalt, mint az utolsó manysi fősámán unokája, keresett
valakit, akinek átadhatta a tudást. Zoltán először tiltakozott ez ellen, végül sikerült
meggyőzni az ügy fontosságáról, még egy medvetoros szertartáson is részt vett.
Német fogságba esett, átélte Drezda bombázását, majd Szombathelyre mentek, ahol
Tura halálos lövést kapott.
1955-től kezdett írással foglalkozni, ekkor kezdte egy rozoga írógépen
lekopogtatni. Szinte haláláig, 1982-ig írt, mire készen lett a Vérrel pecsételve című
műve, mely regényes formában, az ő történetével megfűszerezve meséli el a hun
törzsszövetség történetét. 1982. szeptember 29.-én hunyt el.

A régi vasgyár archív fotón. Gyerekként még láttam ezeket a kéményeket.
Minden egyes világhónap váltáskor az egyik törzs sámánja vagy táltosa átadja
a másik törzs táltosának a jogot arra, hogy tovább vezesse a 24 hun törzs történetét.
Éppen a halak és a vízöntő korszak határán az úzok feladata a tudás továbbvitele,
tehát egy palóc embert kellett találni, és be kellett avatni, erre szolgált a medvetor

északi szokás szerint. A manysik a történelmüket medvetoros években számolják,
mert az ő hitükben a medve a totem, míg a hunok, magyarok a szent sólymot, a turult,
az indiánok a mennydörgős madarat, a fehérfejű rétisast tisztelték. Néhány
alapfogalmat viszont meg kell tárgyalni, ahhoz, hogy értsük a dolgokat.
Nagyszala
Így nevezik a törzsi gyűléseket, melyek során megvitatják a törzset érintő fontos
döntéseket, vezetőt választanak. Nagyon ritkán, kb. 100 évente hívják össze, csak egy
szűk grémium vehet rajta részt, ilyenkor telepatikus úton az Amma bolygó lakói is
értesülnek az eseményekről. Az utolsó nagyszalát 1980 június 17. és július 17. között
tartották, ekkor döntöttek arról, hogy be kell fejezni minden háborúskodást a Földön.
Jóval sűrűbben tartják a kurultajt, egy össznépi gyűlést, ami inkább folklór és hagyományőrző találkozó. Felváltva rendezi Magyarország és Kazahsztán, nálunk Bugacon
tartják.

Kulturális delegáció a Parlamentben, Írországtól Japánig képviseltették magukat a hun
népek leszármazottai.
Táltos és sámán
Beavatott személy, aki képes dimenziók közötti utazásra, tudása van a magasabb
szellemiségű dolgokról. Telepatikusan képes kapcsolatba lépni más civilizációk
tagjaival, gyógyít, tanít. Pap, tanár, csillagász, jós és orvos egyben. Mezopotámiában
mágusoknak hívták őket, az északi ugor népeknek és az indiánoknak sámánjaik
vannak, a hunok és magyarok esetében táltosról beszélünk. A rovósámán feladata a
történetírás, ő jegyzi le rovásírással fatáblákra a törzs, a közösség történelmét.

Táltos a kurultájon.
Aranyasszony
Nagy tiszteletben álló nő, aki lehet főrangú, de lehet akár a tudása alapján is megbecsült asszonyság. Lehet papnő, gyógyító, de akár vezető, főnöknő is, gyakran fejedelemasszony.
Ifjúsági fejedelem
A fiatal nemzedék vezetője, ő képviseli az ifjúságot a törzsi gyűlésen. Lovas és kocsihajtó versenyen, versmondásban, történelmi vetélkedőn választják ki, értenie kell
mindenhez. Erős, bölcs, igazságos kell, hogy legyen, így képviselheti jól a fiatalok
érdekeit és vezetheti őket, szavára mindenki ad.
Rimalány
Égi beavatott, gyakran szűz papnő, gyógyít, tanít, jósol.
Féran
Névadásnál használt jegyzék, Anahita terjesztette el a használatát. Mindennapra egy
nevet lehet adni, ezt a csillagállások is meghatározzák. Féran megadja a gyerek törzsi
hovatartozását, csillagjegyét, beavatottsága mértékét.
Regős
Történetmondó, énekes, krónikás. Lanttal, kobozzal kíséri énekét, melyben az ősök
történetét meséli el, hősökről, csatákról, nagy dolgokról „regöl”. Utódai a trubadúrok, a
minnesängerek, igricek és korunk rockénekesei, zenészei.

Egy modern regős, Radics Béla (1946-82), a „gitárkirály”.
A Nagy Terembúra
Őseink is tudták, hogy a Naprendszert egy burok veszi körbe, ezt a ma csillagászai,
és asztrofizikusai Oort-felhőként ismerik. Ez egy védőburok, amely kiszűri a kozmikus
porszemcséket, de le is választja a benti 3D-s teret a külső magasabb dimenziós
terektől. Az emberiség így van karanténba helyezve, hogy a primitív népek ne
mehessenek ki messzebbre a kozmoszba garázdálkodni. A kívülről érkező rontó
hatást is fékezi, de a belsőt sem engedi ki. Néha egy-egy égitest, például a Nibiru,
vagy más néven Marduk bejut rajta, ezt hívták égszakadásnak. Nem tudjuk, hogy
pozitív, vagy negatív civilizáció hozta e létre ezt a zónát. Beszélnek itt az Archónokról,
a Birodalomról, de akár az anunnakik, vagy drakonidák is lehettek azok, akik ezt a
hálót kihelyezték, hogy az embereket elzárják a fejlődéstől. Talán ez lenne Májá fátyla?
Tűzözön
A vízözönt megelőző katasztrófa, melyben a világot lángtenger borította el. Atlantisz
és Lemúria pusztulása is hasonlóan ment végbe, de Mohenjo Daro is hasonlóan vált

a tűz martalékává, magas radioaktív háttérsugárzással. Ez utal egy nukleáris háborúra, melyek nyomai a védákban is fellelhetőek.
Káltes asszony földje
A Szíriusz A harmadik bolygója az Amma, innen érkeztek azok a humanoid lények,
űrbéli emberek, akik a szkíta népek tanítói voltak, ellensúlyozva a reptoid anunnakik
törekvéseit, melyek az emberiség szellemi rabságban tartására irányulnak. A Szíriusz
A csillaga körül kering a Noboa, a Szantania és az Eisa, szintén humanoid lakossággal. Ebben a rendszerben még gyíkemberek is élnek, békés szándékúak.

Magas, emberi lények érkeztek az Ammáról több tízezer évvel ezelőtt.
Beszélő köves boglár
Egy fejdísz, amely különleges kristályokat tartalmaz. Ezek révén lehet kapcsolatba
lépni az Ammával, mert fluidszálak kötik össze vele. Ma ezek a Szent Koronába
vannak beépítve, ezért is ez egy beavató korona, csak egyszeri használatra szól. A
koronázás alatt kerülnek a beavatandó király tudatába a csillagkódok, melyek
alkalmassá teszik őt az uralkodásra. Az alkalmatlan viszont beleroppan a feladat
súlyába. A kristálykoponyák is hasonló céllal készültek. A kristályok fontosak lesznek

a jövő technológiája szempontjából, gondoljunk csak az egyre kisebb tranzisztorokra.
A koronánk „beszélő kövei” fejlett tértechnológiát használnak, fluid szálas kapcsolatot
más világok felé.
Óm jelzésű beavatott
Az ősök szerint minden embernek két lelke van, az egyik kötött, a tobozmirigyben, az
agyban lakik. Ez irányítja a testet, mikor élünk. A másik szabad, a vándor lélek, ez
finom fluidszállal kapcsolódik a testhez. Ez a felső lélek, az alsó felel az egóért. A
beavatottaknak van egy harmadik lelkük, ez az Óm-lélek. Ez teszi őket beavatottaká,
ez nincs mindenkinek. A táltos homlokán egy lilás fényben parázsló kereszt ragyog,
de ezt csak egy másik beavatott láthatja.
A magyarok feledatáról szóló üzenet Ashtar kapitánytól érkezett médiumi úton, HollóSzabó Julianna fogta az üzenetet 2012 június 24.-én.
„Ashtar Parancsnok vagyok a Fény Galaktikus Szövetségének a képviseletében:
Földi Testvéreim!
A mai nap fordulópontot jelent nem csak a Föld és a Nap egymáshoz való
viszonyában, hanem a földi energiarendszerek viszonylatában is. A nyári napfordulón
a leghosszabb a nappal és legrövidebb az éjszaka. A fény uralkodik a sötétségen.
Energiarendszerekben történt változtatás hatására, pedig a következőket adom át
nektek.
Az Atya és Teremtő Anyánk engedélyével tudtotokra hozzuk az alábbiakat. A mai
nappal, pontosan a ti általatok nyári napfordulónak nevezett időszakra értük el azt a
csodálatos és áldásos egyensúlyt, amelyért évezredek óta, de Krisztus halálától
kezdve égi paktum szerint, megbízatásunk volt. Tudtotokon kívül megszámlálhatatlan
intelligens lény és entitás, volt kirendelve galaxisunk egyensúlyának a
megteremtésére. Mindjárt szólok arról, milyen egyensúlyról is van szó.
Előbb azt kell megértenetek, hogy a Fény Galaktikus Szövetsége az Atya küldöttsége.
Több ezer tagot számlál a galaxisunk minden területéről - vannak köztünk földiek is
néhányan. Az Atyának terve van a földiekkel. Így megteremtette a Fény Galaktikus
Szövetségének Földi Helytartóságát. Az Atya és Teremtő Anyánk parancsára
Magyarország energetikai rendszerébe ágyaztuk bele a Földi Helytartóság rendszerét,
úgy ahogyan az ősi idők óta ide tervezték! A magyarság feladata lesz a Földön a Fény
Szövetségének a Helytartóságát felállítani, működésbe hozni és tartani. Ebben a
szervezésben kérünk benneteket az együttműködésre. Következő jelentkezésem
alkalmával pontosítom, mit is jelent majd ez számotokra.
Ti magyarok vagytok az a nép, aki többekkel együtt, egészen közel van az Atya és
Teremtő Anyánk szívéhez! Tolmácsolom nagyrabecsülésüket és végtelen
szeretetüket irántatok. A mai nappal végtelen áldáshullámokban energia érkezik Tőlük
a Föld nevű bolygóra, mert úgy ítélik meg, hogy készen álltok. Lakóhelyetek területén
és környékén hárommillióhétszáthatvankétezer nyitott szívet tartanak nyílván,
amelynek száma naponta cca. 100 fővel nő. Ezért a Helytartóságot itt kívánják
beágyazni a Föld energiarendszerébe…

A mai naptól fogva, magam, Ashtar Parancsnok vagyok az Atya által megbízva azzal,
hogy időszakosan a segítségetekre legyek. A Helytartóság üzemeltetése, szabályaira
vonatkozóan pontos tervet kaptok.
De először nézzük, mit is jelent az, hogy az energetikai rendszerekben végérvényesen
egyensúly alakult ki. A sötét erőkkel a mai nappal együttműködési szerződés került
aláírásra. Erről azonban azt kell tudnotok, hogy a sötét oldal ezeket sohasem szokta
betartani, vagy csak rövid időre. Azért íratjuk a szerződéseket mégis alá, mert a
Szövetségünk küldetése az, hogy ne csak gyengítsük őket, de ha lehet, emeljük őket
vissza az Atyai Tudatosság közelébe. Esélyt kapnak a javításra és a hazatérésre.
Amennyiben nem mutatnak együttműködést, akkor pontosan tudják, hogy mi vár rájuk.
Kies és kopár bolygókra száműzi az Atya őket, ahol egymást tudják csak szipolyozni
a végtelenségig. Az még számukra is maga a pokol. Ezért megalkudtak. De ne féljetek!
Rálátásunk van a működésükre, és ezt ők tudják. A Földön csak azokat tartjuk meg
végleg, akik tényleg nyitottak a fejlődésre és igyekeznek. Bár okozhatnak nektek még
kellemetlenségeket, addig, amíg a kitelepítések folynak…
A rendkívüli helyzet az, hogy a részükről történő aláírás egyfajta erőfölény előtt való
főhajtás, a Fény erőfölénye előtt, még akkor is, ha tudjuk, hogy nem fogják sokáig
betartani. Azonban megnyugtató ettől fogva, hogy az aláírás egyben azt jelenti, hogy
nem fognak meglepődni, ha beavatkozunk. Tulajdonképpen ezzel a paktummal a be
nem avatkozás feloldását írtuk alá! Ez mindenképpen jó hír nektek Drága Testvérek!
Hogy oly mértékben megnőtt a világos oldal ereje - ezért hála nektek, Drága
Testvéreim! Sokan a Földről dolgoztatok azért, hogy a sötét oldal többé nem tudjon
felülkerekedni. Azt mondtam: ne tudjon felülkerekedni és nem azt, hogy nem fog többé
támadni. Nehéz időszak előtt álltok, mert a sötét oldal csak látszólag paktál a Fény
Galaktikus Szövetségével, ugyanis érzi, hogy szorul a hurok a torkán. Fondorlatokkal
készül, és cselt sző, bár most tudatjuk, hogy minden tervéről értesültünk. Az Atya és a
Teremtő Anyánk a legtöbb támadó eszközét megsemmisítette, vagy hatástalanította.
Nem maradt más eszköze, mint a félelemkeltés.
Tehát, talán tudom érzékeltetni, hogy a sötét erők túlsúlya, amely eddig jellemző volt
a Földre kiegyenlítődött. Nem számszakilag, ugyanis még többen vannak a hitetlenek
és a gyarlók, de azok mindig könnyűnek találtatnak az Atya mérlegén. Tudnotok kell,
hogy ti mentettétek meg a bolygótokat az energetikai feszültségektől és a nagyobb
sérülésektől. Ne is várjatok óriási katasztrófákat, mert nem lesznek. A Kárpát-medence
védve van az Atya és Teremtő Anyánk által. Menedék lesz az országotok. Már most
sokan érkeznek a tudtotokkal és a tudtotokon kívül is. Főleg azok, akik ezekről a
hírekről, ugyan más csatornákból, - akár a sötét oldaléból is - de tudomást szereztek.
A betelepülések száma rohamosan megszaporodik.
Arra kérem a magyar Testvéreket! Ne menjetek külföldre! Sehol sincs biztonság a
magyar embernek, egyedül az Atya oltalma alatt! Szükség van a kezetek és szívetek
erejére! Ha mégis arra kényszerültök, hogy elhagyjátok a Medencét, végezzetek
szolgálatot. Tudatos szolgálatot!
Az egyensúly, amiről beszélek, még törékeny! Ez még nem a célállomás! Tőletek függ,
hogy a mérleg melyik serpenyőjébe pakoltok. A Fény vagy a sötétség oldalára. Az Atya

számít rátok, mint nyitott szívű népre! Hallgassátok, amit kér tőletek, és ne
késlekedjetek megcselekedni azt! A Fény Galaktikus Szövetségének Földi
Helytartóságát ezért bízza a gondotokra.
Amit eddig a Szövetség el tudott végezni a légteretekben, a bolygó mágneses
energiamezejében, valamint a sötét erők által felállított földi energiamezők
gyengítésével, azt megtette. Tudnotok kell, hogy alaptétel: a sötét oldalnak a Fénnyel
szemben nincs ereje. Neki csak akkor akad tér, ha valaki a fenti alaptételt nem ismeri.
Addig tud a sötétség rajtatok élősködni, amíg nem tudatos a késztetés bennetek a
jótettekre, a szeretetben való létre, az Atyához és Teremtő Anyánkhoz való kötődésre
és az Ő törvényeinek az ismeretére, valamint azok betartására.
Ettől kezdve a ti dolgotok a folytatás. Természetesen mögöttetek állunk, és minden
információt és segítséget azonnal szállítunk a kérdéseitekhez.
Tehát, ha mindent jól értelmeztek, akkor mostanra rájöhettetek, miért volt fontos a mai
nap a paktumok aláírására. Az egyensúly volt a mai nap célja és ünnepélyesen
jelentem, ezt el is értük. A nyári napforduló fényessége hozzásegített minket a Földön
a nyerésre. Hálából, ma este a déli égbolton és a Göncöl csillagkép környékén
bemutatjuk nektek a flottánkat. Omega nevű cirkálónk tartózkodik a légteretekben több
utazóhajóval együtt! A Flottát helyettesem, Babelhos, ifjú, szíriuszi kapitányom vezeti.
Fényjelzésekkel, villogással adja majd tudtotokra, hogy a Szövetségünk ünnepel! Az
a Szövetség, amelynek mától hivatalosan is a tagjai vagytok, az Atya megbízatásából!
Nem volt még a több ezer éves fennállásunk idejében ilyen! Küldötteink voltak a
Földről, de egy egész nép meghívására még nem volt példa! Ez mutatja az Atya és
Teremtő Anyánk szeretetét és háláját irántatok!
Örömtüzeket gyújtunk a szívetekben, és együtt ujjongunk a több ezer éves munka
boldog befejezésével. Mától kezdve, ha figyeltek ránk, akkor fordított arányosan a földi
éjszaka hosszabbodásával, egyre növelhetitek a Fényt a szívetekben és a
világotokban. A Téli napforduló ekkor ragyogással köszönti majd az új földi évciklust!
Ha nem figyeltek ránk, még visszájára is fordulhat minden! Tehát Testvérek!
Figyeljetek rám, mert rendkívül fontos az üzenet! Mától mindenkire szüksége van a
Fény Galaktikus Szövetségének! Ettől kezdve rajtatok a sor! Mi már mindent
elrendeztünk, hogy nektek sikerüljön, de mostantól hatványozottan lépjen a
tudatosság az életetekbe!
A Földi Helytartóságról szóló Atyai tervek a birtokomban vannak. Hamarosan
jelentkezem a kifejtésével és a számotokra való közzététellel!
Ma az öröm napja van!! Gyújtsatok örömtüzet otthonotokban egy héten keresztül!
Megszületett az Égi Királyság teljes valóságában! Hála az Atyának, a Teremtő
Anyánknak, és Néktek! Az Atya és Teremtő Anyánk forró áldását küldi rátok ezen a
héten! Fürödjetek benne és élvezzétek a hozadékait! Folyamatosan árad rátok a
kegyelem! Boldog Gyermekei Galaxisunknak!
Áldás és legmélyebb tisztelet Nektek a Szíriusz ’B’ nevű bolygóról

Ashtar Parancsnok”

A Szíriusz B nem bolygó, hanem csillag, de van több bolygója is. Michael Salla
biztonságpolitikai szakértő szerint az itt élő civilizációk nem túl barátságosak másokkal
szemben. Vajon valóban Ashtar üzent, vagy csak a nevében valaki. Jó lenne tudni
azért milyen volt a 2012-es év ufós szempontból, mennyire voltak aktívak az állítólagos
űrflotta egységei. Az üzenet tartalmaz pozitívként, konstruktívként felfogható részeket
is, de sok minden inkább csak zavaró, mintha csak féligazságok halmaza lenne. Ezt
döntse el mindenki maga. Ashtar már jelezte, hogy a nevében üzengetnek mindenféle
asztrállények, esetleg szürkék is, akik gyakran élnek a dezinformáció fogásaival.

Üdvözlet a Szíriusz rendszerből.

Földönkívüliek nyomai az Arvisurában
Jól láthattuk eddig is, hogy a magyar és hun népek és a földönkívüliek között
van egy kapcsolat, ami egész régi időkre nyúlik vissza. Tudjuk azt, hogy ezelőtt sok
ezer évvel látogatók érkeztek a Szíriusz A harmadik bolygójáról, az Ammáról, és
kapcsolatot építettek ki a 24 hun törzs szövetségével.
Erre elég sok nyom utal, csak olvassuk végig az Arvisurát, az Igazszólást. Az
Amma bolygó emberei nálunk kb. 10 ezer évvel fejlettebbek, ez jól látszik a technikai
színvonalukon is. Nagy távolságot űrhajón tesznek meg, telepatikusan kommunikálnak, tanítják az embert a gazdálkodásra, földművelésre, építészetre, és az Isten tiszteletére. Érkezésük új minőségeket ad az emberi civilizációnak, főleg a magukat
hunoknak nevező népeknek. Erről a nagy tudásról adnak számot a népmeséinkbe
kódolt történetek, a hitregéinkben megjelenő csodálatos dolgok. Minden csoda mögött
viszont ott lapul meg az értelem, a technika, a tudomány, amit még sem értünk. Ez a
metafizika.
„A Világfelügyelő Aranyfejedelem megajándékozta ezeket a törzseket nyíllal és
kutyákkal. Agaba népe az égi lakók parancsára három pár szelídített lovat és három
üst kölest hozott, hogy megkönnyítse az életüket. Kaza sámán fia Ruda-Tórem
parancsára megtanította ekével hasogatni a legelőt a zab és kölesmag vetéséhez.”
Az Amma-lakók hatására vált a puszták vad népe földműves és iparos társadalommá,
már vannak nyilaik, tudnak vadászni. Ehhez vasat kell olvasztani, bányászni is kell. A
ló lehetővé teszi a közlekedést, szekérrel sok terhet lehet fuvarozni. A Világfelügyelő
Aranyfejedelem egy magas rangú szellemi vezető, szintén földönkívüli, de inkább
szellemi entitás, aki irányíthat egy egész naprendszert, vagy egy galaxis valamely
szektorát. A tóremek szintén idegen lények, főnökök, vagy hasonlók lehetnek.
Állatokat is adományoztak az embereknek, hogy ezek legyenek segítségükre. Hoztak
magukkal lovat, kutyát, macskát, delfint, papagájt is.

A pulit és más magyar kutyafajtákat is a földönkívülieknek köszönhetjük.

Ezek a földönkívüli emberek olyanok voltak, mint a homo sapiens, teljesen olyanok
külsőleg, de sokkal fejlettebbek mentálisan, erkölcsileg, és előrébb jártak a
tudományban is. Tudtak már űrhajót építeni, mikor mi még csak fataligát.
„A Világfelügyelő Aranyfejedelem hamar rájött, hogy Kaltes-asszony földjén az
emberek sokkal okosabbak és fejlettebbek, mint Joli-Tórem birodalmában. Annak is
megtalálták a gyógymódját, hogy ne pusztuljanak el annyian a járványos
betegségekben. Ezért Hadur-Tórem olyan repülőket szerkesztett, amelyiken Kaltesasszony birodalmából Joli-Tórem Földjének tájait meglátogathatják. Ugyanis az
ősvízből ott is olyan élőlények fejlődtek, mint Kaltes-asszony földjén, csak az értelmük
volt elmaradottabb. Ezért a Világfelügyelő Aranyfejedelem által szerkesztett szekérrel
látogatást tettek Joli-Tórem Földjére.”
Joli-Tórem valószínűleg Gaia, a Földanya lehet, Kaltes asszony pedig az Amma
védelmező istennője, szellemi lelke, magas tudatú mesterlény. Előfordultak akkor is
űrhajós balesetek, például eltévedtek a hipertérben, és nem kerültek többé elő, de
olyan eset is volt, mikor a landolás után ment tönkre a gép hajtóműve, és már nem
tudtak az utasai visszatérni, akár a dropák Kínából. Az űrhajótöröttek a földi
emberekkel keveredtek.
„Volt rá eset, hogy az Égi-járművek hajtóműve elromlott és azt a Világfelügyelő
Aranyfejedelem sem tudta megjavítani, ezért Joli-Tórem Földjén visszamaradtak az
utasai. Először a Kaltes-asszony birodalombeli férfiak és nők egymás között
szaporodtak. Ha valamelyik özveggyé vált, a Földiekkel párosodott, s így egészséges
utódok születtek. Ezért a további nemzedékekben szokásossá váltak a kevert
házasságok. Megfigyelték, hogy az így született gyermekek egészségesebbek lettek.”
Korai példa az indigó gyerekek megjelenésére. De előfordult génmódosítás is.
„Kaltes-asszony birodalmából a fiatalság különböző magvakat hozott meghonosításra
és az egyes földrészeken termett növényeket ezzel keresztezve Földünk terményei
megváltoztak.”
A Föld lakói ekkor még eléggé barbárok voltak, nem volt ritka még a kannibalizmus
sem. Vad hordák portyáztak mindenfelé, nem volt egy életbiztosítás egyedül kószálni
bármerre is. Az űrbéliek tehát erkölcsileg is igyekeztek felemelni az emberiséget, mely
még éppen csak előmerészkedett a barlangokból.
„A Kaltes-asszony szekerén érkező beavatott emberek ősi, 10 000 tűzszerzési évvel
magasabb műveltségének egyik bizonyítéka az volt, hogy megszüntették az
emberevést. Joli-Tórem Földjén az ősi időben szokásban, hogy a törzsek a fiatal
lányokat és gyermekeket elrabolták egymástól és megették. Ez a szokás akkor szűnt
meg, amikor Anyahita és 7 társa Égi-szekere elromlott és kénytelenek voltak Ataiszban
maradni. Itt az 5 férfi és 3 nő először egymás között házasodott, majd később a régebbi
időkben Kaltes-asszony földjéről jött keverék leszármazottakkal is.”
A legfőbb tanításuk az volt, hogy szeressük egymást. Így lehetett békés társadalmakat
kiépíteni, melyek nem ölik egymást, hanem inkább kereskednek, egymás között
házasodnak. Jurtákból álló falvakat, majd fa és kőházakból álló városokat hoztak létre,
tavak, folyók partján. Téglát égettek, csöveket készítettek, utakat kőből építettek.

„A Kaltes-asszony földjéről jöttek minden kísérleti leszállásnál hoztak magukkal
magvakat és Joli-Tórem Földjén meghonosították azokat. Nyájaikat a Kaltes-asszony
birodalombeli Pulikkal őriztették, és az onnan hozott, de már itt kifejlődött delfinekkel
játszadoztak a fürdőmedencékben.”

Cipőt a cipőboltból, cicát az Ammáról!
Számos török macskafajta, mint a vizet kedvelő van macska (a Van tóról kapta
nevét) és az angóra is az égiek adománya. Esik említés másfajta élőlényekről is,
például sellőkről, akik szintén az Ammáról érkeztek. Tehát, azon a bolygón több
civilizáció is él együtt, emberi és kétéltű egyaránt. Szól az írás arról is, hogy „az Égi
férfiak a Földünk asszonyaival párosodtak. Eleinte minden ötödik gyermekük vagy
kígyó-testű és ember-fejű, vagy medve-végtagú és ember-ábrázatú volt.” A két féle
génkészlet nem mindig volt kompatibilis egymással, hasonlót olvashatunk a Bibliában
is a Nefilim óriásokról, akik a földi asszonyokkal szeretkezve hoztak létre gyakran torz
utódokat.
„Amikor Buda kőfaragó fejedelem Úr városának templomát felépítette, három
holdtöltéig megpihent és akkor csoda történt: Kaltes-asszony szekerén Égiek érkeztek
és a tengerre leszálltak. Sokáig ott állt Kaltes-asszony szekere a vízen, ahol egy
szigetet hoztak létre. Amikor az Égiek élelme elfogyott, olyan leányok úsztak a partra,
hogy felül emberek voltak, míg alul halfarokban végződtek. Az ataiszi menekültek
megijedtek, csupán Aran beavatott fejedelmi lány merészkedett a tengerpartra és ott
gondoltrezgésekkel megértette: az Ég fiai és leányai érkeztek, akik Uruk népét meg
akarják tanítani Kaltes-asszony földjének legmagasabb tudományára, s ezért Úrban
akarnak élni.”
Már mélytengeri búvárok is filmeztek furcsa haltestű, de kézzel, emberihez
hasonló fejjel rendelkező lényeket, a tengereink élővilágáról még nagyon keveset

tudunk. Egy búvár 500 méterig merülhet, egy normál tengeralattjáró 3000 méterig, egy
batiszkáf legfeljebb 5000-ig, ezalatt már csak robotok működnek.

Egy partra vetett sellő maradványa? Vagy valami más?
Emlékezzünk csak vissza Oannesz történetére, ő is a tengerből jött fel, hal farka volt.
De a legtöbb lény, aki ekkor a hun törzseket látogatta, mind emberi volt, tipikus magas
szőke, vagy barna hajú. Se nem szőke, se nem barna, az igazi magyar fajta, tartja a
mondás. Olyan köztes, barnás, de fényes, többnyire hippisen vállig érő.

Sumer szobrok földönkívüliekről. A szemük nagy, de van hajuk is, férfiak és nők.

A szíriusziak telepatikusan érintkeztek egymással és az emberekkel is, erre
megtanítottak kiválasztottakat, akit mágus papok, táltosok lettek. Ők foglalkoztak
csillagászattal is, megfigyelték az éjszakai égboltot, figyelték a Szíriusz mozgását is.
Jósolni is tudtak, mert volt egy beszélő köves fejdíszt, mellyel kapcsolatba lehetett
lépni a szíriusziakkal, mint egy telefon, úgy működött.
„Kaltes-asszony birodalmából, Kaltes-asszony szekereiről vagy Kaltes-asszony
lámpácskáiról még sokáig fogják figyelni társföldünk bölcsei a mi Földünket és örülnek
a fejlődésünknek. Az Égi-eredetű beavatottak mindig tudnak egymással érintkezni
még nagy távolságokból is a gondolat-rezgések továbbításával. Ez a rezgés
gyorsabban terjed a hangnál és a fénynél is. Földi hatalmasságok soha nem tudnak
eléje akadályokat gördíteni, mert 1 tömény, azaz tízezer tűzszerzési évnek a szellemi
fölényét nem lehet olyan gyorsan behozni, hogy Kaltes-asszony birodalmában közben
a tudománnyal előbbre ne haladjanak.”
A Szíriusz precessziós mozgásáról is volt némi fogalmuk, hiszen már a piramisok
tájolásánál is felhasználták ezt a tudást. És az sem volt ismeretlen, hogy az univerzum
tágul, erről kaptak is étesítést, tanítást.
„A Bálványon is foglalkoztak az égbolt megfigyelésével, és fogadták a Kaltes-asszony
birodalmából érkezőket. A jövevények megállapítása szerint Földünk egyre inkább
eltávolodik Kaltes-asszony birodalmától.”
A nagy világkorszakok, vagy ismertebb nevükön világhónapok 2160 évente követik
egymást. Ezek mind egy nagyobb korszakot jelölnek. Jelenleg a Vízöntő korszakban
vagyunk, ennek kezdete elég nagy szórást mutat, akár századokat is csúszik. Van, aki
a francia forradalommal kezdi, van, aki az iparosítástól számolja, és akad, aki 2012-től
indítja. A maják jóslatát sokan félre értették, mint a megszállottak, várták a világvégét,
ami elmaradt. Nem a világnak lett vége, csak korszak zárult le, és jön egy újabb.
„Az Égiek Rendje, a csillagok állása szerint minden 2160. évben ad egy alacsonyabb
rendű beavatottat, aki majd beszélhet a Rendről. A Vízöntő jegyében álló Világhónap
beszélője majd hirdetheti, utolértük Kaltes-asszony birodalmának tudását. Nem
lesznek többé öldöklő háborúk. Anyahita küldetése szerint meglátogathatjuk a Holdat
és a többi Égi-Birodalmakat, hogy az emberi versengést a tudásban fejleszthessük,
nem pedig az egymás lemészárlásában.”
A Halak korszakának prófétája Jézus Krisztus volt, az ő feladata a béke és szeretet
igéjének terjesztése volt. Az égből jöttek orvosi ismereteket is hoztak, például a
zöldség és gyümölcs fogyasztás fontosságáról, a magas C-vitamin tartalmú teákról.
„Az Égből jöttek tanítása nyomán az emberevés mellett a túlzott húsfogyasztást is
megtiltották. Arvisura-Anyahita magával hozta az Élet-gyökeret, amelynek
alkalmazása új gyógymódot teremtett. A nyershús fogyasztóknál elterjedt „Egyen meg
a Rák” nevű betegség az Élet-gyökerének ésszerű fogyasztásával gyógyítható. Égőcsipkebokrok bogyóinak levével, növényi anyagok és gyümölcsök gyakori
fogyasztásával, csupán galamb, nyúl és fürj hetenként egy-egy napi fogyasztásával és
minden más hús fogyasztásának megszüntetésével minden ember szervezetében
ellenanyag fejlődhet ki.”

A mezőgazdasági és orvosi tudás mellett műszaki irányú ismereteket is megosztottak
a földönkívüliek az emberekkel, például a metallurgia, a kohászat és fémművesség
tudományát, rozsdamentes acélt is tudtak már előállítani. A kocsik küllős keréken
futottak, nagy vitorlás hajókon Amerikába is el tudtak menni.
„A Nagyszala nyolcadik napján az ásványokból történő fémtárgyak előállításáról volt
szó. Megbeszélték az építkezéseknél előforduló erőátvivő gépeket, a kövek tartósabb
összeillesztését. Azt is megbeszélték, hogy Joli-Tórem Földjének még nem keveredett
lakóit hogyan vonják be az építkezés és fémmegmunkálás titkaiba. Ezen tárgyalások
5 pergőig tartottak.”

A hagyomány szerint angyal hozta. De melyik bolygóról?
Csomor Lajos ötvösművész a ’90-es években lézeres vizsgálatnak vetette alá
a Szent Koronát, és megállapította azt is, hogy régebbi, mint István király kora.
Feltehetőleg a Kaukázusban készülhetett, a mai Grúzia vagy Örményország területén.
Talán Atilla, talán más király számára, ezt nem tudjuk. Az a tudás, amivel a páratlan
ötvös remeket készítették, nagymérvű kozmológiai tudásra vall. Mintha az univerzum
minden titkát bele akarták volna tenni, gyöngyeinek száma utal egy világkorszakra, a
számmisztika és az ezoterika a 2030-as évet jelöli meg, mint nagy változások hírnökét.
Érdekes, a kiszivárgott hírek szerint a Föld lakosságát 2030-ig a felére akarja a
háttérhatalom csökkenteni. Véletlen egyezés, vagy tudatos előrelátás, vagy valami
nem stimmel itt? Esnek még majd ki csontvázak a szekrényből!

Kaltes asszony földje, az Amma bolygó
Az Igazszólás tájékoztat minket arról is, hogy milyen is Kaltes asszony földje,
bolygója. A Szíriusz A körül keringő harmadik bolygó, ezen élnek azok a magas űrbéli
emberek, akik eljöttek az ősi szkíta népekhez, a 24 hun törzs szövetségéhez.
Bolygójukat Ammának hívják, de néha Turul néven is említik egyes ufológiai források.
A központi kontinens neve Attia, a fővárost Menisznek hívják. A bolygó felszínek kb.
50%-át víz borítja, Több kontinens van rajta. Az egészet egyetlen nép lakja, nincsenek
országok, közös nyelvük nagyon hasonlít a magyarhoz. Egy rovásíráshoz hasonló
abc-t használnak, amit szinzunak neveznek. A bolygó életét a 24 tagú bölcsek tanácsa
irányítja, minden döntést demokratikus úton hoznak meg, tanácsok irányítanak
mindent, alsóbb és felsőbb szinteken egyaránt. Még a gravitáció is akkora, mint a
földön, így hasonlóan fejlődtek az ottani emberi lények is. Ez a közlés csatornázott,
Bartha Gizella 2010 novemberében vette fel a kapcsolatot az ottaniakkal. Az
Arvisurában ezt olvassuk erről:
„Tenisur a Kaltes-asszony bolygóján, a kaltesi birodalomban már kiforrott, 10000
tűzszerzési évvel magasabb fejlettségről beszélt. Mivel földi és vízi járműveik igen sok
balesetet okoztak, nem beszélve a levegőben röpködő járművekről, ezen baleseteket
úgy csökkentették, hogy a jövő-menő közlekedési alkalmatosságokat más-más
útvonalon mozgatták. Így sem előzés közben, sem géphibából eredően súlyos
balesetek nem történtek. Minden lélegzetvételnyi megállóban kupolás várótermek és
városok épültek. Ezen kisebb-nagyobb települések helyét úgy határozták meg, hogy
erdőségek, melegvizek és tavak, tengerek mellett építették ki a fedett városaikat és
szállásaikat, hogy természetbarátok, turisták és a sportoló-vetélkedő ifjúság
kényelmesen és jó helyeken élhessen. Lopások és gyilkosságok, valamint
háborúskodások már 10000 év óta nem fordultak elő, de a 8-10 pergőnyi munkát
mindenkitől megkövetelték. Aki valami kihágást követett el, azon az Arvisura-Anyahita
által földjükre hozott 24 bíró ítélkezett. A legtöbb bűnt azonban a nemzedékváltások
okozták. Ahogyan itt a Ménes-birodalmában a kiscsikók sem élhetnek folyton
szabadon, Kaltes-asszony birodalmában is minden élő személynek, életének során
dolgoznia, alkotnia kell. Ahogyan minden kiscsikót is befognak munkába, az új
nemzedéknek is magának kell új életet teremtenie. Természetesen, egy már 25
tűzszerzési évet megélt ifjú többet tud alkotni, mint egy 3 nemzedéket megélt idősebb
ember. Ezért az újabb nemzedék mindig okosabbnak tartja magát, mint az idősebbek,
s így igen gyakran nézeteltérések keletkeznek. Itt, Joli-Tórem Földjének minden
zugában is a felnőtt nemzedék javítások helyett új lakhelyet teremt. Így mindig az a
legújabb, a legszebb, amit az ifjúság a saját verejtékével hoz létre. Pedig Kaltesasszony birodalmában is megszületett olyan, sokak által bebizonyított igazság, hogy
az újonnan megszületett emberiség nem tud olyan újat mondani, ami egyszer már meg
nem történt volna.”
Hát kérem, a szabály az szabály. Még egy ilyen fejlett világban is létezik az „ifjúsági
probléma”, a generációs összetűzések. Csak nem olyan hangosan, mint itt a Földön.
Ez a társadalom csak mintegy 10000 évvel járhat előttünk, ezért még ott is van még

hová fejlődni. A városok, települések szerkezete más, több benne a természet, a
házak, épületcsoportok erdős részen helyezkednek, minden lakás tágas, világos,
mindennel felszerelt, még az alsóbb kategóriában is. A magántulajdon ismeretlen,
mindent az államtól lehet igényelni, csak regisztrálni kell az állami adatbázisban, alanyi
jogon az alapvető életfeltételeket biztosítják, de mindenkinek kell dolgoznia, nincs
naplopás. ez természetes is, hiszen a galaktikus társadalmak polgárait már eleve erre
nevelik. Tanulás és munka, ez az életpálya, mindig valami újat ki lehet próbálni. Egy
élet alatt akár több mindennel is lehet foglalkozni.

Fantáziaképen a jövő városa. Ez náluk már a valóság.
Jan Pavlik is kapott üzenetet egy magát Adonisznak nevező lénytől, aki egy fejlett
földönkívüli társadalom leírását adja meg. Ez modellként értelmezhető, szinte az
összes magasan fejlett társadalom sajátja. A gazdaság, a politika, az oktatás, a kultúra
hasonlóan működik, az ipari szektorban vannak eltérések, mert más technológiai
bázisra épülnek.
„Az alapvető eltérés a földi társadalom és egy tipikus földönkívüli civilizáció között
lényegében az utóbbiak családtervezési tudatossága; ott a lakosok optimális száma
biztosítja a ökológiai és ökonómiai egyensúlyt az adott bolygón. A Földünkön is
megállapították ezt az optimális számot. A földönkívüliek szerint ez körülbelül 600
millió lakos lenne, vagyis ez az érték kb. tízszer kevesebb, mint amennyien most élnek
a Földön. A lakosok számának a megállapítása a bolygó ökoszférájának a gondos
tanulmányozásán alapszik. Ez azt jelenti, hogy minden lakosnak csak a természetből
származó termékek segítségével kellene megélnie, kémiai eszközök használata és a
természetbe való erőszakos beavatkozás nélkül. Ugyanakkor figyelembe veszik még
a hulladék mennyiségét és fajtáját, a lehetőséget a megsemmisítésükre, de épp úgy a

lakosok energia-felhasználását is. A fejlett bolygókon csak egységes planetáris ország
létezik, így a mi szempontunkból ott nincsenek is országok. Éppen ezért csak egy
planetáris kormány van, melyet általában a Bölcsek Tanácsának, Idősebbek Tanácsának vagy más hasonlónak neveznek. E Tanács tagjait nem választják, hanem a
tetteik alapján jelölik ki őket. A tagok általában életük végéig töltik be a hivatalukat,
vagy addig, amíg le nem mondanak a tisztségükről. Ha a Tanács mégis felvesz egy új
tagot, akkor őt, mint kandidátust, a Tanács már hosszabb ideje figyeli. Minden lakos
vagy telepatikusan, vagy azon a bolygón bevezetett közös nyelven kommunikál
egymással, ezen kívül mindenki ismeri az univerzumot átfogó Kozmikus Közösség
nyelvét is. Minden fejlett civilizáció tehát tagja a Kozmikus Közösségnek is, amely az
összes civilizált bolygón figyeli a fejlődést, és dönt arról a pillanatról, hogy mikor
kapcsolódhat be az adott bolygó ebbe a közösségbe. Földi társadalom a megfigyelési
fázisban van, és ez a megfigyelés részükről már több százezer éve tart!”

Díszletterv az Elysium című sci-fi filmből. A NASA hasonló űrállomásokat építene
hosszú távú űrbéli programjai számára.
„A fejlett civilizációknál nem létezik a pénzalapú gazdálkodás. Minden munkát
(örömtevékenységet) önként hajtják végre, az adott mennyiségben és fajtában.
Minden szükséglet biztosítva van a lakosok igényei szerint. Ehhez csak a lakosoknak
egy bizonyos morális fejlettségére van szükség, a szolidaritás tudatára és az egymás
iránti szeretetre. A munka (a szolgálat) kötelességet mindenki természetesnek veszi,
így ezt nem is lehet kötelességnek nevezni. Mindenki egyedül választhatja ki azt a
területet, amelyen dolgozni fog, és az érdeklődése szerint ezt többször is

megváltoztathatja az élete során. Itt tehát valóban létezik a személyiség szabadsága.
És senkinek sincsenek extra igényei, mert a standard, a mindenki által elérhető
technológia biztosítja, hogy mindenki mindig a legtökéletesebb terméket kapja!
Valakinek furcsának tűnhet, hogy hogyan működhet ilyen rendszer, milyenek a
mértékek, ha nem létezik egy olyan „univerzális fizetőegység”, mint a pénz? A döntő
tényező itt az, hogy központilag figyelik mind a kínálatot, mind a keresletet, és ha ez
lehetséges, az igényeket azonnal kielégítik. Ez a gyártás abszolút automatizációja által
lehetséges és azért, mert magas a termelékenység. Az összes termék hosszú távú
használatra készül, vagy ha nem kell, akkor visszaforgatható azonnal a nyersanyagba.
Az élelmiszert szintén tetszőleges mennyiségben tudnak gyártani, annak
köszönhetően, hogy a lakosok száma állandó, így ennek a népességnek képesek
mesterséges úton is teljes értékű élelmiszert gyártani. Ez által a pénz fölöslegessé
válik. De ennek a rendszernek több más előnye is van: Senki sem létesít magánjellegű
tartalékot semmiből. Senkinek sem kell félnie a tulajdona miatt. Senkinek sem kell
tovább dolgoznia, mint ami szükséges lenne- Mindenki rendelkezhet mindennel, amire
szüksége van- Mindenki rögtön megszabadulhat attól, amire nincs szüksége.- Nem
létezik ok a magánjellegű tulajdon gyarapításához.- Nem léteznek gazdagok és
szegények.- Nem létezik gazdasági bűnözés ( és korrupció ). Milyen körülmények
között lehet ezt a rendszert megvalósítani? Csak abban az esetben, ha egy
társadalomnak elég gyártói kapacitása van minden hétköznapi szükséglet
kielégítéséhez és az egyének morálisan eléggé fejlettek ahhoz, hogy ne éljenek vissza
a rendszer lehetőségeivel. Sajnos a jelenlegi helyzetben ezt a rendszert a Földön csak
a legprimitívebb társadalmak realizálják, amelyek izoláltan élnek valahol az őserdőben!”
Amennyire áldás az emberi civilizáció, legalább annyira átkos is, a brazil őserdő
indiánjai még nem romlottak el, még a tüzes víz nem rabolta el a lelküket. A ’60-as
évek hippii is hasonló módon akartak élni, de a mai kor egyik negatív hatása, hogy
nem lehet kilépni a mókuskerékből, ha meg is próbálja az ember, előbb-utóbb úgy is
visszarángatják. Lehet megoldás az önellátás, de ez csak az élelmiszerre vonatkozik,
esetleg olyan termékekre, amiket házilag is elő lehet állítani. Az iparilag előállított
cikkekre támaszkodik a társadalom, de a fejlett földönkívüliek akár maguk otthon is le
tudják gyártani a szükséges használati tárgyakat. Nincs csomagolás, nincs selejt,
semmi, ami felesleges lenne. A terülj-terülj asztalkám mindent előállít, polimerekből
mindent le lehet gyártani, méretre szabva, formára öntve. A számítógépek az élet
minden területén ott vannak, minden üzem automatizált, a gépeket csak felügyelni kell.
Minden nehéz munkát robotok végeznek, a technikusok kezelik a gépeket, a mérnökök
terveznek és irányítanak.
Több a szabadidő, a munka csak napi 4-6 órát vesz igénybe, sokkal többeket
érdekel valamilyen kreatív tevékenység. Képzőművészet, zene, dráma, vagy más
kulturális tevékenység is kedvelt, és nem csak passzívan fogyasztják, hanem aktívan
részt is vesznek benne. Az időbeosztás alkalmazkodik az adott bolygó keringési
ciklusához.

Magyar kontakták
Ebben a kis nyúlfarknyi fejezetben azokról az emberekről lesz szó, akik
kapcsolatban állnak földönkívüliekkel vagy szellemi lényekkel, és életük tevékenységük dokumentált. Mert vagy egy könyvet adtak ki, vagy az írott és elektronikus
sajtóban, vagy a világhálón hagytak nyomot maguk után. A válogatás nem szubjektív
módon történt, hanem, hogy mihez tudtam hozzáférni. Mivel a nemzetközi irodalom
részletesen közli a külföldi kontakták történeteit, ezért úgy gondoltam, hogy a hazai
esetek közül is kellene szemezgetni. Igyekeztem azon személyeket összeválogatni,
akikkel a kapcsolatfelvételen túl más is történt, kaptak valamilyen plusz képességet,
vagy éppen az üzenetek hordozóivá váltak, azzal a feladattal, hogy adják az
emberiségnek át ezt a tudást. Mindössze néhány személy az, aki itt szerepel, egyszerű
hétköznapi átlagemberek, katona, nagycsaládos édesanya, tanítónő, munkás, képzőművészek. Még csak véletlenül sincs köztük mágnás, elnök, bankvezér vagy uralkodó.
Egyszerű magyar állampolgárok, van, aki a saját nevén szerepel, és van olyan is, aki
álnéven, mert az élményeit tartalmazó könyv ezen a néven jelent meg.

Ha netán jogokat kapnának, ezek is tüntetni mennek?

1. A Bartha Gizella eset
A világban rengeteg kontaktszemély találkozott már földönkívüliekkel, ezek a
harmadik és negyedik típusú találkozások, amikor is közvetlen a kapcsolat a földi és a
földönkívüli személyek között. A legtöbb eset csak eltérítés, de van, amikor az
idegenek tudást és információt adnak át. Ilyenkor lehet a kapcsolat fizikai, de lehet
pusztán mentális, mikor telepatikusan érkezik az üzenet és a közlő képe is csak a
tudatban nyilvánul meg.
A legtöbb kontakt leginkább külföldön, főleg Amerikában, vagy Oroszországban
élt, de itthon is történtek érdekes esetek. Hasonlóan Izsáki Lászlóhoz Bartha Gizella
is erdélyi származású, ő is a szíriuszi lényekkel vette fel a kapcsolatot, valamint az
Orion Bellatrix nevű csillaga körül keringő Inua lakóival, akik eredetileg hüllőszerű
lények voltak, de elérte a tudatosságuk azt a szintet, hogy ma már fénylényként, test
nélkül léteznek. Bartha Gizella Székelyföld szülötte, egy kis tanyán született a
hegyekben, legalább 30 kilométerre a legközelebbi településtől. Szerencsés volt, mert
iskoláit magyar nyelven végezhette. Végül tanári diplomát szerzett, élt és tanított
Csíkszeredán és Kolozsvárott vállalatszervezést és közgazdaságtant, pedig
pszichológus és bölcsész képesítése van. De a szocializmusban nem a logika döntött,
hanem a hatalom, hogy kit éppen hová helyeznek. Gizellát pedig igencsak rakosgatták
ide-oda, a Securitate élénk figyelemmel kísérte tevékenységét, ezért 1986-ban egy
hátizsákkal átjött a magyar határon és mindenféle munkát elvállalt, ami jött. Volt festő,
bébicsősz, tanár és kórházi szakpszichológus is. A költözés véget vetett sportkarrierjének is, tájfutó román bajnok volt.

A róla készült képet Nyikos Péter fotóművész készítette, díjat is nyert vele. Látó Gizi,
a tanárnőt csak így nevezik ismerősei.

Már a magyarországi évei idején kezdte érdekelni az ezoterika, a horoszkóp és
jóslás. Ráadásul ekkor kezdődött a nagy magyar ufójárás, mindenki az eget leste,
hátha lát valamit, vagy „valakit”. Ekkoriban Kecskeméten élt, itt találkozott ufósokkal.
Ekkor kezdett a téma után érdeklődni aktívan. Az Arvisura is fontos mérföldkő volt
életében. Talán az érdeklődését használták ki a nagy tudású földönkívüli mesterek,
akik átadták a világukra vonatkozó információkat. Bár egy kissé becsomagolták népmesei köntösbe, mert Gizella egy kissé a nemzeti romantika híve, így az Amma bolygót
ő néha Turulnak nevezi, a vezetőt pedig Báthory Botondként azonosítja. Nincs kizárva,
hogy tényleg így hívják az elnököt, de nem valószínű, hogy király lenne, mert a fejlett
földönkívüli társadalmak között kevés a monarchia, inkább republikánusok. Már
Debrecenben lakott, mikor 2010 őszén elkezdődtek a telepatikus közvetítések,
szakszóval a csatornázás vagy channeling. Az idegenek sokszor választanak egy
kontaktát, aki az ő „csatornájuk” lesz, amin keresztül folyik az információ. Persze az
ilyen embereket gyakran az a vád éri, hogy hazudnak, ködösítenek, vagy csak
szenzációt akarnak. Ezt nem lehet ellenőrizni, míg egy ufót ábrázoló fotót ki lehet
elemezni, hogy kiderüljön valódisága. De ami az emberi elmében zajlik, az mindig
zsákbamacska a kívülállók számára. Néhány éve interjút is adott az egyik kis
kecskeméti helyi rádióban, az anyag gépelve az interneten is elérhető a Spiritufo
csapata jóvoltából. Részletek az adásból:
„Na, most az Arvisúrákat többféleképpen értelmezik, itt is van két Arvisúra… ami igaz,
az Arvisúra igazszólást jelent, de a Paál Zoltán által írott Arvisúrák, ezek a palóc regék,
mondák, tehát mesékbe, mondákba rejtették a Földre hozott őstudományt - mondták
nekem a mestereim. Na most nekem nem a meséket diktálják le, hanem elmondom
röviden, hogy mit: tehát az Arvisúrákat… mit tartalmaznak az Arvisúrák? A
teremtéstan, ez az univerzumok teremtés… tanára vonatkozik, akkor a helyes
táplálkozástan, akkor az… alkímiát… na most alkímia alatt az Arvisúrákban a
gyógyítást értik, a szakrális gyógyítást, mert az alkímiát is hatvanhatféleképpen
értelmezi a szakirodalom, akkor a rózsakeresztességet, ez az őskereszténységet, a
gnózist jelenti, akkor a férfi-nő viszonyát, a tantrát, ami nem azonos az Osho-féle
tanokkal, egy picit más, és a helyes társadalom megszervezésének az elveit. Na, most
ketten írjuk az Arvisúrákat. Az univerzumok teremtéstanát, azt egy férfi írja jelenleg ezelőtt március 15-én tudtam meg… szintén szülővárosomban, Moldován Béla… ő
mérnök, villamosmérnök, tehát a teremtéstanhoz ahhoz nagyon magas fokú
matematika is van, ahogy én láttam, tehát azokat tudásokat írja… én nem azt írom,
hanem amit itt elsoroltam.”
Elmondja még, hogy mestere mesélt neki Saint Germain grófról, akit Rákóczi
mesterként is ismernek az okkultista világban. Ez a férfi számtalanszor inkarnálódott
földi testbe, feladata a fejlődés mindenkori elősegítése volt. Állítólag II. Rákóczi Ferenc
másik fiáról, egy állítólagos Györgyről van szó, akit el kellet rejteni az osztrákok elől.
Innen a másik név. Egy újabb történelmi rejtély, vagy csak városi legenda? Nehéz lesz
ezt kideríteni, nem mutat rá semmiféle adat, vagy bizonyíték, de ez nem jelenti azt,
hogy ne volna lehetséges.

„Na, most az Arvisúrák az a szíriuszi tanítók által a Földre hozott őstudást jelentette. A
mesterem, aki nekem a lelki és szellemi tanítómesterem, Saint-Germain névre hallgat,
ő a Szíriusz Hermetikus Rendjének volt a beavatottja. Jelenleg is az, él, fizikai testben
él, bármennyire hihetetlen, de él! - Röviden a lelkének az inkarnációiról, azért, hogy
tudjuk, hogy kiről van szó: ő volt az aranykor… szakrális királya, amit a Biblia
paradicsomnak nevez.”

Rákóczi mester, az ibolya láng őrzője, a hetedik sugár ura.

Beszél még egy másik nagy tanítóról, El Moiráról, akit ő a Turul nemzetség ősapjaként
említ meg, a Nagy Fehér Testvériség vezetőjeként. Ez a téma mindig előjön a
Galaktikus Föderációval kapcsolatban is, talán mert ezek egymást kiegészítő
testvérszervezetek. Beszél még a Szíriuszról és annak társadalmáról, mely az Amma
bolygón él, erről már írtam korábban (Fókuszban a Szíriusz).
Az első kapcsolatfelvétel 2010 szeptember 27.-én volt, Gizella debreceni
lakásában, telepatikus úton zajlott. Az átadott információk az Amma bolygóra, a
társadalomra, a vezető tanácsra és a magyar nyelvre vonatkoztak. Kisfaludy György
szokta félig tréfásan emlegetni, hogy magyarok nem csak a Földön élnek. Mert a
magyarság az nem származás és nemzetiség kérdése, hanem egy minőség, egy
tudati szint. Vannak emberek és vannak magyarok. Népünket viccesen csak marslakóknak nevezik az amerikaiak. Badiny szerint a magyar a sumer mah-gar szóból
ered, a tudás népét jelenti. „Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan” írta le
ezt Tamási Áron. Hasonló eredményre jutottam kutatásaim során, valamint Balogh
Anita kutatótársam is megerősített elméletem helyességében.

A kettős szentháromság ábrája Badiny professzor könyveiből.

2. Üzenetek az Antareszről
Most két magyar médiumról és kontaktáról lesz szó, akik az Antaresz rendszeréből való szellemi lényekkel vették fel a kapcsolatot, úgy, hogy előtte egy hangolódási
folyamaton mentek keresztül. Az idegenek a médiumok testébe egy implantátumot,
egy „sztelláris fénymagot” helyeztek el, ez segít megnyitni a tudatukat a magasabb
dimenziók felé.
A magyar ezoterika két vitatott személyéről, dr. Czeizel Beatrixról, és Greskó
Anikóról lesz szó. Még az asztrológusok is vitatkoznak a történeteik valódiságán, bár
ha igaz is lehet, amit médiumoknál nehéz ellenőrizni, mert a szellemi dolgokra nincs
sokszor tárgyi bizonyíték. De ha el is fogadjuk könyveiket a hibáikkal együtt, nálam
nagyobb szakértők, gyakorló spiritiszták szerint van bennük hiba elég, zavarosak
helyenként a logikai összefüggések, akkor is egy olyan világ bontakozik ki előttünk,
amely a kozmikus történelem folyamatait vázolja fel. Leginkább annyit lehet róluk tudni,
hogy remeteként elvonulva élnek valahol, és naphosszat meditálnak, nem tudunk
arról, hogy lenne civil foglalkozásuk, könyvek írásából, horoszkópkészítésből, tiffany
technikával készült oltárok készítésével keresik meg a napi betevőt. Személyesen sem
lehet őket felkeresni, csak egy kontaktszemélyen keresztül, az elérhetőségük az
interneten hozzáférhető.
A történetük 2005-ben kezdődött, mikor is az Antaresz csillag szellemi lényei
felvették velük a kapcsolatot, mint kontaktokat kiválasztották őket a munkára, aminek
az a lényege, hogy a kozmikus történelem ember számára még ismeretlen oldalát írják
le és adják tovább az emberiség számára. Munkamódszerük az, hogy készítettek
maguknak egy szakrális Fény-Szentélyt, ami egy fülkeszerű eszköz, ennek közelében
tartózkodva is képesek venni az üzeneteket „odaátról”. A szellemi lények által adott
implantátum is segítségükre van, a két hatás adódik itt össze. Tanításaikat kisebb
könyvtárnyi írásban adták közre, ezek használhatóságáról, érthetőségéről,
valódiságáról megoszlanak a vélemények, de viszont ufós szempontból új nézeteket
hirdetnek, melyek rám is hatással voltak, elméleteikre hivatkoztam több cikkemben is.
Teljes paradigmaváltás, mely a kozmosz és a teremtés folyamatait, az ezoterikát és
az exopolitikát is összekapcsolja. Fő tétel tanaikban az, hogy mikor Isten a világot
teremtette, és azon belül a mi Tejút galaxisunkat, hogy a munkáját jól el tudja végezni,
segítőket is teremtett, ezeket 13 fő csoportba sorolta, melyeket a szerzőpáros
csillagnemzetségeknek vagy más szóval lélekcsaládoknak nevez. Ezek egy adott
feladatra specializált szellemi lények, tudatminőségek, valamilyen állati totem jellemzi
őket, sárkány, kígyó, bálna, macska, szárnyas oroszlán, pók, pegazus, egyszarvú, stb.
Külön csoportot képeznek az angyalok, kik Isten első teremtményei voltak, egyfajta
koordinátorok. Az ember egyfajta szintézise mindnek, ez tükröződik az egyes emberek
jellemén, érdeklődésén, kihat a karmára, stb. A 13 nemzetség léte magyarázatot is
adhat arra, hogy miért vannak különféle kinézetű földönkívüli létformák, más-más
tulajdonságokkal. Ezek a folyamatok csak a mi galaxisunkra érvényesek, nem
alkalmazhatók általános érvénnyel az egész univerzumra, mert csak a mi galaxisunk
történelméről meséltek a lények, akikkel a találkozás nem fizikai síkon ment végbe.

A szentély előtt meditálva.
A galaktikus történelem egyes emlékei megtalálhatók a Bibliában, Koránban, a
Védákban és más ezoterikus anyagokban, feljegyzésekben. Az angyalok háborújával
indulnak az események, a bukott angyalok lázadása teremti meg a polarizált, duális
világot. Sok exopolitikai cikkben lehet olvasni titkos egyezményekről, melyeket a

nagyhatalmak kötöttek a ’30-as évektől kezdve a drakonidáknak is nevezett hüllőszerű
idegenekkel, akik a galaxis történelmében a fő agresszor szerepét játsszák. A másik
gyakori faj a szürkék különféle csoportja, akiket a szerzők az ízeltlábúak körébe
sorolnak be, szintén lázadók, sorsmegtagadók. A galaxisunk történelme csupa
háborúskodás, két nagy galaktikus háború is megrázta a Tejutat, egész civilizációk
pusztultak el, mások vándorlásra kényszerültek. Az emberi civilizáció, amit ma
ismerünk, részese a folyamatoknak, csak a régebbi civilizációkról nincs már teljes
tudásunk, csak kevés emlék maradt fenn róluk.

Kapunk némi képet a világegyetem struktúrájáról, arról hogy rengeteg
magasabb dimenziós világ van, ahol az ott élő lények és társadalmak más minőségű

életet élnek, nem ismernek fizikai korlátokat, betegséget, halált, távolságokat és időt.
A magasabb dimenziók űrjárművei más tulajdonságúak, mint a szürkék csészealjai,
nem tisztán mechanikus szerkezetek, hanem inkább energia jellegű gömbök, melyek
a fizikai síkon besűrűsödnek, határozott alakot öltenek. Automatikus vezérlésűek,
nincsenek kezelőszervek, a pilóta a gondolataival irányítja. Ugyanakkor, mikor az
ember teremtését írják le, a galaxisunkban mindössze 33 bolygót neveznek meg,
melyen az emberi csillagnemzetség megtelepedett. Ennek ellentmond az a tény, hogy
humanoid lények érkeztek több bolygóról is a kontaktok szerint. Bár ők ezt a 33-as
számot az eredeti állapotokra értik, mikor az ember teremtetett az anyagba, tehát még
tisztán 3 dimenziós lényként kellett szembenéznie a világban a rá ható erőkkel és
elemekkel. Azóta rengeteg humán társadalom érte el a felemelkedés szakaszát, a
kontaktabeszámolók lényei javarészt magasabb síkról érkeztek, ahol a magasabb
tudatosság és erkölcs érvényes.
Ha elfogadjuk nézeteiket, én pedig bizonyos mértékig hajlok is efelé, mert látok
benne bizonyos logikát, akkor is egy új szemléletet ismerhetünk meg, mely a világ
teremtését a megszemélyesített erők és tudati minőségek segítségével vázolja fel.
Minden csillagnemzetségnek nevezett csoport egy-egy komplex forma, mely lelkek
összessége, akik valamely módon részt vesznek a világegyetem, azon belül a
galaxisunk életének folyamataiban. A 13. a szentléleknek nevezett csoport, mely nem
köthető konkrét csillagképhez, mert ez egy olyan éterikus forma, ami kitölti az egész
univerzumot, általa valósul meg minden, talán azonos azzal, amit a védák és puránák
Fohat néven emlegetnek. A földi ember viszont egy olyan univerzális befogadó, amely
több lélekcsalád csillagkódját is tudja magában kombinálni, ezt a horoszkóp is mutatja,
amely az adott személy jellemét nagyban meghatározza. Aki sárkány-típus, az nagyon
harcias, robbanékony természet. A bálna-típusúak hajlamosak a hízásra, egy
elhivatott orvos vagy tanár viszont a kígyók beavató kódjait hordozza lelkében, aki
pedig elszánt környezetvédő, annál a madarak csillagnemzetsége gyakorol befolyást,
a szárnyas oroszlán jellemvonása a vezetőknél, főnököknél, uralkodóknál kerül elő,
egy humorista játékos delfin-típus, aki pedig vonzódik a médiához és
tömegtájékoztatáshoz, filmhez, rádiózáshoz, az viselheti az ízeltlábúak jeleit. Azt is
mondják még, hogy a Földön megjelenő emberek 51%-ban az emberi csillagnemzetség programját hordozza, a másik 49% egy vagy több más nemzetség kódjából áll.
Éles István szerint a földönkívüliek, mint rendszergazdák megállapodtak, hogy a
Földre csak emberi alakban inkarnálnak lelkeket, mert ebben a világban így senki sem
lóg ki a sorból. „Ahogy többször kifejeztük már, e csillagnemzetségek és azok
állomásai mind a galaktikus történelem emlékszemei, ezért arról mesélnek, hogy
milyen átélések, tapasztalások szerepelnek a távoli múltjainkban, amelyek azután
belevetülnek a földi sorsunkba is, és átszínezték az életeinket! E csillagkódok azt
mutatják meg nekünk egy kozmikus nyelv jelrendszere által, hogy milyennek lát
bennünket az Ég, milyen szellemi minőségeket hordozunk, milyen feladatot vállaltunk
beteljesíteni, és megmutatják azt is, hogy milyen nagyon komoly oldásokra lehet
szükségünk még a végső megváltás eléréséig!” – vallja a két médium.

3. Béta egység akcióban
Következő kontaktunk egy nagyon érdekes ember, ő Király Zoltán. A története
azért érdekes, mert nem közvetlenül a földönkívüli idegenekkel találkozott, hanem
klónokkal, de ezek nem idegenek voltak, hanem egy gyerekkori barátjának a
másolatai. Egész fiatalon, gimnazistaként kezdett előtte „kinyílni a világ”, minden
érdekelte. A csillagászat, a fizika, a vallás, az ezoterika, az ufók és a paranormális
jelenségek. Volt egy István nevű barátja, aki a szomszéd faluban lakott, vele tudott
ezekről a témákról beszélgetni. Akkoriban volt a „gengszterváltás”, 1989, kezdtek ezek
a dolgok beáramlani, a közbeszéd tárgyát képezni. Zoltán Nógrád megyében él, közel
Bátonyterenyéhez és a Mátrához. A Király Zoltán nem a valódi neve.
Amikor Istvánnal találkozott ’89 augusztus 20.-án, már nem az igazival beszélt.
Az, aki ott volt, egy hasonmás volt. Mint megtudta, a barátját 13 évesen kiválasztották
és elvitték az űrlények a naprendszerünk egy meg nem nevezett bolygójára. Ezek a
lények fekete bőrűek, másfél és három méter között változik a magasságuk, emberi
alakúak. A régi ezoterikus írásokban, mikor az emberi faj kialakulásáról beszélnek,
akkor a Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz lényeivel hozzák összefüggésbe az
emberi rasszok eredetét. Rudolf Steiner és Helena Blavatski szerint is a naprendszer
bolygóiról kerültek a földre azok a szellemek, amik itt testet öltve alkotják az emberi
fajt. A régiek szerint a fehérek a Vénuszról, a vörös bőrűek a Marsról valók. A sárgák
hazája a Jupiter, a fekete lények ezek szerint a Szaturnusz lényei lehetnek.
A hasonmásokból 5 darab volt, az egyik ezek közül alakváltó képességgel is rendelkezett. István ekkor már az idegeneknél lakott, meg is nősült, egy szőke lányt vett el.
Zoltán eleinte szkeptikus volt, de néhány kis parajelenséggel sikerült őt meggyőzni,
ennek hatására ásta bele magát az ufó témába. A találkozók mindig Istvánék régi
házában voltak, Zolinak pontos időre kellett mindig odaérnie, néha volt, hogy elkésett,
kicsit le is szidták emiatt. Egyszer azt is felajánlották neki, hogy elmehet az idegen
világba, de akkor már nem jöhet vissza, Végül nem fogadta el az ajánlatot, ekkor
szerelmes volt, szeretett volna egy fekete hajú magyar lánnyal megismerkedni. Zoltán
többnyire kerékpárral járt a találkozókra, néha busszal. Sokat beszélgettek itt a
földönkívüli életről, a világegyetemről, Istenről. Apropó, Isten! Zoltán gyerekkora óta
vallásos, volt a faluban pap ismerőse, járt régen rendszeresen templomba is, ismerte
a Bibliát alapszinten. Vallja is, hogy Isten teremtette a földönkívüli lényeket, akiktől az
emberek származnak, a darwini elméletet hülyeségnek tartja, a majomból nem lehet
ember. Az idegenekről még azt is megtudta, hogy régen hadban álltak egy másik fajjal,
emiatt el kellett hagyni a bolygójukat, és a naprendszerünk egy másik bolygójára
mentek. Az ő régi bolygójukon monarchia volt, császárral az élén, ahova mentek, ott
viszont köztársaság van, államtanáccsal. Ezen lények fekete selyemruhában járnak,
úgy köszöntik egymást, mint a japánok, összekulcsolt kézzel meghajolnak, vagy római
módra a jobb kezüket felemelik. Pénz helyett kártyával fizetnek, 12 000 évvel járnak
fejlettségben az ember előtt, képesek az atombombákat semlegesíteni, öt perc alatt
érnek a földre járműveikkel. A bolygójuk nagyobb, mint a Föld, de nem olyan szép,
nincs annyiféle állat és növény náluk, de ami van, arra nagyon vigyáznak.

Azt is megtudta még, hogy azon a bolygón van televízió, de nincs állandóan
adás benne, inkább a számítógép hálózaton kommunikálnak jobban. Mozi viszont van,
havonta egyszer, de akkor egész napos a vetítés, 170 ezren is nézik a filmet
egyszerre. Van sport is, foci meg pingpong, kézilabda, stb. Állítólag ezt tőlünk vették
át. A járműveik ufók, a legkisebb 2 méteres, a legnagyobb 10 ezer kilométeres. Vannak
autóik is. Sok robotot használnak a bányában, vannak terminátor-szerűek is. A
bűnözés szinte ismeretlen fogalom náluk, ezért az utolsó börtönt is bezárták,
rendőrségük sincs. Viszont van hadseregük, hivatásos állományú, 10% a nők aránya
a seregben. A legmagasabb rang az ezredesi fokozat, a sereg védelmi célú. A
kiképzési idő hat és fél év, ami ott nem számít soknak.
A találkozások 1989 és 2010 között zajlottak, többnyire Zoltán ment a Béta
egységesekhez, néha ők jöttek el hozzá. Zoltán számokat adott nekik, úgy nevezte
őket, hogy egyes, kettes, hármas, négyes és ötös. Az egyessel együtt is dolgozott egy
gyárban, a klónok ettek és ittak, alkoholt is néha, és volt „biocigarettájuk” is, ez nem
káros, de füstöl, mint a rendes. A hármastól kapott egy kis nyomkövetőt is, amivel
könnyebben megtalálhatják. A kettes még audio kazettákat adott neki, rajta földönkívüli zenével, olyan szintetizátoros vagy computer-zene, leginkább Vangelis vagy
Tomita számaihoz hasonló, jó ritmussal, sok harmóniával, művészi dallammal,
kellemes hallgatni.
1991 táján az idegenek elhagyni kényszerültek bolygójukat, mert két pártra szakadt a
társadalmuk, akik elmentek, azok űrállomásokon élnek a naprendszeren belül, de
azon túl is. Földi műszerekkel nem lehet őket felfedezni, mert álcázottak, vagy éppen
másik dimenzióban vannak. Szóval az űrlényeknél polgárháborús állapotok vannak, a
császár diktatúrát vezetett be. Emiatt sokan vándoroltak el, köztük a Zoltánt látogatók
is. E fekete lényeknek voltak ekkor bázisaik Magyarország területén, néha a városokba
is bementek, okoztak némi pánikot is. Több embert is kiválasztottak, volt, akit már 11
évesen, de 45 lett, mire végleg elvitték. Zoltán és a Béták kapcsolata nem volt mindig
felhőtlen, egyszer az idegenek azt vágták a fejéhez, hogy milyen sokba kerül ő nekik,
nem is éri meg igazán a pénzét. Napi egymilliárd „kozmó” (kozmikus euro). Többször
előfordult, hogy más lények támadták meg a feketék bázisait, olykor összetűzésre is
sor került. A Béták egyik ellenségei a Zéták, vagyis a Reticulum csillagképből
származó kis szürkék, Zoltánt is figyelmeztették ezek veszélyességére.
1994-ben Zoltán bevonult, az idegenek intézték el, hogy melyik laktanyába kerüljön,
erre a területre is volt ráhatásuk. Ekkoriban találkozott más földönkívüli civilizációk
tagjaival is, voltak közöttük fekete ruhások, Man in Black, ezek nagy luxusautókkal
jártak, Ferrarival, Maseratival. Speciálisan átalakított kocsik voltak, gyakran hamis
rendszámmal. Ezek az alakok mindent tudni akartak, kémkedtek. Zoltán szerint egy
Lanulos nevű bolygóról valók, ami egy másik galaxisban van. A szürkék Fiat Unóval,
Trabanttal, régi Opel Kadettal jártak, de nem ők, hanem az általuk génmódosított,
magzatrablással begyűjtött, kissé nagyobb fejű hibrid emberek vezették a kocsikat,
azok végezték a kémtevékenységet. A hibridek átlagosak, 160-180 cm magasak,
férfiak és nők, de a fejük egy kicsit nagyobb, a szemük sötét. Mobiltelefonhoz hasonló
eszközöket használtak, ami 1993-94 táján nem volt megszokott. A magas szőkékként

emlegetett többféle humanoid lények a Ladát, Toyotát, Audit, Volkswagent vagy
valamilyen terepjárót részesítették előnyben. Ilyenek is haladtak el Zoltánék háza előtt,
sőt Béták is jöttek többféle kocsin. Ekkor Salgótarjánban lakott. Volt még egy
akciófilmbe illő történet a dologban, bár ez nekem egy kissé hihetetlennek tűnik. Egy
másik ellenséges faj egy tagja leszállt Amerikában, hogy felbéreljen egy bérgyilkost,
hogy végezzen a „hármassal”. 120 millió dollár előre fizetve, a maffiózó magángéppel
átrepül Budapestre, kocsit bérelve Salgótarjánba megy, ahol követi a hármast. Egy
sötét sarkon ráfogja a pisztolyt, hogy lelövi, de a fegyvere csöve elgörbül 180 fokban.
Menekülni akar, de az autó nem indul. Erre jött a többi klón és a fickót elvitték. A másik
ilyen furcsaság, mikor a női terminátorokat említi, akiket szatírokra állítanak rá.
Tisztára, olyan, mintha a Robotzsaru című filmből vette volna át. Persze, attól még
lehet…
Amíg a Béták itt voltak, Zoltán megfigyelte, fogy teljesen szokványos rádiótelefonokat használtak, de a számokat gyakran cserélgették. Emellett a hasonmások az
ország több városába is jártak, Budapesten, Hatvanban, Salgótarjánban, Ózdon,
Debrecenben fordultak meg. Zoltánt a kis szürkék is próbálták befolyásolni, de ellent
tudott állni neki. Miden azon múlik, ki mennyire tudatos. Balogh Anita tudatkutató
szerint a szürkékkel való élmények attól függnek, ki mennyire van tudatában annak,
hogy ezek a lények az anyagi világ részei. Aki fél, az kellemetlen élményként,
elrablásként fogja megélni. Aki bátor, az nyugodtan körberöhögheti őket. Éles István
hasonló véleményen van. Zoltán említi könyvében (Az idegenek köztünk vannak),
hogy vannak a szürkékhez hasonló, de magasabb lények, ők a fehérek. Ők
pozitívabbak, sok nézeteltérésük van a szürkékkel. Vannak még a reptiliánok, hüllők,
ezek krokodilfejűek, általában rosszak. És vannak a sárkányok, ezek közt vannak
olyak, mint a filmekben levők, négy lábú és szárnyas, többnyire rosszak. És van
kétlábú, emberi testű, de sárkányfejűek, ezek a jók, a szaituszok. Ez Zoltán nézőpontja
a földönkívüliekről. Még az is kiderül a könyvből, hogy a Béták főleg hazánkban
tartózkodnak, Antall Józsefet is felkeresték, aki azt mondta, nem hisz ilyenekben,
hagyják békén. Erre átváltoztak, erre már elhitte, csak azt kérte, ne ártsanak a magyar
népnek, maradhatnak. Keviczky Kálmán, az ICUFON igazgatója ekkoriban sokat
tartózkodott az országban, tudhatott a dologról.
Zoltán a Bétákon kívül a szaituszokkal, a hüllőfélékkel állt kapcsolatban, akik
szintén mutattak neki különféle űrhajókat, technikai eszközöket, fegyvereket is. Egy
lénnyel még emailban is levelezett. Egyszer a magas szőke nordikus faj egy tagjával
is találkozott valamikor 1995 táján. Aztán olyat is ír, hogy a magas fehérek bázisára
vitték, ismeretlen helyre, ott egy fehér azt mondta neki, hogy örüljön sikerült őt
kiszabadítani a barnák fogságából, akik ott álltak vagy 50-en mozdulatlanul, mert ha
még egyszer elviszik, akkor nincs menekvés. Máskor egy mini csészealj repült a kert
fölött, amit az egyik Béta lőtt le, benne négy 12 cm-es törpe s egy 15 cm hosszú hernyó
volt, meg valami kémkamera féle, felderítők voltak. Máskor meg a fészerben
tevékenykedett egy barna bőrű, sötét hajú nő, aki idegen volt. De olyat is ír Zoltán,
hogy egy robot támadt rá a saját kertjében, amire rálőtt egy olyan lézerpisztollyal,
amiről nem tudja, ki adta a kezébe. Fantasztikus találkozások 25 év alatt, ez meg hogy
lehet, hogy ennyiféle lény járt arrafelé? Ez a Zoltán mit tud, miért ilyen fontos nekik?
Vagy valami nem stimmel itt? Ezt nem én fogom eldönteni, de vannak gyanús dolgok.

Már utaltam rá, hogy Zoltán vallásos. Volt egy élménye, ami ehhez köthető.
Éppen a katonaidejét töltötte, mikor egy éjjel álmot látott. Tudatos álom volt, vagy
hasonló. Zoli azt álmodta, hogy egy gyümölcsfáról mászott le éppen egy kertben,
amikor tőle kb. 2 méterre ott állt Jézus. Olyan ikonszerű volt, mégis élő. Fehéres
vászontógában, vörös köpenyben, szandálban volt, barna hajú és kreolos bőrűnek
látszott, saccra 28 éves lehetett ekkor. A názáreti nyugodt, kedves hangon beszélt
Zoltánhoz, aki annyira meg volt lepve, hogy alig tudott felfogni abból valamit, amit
Krisztus mondott. De valami ilyet mondhatott: „Igazad van, amiket a mondasz a
harmadik évezreddel kapcsolatban. Nagy változások várhatók. Neked nem kell félned,
Te megmenekülsz.” Zoli csodálatosnak látta az egészet, olyan nagy szeretet áradt
felé, de ekkor megszólalt a riadó, ugrani kellett talpra, fegyverbe, éjjeli gyakorlat.
Az utolsótalálkozás 2010 novemberében volt, az ötössel. Szó volt az űrkutatás
jövőjéről. Arról, hogy a kormányok tovább titkolóznak ufóügyben, vagy nem is érdekli
őket, vagy csak hitegetik a polgárokat a dokumentumok nyilvánosságra hozatalával,
de a végén csak semmitmondó papírokat szednek elő, számokkal, esetekkel, de a
vége az, hogy nincsenek is ufók! Az ötös azt, mondta, hogy támogatni fogják a magán
űrprogramokat, pl. Elon Musk, a Tesla cég főnökének terveit. Vagy az egyetemisták
műholdjait. Még volt a hatossal egy végső találkozó 2011 februárjában, ez volt a zárszó
is egyben. A Béta éreztette Zoltánnal, hogy már nem tartják őt eléggé érdemesnek
arra, hogy ez a program tovább folyjék, és egy kissé goromba is volt az utolsó
mondata: nem vagyunk mi testvérek. Na, bumm! Ilyet azért nem várt volna hősünk, aki
már készült arra, hogy hamarosan talán őt is elviszik egy űrutazásra, amit mindig is
szeretett volna. Csalódott volt, mert őt ekkorra leírták. Az idegeneket a maguk
valójában többnyire csak asztrálkivetülésben látta, vagy álomszerű képben, az igazi
arcukat sosem fedték fel előtte. Talán már nem is fogják. Élményeit 2013-ben vetette
képernyőre, sokat meditált a könyv megírásán, végül megjelent Az idegenek köztünk
vannak címmel.
Eddig mind között ez a leg ellentmondásosabb beszámoló, én, mint kutató, úgy
ítélem meg, hogy eléggé élénk fantáziája van ennek a „Zoli” gyereknek. Általában nem
szoktam a leírtakat kommentálni, de elég sok a sci-fi elem ebben a történetben, mintha
az egészet egy troll találta volna ki. Talán kis zöld ember nem is volt benne, zöldség
viszont annál több.

4. Földönkívüli kapcsolatok
A következő történetben Ujvári Ákos esetéről lesz szó, aki 2006 és 2009 között
élte át a találkozásait a földönkívüliekkel. Ákos Várpalotán született 1966-ban, az első
találkozásra is itt került sor, még egészen kis gyerekként, de erre nem emlékezett,
mert ezt az emlékét ekkor kitörölték, mert még nem tartották felkészültnek arra, hogy
a dolgokat a helyükön tudja kezelni.
A ’70-es évek legelején Ákos még kis gyerek volt, mikor először élt át negyedik
típusú találkozást. Ehhez egy különös történetet is fűz, egy fogkrémes dobozon volt
egy kis képregény, egy apró barna bőrű, nagyfejű figurával, akit Blendinek hívtak.
Amikor az idegenek először vitték őt magukkal a bázisukra, akkor az egyik alacsony
kis lényt vélte Blendinek, és ölelgetni kezdte. A kis lény meg nem tudta, hogy most mi
is van, meg is ijedt, de ekkor más nagyobb lények jöttek oda, és Ákost elvezették egy
másik helyiségbe. Ekkor lehetett 4-5 éves, iskolába még nem járt. Ezután sokáig nem
történt vele semmi ufós élmény, élte a mindennapi életét, már nem is emlékezett
„Blendi”-re. Kijárta a kötelező iskolákat, 1986-ban bevonult katonának Pápára, a
repülőtérre, itt harcállásponti szolgálatot látott el 24-48 órában. Másfél év után
leszerelt, de maradt a hadak útján, egy műszaki vállalat dolgozójaként ’89-ben Líbiába
ment, ahol megtapasztalta egy arab hadsereg reakcióit, 1999-ben pedig a német
Hohenfels bázison az amerikai békefenntartók műszaki felkészítését látta el a
koszovói háború idején.

2005 folyamán vett egy olyan digitális órát, ami a falra vetíti ki az időt, így a
sötétben is jól láthatta a kijelzést. Ennek az órának még lesz szerepe a történetben.
2006 október 12.-én hajnalban történt, hogy felriadt, ez nála amúgy is szokásos, nem
alszik jól. Nézte, hogy hány óra, de a kijelző vetített fénye mellett egy zöld gömböt
látott lebegni a szobában. Ez egy térkapu volt, egyre nagyobbodott és közeledett. A
térkapu közepén egy alak sziluettje rajzolódott ki, kicsi és nagyfejű volt, olyan, mint a
szürkék általában, a végtagjai is hosszabbak, mint az emberé, de a vállain volt egyegy dudor, és a hóna alatt át lehetett látni. A lény viszont nem szürke volt, hanem
barna, és amíg a jelenség tartott, Ákos valami fura többszólamú zenét hallott a fejében.
Nagyon csodálkozott is, de nem félt, az esemény pár percig tartott csak. Valami furcsa
érzést tapasztalt a mellkasa környékén, ott, ahol a szívcsakra helyezkedik el. Az
esetről egy rövid levélben beszámolt az Ufószövetségnek is.
A történet pár nap után viszont folytatódott, különös anomáliát észlelt. Felriadt
hajnalban, és szokása szerint megnézte a pontos időt, a kivetítős óra 4:57-et mutatott.
Újból elaludt, majd megint felriadt, de ekkor érte a meglepetés! Az óra most 3:37-et
mutatott, mi történhetett? Józan logika szerint ez lehetetlen, hogy mehetett vissza az
időben? Ráadásul a másik énjével, aki normál esetben ekkor még aludt, nem is
találkozott, teljesen egyedül volt az ágyban. Nem mert elaludni, csak várt, nézte az
órát. Mikor az elérte a 4:57-et, semmi sem történt, ment minden normálisan tovább.
Eltelt egy hosszabb, több hónapos időtartam, mire újabb események jöttek,
rendszerint éjszaka. Ákos fejében telepatikusan szólalt meg valaki, vékony Miki egérhangon, azt kérdezte: „Hogy vagy?” De persze senki sem volt a szobában. De a
jelenlétérzés elég kellemetlen volt, hideg érzet, borzongás, hasmenések, és időnként
kis gnómok a szobában, klasszikus eltérítés-élmény, „filmszakadással”. Ákos ezt
viszont rémesnek élte meg. Viszont ez alatt a 3 év alatt egyáltalán nem is volt beteg,
még a téli megfázás is elkerülte.
Viszont a találkozások hozadéka az volt, hogy egy összetett információcsomag
kezdett összeállni Ákos tudatában, ekkor nagyon sok kérdést foglalkoztatta, például
Isten és a szellemi világ léte. Erre a következő közlés érkezett: „Vannak idegen, az
emberi fajhoz tartozó lények, akik közös forrásból származnak. A Teremtő képviselője
több humanoid fajnál már jelen volt fizikai valójában is, de sok helyen még nem járt. Ő
lesz az, aki elviszi a Földet Isten országába és az összes emberi faj bolygója egy
naprendszerben lesz megtalálható.” Ezek után felmerült benne az is, hogy a közlés
mennyire valódi, nem e valamilyen ártó szándékú félrevezetés áll e mögötte, de végül
is megerősítette az Istenben való hitét.
A legnagyobb élmények a 2007-es évben érték, amikor is a zöld gömb formájú
térkapukon vitték el őt egy különleges bázisra, ami funkcióját tekintve iskola és óvoda
is volt. A falak üvegszerűek voltak, a padló átlátszó, látni lehetett az alatta futó csöveket
és kábeleket. Egyes termekben különféle testfelépítésű gyerekek játszottak,
földönkívüli felügyelettel, nagyobb termekben pedig oktatás folyt, de nem a földi
módszerekkel. Egy ilyen teremben Ismerkedett meg Ákos a térkapuk működésével,
interaktív módon, az idegenek hagyták, hogy a tanulók maguk fedezzék fel az eszköz
működését, ami egy gumiszerű membránra hasonlít, amit, ha megböknek, akkor
kinyílik, és át lehet sétálni egy másik térbe. A valós idejű kapun át lehet menni bárkinek,
a nem valós idejűn csak annak, aki, vagy ami engedélyt kapott. Ez utóbbi klónozásra

is jó, mert lehet több kijárata, ahol az eredeti személy mellett a másolatai is
megjelennek. A térkapu egy másik alkalmazási módja, hogy átalakítja az anyagokat.
Például belerepül egy üstökös, a végén pedig a belőle kinyert nyersanyagok jönnek ki,
vagy akár feldolgozott termék.
Ami újdonság volt, az egy kerek pódiumszerű valami, amit Ákos csak
vezérlőnek hívott, az oldalán virágszirom szerű nyúlványokkal. Rá kellett feküdni és
ekkor, mintegy holografikus video berendezés, a tudatba vetített képeket. Igazából
nem sokat sikerült megtudni az illető földönkívüli civilizációról, de azt igen, hogy
tisztelik a növényeket, az emberi táplálkozást barbárnak tartják. Ákos leggyakrabban
asztrálisan utazott az idegen világba, oly módon, hogy amikor jelet kapott erre, akkor
befordult az ágyon a megfelelő pozícióba, és körülötte a tér hullámozni kezdett.
Sokszor látott ábrákat, színes fényeket. A karján vér nélküli sebek jelentek meg, kör,
négyzet és háromszög alakban. Ezek pár nap múlva eltűntek.

Friss sebek, jelek a bőrön,amelyek nem véreztek.
A visszatérő emlékei között szerepelt az is, hogy látta magát egy földönkívüli
hadsereg katonájaként, aki távolról irányít robotokat. A robotok egymás ellen
harcolnak, de más-más fél irányítja azokat. Az idegen technológiát jellemzi még az is,
hogy képesek a tudatukat kihelyezni nagy távolságba növényi alapú testekben. Ez
számos veszéllyel járhat, például azzal, hogy az eredeti test elpusztul, a tudat pedig a
növényi testben ragad. Ákos az élményeit könyvben is megírta, Földönkívüli
kapcsolatok címen, magánkiadásként látott napvilágot. Érinti benne a többdimenziós
világ mellett a lélek és a reinkarnáció kérdését is, erről így vélekedik: „A folyamatos

beszületések és távozások bizonyos eseménysorozatokat, hibákat és kérdéseket
segítenek megérteni. A rendszer némi döntési szabadságot adva egy előre meghatározott mederben folyik és mindig az egyénnek az érdekeit szolgálja még a legnagyobb
nyomorúágban is. A szenvedés és uralkodás során a jó és a gonosz megismerése
egyazon személy számára fontos dolog, hiszen az egyensúlyra törekvés tartja főleg a
kezdetekben mozgásban a fejlődésünket.” Azt is mondja még, hogy azért nem lettünk
egyformán jónak teremtve, mert a jóság kiszámítható, a rossz viszont nem. Az
embernek a kettősségben kell a helyes utat megtalálnia. Isten nem a világunk része,
hanem felette áll, ezért közvetítők útján nyilvánul meg. Ez egyrészt a földönkívüliek,
másrészt a szellemek feladata. A földönkívüliek jelenléte felkészítés a jövőre, ahol
nincsenek nemek, de fizikai testek sem.
„A feladatok tehát nem mindig a legkönnyebbek és az egyszerűbbnek tűnő
támogatói segítség mellett főleg olyan fizikai közreműködést öltenek fel, amit az
Istennel egy közösségben lévő földönkívüli nem tehet meg. (Az angyalok is
földönkívüliek, csak már olyan fejlettek, hogy nem nekik test, tiszta szellemek, de testet
ölthetnek, ha kell – szerkesztői megjegyzés) Ilyenek például a fegyelmezések és ezek
a háborúk, amik a többi iskola megmaradásáért folynak. Ezek a beavatkozások a
Teremtő céljainak az érdekében, az ártatlanok és a kényszerítettek védelmében
történnek. A mi fajunknak nemcsak a Föld az iskolája, hanem a Teremtő által 12
iskolarendszer áll rendelkezésünkre nekünk és testvéreinknek a fejlődéshez.” Ez az
utóbbi mondat érdekes a 12 iskolával kapcsolatban. Dr. Czeizel Beatrix és Greskó
Anikó is hasonlókról értekeznek a kígyók csillagnemzetségének férfi ágánál. Ez a
Tudás Fája, az Életfa, a 12 Szakrális Tudomány fája.
Én magam is jártam Ákosnál, megmutatta a lakásában levő elektromos
természetű anomáliát, ami a lépcső alá fészkelte be magát. Egy egyszerű detektort
fabrikált az anomália helyének vizsgálatára. A szerkezet egy feszültségtöbbszöröző,
diódák és kondenzátorok alkotják, energiát tud vele kicsatolni ebből az erőtérből, ami
össze is tud omlani, ha sokat zavarják. Multiméterrel 1.5-2V mérhető a sarkain.

Czeizel Beatrixék ezt az életfa-modellt említik könyvükben, mint a beavatás iskoláját.
Az utolsó találkozóra, amire Ákos emlékszik, 2009-ben került sor. Azóta is
lehetett olyan, mert van, mikor Ákosra rájön valami hasfájásszerű érzés, kiegészítve
egy kis hasmenéssel, ebből következtet arra, hogy aznap este vinni fogják az
idegenek. Régen is mindig ezt csinálták vele, hogy ne kelljen wc-re menni, míg az
űrhajón van, jobb, ha otthon túlesik a folyó dolgokon. A téranomáliát jelző detektor
ötlete is az idegenektől jött. Csak ott a lépcső alatti részen működik, pedig elméletileg
másféle sugárzásra is érzékeny lehetne.

5. A Harmadik
Egy kevésbé ismert kontaktot mutatok most be, Balogh Anitát, ő nem közvetlenül találkozott a földönkívüli lényekkel, hanem szellemi módon, úgynevezett 7. típusú
találkozás révén. Anita 1977-ben született, gyerekkorát Gyálon és Pesterzsébeten
töltötte, most is itt él. Öt gyerekes anya, egészségügyi dolgozó, orvosírnok, azaz
adminisztrátor. De volt katona is, mert egy időben ez érdekelte.
Az első lépések
Anita kis gyerekként már nagyon érdeklődött az ufók és a
megmagyarázhatatlan jelenségek iránt, az iskolában egy osztálytársától hallotta
először az űrlény szót. A szíve mindjárt hevesebben kezdett verni, akkor nem tudta
megfogalmazni, mi is ez az érzés. Csak azt tudta, hogy ez valami fantasztikus, és neki
erről kell minél többet megtudnia. Szülei megvették neki a korszakban elérhető ufós
lapokat (Ufó magazin, Színes Ufó), valamint Hargitai Károly, Pusztay Sándor, Sós
Tibor, Kriston Endre könyveit olvasta, akár még tanulás helyett is. Mikor jött a
pályaválasztás, a közgazdasági szakközépiskolát választotta, mert bánatára nem volt
ufós szak, no, persze ezt nem is lehetett volna beírni. De mindig is ez az irány
érdekelte.

Kirándul a csapat, Miskolci László, Balogh Anita és én, meg a mamutfenyő.
Azt viszont észrevette, hogy néha igen furcsa álomszerű képek jelennek meg lelki
szemei előtt, olyan, mintha lebegne, egészen könnyeden mozogva térben és időben.
Ekkor érte az első meglepetés, egy kis szürke lényhez hasonlót látott, de nem
fizikálisan, hanem gondolati síkon. A lény a szobában állt, és valami olyan telepatikus
üzenetet kapott a szellemi oldaltól, hogy még nem áll készen egy találkozásra. Az

álomszerű kép itt véget is ért. Ez a dolog sokat piszkálta tudat alatt, és fölött is, hogy
lehetséges csupán a szellemi, lelki tényező által kapcsolódni a kozmikus világhoz.
Ekkor még csak 16 éves volt, még a szülői házban lakott Gyálon. Későbbiekben is
visszatértek ezek a dolgok, a régi ház képe, a kerítés, és néhány fekete ruhás alak,
akik nem szóltak, de lehetett tudni, hogy megfigyelők egy más világból, még ha csak
szellemi kivetülésben is.
Teltek-múltak az évek, Anita Pestre költözött, a Dél-Pesti Kórházban kapott
állást, férjnél is volt, születtek a gyerekek, zajlott az élet. De a különös jelenségek nem
maradtak abba, sőt egyre gyakoribbá váltak. Sőt, Anita megtanulta kontrollálni azokat.
Már ki tudott lépni a testéből gond nélkül, bár kezdetben félelmetes volt, de megtanulta
kezelni a helyzetet. Ekkor egy felsőbb szemszögből látott rá a dolgokra, ő szerint
ilyenkor a felső lélek az, amivel kapcsolódik a szellemi szférához.

Anita és Laci szalonnasütés közben, kempingezni is szoktunk.
Különös „álmok”
Utána nézett a dolgoknak a világhálón is, és hozzá hasonló személyek
ismeretségét kereste, ekkor jutott el a Magyar Ufókutatók köréhez, a Margit-szigeten
találkoztak 2011 nyarán. Megbeszéltek egy csoportos meditációt, hogy délután a
megbeszélt napon mindenki egyszerre meditál majd, irány a gizai piramisok. Tudati
utazás vette kezdetét, Anita látta is a többieket, fehér ruhában volt mindenki,
könnyedén lépdeltek fel a piramis oldalain. De nem tudott beszélni velük, mert kiderült,
nem egyszerre kezdték el, és valami korlát lépett fel a szinkron hiánya miatt. Csak,
mint külső szemlélő élte át az eseményeket, de tapasztalta, hogy a szellem által a
tudat képes kivetülni nagy távolságokra is, akár egy Mars-utazás sem lehetetlen, ezt

is átélte. A piramisoknál azt a szellemi üzenetet kapta, hogy ő a Harmadik, ezt a nevet
adta neki egy szellemi lény, aki nem fedte fel kilétét. A Marson bázisokat látott, észlelt
lényeket is, akik mellett álltak, de nem látta őket, csak érezte, hogy ott vannak és
tanakodnak.
Ezek az események egyfajta meditációs módszerrel idézhetők elő, az álom és
az ébrenlét határán, mikor van egy pont, mikor a gondolatok és az egó elhallgatnak,
csak a felső lélek, vagy az annak megfelelő szellemi entitás által sugallt belső hang jut
szóhoz. Ha az ember elég tudatos, akkor uralni tudja az eseményeket, nem téved el
az asztráltérben. Események, személyek, más időpontok válnak elérhetővé, de csak
annak, akinek a tudatszintje erre nyitott. Például Nimród, aki nem személyesen, hanem
egy sumer agyagtábla képe által jelent meg, miközben telepatikusan ad át információt.
Az asztráltérben nincs idő, ezért a múlt, a jelen és a jövő egy pontba sűrűsödik össze.
Lehetővé válik akár földönkívüliekkel való párbeszéd, vagy az Éles István által is leírt
időutazás, minden irányba. No, nem azért mert a múlt már megtörtént, hanem mert
egy pontba sűrűsödik össze, ez a nem tér-nem idő. Az örök körforgás tanát azzal
egészíteném ki, hogy ez igaz, de csak addig, amíg az ember lelke ki nem lép a
karmikus gátak közül. Ha a karmát ledolgozta, egy magasabb szinten egy új kör indul,
de már nem ugyanazokkal az eseményekkel, amiket korábban átélt (akár többször is),
hanem új leosztásban más tapasztalatokat gyűjt. Mindig magasabbra!
Kapcsolatba lehet lépni a szellemi világban nem csak a földönkívüli civilizációkkal, de akár régen elhunyt nagy emberek lelkével is. Ha a kérdések megfelelően
vannak megfogalmazva, kaphatunk is megfelelő válaszokat, mindarra, amit tudni
szeretnénk. Tisztán tudati szinten mindez elérhető, meditáció által lehet a kapcsolatot
felépíteni. Ebben volt segítségemre Balogh Anita. Tettünk egy kísérletet néhány
történelmi személlyel, érdekes válaszokat kaptunk.
Kérdések Kleopátrához:
- Milyen kapcsolatban álltak régen a hunok, a görögök és a régi egyiptomiak?
- Kleopátrával kapcsolatosan el tudom mondani, hogy amikor kérdezzük, milyen
kapcsolatban álltak a hunok, a görögök és a régi egyiptomiak, a kérdés egy kis
módosításra szorul. Nem álltak kapcsolatban, illetve az ókorban ahol az általam
magyar tudatminőséggel rendelkező emberek megjelentek, ott bizony igen magas
kultúra alakult ki, gondolok itt az egyiptomira, a sumérra, a dél-ázsiaira és a keletázsiaira valamint a közép-és dél-amerikaira is.
- Hogyan működtek a piramisok, mint energetikai készülékek?
- A piramisoknak többféle szerepük volt az emberiség életében. Nem csak Egyiptom
területén vannak piramisok, a világ minden táján megtalálhatóak. Igen energetikai
szerepük is meghatározó, komoly csillagászati ismeretekkel is rendelkeztek az 'építők'.
Következő: asztrális szerveződésben kell elképzelni, hogy beavatott központok voltak
(mai napig is). Szerintem a beavatás nem helytől és nem is időtől függ, hanem tudati
fejlettségtől, habár a tudati fejlődés lehet, hogy asztronómiai befolyás alatt is áll. Na,
akkor ezek szerint most rájöttem, hogy helyénvaló a beavatott központ minősítése a
piramisoknak. Most már tudom, hogy egy szertartás valóban lehet beavatás.
Régebben azt gondoltam, hogy a beavatás maga a felkészülés az akkori önmagunk

meghaladására, az életfa egy újabb gátjának elsüllyesztése. Már tudom, hogy egy
hosszú felkészülés után ennek a gátnak a süllyesztése a beavatáskor történik, illetve
történhet meg.
Erről Kleopátra nem sokat tudott, illetve nem tapasztalt, maximum olvashatott régi
feljegyzések alapján.
- A legenda szerint Ön nagyon szép volt. Mi ennek a titka?
- Kleopátra valóban szép volt, az akkori kornak megfelelően. Ma már másak az
igények, más a trend külső szépség tekintetében. Igaz, akkor is és most is nagy a
szórás a női szépség meghatározásában. Mindenkinek más tetszik.

Készül az ufó-lehívó jel a kórház mögött.
Kérdések Hunyadi Mátyáshoz:
- Milyen feladatok várnak a magyar népre?
- A magyar népre sok feladat vár. Először is tudatosítania kell magában a saját
nagyságát, hiszen igen nagy befolyás alatt áll. Nimród unokái és Atilla gyermekei
vagyunk. De nem mindenki az, aki magyar, illetve írom úgy, hogy a magyar szó vagy
minőség lényegét kevesen értik.
- Mi lesz a szerepünk az új korszakban?
- Mi lesz a szerepünk az új korszakban? Ez nem egy egynapos folyamat, talán már
benne vagyunk az előkészületekben. Maga az átvezetés a feladatunk, a lehető

legkevesebb veszteséggel. Természetesen sajnos lesz veszteség... Későbbiekről
nem beszélnek, lehet, hogy nem lehet mindenre választ kapnunk.
- A Visegrádi Csoport bővíthető e (horvátok, szlovének)?
- A Visegrádi Csoporttal kapcsolatosan ő, mint minőség nem látja, az idővel kell
manipulálni és én kérdezem. Ha nincs válasz? Lehet, nem vonatkozik rám, olyankor
blokk is van az infóban, ha egy kérdés semmilyen formában nem vonatkozik rám.
Lehet, hogy ezek szerint nem bővül?
- A reneszánsz humanizmus alkalmazható-e a modern korban is?
- Mi a modern? A reneszánsz humanizmus is egy ugyanolyan korszak, mint amit mi
most transzhumanizmusnak nevezünk, egy korszak gondolkodása, világképe a
művészetekben megjelenítve... egyik gondolkodásmód sem helyénvaló... Szóval nem
hozható vissza. Nem tudták állítólag, hogy az utókorban így fogják nevezni... Maga a
transzhumanizmus kora valójában egy ugyanolyan jó elképzelés lenne, mint amit én
helyesnek tartok, egy kis kitérővel... no de a bökkenő ott van, hogy közben, a célja
nem a teljesség elérése, hanem a totális felügyelet, az úgynevezett kommunizmus
(globális) kialakítása a Földön.
Itt most van egy kis svédcsavar. Kerestem a történelmünkben egy alakot, aki nemcsak
vezető volt, és közel élt a mai korhoz, de nő is volt. A magyar népnek kevés
uralkodónője volt, férfi királya és vezére annál több. Oldani akartam a férfi dominanciát.
Mária Teréziához intézett kérdések:
Nos, nem volt szerencsés, ugyanis Mária Terézia nem magyar, illetve a tudatminősége
nem volt az, így a kérdések, amelyeket megfogalmaztál nem jók hozzá...
Azért próbálkozom. A jelenlegi európai helyzetre a megoldás az egy teljesen új,
szakrális alapokra helyezett valódi rendszer kiépítése, Mária Terézia szerint pedig
minden rendben megy...
- Közép-Európa lehet-e olyan egységben, mint az ő korában? Lehet természetesen...
Jelenleg nincs egységben, sem európai, sem páneurópai, sem országos szinten.
Semmilyen szinten nincs egységben, de ez létrehozható.
- Trianon sebei záros határidőn belül begyógyulnak. Igen. De mit jelent a záros? Lesz
itt még 'csoda', csak figyelj...
- Reális-e a magyar királyság matriarchális vezetéssel? A kérdés egy kicsit érdekes,
valójában bármi is történt és történik, a Magyar Királyság soha nem szűnt meg, bármi
ármány is történt és történik. A matriarchális vezetés egy kicsit érdekes... szakrális
vezetés illetve szolgálat alakulhat ki egy királynő segítsége által...
Ezekre a kérdésekre Atom szellemi lény segítségét kértem, Mária Terézia nem volt
megfelelő...
Teslától, Bachtól és Maria Callastól eddig még nem kaptunk választ.

Korai kontaktok
Most két olyan kontaktról írok, akiket eddig nem nagyon említett semmilyen ufós
irodalom, mert nem voltak ismertek a nagy közönség előtt. Az egyikük egy, az ufók
létét cáfoló, az MTA rendelésére készült, Kulin György csillagász által „megszakértett”,
televízióban is vetített Repülő csészealjak c. filmben beszél kapcsolatáról, más világok
lakóival. A másik egy amatőr sci-fi író és ufókutató, akinél egyszer látogatást tett egy
nordikus küllemű idegen, és alaposan felborította addigi életét.
Heltai Magdolna
Hölgyeké az elsőbbség! A tévéfilmben szereplő asszonyról nem sokat tudunk,
csak azt, hogy telepatikusan állt kapcsolatban a Cigni61 és az Epsilon Eridani lakóival,
személyesen nem találkozott sohasem földönkívülivel. Adamski nevét ismerte,
állítólag meg is hívta egy kurzusra Amerikába. Most pedig álljon itt a filmben elhangzott
szöveg idézetként, a RYUFOR archívumából, Kriston Endre gyűjtése nyomán. Az
elhangzott szöveg Miskolci László www.magyarfoldonkivulikontaktok.blogspot.hu
oldalán is megtalálható.

„- Heltai Magdolna több alkalommal is azzal a hírrel lepte meg az Uránia
Csillagvizsgáló szakembereit, hogy sikerült kapcsolatot teremtenie idegen égitestek
élőlényeivel. Miképpen történt ez?
- Szóval valóban megtörtént, '962 januárban. Telepátiával fölkerestek az Eridani
Epszilon lakói és Cygni B 61 lakói. Ezek az égitestek nyolc fényévre és tizenegy
fényévre vannak a matematikai számításokkal kapcsolatosan tőlünk. Ezt az emberi
agy, aki megfelelő telepátiával rendelkezik, letudja küzdeni és tudtunk tárgyalni. És
kérik, hogy tulajdonképpen egy békés élet uralkodjon a Földön. Erre figyelmeztetnek...
- Hisz Ön a csészealjak létezésében?
- Sajnos nem láttam még csészealjat, csak könyvekben láttam lefényképezve, de
hiszek benne, hogy léteznek.
- És mit hisz?
- Szóval hiszek, hogy ezek más naprendszerbeli korongok, ahol olyan magas technika
és kultúra van, amit mi nem ismerünk.
- Mi a véleménye: van-e kialakult csoportjuk, társaságuk itt Magyarországon a
koronghívőknek?
- Kérném, a korong láz elindult több éve. Nagyon sok híve van és hisznek abban, hogy
a korongok Magyarország fölött is elvonultak. De csak azok tudnak értekezni a korong
lakóival, akik telepátiával rendelkeznek. Adamski George 1963-ban meghívott, hogy
egy tanfolyamot rendez, ahol vegyek részt. Ő neki egy szakirodalma van, ami külföldi
nyelven, szériában megjelent könyvek vannak, amik képekkel, fényképekkel igazolják,
hogy valóban a repülő korongok léteznek... és a lakókról, és Adamskiról is
fényképfelvételek vannak... több felvétel... amit a földi kamerák is észleltek.
- Ön a társaságában, barátai körében, hát ööö.. szokta ezeket az anyagokat
ismertetni?
- Én nem magyarázom nekik, mert nem lehet a földi tudomány állása szerint teljesen
lekontrollálni a magasabb tudományt. Ez már a negyedik dimenzió, a földi matematika
és tudomány a harmadik dimenzióban áll. Csak inspiráció és fantáziával lehet, úgy,
mint az írók, lerögzíteni a negyedik dimenziót.”
G. Nagy Pál
1936 március 21.-én született Garé községben, tanítóképző főiskolát végzett,
falusi néptanítóként dolgozott, szívügye volt az ökológia és a környezetvédelem, ilyen
jellegű cikkeket is írt szaklapokba. Valamint a sci-fi, a tudományos-fantasztikus
irodalom művelése volt kedvelt elfoglaltsága, írásai, novellái a PHAETON II., a Szíriusz, az Android, az Orion 13 és a Szalántai Mozaik című időszakos lapokban jelentek
meg a ’90-es évek elején. Gyermekként látott egy fényes ufót, mely pulzáló fénnyel
haladt, fénycsóvával megvilágította őt és a falusiakat, akik este a kukoricát fosztották
egy tanya udvarán. ez indította el érdeklődését az ufológia irányába. Egy kis
novellában írta le a vele történt furcsa eseményt.

G. Nagy Pál (1936-2012)
Az Isten Arca
A világ más, mint amilyennek tudjuk
Az alábbiakat Nagy Pál garéi tanár és ufó kutató írta anno 1991-ben. A legépelt
szöveg publikálatlan maradt, viszont úgy vélem, hogy itt az ideje bepótolni ezt a
hiányosságot. Két okból is felfigyeltem az írásra: egyrészt, hogy talán egy
nordikus idegen látogatta meg a férfit, másrészt, mert tanító jellegű, hogy
figyeljünk a körülöttünk nyüzsgő élet szépségeire. Persze lehet, hogy csak egy
novelláról van szó, de így is úgy is kincset ér. – Miskolci László
„Ülök az íróasztalomnál és töprengek, jegyzetelgetek. Tudományos probléma
foglalkoztat. Úgy találom, hogy elérkezett az ideje a vázlatkészítésnek, mert belül
olyan érzés kerített hatalmába, mely azt sugallta: sikerül megfognom a „fantomot”.
Munkacímnek a következő szót írtam a lap tetejére: „Nihil”. „A plazma az anyag
negyedik halmazállapota. Valóban? A plazma nem anyag, hanem szubsztancia. Egy
ilyen halmaz értelmet hordozhat. Jánossy Einstein után is ragaszkodott az éterhez. Én
az étert inkább nevezném plazmának. Ha az emberi testben ez a szubsztancia
megtalálható, akkor azonosítható a lélekkel és ez képezi a szervezet motorját. Az
anyag csak a test vezérlőrendszere, amit a plazma ural. A plazma összetartó ereje az
elektromágneses tér. Az UFO-k lehetnek kóborló plazmatestek, amik időnként
foszforeszkálnak, világítanak. A plazma kvantumokból áll, akárcsak a foton vagy a
gravitron. A két utóbbi a plazma megnyilvánulási formája.”
Amint magamba szállottan bámulok a semmibe, látván a napsütötte udvart az
orrom előtt néhány méterrel az ablakon túl, arra eszmélek, hogy egy alak húzott el a
tornácon az ajtó irányába. Egy megtermett férfi, akit figyelmem elkalandozása és
annak gyors járása miatt nem tudtam igazán szemrevételezni. Éppen csak eljutott a
tudatomig, hogy vendégem érkezik. Mivel meleg volt, a bejárati ajtót egy vékony
függöny takarta, hogy a levegő igen, de a legyek és szúnyogok ne találjanak be. A
dolgozószobám ajtaja pedig – szokás szerint – tárva-nyitva. Nem várhattam
ajtónyitogatást, de kopogtatást sem, ha már elmulasztotta megnyomni az utcán a
csengő gombját. Egyik megtermett haveromra gondoltam hirtelen, aki úgy jön-megy
nálunk, mintha otthon lenne a lakásomban, ezért felesleges csengetnie vagy kopognia.
Lassan balra fordítottam a tekintetemet az ajtónyitás felé arcomon üdvözlő mosollyal.
Igen ám, de a következő pillanatban ezek a vonások meglepetéssé rendeződtek át. A
nesztelenül érkezett alak már a belső, széles küszöbön állt, s meresztette rám
égszínkék íriszét, mint valami kígyóbűvölő. Alabástrom bőre a szőke hajzat alatt is
rikítónak tűnt. Öltözéke egy ezüstös overállból állt, melyet mellén, csuklóin és bokáin
tépőzár rögzített. Lábán citromsárga sportcipő éktelenkedett. Agyam igyekezett a
maga korlátozott sebességével néhány néma másodperc alatt kutatni az illető
mineműségét, de hiába. Iparosnak nem tudtam elképzelni, mert egyre a „Bohóc”
fogalom tolakodott a homloklebenyem mögé. Nem, mintha hittem volna, hogy valódi
bohóc áll előttem, de még ehhez a szakmához, hivatáshoz hasonlított legjobban a
külleme. Mikor ezt lerendeztem magamban, a viselkedését feszegettem. Nem
kopogott, nem köszönt. Nyilván régi ismerősöm, akit nem vagyok képes azonnal
beazonosítani, s ő élvezi ezt a helyzetet. Ezért bámul rám még mindig meredten,

mozdulatlanul. Várja, hogy agyam megvilágosodjon, s felkiáltsak örömömben.
Gondolataimban óriási sebességgel peregtek a képek, de az arc nem ugrott be.
Valahogy a mimikája se igazán éreztette velem, hogy ismerős lenne. Túl merev volt a
sápadt, szabályosan szép arc. Csak a tekintete árulta el, hogy él, egyébként akár
szobornak is nézhettem volna. Éppen megfogalmazódott bennem a kérdés: „-Kihez
van szerencsém?”, de nem volt időm feltenni. Egyet lépett felém, felkapta előlem az
asztalról a néhány soros jegyzetemet, s arca elé tartva, mint egy rövidlátó, végigfutotta
tekintetével. Olyannyira furcsállottam viselkedését, hogy belém szorult a szó, képtelen
voltam megnyikkanni. Nem volt viszont bajom a szememmel és az agyammal. Láttam,
amíg olvas, arcvonásai megkeményednek, s összevonja szemöldökét. Miután a
végére ért, egy pillanatig még farkasszemet nézett velem, majd a papírlapot
visszadobva az asztalra megszólalt. „- Badarság.” Így, ellentmondást nem tűrő
hangsúllyal. Megjegyzése indulatot váltott ki belőlem, s fejemet elöntötte a forróság.
Hogy jön ahhoz egy ilyen suhanc, aki minimum harminc évvel fiatalabb nálam, hogy
ilyen gorombán leminősítse a gondolataimat, még ha azok valóban hibásak is? Mit
képzel magáról ez a pökhendi alak? Már-már megmondtam neki a magamét, mikor
újfent megelőzött: „- Maga Isten arcát keresi, nemde?” Egyszerűen nem jutottam
szóhoz. A megjegyzéstől éppen hogy nem állt meg bennem az ütő. Mi az, hogy Isten
arcát keresem? Miféle őrültség ez? Én a tudományos igazságot kutatom, s nem Isten
arcát. Mi köze Istennek a tudományhoz? „- Nézett már tükörbe?” – folytatta
rezzenéstelen arccal. „- Gyönyörködött már harmatcseppben? Elbűvölték egyszer is a
tarka pillangók?” „- Ki maga és mit akar?” – sikerült végre kinyögnöm. „- Nem vagyok
sem több, sem kevesebb, mint egy harmatcsepp a hajnali füvön, egy tarka pillangó a
nyíló virágon vagy egy arcmás a tükörben. Isten arcát kereste, hát az vagyok.” „Kedves betolakodó, elég a mellébeszélésből!”- szóltam keményen. „- Ön úgy érkezett
ide, oly nesztelenül, mint egy nyári szellő, de úgy is viselkedik, nem okosabban. Lenne
szíves közölni végre jövetele célját?” Egy-két másodpercig ismét rám szegezte
vakítóan kék szemét, arcán sötét árny suhant át, majd így szólt: „- Teljesen felesleges.
Maga semmit sem ért. Nem akarom megsérteni, de olyan oktalan, mint a vázlatban
szereplő gondolatai. Alapvető tévedéseknek az áldozata, mint oly sokan az emberek
közül. Jegyezze meg! A világ más, mint amilyennek tudja, hiszi vagy óhajtja. Érti?
Más!” „- Ezért kutatom” – mondtam, de talán már nem is hallotta, mert mintha
légörvény keletkezett volna a küszöbön, eltűnt, s már csak az ablak előtt láttam
elsuhanni az utca irányába. Gyorsan felpattantam, kirohantam. Kinéztem az utcára,
mely abban a pillanatban éppen néptelen volt. Sem embert, sem állatot, sem járművet
nem láttam sehol. Őt sem. Álltam néhány percig, mint akit furkósbottal kólintottak fejbe,
aztán elindultam a kertbe pillangó lesre. Nem jó túlfeszíteni a húrt. Sétálgattam,
nézelődtem, gyönyörködtem a természet csodáiban, melyek mellett oly sokszor megy
el az ember anélkül, hogy lelkében felüdülést okozna a látvány gyönyöre. Én most
részesültem ebből az ajándékból, noha bármerre néztem, minduntalan ott lebegett a
képben az elbűvölően kék szempár: virágon, levélen, bogáron egyaránt, s fülembe
csengett bölcs kinyilatkoztatása: „A világ más…” Az Isten arca..fogalmazódott meg
bennem önkéntelenül, s azon kaptam magam, hogy felszabadultan mosolygok.
Leheveredtem a néhány nappal korábban lenyírt gyepre, s henteregtem,
bukfenceztem, mint valami kisgyermek. Az eszembe se jutott, hogy a szomszédok
megláthatnak. Néha feltolult bennem, hogy az egész jelenet nem volt más, mint a
fáradt idegek játéka, pszichózis, hallucináció, de ezt a pokolian sötét képtelenséget

Ufós Szűz Mária. Miklós Attila rajza
mindig elkergette a rekeszizom önkéntelen rángatózása. Hangosan kacagtam.
Felszabadultan nevettem a bensőmben megfogant boldogságtól. Igazán önfeledten
viselkedtem, s úgy ítéltem meg akkor, nincs benne semmi megbotránkoztató. Elvégre
az ember nem minden nap fedezi fel az Isten arcát. Nekem sok év után egyszer ismét
sikerült. Szerencsém volt észrevenni a csodálatos természetet. Sikerült hallanom a
tücskök ciripelését, érezni a virágok illatát, s magamba fogadni a rengeteg színt, mely
körülöttem tobzódott, hogy lelkem is színessé, illatossá és hangoktól csilingelővé
váljon. Igen, azonosultam Isten arcával. Hála az ismeretlennek, a jelenésnek. Akkor
ott szerettem és keblemre öleltem a Világot, jót és rosszat együtt. Közben erősen
éreztem, hogy a jó van túlsúlyban, amitől én is jónak, szépnek és főleg nagyon
boldognak éreztem magam. A rossz csak kontrasztnak kell, hogy felismertesse velünk
a jót. Így történt, s azt hiszem, nem álmodtam, bár az ember sohasem lehet biztos
önmagában. A valóság és az álom szívesen alkot egyveleget, s legyen ember a talpán,
aki szétválogatni képes őket. Ez egyébként sem az én feladatom. Így történt és kész.”

A kristályvirágok bolygóján
A következő történet számtalan fantasztikus és hihetetlen elemet is felvonultat,
ezért egy kissé fura első olvasatra. Ám nem csak egyszerű eltérítésről van szó, ez egy
valódi kontakt-sztori, annak minden elemével. De van benne olyan, ami inkább
pszichikai jelenség, és nem feltétlenül az idegenek számlájára írandó.
Ufók a láthatáron
Történetünk szereplője ma már nyugdíjas, de aktív éveiben gépjármű oktató
volt. A nyilvánosságot csak úgy volt hajlandó vállalni, ha csak a keresztnevét közlöm,
a lakhelyét se adjam meg. G. László ma is szülővárosában él, egy Egertől 20 km-re
lévő városban, Heves megyében. Amikor az esetei kezdődtek, még élt a felesége, és
a volt neje is. Kollégámmal, Miskolci László kutatóval nyomoztuk ki az esetet,
rögzítettük az adatokat. 1990 március utolsó hetében László és egy munkatársa a volt
Jugoszlávia egy üdülőhelyén tartózkodott, egy pénteki napon, erre tisztán emlékszik.
Fél három körül felébredt a 3. emeleti szobában, és két 150 cm körüli alak állt az ágya
mellett. Azt hitte, hogy bejöttek valami idegenek, szóvá is tette korábban a
szobatársának, hogy az ajtót be kellene zárni, mert bárki bejöhet. Bejöttek, csak nem
az ajtón. A két alak nagyfejű, és mandula alakú fekete szemű volt. Lászlót egy fehér
fényes csőszerű alagúton kilebegtették az utcára, ahol egy lencse alakú szerkezet
várakozott.

G. Lászlót Miskolci László kérdezi élményeiről.

Be kellett szállnia a szerkezetbe, ami felemelkedett vele a magasba, lehetett is érezni
a lökést, de csak egy kicsit. Pár másodperc után ki is szálltak egy űrállomáson, vagy
anyahajón, mert hangárszerű termen kellett átmenniük, ahol több hasonló lencse alakú
jármű is volt. Egy folyosón haladtak, ami kanyarodott, a teteje félig íves volt. A folyosó
oldalán volt egy kivágás szerű rész, ami végig ment a fal mellett. „Mondták, vigyázzak,
ki ne essek. Tudom, 80 kilométer magasan vagyunk.” Ez nekem furcsa, mert egy
űrhajónak zártnak kéne lennie, még ha ufó is. Kinyílt egy ajtó, ami n két nőnemű lény
lépett ki, hasonlóak azokhoz, akik kísérték. Igen meglepődtek, mikor meglátták. Ő
feltartotta a kezét és azt gondolta „földi ember nem bánt”, mire azok megnyugodtak és
tovább mentek. A két női idegen lénynek volt melle, testhez simuló overallt hordtak,
nagy fejük volt. Az állomás falai világítottak, nem voltak külön lámpák, a termek
magassága 2,5 m magas lehetett és valami füstszerű anyag gomolygott bent, ezzel
állították be a klímát, hogy László tüdeje ne száradjon ki, mert náluk szárazabb a
környezet. Több féle lénnyel találkozott, így jellemzi őket: „Én gyerekeknek hívtam
őket, olyan egy méter magasak voltak. Valamint volt egy hatalmas, 240 centi magas
alak, arca nem volt, hanem csuklyaszerű fekete ruhát viselt. A nagyfejű alakok, akik
idehoztak, ott álltak előtte, mintha jelentettek volna neki a helyzetről. Ezután ráfektettek
egy asztalszerűségre, majd egy sípoló hangot hallottam, ami nagyon idegesített.
Kértem, hogy kapcsolják ki, és fel akartam ülni, de nem tudtam. Hátulról egy olyan
valamit tettek a fejemre, mint a pápának a süvege, majd innentől kezdve nem
emlékszem semmire sem, és elvesztettem az időérzékem.”
A következő kép, amit látott, az a szoba volt, nagyon fájt a feje, és az órája is
késett egy órányit, ilyen addig sosem volt. A bal kezét sem tudta mozgatni. Erről nem
szólt senkinek, ő maga sem hitte, hogy ilyen lehet. Sokáig szkeptikus volt az ufókat
illetően. Hazaérve orvoshoz ment, az Amerikai útra, EEG és CT vizsgálatokat
végeztek rajta, a doktor megállapította, hogy László agyában egy oxigénhiányos
terület alakult ki, de nem tudtak vele mit kezdeni, és kiengedték. Nem hitt az egészben,
de úgy érezte, azok a valakik betettek a fejébe valamit, és ez nem hagyta nyugodni.
Ugyanakkor érdeklődni kezdett a természetgyógyászat, főleg a reflexológia és az
akupresszúra iránt, ilyen könyveket olvasott, tanfolyamokra kezdett járni.
A psziché titkai
1993 nyarán egy furcsa álmot látott, ő igaznak érezte, hogy ez valóban
bilokáció, de inkább testen kívüli élmény lehetett. Az Andokban találta magát, egy
indián faluban ahol pánsíp és gitár hangja ütötte meg a fülét, népzene szólt. 3000
méter magasan a hegyekben, de érezte az óceán közelségét. Tudat alatt azt gondolta,
hogy az ágy melletti rádió maradt bekapcsolva, és ekkor kizökkent. Az eset után
felkeresett léleklátókat Egerben és Miskolcon.
1994 folyamán egy idegen bolygóra jutott, mely sivatagos és száraz volt, a
napja is gyengébben világított. Ott voltak mellett a nagyfejű lények, azt gondolta, ez
talán a Mars, de azok nem szóltak, de mintha érezhetően bólintottak volna. A légkör
nem volt tiszta, sárgásnak tűnt az egész. Betették ót egy üvegszerű gömbbe és kitolták
a bolygó felszínére, ahol vihar tombolt. Nagyon félt, de sugalmazták neki, hogy ne
féljen, itt a gömbben nem lesz baja, nem fogja bántani a vihar. Ezután újból felébredt,
mintha csak egy álom lett volna, hogy az volt e, nem tudni.

Pár hónappal később egy hasonló utazás zajlott le, de más úti cél felé. „Egy
csészealjban voltam, ahol a tér körszerű volt, de nem volt sehol sem illesztés vagy
kapcsoló. Csak egy matt fehér színű valami volt ott, amire rátettem a kezem. Ekkor két
lény tőlem kicsit arrébb tartózkodott, nem figyelték, hogy mit csinálok. Ezt a valamit
balra elfordítottam, és hallani lehetett, ahogy a gép „motorja” beindul. A lényeken
látszott az ijedtség, és hallottam, ahogy azt mondják; aszteroidák!” Elmondása szerint
ekkor a Kuiper-övben voltak, amit ekkor a csillagászok még nem ismertek, mert a
Hubble űrteleszkóp csak később fedezi fel. A földönkívüliek visszahozták a Földre.
Az eset után kereste fel Egerben Seduláknét, a jósnőt, majd Miskolcon Júliát, a
látnokot. Ez utóbbi azt mondta neki, hogy a fejébe a lények olyan tudást tettek, amihez
nem lehet hozzáférni, csak fővesztés terhe mellett. Azt mondta a látnok, hogy védik
Lászlót az idegenek, aki ártani akar neki, azt halállal büntetik. Én a magam részéről
ezt túlzásnak tartom, de László szerint ez a kozmikus törvény. Nekem akkor is túl erős
és aránytalan. A volt felesége és a szomszédja halálát is ennek tudja be.

A Mars száraz és sivatagos bolygó.
1995-ben vált el, ezután még két szellem kereste fel, az egyikben az anyját ismerte
fel. De még mindig nem bízott a lényekben, mert nem mutatták meg magukat sosem.

A bázis
1995-98 között többször is elvitték magukkal az idegen lények, ekkor egy
hatalmas, több száz kilométeres, hengeres, de helyenként szélesedő, lépcsős profilú
űrállomáshoz vitték, ami a Földtől nem messze lehetett. 200-300 km átmérőjű, kb. 700
km hosszú volt, és olyan fehér fénnyel világított, mint a LED lámpa. A Föld egy kólás
kupaknyinak látszott. A következő kép az volt, hogy a Holdat 1 méteresnek látta az
ablakon át – azt mondta, ilyen nincs – és befordult a fal felé, úgy aludt tovább. Elég
furcsa, hogy a legtöbb utazás álomképszerű volt, vajon volt e ténylegesen utazás? Azt
is mondták neki, mikor kétkedett, hogy a Földön 10 ezerből 9999 nem igaz. Tovább
kételkedett, erre azt mondták, hogy az igazság náluk van, a Földön meg a jog.
A fantasztikus utazás tovább folytatódott, ekkor a Szíriusz rendszerbe vitték, de
nem tudta megnevezni, hogy melyik bolygóra. „Arra emlékszem csak, hogy leszállt a
hajó egy bolygóra. Légköre nemigen lehetett, mert teljesen sötét volt, és lehetett látni
a csillagokat. Érdekes nővények és virágok voltak körülöttem, mintha gyémántból,
vagy hegyikristályból lettek volna. Egyet letéptem, de mondták, hogy nem lett volna
szabad. Hátra akartam nézni, hogy kik is vannak velem, de nem engedték. A bolygón
nagyon jó érzés fogott el, meleg szeretet, és ekkor oldalra néztem. Egy hatalmas
napszerűséget láttam, ami közelebb volt, mint a mi Napunk a Földhöz. Messzebb ismét
egy napot láttam, de az kisebb volt. Megkérdezték, hogy szeretnék e maradni, de nem
térhetek haza soha többé, így végül az akkori magánéletem miatt a Földet
választottam.” A bolygónak nemigen volt légköre – ezt mondja László, de hogyan
lélegzett mégis, kérdeztem. Egy testhez simuló űrruháról beszélt, de sisakra nem
tudott visszaemlékezni. Még ez a beszélgetés zajlott le közte és lények között:
- Hol vagyok?
- A Szíriuszon.
- De ide nem lehet eljönni.
- Nektek, földieknek.
- De a fénynél semmi nem megy gyorsabban!
- Még nem tudtok róla.
Újra visszakerült a Földre, az utat álomban tette meg, az ágyába tették le, még látta is
a csuklyás óriást. Máskor is vitték egy olyan űrhajóra, aminek a méretei egy kézilabda
pályáéval vetekedtek, egy cső volt a közepén. Itt egy fura robotszerű lényt is látott,
mely kúp alakú volt, két szemmel, még pislogott is. Azt mondták neki, ezt kell neki majd
vezetni, de ő szabadkozott, hogy nem tudja. De tudni fogja, mondták. Máskor egy kis
ufót akartak adni neki, de nem fogadta el, mert ha a földi hatóságok kezébe kerül,
akkor baj is lehet belőle. Megint elment Júliához, azt mondta, hogy az idegenek
hamarosan színesben fognak mutatkozni. Meg hogy olyan tudás van a fejében, amit
földi ember nem tudhat. Ez elég paradox. 1997-ben egy gyufásdoboz méretű tárgyat
adtak neki, amit be kellett tennie a Lada Samara motorházába. A gázra lépve a kocsi
leelőzött még egy Mercedest is. Azt mondták neki, ez a jövő energiaforrása. Mindez a
Fiumei úton történt, a temető mellett, március 26-27.-én éjjel. Soha nem járt ott előtte,
mégis emlékezett, ezt mondta. Furcsa, hogy a motort nem is kellett átalakítani, csupán
a dobozt elég volt a közelébe tenni.

A látomásként megjelenő Jézus. Miklós Attila képe.

Konklúzió
2000 után már nem voltak fizikai találkozások, mert Lászlót a földönkívüliek mindenáron rá akarták venni, hogy vállaljon gyógyító missziót, de ő megtagadta, nem akarta
a gépjárműoktatói állását otthagyni, de párszor kipróbálta képességeit sokak
ámulatára. Egy furcsa álmot is látott egy ázsiai tájról, melyen egy orosz stílusú dácsa
állt. Mögötte 100-150 méternyire fák, valószínűleg nyírfa. A házból Vlagyimir Putyin
orosz elnök lépett ki. Nem sokkal rá Orbán Viktor kiment Moszkvába tárgyalni. Az
utolsó pedig 2003-ban történt, mikor László Mezőkövesden kúrálta magát a Zsóri
fürdőn. Úgy mesélte, hogy a víz alatt állva megnyílt a harmadik szemes látása, Egy
aranyszőke hajú, kék szemű nőt látott átúszni a levegőben, fehér garbó volt rajta. Majd
egy magas, vállas, hosszú barna hajú, barna szemű, bajszot és szakállt viselő férfi
képe jelent meg, aki vörös palástot, fehér nadrágot és inget viselt. A látomásban ő
Mária Magdolnát és Jézust vélte felfedezni, ebből ő arra következtetett, hogy az őt
látogató földönkívüliek mégiscsak isteni küldöttek voltak, tehát feleslegesen bizalmatlankodott. Aztán még egyszer elvitték az Orionhoz egy kis űrsétára, állítólag ő akart
oda menni, amit nem tudott sehogyan sem felfogni. Az Orion csillagképet más szögből
látta, de fel lehetett a három övcsillagot ismerni. Az űrruha testhez simult, a sisak
felvette a fej formáját, a cipő tapadt az űrhajó falához. És a történet nagyjából itt véget
is ért, több találkozás azóta nem volt. László belépett az egri Univerzum Klubba is,
rengeteg masszázs és jóga tanfolyamra járt, egy már azóta megszűnt lapban is
publikálta élményeit. A magyar őstörténetet is tanulmányozta egy kicsit.
Úgy látszik, hogy sok élmény nem annyira fizikai kapcsolatból származik,
inkább asztrálkivetülés révén jöhetett létre. Az első néhány alkalommal még fizikai
úton vitték el, ezután sokszor nem is emlékszik arra, hogyan került az űrhajóra, mindig
csak ott ébredt fel. Mondhatják, hogy alvási paralízis. Akár… Az első esetben a CT
oxigénhiányos agyi területet állapított meg, ilyen esetben is keletkezhetnek intenzív
álomképek. De ha az idegenek valamit mókolnak az illető koponyájával, akkor is
tudnak ilyet létrehozni. László meg van győződre arról, hogy implantátumot helyeztek
el benne. Szerinte a hüvelykujjának körmén egy kis sötét csík jelenik meg, ha a
szerkezet aktív. Először azt hitte, hogy csak beütötte, de az nem ilyen módon
sötétedik. Az is érdekes, hogy emlékeit soha nem is törölték ki, csak kissé
lekorlátozták, így nem mindent láthatott. Abból adódott kezdeti bizalmatlansága, hogy
a lények eleinte nem engedték látni magukat. A kis szürke-szerűeket igen, de a csuhás
volt a legtitokzatosabb mind között. És ha valóban Jézus és kollégái állnak a háttérben,
minek ez az egész felhajtás a titkolózással? És a kemény „kozmikus törvény” sem áll
valahogy összhangban a szeretet törvényével. Újabb kérdések, amire egyáltalán van
e válasz?

Ufós székely
Az egyik legérdekesebb magyar ufó-kontakt az erdélyi születésű Izsáky László
Géza, aki a spanyol eseten felbuzdulva maga is lecsalta a földönkívülieket. Történt ez
1974 június 3.-án, kora hajnalban, a Máramaros melletti Bucsecs hegység Kakastaréj
nevű magaslatán.
Korongok nyomában
Hősünk, Izsáky László 1942-es születésű, örmény családból való. Mivel
szegények voltak, csak négy elemit végezhetett, utána dolgoznia kellett, hogy
meglegyen a betevő falat a családnak. Mikor volt lehetősége, akkor egy néhány évet
egy tengerészeti iskolába is járt, de otthagyta, és egy bútorgyárban dolgozott 1974-ig,
az esetig. Lászlót már korábban is érdekelte a földönkívüli élet, gyűjtött minden
újságot, apró hírmorzsát, bármit, ami a témához kapcsolódik. De Ceausescu
Romániájában nagyon meg voltak szűrve az információk, míg más kommunista
országokban azért sok mindenhez hozzá lehetett jutni némi nyomozás árán.

Izsáky László Géza

Egy 1989-90 táján adott interjúban így meséli el a történetét: „1973. október 11-én
spanyol földre, San José de Valderas közelében szállt le az a korong alakú űrhajó,
amely választ hozott az üzenetre. Amikor az űrhajó talajt ért, az űrhajósok kidobták a
küldeményt, majd, mint, akik jól végezték dolgukat, továbbálltak. A küldemény
nikkelből készült kapszula volt, benne egy aranylemezre vésett üzenettel. Akkoriban
az ügy nagy port vert fel úgy a közvéleményben, mint az asztronómia, de főként az
ufológusok körében. Belföldi és külföldi lapok napokon át csak ezzel az üggyel
foglalkoztak. Tudóskörökben az üzenet megfejtésén dolgoztak, de eredménytelenül.
Így aztán hónapokon át pályázati hirdetések jelentek meg külföldi szaklapokban,
amelyre bárki benevezhetett, aki csak megfejti az üzenet értelmét. Mint amatőr, 1958
óta foglalkozom komolyan ufológiával, földönkívüli élet kutatással, vagyis paleoasztronautikával. Így aztán nagyon érdekelt az üzenet értelme, elhatároztam, hogy
megfejtem, lefordítom a földi társadalom nyelvére. 1974 áprilisára meg is fejtettem.
Szerintem ez volt a világ legnehezebb logikai rejtvénye.” Adva volt tehát a
spanyolországi ummita-ügy, amikor is emberi kinézetű, azaz humanoid lények
kerestek fel embereket, hogy leadjanak nekik egy, az emberiségnek szánt üzenetet.
Egyesek Moszkva kezét látják a dologban, mert az ummita társadalom a kommunista
rendszerre hasonlít. Az általánosan csak lehívójelként használt szimbólum nagyon
hasonlít a cirill ábécé ZS betűjéhez. Ez látszott az ummita hajó alján, és egy ki földre
ledobott kapszula is ezt a jelet tartalmazta egy kis összetekert fémlapkán.

Egy Izsáky által alapított ufó klub emblémája. Figyeljük meg jól!
Izsáky és csapata, magyarok, románok és ukránok, szorgosan dolgoztak egy
kapcsolatfelvétel megvalósításán. Létrehoztak egy szervezetet, melynek Földönkívüli
Életkutató Társaság lett a neve. A fenti ábrán a FÉT jelvényét látjuk, benne a jól ismert
„orosz ZS”-vel, ami mint lehívó jelként ismert. De nem ez az igazi jel, mert ez csak
hasonlít rá! Az inkább egy tévé antennára emlékeztet, mintha a cirill zs szárára
merőlegesen húznánk két rövidebb vonalat, a középső két oldalára. Az általánosan
használt jel a kozmikus kapcsolat, és a felsőbbrendű galaktikus társadalom
szimbóluma. Szóval, belekezdtek az előkészítésbe, kinézték a helyet, Nagybánya és
környéke tűnt kedvezőnek, mert az 1973-74-es években több ufó észlelés is történt a
vidéken. A Kakastaréjt jelölték meg, ki is helyezték a jelet, és vártak türelmesen.

Egy kézzel írt, stencilezett lapot is terjesztett Izsáky, főleg csak Erdélyben.
Nem is lett volna semmi gond, csak a Securitate is megjelent, és nem is kevés emberrel. Mindig volt besúgó az ilyen-olyan körökben, erre az állam figyelt. Csak az NDKban volt több ügynök, ott 50 emberre jutott egy.

A kapcsolat
Az ominózus hajnalon megtörtént a csoda, leszállt a csészealj, is kiszálltak
utasai. Kb. 160-170 cm magas, szőkésbarna hajú, csillogó pilótaruhás emberi lények
voltak, a jelenlévőkkel telepatikusan kommunikáltak. Egy fényes dobozt, nikkel kockát
adtak át Izsákynak. Mikor az átvétel történt, akkor rontottak elő a szekusok a fák közül,
lőni kezdtek. Az idegenek, valamit csináltak, egy sugarat, valamilyen ismeretlen
erőteret bocsátottak ki, mire a rendőrök lebénultak, a géppisztolyok nem működtek.
Volt néhány sebesült, akit mégis eltaláltak, volt, akit a szíriusziak sugara talált el
véletlenül, ennek a tarkóján egy kis lyuk lett, bele is halt pár hónapon belül a dózisba.
A földönkívüliek intettek az emberek felé, hogy fussanak, mire ők visszaszálltak az
űrhajóba, és elmentek. Egy fél órányi zsibbadtság után a katonák is magukhoz tértek,
de még a bénulás előtti módon cselekedtek, lőttek tovább, mikor már senki sem volt
ott! Számukra megállt az idő. A szemtanúk kereket oldottak, a dobozt elrejtették biztos
helyre, de a Securitate nyomozott, és Izsákyt és társait előállították, kínvallatásnak
vetették alá őket. „A Szekuritáte mindenáron, minden eszközzel követelte az említett
dobozt. Tamás Gábor a dobozzal elmenekült egy közeli Aknasugatag nevű magyar
faluba, egy magányos idős rokonnál elrejtette a dobozt és másnap jelentkezett a
máramarosszigeti lakásán. A doboz hollétét titokban tartottuk. Volt köztünk egy Molnár
Zoltán nevű amatőr fényképész, aki több felvételt készített az interplanetáris
kapcsolatról. Titokban Molnár lakására került a doboz. Erről én, Tamás meg Molnár
tudott. A kockaalakú 24x24 cm-es nikkeldoboz konzervdobozhoz volt hasonló.
Konzervnyitóval a varrat mellett fölnyitottuk. A dobozban egymás mellett két sorban
rekeszek voltak, a rekeszekben levelezőlap nagyságú aranylemezek 11x15 cm
nagyságú és 1 mm vastagságú aranylemezek voltak. A 84 aranylemez összsúlya 9
kg. Egy lemez több, mint 10 dkg. Mindenképpen nagyon körültekintően, titkosan kellett
bánnunk a dokumentációval. A szekusok gyakran ránk csaptak és a lakásokban
mindent szétdúltak. Borzalmas időket éltünk át éveken át. A telepről valaki értesítette
a szekusokat arról a találkozóról. Mindenesetre Ceausescu is tudott a dologról. 1974
októberében látogatást tett néhány hazai megyében, így Máramaros-megyében is.
Mindig helikopteren közlekedett. Amikor elhagyta Máramarosszigetet és Nagybánya
felé vette az útját, útközben leszállt arra a helyre, ahol június 7-én az UFO leszállt.
Elrendelte, hogy ezen a helyen létesítsenek faiskolát. Ugyanis a tetthelyen gyors
fejlődésnek indult a növényzet. 5-6 kilós gombák nőttek, a szeder és az eper
diónagyságú volt. Bizonyára annak az anyagnak a hatására, amit az űrvendégek
elhintettek. Az anyag csakis sejtserkentő, növesztő anyag lehetett.”
Izsákyt, Tamás Gábort és Molnár Zoltánt lefogták, és a máramarosszigeti
bolondokházába vitték, ahol kábították és verték őket, míg 4 őrültnek álcázott bukaresti
ügynök figyelte őket. Tamás és Molnár a „kezelésbe” belehaltak, Izsákynak
szerencséje volt, bár a doboz tartalma végül a hatóság kezébe került. De a lemezekről,
a 84 darabról sikerült fénykép és rajz másolatokat készíteni, amit indigóval lemásoltak
és több helyen elrejtettek. Az eredeti lemezeket beolvasztották, mert a románok nem
mentek vele semmire, nem tudták megfejteni, pedig az etruszk abc nagy segítséget
jelentett volna, amúgy magyarul van írva, de szinzu jelekkel. Blavatskyné is említi ezt
az írást. „A hagyomány azt mondja, hogy szenzar nyelven íródott, a titkos papi nyelven,
Isteni Lények diktálták a Fény Fiainak Közép-Ázsiában, az 5. faj kezdetének
kezdetén.”

Közép-Ázsia a régi Babilon területe, és a hun szteppék, a Fény Fiai a mágusok voltak.
Az Isteni Lények pedig a Szíriusz A harmadik, Amma nevű bolygójáról érkezett
emberek voltak. A szinzu írásra leginkább az etruszk abc hasonlít, mert a hun
rovásírás már egy átformált készlet, Agaba főtáltos Kr. e. 4040 táján ez alapján új
karaktereket alkotott, és azt vezették be a hun birodalomban.
Tel-múlt az idő, Romániában is jött a változás, a forradalom, és már nem foglalkoztak Izsáky ügyével, szinte el is felejtették őt. Minden dokumentum egy kofferbe
került, és az ágy alatt lapult egészen a 2000-es évekig. Ekkor jelent meg Máramarosszigeten dr. Kisteleky Géza, és elkérte az anyagokat tanulmányozásra. Alaposan átnézte, és egy könyvet szerkesztett belőlük (Az aranylemezek üzenete). Az
anyagot már előtte Izsáky is rendezgette, a szöveget megfejtette, a képekről színes
ábrákat készített. Arra is rájött, hogy csak egymás mellé helyezve van értelmük, mind
a 84 kell hozzá, hogy teljes legyen a kép. „Mindenesetre a diktátor megsemmisített
egy bizonyítékot, asztronómiai dokumentumot, egy pótolhatatlan földönkívüli üzenetet,
amelyben a többek között ez volt: " A kozmoszban magányos csillag nem létezik.
Minden csillagnak vannak bolygókísérő, az idősebbeknek lakott bolygói. Például az
Epszilon Eridaninak 27 bolygókísérője van, ebből 7 lakott bolygó. Itt 4 Jupiternagyságú óriásbolygó ékesíti a bolygórendszert. A Proxima Centauri körül 24 bolygó
kering, amelyből 4 lakott. A Szíriusznak 13 bolygója van. A lakott bolygók száma 2...
A kozmoszban 8 társadalmi rend van. A miénk az alulról a második. A társadalom
neve: homo hibridanus... Naprendszerünkben már 360 millió évvel ezelőtt éltek
civilizált emberi közösségek..." Választ kaptunk arra a magyarázatra: mi okból
pusztultak ki hirtelen a dinoszauruszok, hogyan keletkezett a Naprendszer, az élet stb.
Egyébként az üzenet hozó UFO a Szíriusz-bolygórendszerből jött. De ugyanakkor az
ottlévő társadalomnak megfigyelő támaszpontja van a Mars Phobos nevű holdján,
vagyis a belsejében, valamint a Titánon.”
A mappa eljutott még Székesfehérvárra, ahol Kapoun János médium működtette a helyi Ufókört. Az egyik tag, Grell Bence kezdett vele foglalkozni, és még mások
is. Kozsdi Tamással együtt szkennelték be a képeket, írásokat, köztük Izsáky
regényét, az A teremtés hat napját. Eőry Szabó Ferenc és Eőri Szabó Ferenc
(rokonok) adták ki a Más lakott világok és az A Teremtés hat napja című írásokat, ezek
érhetők ma el a témáról, és még cikkek, blogok vannak még.
Most pedig a szakvélemény. Egy híres erdélyi, az 1989 előtt Temesváron élő
és egy lapnál szerkesztőként dolgozó Mandics György is vizsgálta az ügyet, és felvette
a kapcsolatot Izsákyval. Izsáky a kérdésekre kitérő válaszokat adott, ködösített.
Ellentmondó adatokat közölt, gyanús, hogy körülötte mindenkit kivégez a Szeku, csak
ő marad életben és a könyvének kéziratával kilincsel a román kiadóknál. A forradalom
után Pestre jön, pénzt gyűjtöget lapkiadásra, panaszkodik, hogy mellőzik, pedig több
írása is megjelenik a lapokban (Ufó magazin, Színes Ufó, Harmadik szem, stb). Valami
nem kerek. Az egész úgy néz ki, hogy Izsáky a spanyol ummita esetet kopírozta, egy
fantasztikus sztorival állt elő, bár némi szellemi kutakodás annyi igazat ad, hogy az
állítólagos táblák jelei lehetnek igaziak is, nem szól ellenük semmi. Egy-két más
kontakt meg is erősíti, de lehet, hogy csak a dominó dőlt tovább. Keviczky Kálmán, a
híres ufológus is foglalkozott a témával, véleményét egy levélben ki is fejti.

Forrás: www,paranormal.eu
Ez mindent elmond.

A tudás kapujában
A magyar ufókutatásnak van már jövője, hiszen színre léptek a fiatal kutatók,
úgy, mint Miskolci László, Balogh Anita, Takács Szabina, Király Tamás, Hajósi Péter
és jómagam (Miklós Attila), de még itt vannak velünk az öreg motorosok (inkább
stílszerűbb lenne a csillaghajósok kifejezés), mint Kalmár János, Éles István, Csefkó
Pál, Viszkok András, Knoll Gyula és a többiek. Az eddigi meglévő fórumok (UFO
Magazin, évi két konferencia) mellett újabb lehetőségek merülnek fel, Csak csinálni
kéne már. Próbáltam én is szervezni egy ufós klubot, de nem igazán ment. mert pár
hónap után zátonyra futott. A társaság egyes tagjainak időbeosztása nem illeszkedett
az enyémhez, meg valahol egyeseknél kedv sem volt ahhoz, hogy legalább havi egy
alkalommal összeüljünk megbeszélni a „hogyan tovább”-ot.
Varietas delectat, a változatosság gyönyörködtet. De most az a fontos, hogy
ne csak öncélú hobbitevékenység maradjon, hanem a kutatási eredmények jelenjenek
is meg legalább nyomtatásban, de a cél egy nyüzsgő klubélet beindítása, mai egy
helyre gyűjti a sok hasonszőrű alakot, akiket érdekel a kozmikus világ valódi
megismerése, ami több annál, mint amit a mi három dimenziós világunkban jelenlegi
tudásunkkal, műszereinkkel érzékelni tudunk. Az igazság odaát van, de ezt a falat, a
Májá-fátylat el kell oszlatni ahhoz, hogy mindez napvilágra kerüljön, hogy ne lehessen
többé a szőnyeg alá söpörni. Most van itt az idő egy átfogó paradigmaváltásra az ufós
területen is, mert a hagyományos módszerek már nem elegendőek. Az ezoterikát, az
ufológiát, a reinkarnáció legújabb elméletét össze kell kapcsolni, az ember történelmét
kozmikus távlatokban kell szemlélni, mert nem mi vagyunk a teremtés csúcsai, ahogy
a szent könyvek próbálják magyarázni, csupán a teremtett világ apró darabkái,
körülöttünk még nagyon sokan nyüzsögnek. Az apokrif iratok, a védák, mítoszok
nagyon sok meglepő dolgot tartalmaznak, amelyek fenekestől fogják felforgatni a
jelenlegi világrendet (ha ezt lehet egyáltalán rendnek nevezni), ezért nem akarják a
„nagyok”, hogy az emberek szeme kinyíljon, mert az rabszolgalázadást eredményez,
ma pedig a Szép Új Világ nem kér a Spartacusok és Dózsa Györgyök légiójából.
Sokkal jobb egy kis iszlám terror, és mehet tovább az ópiumtermelés, az illegális
műkincs kereskedelem, az emberiség becsipezése, és ezáltal biorobottá alakítása, aki
nem gondolkodik, csak dolgozik és fogyaszt, és a végén már semmije sincs.
„A harmadik világháborút nem tudom, mivel fogják megvívni, de a negyediket
botokkal és kövekkel.” Így szól Einstein híres mondása. A Biblia szerint a végső idők
jönnek, a káosz, az armageddon, az infernó. Könnyen válhat olyanná a világ, mint
amilyennek a Mad Max, vagy az Éhezők viadala mutatja be. Csak rajtunk múlik, hogy
hagyjuk-e ilyenné válni. Az idők jelei már itt vannak, benne vagyunk a Vízöntő korban.
Egy űrkísérlet bebizonyította, hogy a Hold üreges, mert az Apollo11 űrhajósai
szeizmográfokat tettek a felszínére, majd egy rakétadarabot jól a felszínhez vágtak.
Az egész napokig kongott, akkora amplitúdójú jelek szaladtak, hogy majd kiverték az
oszcilloszkóp képernyőjét. Egyesek tudni vélik, hogy a Hold mesterséges eredetű,
talán egy űrhajó, de inkább bázis. Kisfaludy György a gravitációs távcsövével belenézett, és szerinte víz van a belsejében. Ezzel fogják az embert kiönteni a Földről, úgy,
mint Noé korában már tették.

1. A felemelkedett mesterek világa
A földönkívüliek mellett léteznek a felemelkedett mesterek, akik olyan emberek,
vagy más lények voltak, akik az adott társadalomban élve a tanulás, a bölcsesség és
a hit útján járva elértek egy tökéletes állapotot, amely végén megvilágosodtak. A
szellemi átlényegülés kapuján átlépve fizikai testüket hátrahagyva léptek be egy olyan
világba, amit nem az anyag határoz meg. Ez egyfajta dimenzióváltás, mert tudatuk
által a rezgésszintjük is emelkedett, így képesek voltak kilépni a szűkre szabott emberi
három dimenziós „valóságból” és bemenni abba a zónába, ahová csak a mondabeli
„istenek” tartoznak. Erről tanúskodik Buddha, Jézus, vagy mondjuk Szent Teréz
példája, akik egyfajta átlényegülésen, vagy feltámadáson mentek keresztül. Sokat
írtak már róla az ezoterikusok, a Védák, a Kabbala, vagy az Arvisúra, hogy van egy
olyan régió, ahová a földi ember tudata nem hatolhat, de ott is van „élet”, de nem testi,
hanem szellemi síkon. Ebben a világban mozognak a megvilágosodott tanítók, akik
segítik az emberek (és más lények) életét a fizikai világokban. Mi csak emberi
szempontból ismerjük ezeket a szellemi vezetőket, ezért az emberként élt, majd a
„mennyekbe felvétetett” mestereket fogjuk tanulmányozni.

Szép kis iskolai tabló lehetne ez a „mesterképző egyetem” folyosóján.
A felemelkedett mesterek egész életükben példát mutattak az adott közösségben, melyben éltek, dolgoztak és átadták tanításaikat. Ugyanazt az utat járták, mint
sok ember, de eljutottak egy felsőfokra, de nem választották a Nirvánát, hanem tanító
szellemekként felügyelik az adott közösség életét. Csillagközi pályára állították
magukat, az adott bolygóvilágokhoz közel, magasabb dimenziójú világokban laknak,
onnan fejtik ki tevékenységüket. Már életükben a tudomány, a művészet és a
gazdaság területén alkottak kimagasló dolgokat. ezért többnyire a mentális síkon

tevékenykednek, szervezetet alkotnak, amit Spirituális Hierarchiának neveznek. De
szokás őket a Hét Sugár Urainak is nevezni. Az ezoterikus tanok beszélnek hét
sugárról, de több is van. Szanszkrit nyelven a Chohan jelenti a szellemi
megvilágosodás sugarait, ezeket színnel is jelölik.
1. sugár – megvilágosodás, kék
2. sugár – bölcsesség, béke, sárga
3. sugár – isteni szeretet, türelem, alázat, imádat, kreativitás, rubin
4. sugár – tisztaság, öröm, fehér
5. sugár - gyógyítás, igazság, zöld
6. sugár – odaadás, elfogadás, vörös
7. sugár – könyörület, irgalom, ibolya
Vannak még kiegészítő sugarak, vagy chohan-ok, ezek a hét sugár kombinációi.
8. sugár – tisztítás
9. sugár – tanítás, gyógyítás, nevelés
10. sugár – az első három összege, a női/férfi energiák egyensúlya, ezüst
11. sugár – híd a következő szinthez, narancs-rózsaszín
12. sugár – minden benne van, tükrözi a formát, arany
Minden sugár más minőséget képvisel, de mindezt a legmagasabb szinteken. Minden
sugárnak megvan a maga ura vagy úrnője. Ezen urak és hölgyek felelnek azért, hogy
a rájuk bízott energiák a lehető legjobban hasznosuljanak, nem lehet sem lazsálni,
sem hibázni. És ott lapul még az Ördög is, aki viszont nem rest, ha csábítani kell,
nyilván itt is próbálkozik a kísértésekkel. Ha valamelyik mester letérne az útjáról, azzal
nyilván negatív karmikus következményeket vonna a maga fejére, ezért mesternek
lenni nagyon rizikós és felelősségteljes munka. A médiumok és ufó-kontakták a velük
való találkozást úgy írják le, hogy kellemes érzés önti el az ember lelkét, a test
belebizsereg, és gyakran valamilyen mérvű kedélyjavulás és egészségjavulás is
érezhető, fiziológiailag mérhető. A jelentkező mesterek jóságosak, szeretettel
beszélnek az emberekhez. Helytelenítik a háborút, az atomfegyvert, a környezetszennyezést és az egész globalizációt. Bár a túlnépesedés kezelésére még ők sem
adtak választ, vagy megoldást.
A meditációk során szokták őket is megidézni, sőt gyakran kérnek tanácsot,
vagy fordulnak hozzájuk valamilyen konkrét kéréssel az emberek. Lehet hozzájuk is
imádkozni, hiszen ők is Isten és az Istennő meghosszabbított kezei, fülei, stb. Önálló
döntési pozíciójuk van, de bármit nem tehetnek, mert állítólag nekik is vannak főnökeik.
Ha vállalati struktúrában gondolkodunk, akkor ők a középvezetők, az osztályvezetők,
ellenőrök, adminisztrátorok, de van irányítási lehetőségük egy-egy részlegen belül,
ami mondjuk, egy naprendszer lehet. Az arkangyalok, szeráfok, kerubok alkotják az
igazgatótanácsot, a vezérigazgató maga a Teremtő.

1. sugár: vezetője El Moyra, itt található Miriam úrnő, Mihály arkangyal
2. sugár: Melkizedek, Lanto, Kuthumi, Jophiel, Konfu Ce, Minerva úrnő
3. sugár: Velencei Pál, Mária Magdolna, Rowena úrnő, Chamuel arkangyal
4. sugár: Serapis Bey, Gábriel arkangyal, Astrea mester, Klára úrnő
5. sugár: Djawal Kuhl, Hilarion, Pallas Athene, Szűz Mária
6. sugár: Nada úrnő, Buddha, Maitreya, Uriel arkangyal
7. sugár: Quan Yin, Rákóczi mester, Mercedes úrnő, Portia úrnő, Diana úrnő
A listán több név ismerős lehet a Bibliából vagy a görög mitológiából. Ez nem véletlen.
A régi emberek hitvilága is kapcsolódott az univerzális elvekhez, azok a régi „istenek”
tulajdonképpen mesterek voltak, de mivel olyan technikát és spirituális erőt mutattak
fel, amire a kor embere nem tudott magyarázatot adni, ezért tűntek isteneknek.
Mellettük ott vannak még az egyes csillagnemzetségek képviselői, ezek a
csillaglények egy-egy állati elem megtestesítői, pl. sárkány, kígyó, delfin, pegazus,
pók, szárnyas oroszlán, medve, macska vagy madár. Ezek is mind külön feladattal
bírnak, mindnek megvan a maga szakterülete.

Apollón a Nap szeránja, ő felel a Naprendszer rendjéért. Miklós Attila rajza.

Most közre adom néhány mester rövid életrajzát.
Shri Babaji mester
Egy híres indiai jógi és avatár volt, aki nem ismerte a halált. Úgy emelkedett fel.
hogy a testét is magával vitte. Többnyire a spirituális síkon jelenik meg azoknak, akik
őt hívják. Az ő küldetése az volt, hogy az embereket közelebb vigye Istenhez, hogy
kövessék a Teremtő akaratát. Ehhez találta ki a jóga módszerét, melyet átadott
tanítványának, Yoganandának, hogy vigye zt el az emberiségnek. A Kriya Yoga 18
pozíciót tartalmaz, segít az elme által uralni a testet, kontrolálni a vágyakat. Légző
gyakorlatokból áll, melyek tisztítják a tüdő mellett a tudatot is, közelebb visznek
Istenhez.

Babaji mester, a jóga meghonosítója
Siddhartha Goutama, más néven Buddha (Buda)
A neve megvilágosodottat jelent, Kr. e. 500-ban született, mint herceg, mindene
megvolt, de mégsem volt boldog, addigi életét hátrahagyva aszkéta életet élve meditált
naphosszat egy fügefa alatt. Az indiaiak a fügefát ezért szentnek tartják, nevezik a
Tudás Fájának is, talán innen került át a bibliai Teremtés Könyvébe a motívum.
Buddha egyéni úton érte el a megvilágosodást, ahogy lélegzett ki-be, úgy szabadult
meg a vágyaktól, az anyaghoz való kötődéstől, a félelemtől. Visszaemlékezett előző
életeire. Úgy állt fel a fa alól, hogy más ember lett. Ekkor tanítani kezdett, gyűltek köré
az emberek, hogy lássák a példáját. Legfőbb tanítása a mérsékletesség, az „arany
középút” megtalálása, és a szeretet, elfogadás. Amikor hozzá imádkozunk, inkább
érezzük, mint halljuk. A belső béke, az egyensúly, a spirituális fejlődés, öröm,
növekedés és a megértés, amiben segíthet. A buddhizmusnak több ága van, Indiában,

Kínában, Japánban, Koreában a legelterjedtebb. A hinduizmus politeista istenképével
szemben a buddhizmus egyetlen spirituális létező képébe sűríti bele a szellemi világ
alakjait, de nem lehet rá azt mondani, hogy monoteista lenne.

Quan Yin úrnő
Egy bölcs kínai asszony volt, aki elsősorban a lunáris női energiákat szabadította fel, a harmónia elősegítése érdekében. A fizikai és a mentális világot is a
szimmetria határozza meg, így szoláris férfi párja a lunáris nő. Ez a Yang és a Yin
minőségnek felel meg. Fontos, hogy a kettő egyensúlyban legyen, mert csak így
tartható fenn a világ egyensúlya. Minden diszharmónia súlyos bajokhoz vezet, főleg
ha elcsúszik valamelyik irányba a dolog. Quan Yin a Teremtő Istennő földi képviselője
volt, egy férfiak uralta világban próbálta az egyenlőséget fenntartani. Tanítása szerint
létezik egy Istennő Rács, egy különleges kristályrács, mely a Szíriusz csillagain
keresztül kapcsolódik az ötödik dimenziós világokhoz. Ezen a csillagkapun áramlanak
be a teremtő női energiák, hogy kiegyensúlyozzák a felborult maszkulin világot,
melyben nagy a káosz jelenleg. Az Isteni Női Lényeg és az Isteni Férfi Lényeg ki kell,
hogy egészítse egymást, ez a tartós béke alapja. Lásd még Emberek
Csillagnemzetsége, Áhann és Iota története.

Quan Yin a legfőbb kínai bölcsek egyike volt.

Afra mester
Afra nevéből származik Afrika kontinensének a neve, ő volt a fekete földrész
első nagy tanítója. Ő a fekete népek patrónusa is egyben a Kozmikus Tanácsban és
a Spirituális Hierarchiában. A legenda szerint Afrika valamikor Lemúria része volt, ez
volt a valódi aranykor. Béke, szabadság, szeretet uralta ezt a világot, gazdagság és
egészség, a művészetek és a tudományok virágkora volt ez. Óriási technikai fejlettség,
mágneses vasutak, intergalaktikus űrhajók, önellátó metropoliszok, számítógépek
voltak ekkor, de ezek mind elvesztek, mikor háborúk törtek ki. Ezek a történelem előtti,
legendás időkben voltak, hírük csak a szájhagyományban létezik. Mikor Lemúria
elsüllyedt, ekkor jött elő Afra, és kezdte a megmaradt népek közül az övéit, a négereket
tanítani, vezetni. Legfőbb tanítása az emberiség egységének a megteremtése.
„Testvérek vagyunk, mert egyazon atyától származunk.” Szerinte az alázat és a
szerénység vezet el a testvériség megteremtéséhez. Ehhez fel kell adni az egoizmust.

A feketék nagy tanítója.
Serapis Bey
Nagy egyiptomi mágus-pap volt, a negyedik sugár vezérének is nevezik.
Hatalmas tudással rendelkezett a világról és a világegyetemről, ezért több fáraó is
tisztelte a tudása miatt. legfőbb hitelve az, hogy az értelem fénye képes a sötétséget
eloszlatni, a tudás fontos, hogy megértsük a folyamatokat. Fényt vetít a dolgok
lényegére, eloszlatja a homályt. vezeti a lelkeket az intuíció, a megérzések, az „aha
élmények” által. Serapis eredetileg a luxori templom főpapja volt, ott őrizte a Fehár
Lángot. Azt is mondják még, hogy a Vénuszról jött űrhajón. IV. Echnaton és
Amenophis fáraó is az ő reinkarnációi voltak. Tartotta a kapcsolatot Oziriszel és Ízisz
úrnővel, valamint közvetítette Toth tanításait.

Pallas Athéné úrnő
A görög mitológiában ő volt a tudás és a bölcsesség istennője, aki egy isteni
szikraként egyenesen Zeusz főisten fejéből pattant ki, így született. Feltételezhető,
hogy a „görög istenek” valamely fejlett földönkívüli társadalom küldöttei voltak, akiknek
az volt a küldetésük, hogy a Földön, a Balkán félszigeten élő népeket tanítsák meg a
kultúra egyes lépcsőfokaira, szervezzék a törzseket nemzetállamba. Knoll Gyula is
említi a dór ufonautákat, akik emberi alakú idegenek voltak, talán ők lehettek a görög
kultúra és társadalom alapítói, sőt Erich von Däniken is beszél az Olimposz hegyén
élő, az emberektől távolságot tartó űrhajósokról, akik istenekként tűnnek fel. Ők a
legantropomorfabb társaság az egész ókori teológiában, talán mert galaktikus
emberekről van szó. Athéné az ötödik sugáron fejti ki munkáját, az igazság
megismertetése és a lelki sebek gyógyítása is az ő feladata. Lehet hozzá imádkozni
minden időben.

Athéné állata, a bagoly jelképezi a bölcsességet. Miklós Attila képe.

Saint-Germain gróf, másnéven Rákóczi mester
Ő az a személy, akinek eredete a balladai homályba vész, azt beszélik róla,
hogy nem is halt meg igazán, mindig csak átlényegül. Egy olyan férfi, aki sohasem
öregszik, szinte alig eszik és pihen, de teste akár az acél. Jártas a tudományokban,
mesterien hegedül, vagy tíz nyelven beszél. Foglalkozik az alkímiával, az okkultizmussal, azt is kijelentette, hogy már Néró idejében is élt. Hírbe hozták őt a
szabadkőművesekkel, és más szervezkedőkkel is. Szokták őt nevezni a hetedik sugár
mesterének is, az Ibolya Láng Őrzőjének is. Állítólag valamelyik Rákóczi herceg
leszármazottja, innen a másik neve. Az ő ereje az Ibolya Lángban rejlik, mellyel
megszabadít valamelyik előző életből visszamaradt negatív karmikus tehertől. A
megbocsátás és az elfogadás energiája ez. A gróf jártas volt a keleti ezoterikában éés
gyakorolta a jógát, csak zabkását evett. Az is rejtély, honnan volt az óriási vagyona,
hisz nem volt semmilyen bankkal sem kapcsolata. A pénzt valahogy”csinálta”. Állítólag
ő ösztönözte a feltalálókat a vasút és a gőzhajó megalkotására.

A rejtélyes „reneszánsz ember”.

2. A földönkívüli Szűz Mária
Aki olvasta már az Újszövetséget, tudhatja, hogy Mária, Jézus anyja József
felesége volt, akit az Írás egyszerű ácsként mutat be. Jézus Betlehem városában látta
meg a napvilágot, abban az istállóban a hagyomány szerint, de ez nem tudható
pontosan. Jeruzsálemben, a Templom-dombon áll ma az Al Axa mártírjainak mecsetje,
ennek helyén volt a Születés Temploma. Na, akkor hol is született? Badiny Jós Ferenc
sumerológus szerint Mária az Adiabene örmény császári családból származó
hercegnő volt, aki rangon alul házasodott, ezért el kellett hagynia az udvart, száműzetését a Pártus Tartományban élte, ezt a helyet a Biblia Galileának nevezi, a héber Galil
hag Gojjim kifejezés azt jelenti, a hitetlenek, azaz nem zsidók országa. Badiny Jézust
csak pártus hercegnek nevezi. A magyar őstörténet kutatásba is beépült ez a tan, bár
még nem bizonyított teljesen, de a zsidók sem ismerik el Jézust, erre utal a Talmud
néhány sora: „az istentelen Nimród fiának a fia” azaz leszármazottja. De József sem
egyszerű ácsmester volt, hanem egy munkavezető, vagy műhelyfőnök, vagy valami
üzem első embere. Talán még egy kis nemesi vér is csordogálhatott ereiben, de nem
királyi, ezért a házasság mindenképp rangon alulinak számított.
Jézus fogantatásáról sem tudunk semmi konkrétumot, de azt igen, hogy egy
éjjel megjelent Máriának Gábriel arkangyal, és közölte vele, hogy fiút fog szülni, aki a
legnagyobb mester lesz a Földön. József sokáig nem is tudott a dologról, csak mikor
látta, hogy a neje őnagysága kezd domborodni, akkor lett gyanús a dolog, pedig a
hagyomány szerint nem is volt közöttük nemi kapcsolat, mert Mária túl fiatal volt még.
A gyermek az égiek közreműködésével fogant, úgy ahogyan Emese álmából lett
Álmos vezér. Csak itt nem egy turul-sas, hanem egy angyal jelent meg, nyílván valami
magzat behelyezéses technikával dolgoztak. Ahogyan a modern ufóbeszámolókban
az anyába beteszik, vagy kiveszik a magzatot, tudtán kívül. Az angyalok egyfajta
fénylények, akik a magasabb dimenziókban laknak, feltételezések szerint az Orion
csillagképben van a hazájuk. A turul, a szkíták totemmadara az ornitológusok szerint
a kerecsen sólyom, de az egyiptomi Hórusz isten is madárfejű volt, lehetett egy
madárember egy másik bolygóról, kontakták szerint az Lant rendszer bolygóin élnek
ilyenek is.
Michael Salla az elhíresült földönkívüli fajokról készült, kiszivárogtatásokon
alapuló jelentésében azt írja, hogy valamikor az ősidőkben a Lant bolygóiról jöttek a
Földre az első telepesek, ezek a magas szőke humanoidok, csillagemberek voltak. Ők
kezdték az első betelepítéseket, és az ősemberek primitív génállományát alakították
át a mai homo sapiens-formára. A lant-beliek voltak később a Plejádok benépesítői is,
de a Földön sokáig voltak, sok nagy kultúrát (inka, maja, japán, indiai, hun) ők hoztak
létre. Seres Gábor így ír erről: „A plejádiak vezetője, Plejas elsősorban azért hagyta el
a Földet, mert otthonukban végre sikerült megteremteni a békét. Mindezen túl úgy
érezték, hogy az emberiségnek ideje a saját útjára térnie. Mielőtt elhagyták a bolygót,
hátrahagytak egy spirituális vezetőt, akit Jézus néven ismerhettünk meg. Egy rendkívül
magas spirituális szinten lévő személyről van szó, akinek apja, Gábriel plejádi, anyja,
Mária lantbéli leszármazott volt.” Ez összefügg azzal, hogy régen sok nagy királyt,
fáraót, császárt isteni származásúnak tartottak, vagyis földönkívüliek voltak. Mivel az
idegenek sok ezer évig éltek a Földön, és „menedzselték” az emberek életét, őket

tekintették isteneknek. Máriát a Biblia gyakran nevezi Isten Anyjának, pedig Jézus nem
azonos a Teremtővel, még csak nem is azonos kategória, mert amíg Isten valóban
mindenható, addig Jézus maximum félisten, de inkább csak mester. Saját magát
szerényen csak az „ember fiának” nevezi.

A budai Mária téren álló szobor a „Világ Királynőjét” jeleníti meg.
Minden esetre több csodás dolog van leírva a Bibliában, ami a földönkívüliek
jelenlétére utal, például, mikor a három királyok Betlehembe mentek, az égen egy
furcsa, csak csillagnak nevezett fényes objektum volt látható. Ezt később üstökösnek

nevezték, azzal csupán az a baj, hogy túl gyorsan mozog, nem lehet követni, főleg
nem tevével, mert villámgyorsan elszáll. Lehetett bolygóegyüttállás, azok fénye
együttesen pulzálhat, akár a csillagoké, de azzal meg az a baj, hogy ugyanott álldogál,
nem mozog, hogy követni lehetne. Én sokkal inkább egy alacsonyan, lassan mozgó
űrhajóra gondolok, amit követtek a bölcsek. Mária életéről nem sokat tudunk, mert nem
ő, hanem a fia volt a „szupersztár”, de a földről való eltávozása nem volt mindennapi.
Nem halt meg, hanem angyalok emelték az égbe, vagyis érte jöttek egy ufóval, és
egyszerűen felszippantották egy sugárral. Visszatért az övéi közé. De aztán újra
előkerült, mint a fölemelkedett mesterek egyike, mint Mária úrnő. A fölemelkedett
mesterek olyan szellemi lények, akik korábban fizikai testben léteztek, de átlényegültek szellemi entitássá, a halál stádiuma nélkül. Olyannyira meg tudták emelni a
rezgésszintjüket, hogy dimenziót váltottak. Ezt csak azok tudják, akikben a legtisztább
lélekenergia lakik.

Carlo Crivelli Angyali üdvözlet című képén látható egy korong alakú felhő, amiből
fénysugár jön. A reneszánsz művész így ábrázolta az ufót, amit láthatott is.

Vannak viszont egyértelmű ábrázolások is Mária űrhajójáról, ez a kép a Vatikáni
Könyvtárban található. Angyalok, szentek és Mária, valamint egy csészealj formájú
űrjármű van a miniatúrán.

A hetvenes évek végén Zala megyében volt egy érdekes ufóészlelés, ami
inkább Mária-jelenés volt. Két rendőr haladt este az országúton, mikor egy mező fölött
fényes tárgyat láttak lebegni. A fényből egy fehérruhás, parasztasszonynak kinéző nő
lépett elő, beszállt a rendőrök mellé a járőr Ladába, és elindultak. A két rendőr nagyon
csodálkozott, az asszony Szűz Máriaként mutatkozott be. Arról beszélt, hogy helytelen
dolog az alkoholfogyasztás, meg a dohányzás, és abba kell hagyni a háborúzást.
Ezután eltűnt, nagy fényesség támadt, az ufó elrepült. A kilencvenes évek elején az
eset leírása megjelent egy könyvben is.
A Mária-jelenések egyik motívuma, hogy van, hogy csak bizonyos emberek
látják és hallják az úrnő jelenlétét. Ez úgy lehetséges, hogy a kiválasztottak tudatát
áthangolják a magasabb dimenziók érzékelésére, így csak ők látják a dolgokat, még
akkor is, ha több százan is vannak a közelben (Fatima, Lourdess, Medjugorje, stb).
Egyszerű hasonlattal olyan, mintha a legtöbb embernek csak olyan rádiója lenne, ami
egyedül a középhullámokat veszi, de néhányak készüléke olyan, ami tudja fogni az
URH sávot is. A jelenések során gyakran észlelhető fénysugár, vagy valami fénykapu,
olyasmi, mint egy dimenzióátjáró. Sokszor Mária ezen a kapun át érkezik és jelenik
meg három dimenzióban. A jelenések során sokszor éreznek az észlelők kellemes
bizsergést, közérzetjavulást, hangulatjavulást, eufóriát. Sokszor a felfokozott érzelmi
állapot miatt nem is igazán figyelnek az üzenetre, amit az úrnő át akar adni az
embereknek, annyira lenyűgözi őket a látvány. De vannak kevésbé látványos
jelenések is, mikor tisztán telepatikus úton nyilvánul meg a kontaktszemély számára.
A következő üzenetet Feketéné Lendvai Katalin, ufókontakta kapta telepatikusan.

„Máriaként, a Világ Királynőjeként, a NAGY ANYAKÉNT szólok hozzátok magyarok,
és ébresztem a szíveket. Nézd gyermekem, ez a Ti Országotok, mely a lábam előtt
hever. Zsongás, nyüzsgés, kesergés, kárhozat, szenvedés, panasz és sóhaj száll
Felém. Oly kevés a nyitott szív, aki a mindennapi létért hálát mond. A tehetetlenség
hellyel-közel már mindenhol felütötte a fejét. Egymást már nem angyalszemeiteken
keresztül látjátok, hanem egy eltorzult szűrön. A sötétség oly mértékben
elhatalmasodott sokatokban, hogy a mindennapok gondjaitól már nem látjátok a kiutat.
És a sötétség egyre mélyebbre próbál nyomni bennetek, minden eszközt megragad,
hogy különféle ráhatásokkal manipuláljon bennetek,- ami egészen odáig elmehet, ha
hitedben nem vagy erős, hogy átadod neki lelkedben a vezető hatalmat. A mostani
időszak nagyon kemény próbát állít elétek, és ez Nemzetszinten odáig elmehet, hogy
az elégedetlenség egyre több helyen felüti a fejét. A szegény ember nem lát más kiutat,
mint hogy védje életét és családja tagjait, jogosan megszerzett anyagi javait. De a
most fennálló hatalom mindezt veszendőbe kívánja hajtani. Nem elégszik meg az
eddigi megszorításokkal, - még többet akar. Létetek személyes szféráiba kíván
beférkőzni, és poloskát elhinteni. Szíveteket, lelketeket akarja megmérgezni, és
személyes szabadságotokat elvenni. Országotokban forradalmi hangulat uralkodik,
ami akármelyik pillanatban a szellemi szintről anyagi szintre helyeződhet. És Ti még
mindig a különbözőséget nézitek egymás közt,- nem arra törekedtek, hogy ebből a
számotokra megnyomorított helyzetből kilépjetek. Csak tiszta fejjel tudtok gondolkodni,
és új jövőt alkotni, de mindehhez, Istenhez kell fordulni! A Ti Mennyei Atyátok arra vár,
hogy minden gondot letegyetek a lába elé, átadjátok Neki magatokat az Ő Isteni
Vezetésének,- és a bennetek megnyilvánuló Isteni Erő által induljatok útnak,alkossatok Új Jövőt, Új kezdeteket. Csakis magatok ereje által nem mentek semmire,
csak vergődtök saját kelepcéitekben, mint egy hálóba szorult hal, aki arra vár, hogy az
adott időben szabadon bocsátasson, nyugodtan lélegezhessen és éljen tovább. A
szabadságotoknak ára van, és az ára pedig egy magasabb tudatszinten rejlik, ahol
félreteszitek az egymás iránti személyes sérelmeket, megjegyzéseket. Csakis a célra
összpontosítatok,- ÖSSZEFOGTOK, és a magyar szellemiség újjáteremtésén
dolgoztok! Őseitekről ne feledkezzetek meg! Az ősi dolgok a jelenben ugyanúgy
működnek, csak megújításra szorulnak,- és a társadalomba helyezve alkotnak olyan
egységet, melyben minden élhetővé válik. Rajtatok múlik, hogy a múlt hagyományait
megőrizve, tisztelve, a jelenbe áthelyezve, tudtok-e egy olyan nemzeti összefogást
alkotni és felmutatni, ami a környező népeknek is példaként szolgál. A Ti MAG
tudatosságotok által egy szerves létezőkből álló népcsoportot kell létrehozni. A
szerves létező az Istenhívő és tudó ember, aki a világ rendjét állítja első helyre.
Megnézi az abban elfoglalt szerepét, és ennek megfelelően alakítja életét. Istennel
együttműködve teszi dolgát, tiszteletben tartja Földjét, a körülötte élő élővilágot, és
különös kegyelettel bír vele. Míg a szervetlen létező csak a kizsákmányolásra törekszik
emberi és földi szinten egyaránt. Mindenek fölé akar kerülni, Istent nem helyezi be
életébe,- hisz ő magát képzeli Isten helyébe. Ennek a két csoportnak az ellentéte egyre
inkább felerősödik, és a harc a két csoport között kiéleződik. A szervetlen létezők, a
kizsákmányolók, mindenáron igába, a maguk uralma alá kívánják hajtani a szerves
létezőket. A létetek és a szabadságotok a tét Gyermekeim!!! Vizsgáljátok meg
gondosan szívetek, és hozzátok meg belülről fakadóan a döntést, hogy mennyi ideig
hagyjátok még így haladni a történéseket.

- Szabadságban, avagy rabságban kívántok továbbra élni?
- Tudatosan vagy másnak kiszolgáltatva kívántok továbbra élni?
A mindennapok gyötrelme és kegyetlensége az élővilágra, a Földre is rányomja
a bélyegét. A szervetlen létezők célja a Bolygó tönkretétele, az állatvilág
megsemmisítése, az élőlények kiirtása,- hogy aztán ők a segítőkészség álruháját
magukra öltve, különböző génmanipulált és fertőzött ételekkel, szerekkel lássanak el
benneteket. Magyarán mondva csordákba tereljenek, és csak annyi szabadságot
adjanak nektek, ami számukra jól esik. Egy olyan lebontó folyamat indult el Kedveseim,
ami már a Családok életét, Hazátok jövőjét veszélyezteti!
Egyre többször halljátok a Hangom Gyermekeim, amelyben arra kérlek bennetek,hogy az átláthatóságra törekedjetek! És erre most sokkal több figyelmet fordítsatok,
mint azt valaha tettétek. Életben maradásotok záloga a szabadság, az önállóság
kivívása! A banki hitelek, a kamatok egyre nőnek, ez mind a világgazdaság, az állam
mesterséges manipulálása,- hogy elveszítsétek otthonaitokat, földönfutókká,
nincstelenekké váljatok,- amikor is ők a kegyelem álarca mögé bújva,szabadságotokat elvéve, szolgáikká tesznek bennetek.
- Ébredjetek Magyarok, ne aludjatok!
A szendergésnek vége, a tettek ideje jött el!
Hangom lehet, hogy sértő és lázítónak tűnik a szemetekben,- de részemről inkább
figyelemfelkeltőnek.
- A tettek mezejére kell lépnetek! Számos év már elment mellettetek, mikor nem
cselekedtetek! Ez az utolsó pillanat, ez az utolsó időszak,- s a szabadságotoknak ára
van! Tudatosan lépjetek előre,- de lépteitek, tetteitek ne indulatból szülessenek meg!
- Fogjatok össze, alkossatok NEMZETI EGYSÉGET, hozzatok létre Nemzetgyűlést,
amelyen megvitatjátok Hazátok további sorsát.
- A CÉLT, s ne az ellentéteket szemléljétek, és tegyétek első helyre!
- Az idő sürget, CSELEKEDJETEK!
Máriaként, a Magyarok Nagyboldogasszonyaként szóltam, Magamba fogadva az ősi
minőséget. A két minőség mostantól eggyé válik, és egy célt képvisel,- Hazája
megmentését, Népe ébresztését tekinti fő feladatának!
Kérlek Gyermekeim, Ti is emiképp tegyetek!
Az ősi minőséget fordítsátok magatokba és újítsátok meg! A siker titka ebben rejlik! Az
Ősiség Törvénye és az Ősök minősége a jelenben beilleszthetővé válik, - s a két
minőség,- a régi és az új (a tudatosult) egymásban kiteljesedik,- akkor ÚJ MINŐSÉG
jön létre,- amit újra MAG Népének,- Boldogasszony Országának neveznek. Ahol a
Szent Korona eszmeisége lesz az értékrend, Ő lesz az államalapító,- és ennek
tükrében, a jövőben újra a szakralitásé lesz a főszerep. Szakrális Királyság csak az
Ősiség Törvényére épülhet! Elődök,- Ősök,- Utódok eggyé válnak,- és EGY
ESZMEISÉGET képviselnek. Újítsátok meg tehát a múltat, s a jelenbe lépjetek,- hogy

a jövőt a kezetekbe tarthassátok, és szabad, tetteiben felelős Országgá válhassatok!
Isten áldja a magyart, szívetekbe az Egységes Magyarság képét helyezzétek!
Mária voltam, KI szóltam,- kérlek bennetek,- Térjetek meg!
Térjetek meg a TI Mennyei Atyátokhoz, hogy Magához ölelhessen bennetek! Áldottak
legyetek Ti, s a MAG, amelyet magatokban hordoztok.
MÁRIA,- a NAGY ANYA”

3. Új vallás kell!
A mai változó időkben rengeteg probléma merül fel, amire a kor embere nem,
vagy csak nehezen talál választ. Világunk teljesen elgépiesedett, az emberek szinte
csak a munkájuknak élnek, hajtják a pénzt, ami már nem csak az egyszerű
megélhetéshez kell, hanem vannak bizonyos „luxusigények” is, mint például új autó
vásárlása, nagyobb házba költözés, külföldi utazás. Ez a nyugati világban, de
Japánban és a kapitalista-szocialista Kínában is kezd tömeges méreteket ölteni. A
nyugati társadalomra jellemző az individualizmus, sok a szingli, a karrierista, a törtető,
aki mindenek fölé akarja helyezni magát. Isten lett a pénz, az aranyborjú szedi
áldozatait. Ezt segíti a liberalizmus, mely a piac mindenhatóságát hirdeti, és egyfajta
nemzetköziséget, olyat, amilyet még a kommunisták sem tudtak elérni. Az értékek
hanyatlanak, a társadalom közönyös, a nemzeti érzelmek és az istenhit sokadrangú
kérdés. Már nem akarnak családban élni a felnövekvő generációk, és népszerű a
„mama-hotel” is. A hanyatlást jelzi a dekadencia, a hedonizmus, a carpe diem
szemlélet a fiatalok körében. Túl sok az erőszakos, és a deviáns magatartású
csoportosulás, divat lett a másság, de senki sem akar már azonos lenni önmagával.
Ezzel szemben keleten még mindig a sokgenerációs nagycsaládok élnek, akár
jurtában a mongol puszta közepén, vagy panellakásban egy orosz nagyváros szélén,
vagy valahol a fekete Afrikában. A keleti embereket jellemzi egyfajta nemzeti
összetartozás és összetartás, a vallásuk is összetartó erő, főleg ha nemzeti alapú.
Ezzel szemben mit adhat a nyugati világ? Az ember legnagyobb problémája, hogy már
régen elszakadt a természettől, nem törődik azzal, hogy mi lesz a bolygó sorsa, tovább
irtja az őserdőket, vadássza a bálnákat és a tigriseket, gyártja a mérget, kormot okádó
elavult motorokat, és robbantja az atomtölteteket szerte a világban. Ilyen mentalitással
nem hiszem, hogy hosszú életűek lehetünk a Földön. Az egyházaknak óriási szerepük
van abban, hogy milyenné formálják a társadalmat. Na de mindegyiknek van valami
hibája, egyik sem alkalmas arra, hogy igazán stabil erkölcsi alapot adjon, és meg is
feleljen a mai kihívásoknak.

Kereszténység
Először söprögessünk a saját házunk táján, mielőtt másokat bírálunk! A mi,
európai és amerikai, ausztrál, stb. emberek hite több, mint 2 ezer éves múltra tekint
vissza, Jézus születését tekintjük a kiindulópontnak. Egy nagyszerű idea jegyében
fogant a vallás, miszerint minden ember legyen egyenlő és testvére egymásnak, és
akkor megszűnik minden nyomorúság a világban. Amíg a keresztények, mint
underground, azaz földalatti szervezetként működtek, addig nem is volt gond. de amint
Róma hivatalos államvallássá tette, megindult a hatalmi tényezővé válás útján. Ha egy
közösséget le akarsz győzni, állj az élére! Nagy buzgón összeállították a Bibliát,
kanonizálták azt, ami nekik megfelelt, ami nem, azt egyszerűen kidobták, és lehetett a
búcsúcédulákat árulni, a tizedet beszedni, a pogányokat karddal keresztelni
(megtérsz, vagy meghalsz), boszorkányokat égetni. Aztán jöttek a reformátorok, mind
változást akart, hogy emberibb irányba forduljon a hit, de végül ez is félresiklott. Oszd
meg és uralkodj! Ma óriási a káosz a keresztény világban, elsősorban a sok kisebbnagyobb felekezet miatt, ezért sok a vita is. De lássuk sorban. A katolikus egyház
egyetemességre törekszik, de nem az, mert a római mellett görög ága is van.

Nemzetek felettinek nevezi magát, de ezzel egyfajta nemzetietlenséget hirdet, ami
hiba, hiszen így hívekben nem épül fel semmilyen nemzettudat. Addig a világ
muzulmánjai mind az arab kultúrához kötik magukat, ergo egy nemzetként értelmezik
magukat. A zsidóknál ez természetes, hogy saját istenük van, aki felette áll a többinek,
minden más nemzetet legyőz. A katolikus egyház másik nagy hibája a dogmatizmus,
a tudomány figyelmen kívül hagyása. A cölibátus megint csak idejét múlt szokás, de
talán így akarják az összeharácsolt nem kevés vagyonukat megőrizni. A pedofil papok
botrányai szintén rossz pontot jelentenek, és még mindig nincsenek női papok.
A protestantizmus sem jobb a Deákné vásznánál, reformokat hozott ugyan a
liturgiában, de az alapprobléma megmaradt. A kereszténység továbbra is az embert
tekinti a teremtés koronájának, és nem vesz tudomást a földönkívüli életről, a
lélekvándorlást nem fogadja el tanként, és a lélekcsaládok és csillagnemzetségek létét
sem veszi tudomásul. Ráadásul a legnagyobb baj az, hogy a kultúrkör magát zsidókereszténynek nevezi, pedig már XXIII. János pápa megmondta, hogy egy keresztény
embernek elegendő az evangélium és nem kell az ószövetségi ködös mesehalmaz,
amit nem lehet tényekkel alátámasztani. Sok kiváló tudós Bíró Lajostól Badiny Jós
Ferencen át Papp Gáborig, bebizonyították, hogy Jézusnak semmi köze a zsidó néphez, sokkal inkább a szkítákhoz. Maguk a zsidók sem ismerik el messiásként, várják
az igazit. Mihály Ferenc evangélikus püspök szerint az Ószövetség is a szkíták
története, de Mózes népe „kölcsönvette”, és a maga képére alakította. A keresztény
egyházak legnagyobb bűne az, hogy mindenek előtt jó katolikust, reformátust,
baptistát, metodistát akarnak faragni az emberekből, és sokadrangú tény az, hogy
legyenek jó lengyelek, magyarok, dánok, portugálok, örmények, stb.

Iszlám
Ma sokat hallani erről a világvallásról, de leginkább negatív színben. Mi ennek
az oka? Már Kölcsey is hódító vallásnak nevezi, gondoljunk csak az oszmán
birodalomra, vagy a mórok spanyol kalifátusára. Ahová beteszik a lábukat, ott mindent
a saját képükre akarnak formálni, és nem kell nekik semmi, amit az őslakosok fel
tudnak kínálni. Mindent lerombolnak, legyen az piramis, óriás Buddha szobor, vagy
babiloni templom, esetleg keresztény imahely. Még a saját hitüket sem tisztelik, hiszen
hány sííta vagy huszi mecsetet robbantanak fel a szunniták a pénteki imanapon. Nem
távoli tőlük a terror gondolata. Meg egyébként is, mit akar egy olyan társadalom, ahol
a nőknek rosszabb a sorsuk, mint a kutyáknak. Ez a vallás teljesen alkalmatlan arra,
hogy kiemelje az embereket az állati sorból. Hol van itt a szakralitás, az egyenlőség, a
szeretet, a humanizmus, az elfogadás? Javukra szól, hogy a hitük által igyekszenek
egységbe kovácsolni a mohamedán társadalmat, kvázi egy nemzetként felvonultatni
azt. De ez is csak olyan, mint az amerikai álom, üres lózung. Reméljük, hogy még sok
új Atatürk, Nasszer és Arafat fog kiemelkedni, akik képesek lesznek a tekintélyuralom
által megfékezni a tömegek veszett indulatait, és egy világi rendszerrel féken tartják
az eszeveszett imámokat.

Judaizmus
Ez a másik nagy politikai vallás, amelyben ott van a hatalmi törekvés (Világbank,
FED, ipari világcégek, média, politika). Már a józan gondolkodó ember fejébe az nem
fér, egy vallás egy népet hogyan tarthat kiválasztottnak, akit egy bizonyos istenség

jobban szeret, mint a többit. Vajon milyen isten ez, aki rengeteg véráldozatot követel,
sőt, gyakran saját népét is elpusztítja, ha azok engedetlenek? Ez nem vall a
Teremtőre, az ilyeneket nem csinál. Főleg, hogy a prédikációkban Izrael istenéről van
szó, aki nem az olaszok istene, vagy a hottentották, esetleg a dakoták istene. Nemzeti
vallás, nemzeti isten. De a nép legalább egységes nemzettudattal rendelkezik,
egymással szolidárisak, segítőkészek, de másokat kerülnek. Világuk gojokra és
zsidókra különül el, a más népeket külön szóval jelölik, ahogy a nem cigányok a
gádzsók. Nemzettudat van, de ez sovinizmusba hajlik, ugyanúgy, mint az iszlám
esetében. A Kabbalában viszont rengeteg hasznos tudás van.

Távol-Keleti vallások
Ide tartozik a buddhizmus, a sintoizmus, a mazdeizmus, animizmus, és a
zarathusztriánizmus. Ezek azok a vallások, amelyek leginkább természet közeliek,
nem az embert tekintik a csúcsnak, hanem csak a világ részének. Itt istene van
mindennek, ezek a Teremtő egy-egy oldalát elevenítik fel, hisznek a szellemekben, az
elementálokban. Hirdetik a megvilágosodást, ami bárki által elérhető, nem csak egy
szűk körnek lehetséges a mennyekbe jutni. Mivel tisztelik az élet minden formáját, nem
esznek húst, vagy bizonyos állatok tabunak számítanak. Ám ez a világ sem mentes a
hibáktól, hiszen a hinduizmus is legalább annyira nacionalista, mint az iszlám vagy a
judaizmus. Számos hindu isten van, akik a pusztításban lelik örömüket (Káli, Durga).
Így aztán itt is sok a forrófejű kártékony elem, akik bármire rávehetők. A japánok sem
mondtak le még az Ázsia feletti uralom megszerzéséről, ezen dolgozik az Aum szekta.
Érdemes a keletiektől is tanulni, leginkább a szellemi dolgokat, jógát, karatét,
önkontrollt és az ősi ismereteket.

Az „ősmagyarok”
Az utóbbi 25 évben valóságos forradalma lett a magyar ősmúlt kutatásának,
már világos, hogy a finnugor elmélet recseg-ropog, tovább nem tartható fenn. A nép
rá is vetette magát előbb a hun, majd a török, aztán a kelta és pártus rokonsági vonalak
kutatására. Előlépett néhány öreg, akik táltosnak mondják magukat, mert jelet kaptak
fentről. Egyesek valóban nagy tudásúak, a legtöbben viszont csak megélhetési
sámánok, távgyógyítók és egyéb csodabogarak. Sokan, akik csalódtak a szokásos
felekezetekben és egyházakban, azok elkezdték az ősök vallását feléleszteni. Újra
divatba jött a „magyarok istene”, de hiba lenne ezt így nevezni, hiszen még az igazi
Teremtőt sem ismerjük. Megint ott vagyunk, ahol a zsidók. Nemzeti vallás, nemzeti
isten. A hagyományok felélesztésével nincs is baj, de helyére kellene tenni a dolgokat.
Úgy kellene csinálni, hogy a kereszténység tiszta krisztusi esszenciájával, az
alaptanítással össze kellene kombinálni az ősi rítust, a sámándob nem lehet a
gregorián kórus ellensége. A turulmadárnak meg kell férnie békében a szentekkel és
az ufókkal is. Csak nehogy ez nagy felbuzdulás egy l’art pour l’art vonulat legyen, ahol
az önjelölt, Mercedesen furikázó főtáltosok átvágják a népet a palánkon. És nem lenne
jó, ha bármiféle nemzeti felsőbbrendűség, vagy sovinizmus kerekedne ki az egészből.
Az tény, hogy a magyar különleges náció a világban, de nem szabad átesni a ló túlsó
oldalára, mert abból bajok lehetnek. Az ősi hitet csak modernizált formában,
átdolgozva szabad tovább vinni, különben az lesz a sorsa, mint a nagy világvallásoknak. Megreked a fejlődésben, nem fogadja be az új tanokat, korrumpálódik,

felhígul. Szigorúan tudományos alapra kell helyezni minden további kutatást, be kell
építeni a más hitrendszerekből érkező pozitív tudást, össze kell állítani egy „magyar
Bibliát”, amely összhangban van a régészettel, a természet- és társadalomtudományokkal. Kell egységes liturgia, énekeskönyv, a dob mellé orgona és gitár.
Fogadja el a kozmikus származás elméletét, a reinkarnációt, a csakrákat, a szellemi
világ lényeit, és a magasan fejlett galaktikus társadalmakat is.
A tanulságot levonva ebből az következik, hogy a jelenlegi vallási rendszerek
csak arra jók, hogy az embereket jól összezavarják, és fent lehessen tartani a
különbségeket, melyek falakat emelnek a népek és egyének közé. Ezért kell alternatív
lehetőségek után kutatni, de az lenne a legjobb, ha csupán egyetlen vallással lehetne
az összeset felváltani. Egy olyannal, ami egy egyetemes Istent ad mindenkinek, aki
nem buzdít erőszakra és mások leigázására. Az emberek jó hazafiak lennének, de
nem lenne ellenségeskedés emiatt, mert a legmagasabb erkölcsi normákat mindenki
betartaná, és lennének kölcsönös garanciák arra, hogy mindenki tiszteli a másik
kultúráját. Az új vallásnak nem szabad elzárkóznia a haladás útjától, mindig fejlődnie
kell, de az alapoknak szilárdaknak kell maradniuk. Nem lehet dogmatikus, de
flexibilisnek kell lennie, hogy mindenki a maga útján juthasson el a megvilágosodás
útján Istenhez. El kell fogadni az égi mesterek vezetését, csak így haladhat az
emberiség egy szebb világ felé. De nem szabad az önállóságot feladni, nem szabad
csak az idegenekre hagyatkozni, mert az hanyatláshoz is vezethet. És még
nonprofitnak is kell lennie az új vallásnak, nem fogadhatnak el a papok pénzt a
hívektől, és nem is szedhetnek adót. Az új hitnek progresszívnek kell lennie, ez legyen
a Kozmosz vallása. De ahhoz, hogy megváltozzon a világ, kell egy nagy
paradigmaváltás, ez még nehézségekkel fog járni. Öreg kutyát nehéz új trükkökre
tanítani, az emberiség pedig nem fiatal.
Swedenborg tanai

Emanuel Swedenborg svéd matematikus, filozófus, látnok egy evangélikus
papcsaládba született 1688 január 29.-én. Természettudományos munkája mellett
élénken érdeklődött a lélek dolgai iránt, ezért egy kicsit beleásta magát a
kereszténység tanulmányozásába. Több értekezést is publikált a hit mibenlétéről, a
lélekről, a szellemi világról, a szentháromságról, stb. De a legnagyobb eredménye az
volt, hogy kontaktusba lépett idegen világok lényeivel telepatikus úton. Megemlíti, hogy
a naprendszerünkben szinte minden bolygón van valamilyen élet, könyvében (A
világegyetem földjei) jellemzi, leírja őket. 1744-től voltak látomásai, melyben az Úr
„kérte” őt, hogy alkosson új tant, mely teljesen más, mint az addigiak. Szerinte egyedül
Isten él, minden más csak halott anyag, de a Teremtőből kiáradó energia tölti meg a
halott testeket lélekkel, ami vitalitást biztosít a testnek. Úgy gondolta, a keresztény
egyház fejlődése a végére jutott, ezért felesleges újabb felekezeteket kialakítani, egy
új alternatív tanítás kell, ami A Jelenések Könyvében jelzett Új Jeruzsálem új
egyháza nevet kapta, 1788-tól vált önálló testületté. Érdekes, hogy a Római Katolikus
Egyház újabban elkezdett foglalkozni a „na és, mi van, ha mégis vannak földönkívüliek”
című témával. De ha leszállna egy űrhajó a Vatikán főterén és kiszállnának belőle az
ilyen-olyan lények, a pápa mindjárt meg akarná téríteni őket az „egyetlen igaz hitre”.
Az idegenek ezen biztosan jót nevetnének, és azt mondanák: Ti beszéltek nekünk
Istenről, mikor ti a nevében háborúztok? Ti prédikáltok szeretetről, megértésről,
elfogadásról, mikor ti sem tartjátok tiszteletben még a saját világotokat sem?
Swedenborg tudós lévén belekezdett egy repülő szerkezet tervezésébe is, amit
a „túlvilágról” kapott instrukciók alapján akart megvalósítani. De csak néhány vázlatrajz
készült el. Swedenborg 1772 március 29.-én tért meg az Úrhoz Londonban, emlékét
egy kisbolygó is őrzi.

Swedenborg repülője, működési elve ismeretlen.

Éteriánus Társaság
A mai modern New Age vallások előfutárának tekinthető, de velük ellentétben
nem nevezi magát egyháznak, és nem törekszik kizárólagosságra. Nem akar uralni
lelkeket, de nyújt egy lehetséges alternatívát. Alapítója dr. George King, angol filozófus, aki 1919-ben született Wellington közelében. Már gyerekként érdekelték az élet
nagy kérdései, de nem elégítette ki az a válasz, amit az egyház és az ismert filozófiai
iskolák tanítanak. Kvéker volt, a háború alatt a londoni tűzoltóknál teljesített
szolgálatot. Ekkor kezdett a jógával foglalkozni, napi 8-10 órát is képes volt ezzel
tölteni. 1954-ben érkezett a „parancs”, mikor egy űrhajó landolt a kertjében. Közel ment
hozzá, hogy megvizsgálja, mire egy hang szólalt meg a fejében. Felhívta őt arra, hogy
álljon készenlétben, mert nemsokára újra jelentkezni fognak az idegenek. A lények
sohasem mutatkoztak előtte, így nem tudjuk, milyen típusúak voltak.

Dr. King és csoportja meditáció közben. Az állványon lévő szerkezet az Imaakkumulátor, mely képes összegyűjteni a lélekenergiát és szétsugározni a világban.
1955-ben alapította meg az Éteriánus Társaságot, ugyanis a vele kapcsolatot
tartó idegen Aetherius néven mutatkozott be. Egy jógamester is felkereste őt, és azt
mondta el, amit a földönkívüliek. Dr. King médiumi úton nagyon sok üzenetet kapott, a
tanokat írásba foglalta. 1959-től Amerikában élt és járta a világot, hogy tanait
népszerűsítse. Mindenhol csoportokat állított fel, a közös ima erejével akarták a világot
a felemelkedés felé mozdítani. A társaság mottója így hangzik: „Az önzetlen szolgálat
másokért olyan, mint egy ragyogó ékszer cselekedeteink sziklája csúcsán.”
A világon Isten az egyedüli forrása mindennek, az összes nagy világvallás csak
másféleképpen írja le az egyetlen valóságot.

Az önzetlen szolgálat másokért – karma jóga – a legfontosabb spirituális gyakorlat,
amit bárki szabadon végezhet. A társaság legfontosabb alapelve.
A mindennapi jóga segít javítani az életminőséget, az egészséget, spirituális
megvilágosodáshoz vezet. Hatékonyabbá teszi az önzetlen szolgálat végzését.
A spirituális energia a természet törvényei szerint működik, és ereje érezhető. Elősegíti
a test gyógyulását, serkenti a magasabb tudatot, és védi azt, aki alkalmazza
rendszeresen. Az ima ereje mantrával hívható elő, bevonzza a spirituális erőteret.
Az emberi szellem és minden más Istennek egy része a világban. Minden Istenből
ered, ő a fenntartója az életfolyamatoknak a szellem ereje által. Minél jobban
megvilágosodunk, annál közelebb kerülünk Istenhez, annál önzetlenebbé válunk.
A spirituális önfejlesztő gyakorlatok, a meditáció, ima és jóga, önzetlen szolgálat által
fejleszthetők az egyén pszichikus képességei. Mindenki kövesse a maga útját, mert
mindenkinél más hoz eredményt.
Naprendszerünk bolygóin és más világokban is létezik fejlett élet, lehet ezeket a
lényeket Kozmikus Mestereknek nevezni. Mindig akkor jelennek meg, mikor valami
vagy válság van kibontakozóban, a világban. Eddig azért nem fedeztük fel őket, mert
magasabb rezgésű dimenziókban élnek, a földi tudomány még nem áll azon a szinten,
hogy ezeket kutassa. A mesteri lények önfeláldozása, példamutatása már többször
megmentette az emberiséget. Ilyen mester volt Buddha, Lao Ce, Jézus Krisztus, Konfu
Ce, Shri Krishna. Ők földönkívüli lelkek voltak, de a Földre születtek, hogy
tapasztaljanak, és ezáltal kifejthessék tanításaikat. Az Éteriánus Társaság közvetlen
kapcsolatban van a Kozmikus Mesterekkel és különféle küldetéseket végez – pl. az
„Imádság Hatalma Küldetés”.
Az ufók egy része már azonosításra került, mint földönkívüli űrhajó. Évezredek óta
járnak a Földre, már a Bibliában és a Védákban is szerepelnek. Némely bolygó lakosai
békések, mások ellenséges szándékúak. A legtöbbjük fejlettebb, mint az ember.
A karma nem jutalom, és nem is büntetés, hanem a tapasztalatszerzés útja. Minden
léleknek végig kell haladnia ezen, éles helyzetek vannak, amikor dönteni kell. Minden
lecke a fejlődésünket segíti elő.
A lélekvándorlás, vagy reinkarnáció során az élők lelke a halál küszöbét átlépve egy
másik dimenzióba kerül. Majd innen születik le egy új testbe, hogy tovább folytathassa
munkáját, újabb tapasztalatokkal gazdagodhasson. Ha elérte a fejlődés csúcsát, akkor
megvilágosodik. Tovább léphet egy másik világba, vagy maradhat lent a földön.
A Felemelkedett Mesterek, vagy más néven Nagy Fehér Testvériség a spirituális
szellemi lények testülete, mely útmutatással szolgálja a lelkeket a Földön és más
világokban. A világ csoportos karmája ma nagyon alacsony szintű, ezt az emberek
negatív érzelmei, rossz cselekedetei, gondolatai idézik elő. Ez megakadályozza azt,
hogy a mesterek nyíltan közénk jöjjenek.
Minden élőlény rendelkezik aurával, ez finomabb, mint a test. Fizikai természetű, de
magasabb a rezgése.

A csakrák a test energetizáló pontjai, ezeket a meridiánok kötik össze. (Hét csakrát
ismerünk, de van még plusz hat, ami jelenleg inaktív, mert egyes idegenek
lekorlátozták a működését, szerző megjegyzése.)
A kundalini ott lakik mindenkiben, mint összetekeredett kígyó lapul a gerincoszlop
alján. (Lásd Kígyók Csillagnemzetségének Női Ága). A kundalini a szexualitással van
összefüggésben, leginkább a tantrikus gyakorlatok és az erotika útján lehet
feléleszteni. Ez lehet a megvilágosodás egyik útja a kozmikus tudathoz.
Ezek voltak a főbb tanítások. Végül még hozzáteszem a magam kis elméletét a
kozmikus hierarchiáról. Egy piramisformát kell elképzelni, ami több szintes. Fentről
lefelé haladva:
A teremtő Isten és Istennő szent párosa.
Félistenek, angyalok, mesterek, szellemi lények.
Csillaglények, dévák, nimfák, múzsák, titánok, elementálok, tündérek.
Földönkívüli lények, óriások.
A fizikai világok intelligens lényei, például az ember.
Az állat és növényvilág.
Az anyagok és elemek világa.

Serapis Bey és Ízisz úrnő. Marius Michael-George festménye.

4. Nikola Tesla és a földönkívüliek
Ki ne hallott volna már a híres szerb-horvát származású tudósról és feltalálóról,
aki valóban korszakalkotó dolgokat hozott létre, melyek a modern technikát alapjaiban
értelmezték újra. Ma már a váltakozó áram, a gépkocsik elektromos gyújtási rendszere, a fénycső, vagy a rádió nélkül nem is tudnánk életünket elképzelni. Rengeteg
ötletes és újítás fémjelezte Tesla pályáját, zsenialitása nem mindennapi. Leg
érdekesebb kísérleteit a nagyfrekvenciás váltakozó árammal végezte, legfőbb célja ez
olyan energiaátviteli rendszer megalkotása volt, mellyel az elektromos energia vezeték
nélkül továbbítható bárhova. Feltételezte, hogy energiát lehet kinyerni a kozmikus
sugárzásból, ezért kutatásait a világűr természetének megismerésére szentelte.
Hatalmas antennákat épített, óriási hangolt tekercseket készített. De ezek mellett
érdekelte a kommunikációs technikák javítása is, megelőzve Marconi és Popov
munkásságát, kezdett egy rádiótelefon rendszer kiépítésébe. De míg Marconiék a
Hertz-féle transzverzális hullámokat alkalmazták, addig Tesla az ún. szolitonhullámokat használta. Ezek egész másképp viselkednek, akkor is betöltik hivatásukat,
ha a hagyományos rádiórendszerek felmondják a szolgálatot.

Tesla egyben a modern repülés atyja is, az antigravitációs kísérletek eredménye a
repülő csészealj technológiája.
Teslát érdekelte egy olyan gép megépítése, amivel a légköri jelenségeket lehet
vizsgálni, a viharokat is előre lehet jelezni. Álmatlan éjszakáin egy ilyen szerkezetet
fejlesztett, mikor különös jelenségeket figyelt meg. Olyan jeleket detektált, melyek

szabályos formát mutattak, olyan volt, mint valami távirat. Az irányát is meg tudta
állapítani, az pedig egyértelműen a Mars volt. „Amikor ezzel foglalkoztam, akkor
fedeztem fel először azokat a rejtélyes jelenségeket, amik ennyire felkeltették az
érdeklődést. Olyan tökéletesre fejlesztettem a fenti készüléket, hogy a Colorado
hegységbeli laboratóriumomban szinte érezhettem a földteke lüktetését, úgymond,
megfigyelhettem egy ezeregyszáz mérföldes körön belül az elektromosság minden
változását. sosem fogom elfelejteni azt az érzést, amikor árébredtem, hogy valami
olyat figyelhettem meg, aminek az emberiség számára talán beláthatatlan
következményei lesznek. Úgy éreztem, valami új tudás születésénél vagyok jelen,
valami nagy igazság kinyilatkoztatásának vagyok tanúja. Az első észlelés kifejezetten
megrémített, mert volt benne valami természetfeletti, és egyedül voltam a
laboratóriumban éjszaka. De akkor még nem gondoltam arra, hogy ezeket a
tényezőket valamiféle intelligencia irányítja.” Részlet Tesla naplójából. Megfigyeléseit
1901-től végezte, a vett jelek logikáját is megfejtette, egyre inkább úgy tűnt, ezek
valamiféle üzenetek. Azt is megfigyelte, hogy a jelek túl erősek, talán inkább a Holdról
jönnek. Készített egy rádióadót, amivel üzenetet tud küldeni az idegeneknek, két
berendezést Kanadában állított föl. A lakott Hold teóriáját igazolja az Apollo küldetések
legénységének megfigyelése, akik a „mikulással” találkoztak odafönt. Arthur Matthews
volt Tesla asszisztense, ő így emlékezik a történtekre: „Tesla azt mondta nekem, hogy
más bolygókról származó lények már megjelentek a Földön. Aggódott, hogy
évezredek óta ők irányítják az emberiséget, és hogy mi, emberek, csupán egy nagyon
hosszú kísérlet alanyai vagyunk.” Tesla félt a földönkívüliektől, azt gondolta, hogy
kizárólag ellenséges szándék vezeti őket.
Sok évnyi hosszú kísérletezés követte az első felfedezést, és azt is sikerült
tisztázni, hogy a jelek valóban intelligenciát tükröznek, ugyanis volt bennük logika. úgy
tűnt, hogy valakik beszélgetést folytatnak egymással, de ezt néhány földi tudós is
hallhatta. Talán az sem volt véletlen, hogy ilyenformán kommunikáltak az idegenek
egymással, lehet, hogy éppen az volt a céljuk, hogy valaki a Földön figyeljen fel rájuk.
1931-ben ezt a nyilatkozatot adta ki Tesla a Time magazin hasábjain: „Azt hiszem,
semmi sem lehet fontosabb, mint a bolygóközi kommunikáció. Egy nap be fog
következni, és annak a bizonyossága, hogy az univerzumban más lények is
dolgoznak, szenvednek, küzdenek, akárcsak mi, varázslatos hatással lesz az
emberiségre. Egy univerzális testvériség alapja lesz, ami addig tart majd, amíg maga
az emberiség létezik.” Tesla 1899-től kezdte megfigyelni a rejtélyes jeleket, úgy
gondolta, hogy a földönkívüliek hatására jött létre a földi élet. Margaret Strom írja a
Gerle visszatér c. könyvében, hogy szerinte Tesla nem is földi ember. Szerinte a tudós
vénuszi eredetű, egy űrhajón született, mely a Föld felé tartott. Az újszülöttet rábízták
egy földi emberpárra, Horvátországban. Ezt az állítását az űrbeliek elmondására
alapozta, amit Arthur H. Matthews-szal osztottak meg 1947-ben. 1918-ban Tesla ezt
mondta: „Minden éjszaka hallom ezeket a hangokat. Emberi hangok párbeszédének
tűnik egy olyan nyelven, amit nem ismerek. Nehéz elképzelnem, hogy a hangok,
amiket hallok, valósak, és nem erről a bolygóról származnak. Kell, hogy legyen valami
egyszerűbb magyarázat, ami eddig elkerülte a figyelmemet.” 1925-ben ezt figyelte
meg: „Az adásokban hallok olyan kifejezéseket, amik kétségkívül angolul, franciául és
németül vannak. Azt gondolhatnám, hogy ebben a világban beszélgető embereket
hallok, kivéve, hogy a frekvenciák, amiket figyelek, alkalmatlanok földi sugárzásra.

Nem lehetnek földi beszélgetések, mert ezek a jelek az égből jönnek, a Föld feletti
pontokról.”

A Tesla által Long Island-en épített hatalmas adótorony, amit eredetileg energiaátviteli
kísérleteihez használt. Alkalmas lehetett a csillagközi kommunikáció megvalósításához is.

Bármi legyen is az igazság Tesla földönkívüliekben való hitéről, az biztos, hogy
igen érdeklődött az antigravitáció kutatása iránt, szeretett volna egy olyan repülő
szerkezetet építeni, aminek nincsenek szárnyai, sem motorja. Megvizsgálta Einstein
relativitáselméletét, és hibásnak találta. Egy új teóriát állított fel, ez a gravitáció
dinamikus elmélete. Így szól: „Feltételezve, hogy a testek hatnak a környezetükre,és
a térben görbületet okoznak, akkor szerény véleményem szerint a görbület visszahat
a testekre, és kiegyenesedik. Mivel a hatás és az ellenhatás együttesen létezik, a
térgörbülete egyszerűen lehetetlenség. De ha létezne is, akkor sem magyarázná meg
a testek megfigyelhető mozgását. Ezt csak egy erőtér létezése magyarázhatja meg,
ez pedig nem fér össze a térgörbülettel. Az ezzel kapcsolatos szakirodalom felesleges
és feledésre van kárhoztatva. Akárcsak minden olyan magyarázat a világegyetem
működésére, ami nem veszi figyelembe az étert és annak elengedhetetlen funkcióját
minden jelenségben.”
Tesla megfigyelte, hogy egy fém vezető felszínén, mindig az éleknél vagy a
görbületeknél a legerősebb az elektrosztatikus tér. Minél élesebb a felület, annál
erősebb az elektronkibocsájtás. Ezt már Faraday is tudta. De Tesla nagyfrekvenciájú
váltóáramot használt, ezt kiegészítette egy vákuumszivattyúval. A tekercs üreges,
belsejében áramlik át a vákuumenergia, létrehozva egyfajta turbinahatást. Ezt az
ötletet dr. Townsend Brown fejlesztette tovább, egy kondenzátort töltött fel 70 000 és
300 000 V közötti feszültséggel, miközben a pozitív pólus felé mozdult el az egész
szerkezet. Ha felül volt a pozitív sarok, akkor 1%-os súlyveszteséget mért. Brown a
hatást elektrogravitációs mezőnek nevezte el. 1952-ben ezen az elven működő motort
épített, amit bemutatott a légierőnek is. Már 50 ezer voltnál is forogtak a korongok,
akár a 12 mérföld per órás sebességet is el lehetett érni vele. Az újabb kísérleteknél a
150 000 voltos feszültségnél egész nagy sebességet ért el, azonnal titkosították.
Tesla már 1891-ben foglalkozott a témával, előadásokat is tartott. Egy olyan
repülőgépet akart megépíteni, ami képes helyből felszállni, nem kell hozzá üzemanyag, tisztán elektromos üzemű. A jármű testét rugalmas szigetelő anyagból képzelte
el, amire vékony fémlemezek vannak rögzítve. A gép belsejében egy generátor
forogna, aminek 480 pólusa van, mindegyikhez, egy kondenzátor és egy Tesla-tekercs
tartozik. 50-es fordulatszámnál 19,4 Hz-et adna le. A Tesla-transzformátorok
olajszigetelésűek lennének, a tekercseik elmozdíthatók egymáshoz képest, ezzel
lehetne szabályozni. A korong testén elhelyezkedő lemezeket tölti fel nagy
feszültségre, kialakul az elektrosztatikus tér, ami felemeli és mozgatja a szerkezetet.
Hogy ne melegedjen túl, egyszerre csak minden második lemez kap töltést, utána
csere következik, de ez gyors ütemben váltakozik. A gyorsulásnál nincs
hangrobbanás, mert egy áramló hideg légoszlop kioltja azt. Tesla kísérletezett a
különféle alkatrészekkel, de működő gépet nem szerelt össze belőlük. Ám
Németországban is fokozott érdeklődés kísérte munkáját, a kémek sok iratát megszerezték. New Yorkban amúgy is hemzsegtek a náci hírszerzők, nyilván Tesla
feljegyzéseit is megszerezhették. De mivel nem írt le minden részletet, sok fejtörést
okozott a német mérnököknek, akik csak a háború végére jutottak el a működő
prototípusokig. Addig főleg a Schrauberger-turbinát, héliummotorokat, és sugárhajtóműveket próbáltak a korongokba beépíteni. Voltak ezzel is sikereik a légköri
repülésben, de ez mind eltörpült a Haunebu terv űrhajói mellett. Ezekkel már a világűr
meghódítását célozták meg.

A berendezések üzemeltetése nem volt veszélytelen vállalkozás, sokan meghaltak a
próbák alatt a sugárzástól. Azóta sok teória született a német repülő korongok
hollétéről, biztosat senki sem tud. Az viszont tény, hogy Tesla felfedezéseiből sokat
profitáltak mind a német, mind az orosz, mind az amerikai hadiipari cégek. Nem
tudhatjuk, hogy mit is rejtegetnek titkos hangárakban, mert nem minden ufó jön más
bolygókról.
Tesla neve felmerült még a Rainbow project-ben is, amelyben a láthatatlanná
tevő elektromos mezővel dolgoztak a Princeton intézet tudósai. A nagy feltaláló
elméletét használták fel, de Tesla figyelmeztetett mindenkit a veszélyekre, neki volt
igaza. A rejtélyes Philadelphia tervnél használt Elridge romboló Tesla-tekercsekkel volt
felszerelve, ezek hozták létre azt a nagy erejű teret, ami a galibát okozta. A legénység
több tagja egyszerűen „köddé vált”, vagy éppen beleolvadt a hajótestbe. Végül lefújták.
Tesla élete végéig tartott fenn kapcsolatot földönkívüliekkel, bár személyesen
egyel sem találkozott, a rádiókapcsolat folyamatos volt. A Hotel New Yorker, ahol
lakott, fel volt szerelve az általa tervezett rádió berendezéssel, de a Waldorf Astoria
felső szintjén lévő laboratóriumában is volt ilyen készülék. Napi szinten beszélgetett
ezekkel a lényekkel, időnként egy-egy sajtótájékoztatón is említette.

5. Kommunikáció az idegenekkel
Leginkább Kisteleki Géza írásaiból ismerjük az Izsáky-féle történetet, mikor
1974-ben, Erdélyben leszállt az az ufó, amelyik a Szíriusz A rendszeréből érkezett. Az
utasai humanoidok voltak, jellegzetes magas szőke emberek. Egy kis leforrasztott
dobozban adták át azokat a lemezeket, melyek fontos információkat tartalmaztak, és
sikerült őket lemásolni, még mielőtt a Securitate kezébe kerültek volna. Izsáky László
és társai füzetlapokra írták le a jeleket, többen másoltak egyszerre, mert nem volt sok
idejük. A lemezek egy részén hieroglifa-szerű írás volt látható, másokon szimbólumok.
Akkor a jelentésüket még nem ismerték, ez csak később tisztázódott. Bartha Gizella
és Takács Zoltán kontakták kapták meg médiumi úton a szimbólumok jelentését.
Legérdekesebb dolog az, hogy a rovásos szöveg magyarul is érthető, csak a jelek
mások. Ez alátámasztani mutatja azt az elméletet, hogy esetleg a szkíta népek ősei
valamikor az ősmúltban akár a Szíriuszról is jöhettek.

Így néz ki az abc az Izsáky-féle értelmezésben. Leginkább a mezopotámiai agyagtáblákon lehet hasonló jeleket látni. Az ékírásokat 1959-60 táját fejtette meg Samuel
Noah Kramer, az ő nyomdokán haladt Badiny Jós Ferenc sumerológus. Izsáky ’74ben még nem ismerte a jelek jelentését, ezt később mondták el neki az idegenek. Jó
néhány betű hasonlít a mi régi rovásírásunkban lévőkhöz, hasonlítsuk össze a kettőt.
Több féle rovás íráskép is létezik, ezért még nincs szabványos, úgy értem, több féle
betűtípus van itt is. Lehet valóban csúcsos, rovásszerű, vagy egészen lekerekített. Az
sem eldöntött, hogy jobbról balra, vagy balról jobbra haladva helyes e az olvasás
iránya, mindegyik lehetséges. A magyar rovásnál ma a jobbról balra irány az általános,

a szíriuszinál viszont a normál a használatos, tehát balról jobbra. A lentebb közölt
szövegen is ez látható.

Van jó pár jel, mely hasonló, de esetleg más hangot jelölnek vele. Észrevehető,
hogy egyes karakterek formára mennyire hasonlóak, még ha nem is ugyanazt a hangot
jelentik is. Ez utalhat arra, hogy ha a szkíták ősei valóban az űrből jöttek a Földre lakni,
akkor a hosszú idő alatt változhatott az írásuk, és esetleg kismértékben a beszédük is.
Egyébként Francois Lenormand francia régész és nyelvész már a XIX. században
vizsgálta az ékírást és a hieroglifákat, és gyanította, hogy valamiféle ragozó,
toldalékoló nyelvről lehet szó. Ilyen a világban nem sok van, Európában csak a magyar
és a kelta ír és skót. Hasonló logikát követ még a japán és a koreai nyelv.

A fenti képen az egyik tábla visszafejtett üzenete látható az eredeti szöveggel és az
alá írt magyar értelmezéssel. Valamiféle tanító jellegű üzenet lehet, a három csillag
utalhat a Szíriusz hármas rendszerére is. Van benne utalás a lélek halhatatlanságára
is. Van azonban itt mg pár apróság.

Az egyik lemezen a naprendszerünkre vonatkozó adatokat közöltek az idegenek, az a
szimbólum, amivel a kozmoszt jelölik, nagyon hasonlít ahhoz, amit Kalmár Jánosék
használtak a budaőrsi repülőtéren az idegenek hívására. A Kalmárék által használt
jelet már Izsáky is alkalmazta, Kalmár szerint ez az Orion csillagképet szimbolizálhatja.
Az idegenek közölték azokat a bolygókat, amelyek szerintük a naprendszerünkben
lakottak. Hogy a Marson lehet valami, arról tanúskodnak Nikola Tesla feljegyzései is,
a tudós állítása szerint beszélt többször rádión földönkívüliekkel. A Vénusszal
kapcsolatban George Adamski és Omnec Onec neve merül fel, ez utóbbi személy
állítólag a Vénuszról érkezett a Földre, beilleszkedett egy amerikai átlagos családba
és megkezdte tanítói tevékenységét.

Ilyen az a jel, amivel az idegeneket próbálták lehívni, Izsáky 1974-ben is ezt használta.
A többi táblán lévő szimbólumok a többi naprendszerre utalnak, van egy olyan is,
amelyiken láthatóak a lakott rendszerek, és relatív elhelyezkedésük.

A férfi és nő szimbóluma jól kivehető, a nyíllal jelölt alakok androgün lények.

Így jelölték a különféle típusú civilizációkat, amelyek előfordulnak a galaxisunkban,
megkülönböztetnek különféle fejlettségi fokú civilizációkat. A Galaktikus emberek vagy
egyéb lények képesek a galaxisukban mozogni, de a kozmikus emberek vagy lények
már az egész kozmoszt uralják. Vannak keresztezett civilizációk, melyeket több más
civilizáció génkészletének felhasználásával hoztak létre, ilyen lehet a földi ember is,
többen állítják ezt, köztük Tesla is. Az egyesült civilizációk kettő vagy több
társadalomból jöttek létre, de természetes úton, teljesen önszántukból. A személyes
kapcsolatot is ábrázolták, mert ez nyílván természetes, hogy a fejlett társadalmak
egymás között kapcsolatot tartanak fent. Egy ilyen világban nem az a kérdés, hogy
vannak-e ufók és űrlények, hanem az, hogy mennyi a szilícium árfolyama az
andromédai tőzsdén, vagy hogy lehet e még szobát foglalni abban a noboai
panzióban. Ezek csak példák arra, hogy ott nem lehet nagy kunszt turistaként, cserediákként vagy munkavállalóként egy idegen bolygón élni, az adott társadalom normái
szerint tevékenykedni. A primitív civilizációk lehetnek helyhez kötöttek, mert talán még
nem képesek az űrutazásra, lehet, hogy még az embernél is fejletlenebbek.

A jelek megfejtését Takács Zoltán közölte, ő egy Zorausz nevű idegentől kapta az
információit, a könyv írásában Kisfaludy György segített.

6. Görög istenek az űrből
Számos régi mítosz és legenda bővelkedik fantasztikus elemekben, gondoljunk
csak az indiai védák repülő szekereire, vagy az egyiptomi fáraók hatalmának misztikus
eredetére, vagy a kínai császárok isteni származására. Ezek a dolgok az ókor embere
számára varázslatnak, mágiának tűntek, de minden csoda mögött rejlik valamilyen
értelmes magyarázat, valami olyan természeti törvényszerűség, vagy magas szintű
technológia, amit jelenlegi tudásszintünkkel képtelenek vagyunk megérteni, pedig ez
nem jelenti azt, hogy az adott dolog csupán a fantázia terméke lenne, vagy csupán
egyszerű dajkamese, amit generációk adnak tovább, anélkül, hogy kicsit is értenék.
Különösen érdekes megvizsgálni a görög mondavilágot, azon belül is az isteneket, mert a legtöbb nép mitológiájában szereplő égi hatalmasságok közül ők azok, akik
a leg antropomorfabbak, vagyis a legjobban hasonlítanak az emberre. Mind
viselkedésben, mind külső megjelenésben. Az „istenek” személyiségében
megtalálhatók az érzelmek teljes skálája, a derű, a bosszúvágy, a féltékenység, a
hataloméhség, a kegyesség, a sajnálat, az irgalom, a segítő szándék, és a jutalmazás
is. Az ógörög mitológiában szó esik istenekről, istennőkről, nimfákról, faunokról,
titánokról, szatírokról (nem a mutogatós bácsikról!), mindenféle ártó és jóindulatú
lényről, akik az emberekkel vettek fel kapcsolatot. A régi leírásokból kitűnik, hogy ezen
hölgyek és urak igen aktívak voltak az antik időkben.

Zeusz és Héra, az „istenek királya és királynője”

Ezekből a dolgokból arra lehet következtetni, hogy itt egy magasan fejlett földönkívüli
civilizáció egyedeiről van szó, akik mint galaktikus vándorok érkeztek a Földre, a
bolygón primitív népeket találtak, akiknek tudást adtak át, hogy így civilizációk induljanak el a Földön. Éles István szerint a földönkívüliek egyfajta rendszergazda szerepet
töltenek be a fizikai lények által benépesített világokban. Ezek a görög „istenek”
többnyire emberinek vannak leírva, tehát feltételezzük, hogy egy humanoid típusú
civilizáció leszármazottai lehetnek, akiket a köznyelvben csak magas szőkéknek
szoktak nevezni, pedig vannak barna és fekete hajú kozmikus emberek is.
Valószínűleg tagjai lehetnek a Galaktikus Föderációnak is, így nagy eséllyel a Szíriusz
A, a Plejádok, a Lant, az Androméda, vagy az Orion három övcsillagának bolygóiról
jöhettek. Az Olümposz tetején, ember által nem járt helyen építették fel a bázisukat, itt
parkoltak az űrhajóik is. Az emberek, a „halandók” közé nem nagyon jártak, vagy csak
néha teleportáltak le a hegyről, ám alkalmazták a jól ismert eltérítéses technikákat.
Különösen Zeusz volt ennek a híve, nagy szexuális étvágyát mindig ki kellett
elégítenie, ezért a legkülönfélébb alakokban jelent meg, amit elérhetett valamilyen
holográfiai technikával, vagy pedig alakváltó tulajdonsággal rendelkezett. Amikor sas
képében jelent meg, az lehetett a repülőgépének formája is, de a legendaíró ókori
ember számára egy repülőgép értelmezhetetlen, ezért varázslatos dolognak írja le.
A mitológia tele van még mindenféle fura teremtményekkel, olyanokkal, mint a
kentaurok, hárpiák, szfinxek vagy a hírhedt minotaurusz. Ezek félig állati, félig emberi
hibridek, egyfajta keveréklények. Talán egy genetikai kísérletsorozat eredményei,
amikor az „istenek” megpróbáltak valami új fajt létrehozni. Ez hasonló ahhoz, amit az
új-mexikói Dulce bázison művelnek a szürkék a Rémálom Csarnokban. Tehát a „görög
istenek” között szép számmal akadtak genetikusok is, akik a hibridizációs programot
vezették, talán klónoztak is ott embereket, akikből esetleg királyok, vezérek lettek. A
bázis magasan feküdt az Olümposz tetején, egyedül Prométeusznak sikerült oda
feljutnia, de őt meg elkapták, és bezárták valami rémes helyre, ahol talán kísérleteztek
is rajta, bár ez ellent mond a Galaktikus Föderáció szabályainak, lehet, hogy több
idegen csoport is tevékenykedett ott egy időben.
A kezdeti időkben volt a csoporton belül háborúság, gondoljunk a titánok és a
Zeusztól származó istenek párharcára, melyből az utóbbiak kerültek ki győztesen, a
káosz pedig utalhat egy nagy kataklizma következményére, gondoljunk bele, hogy
Atlantisz és Lemúria már elpusztultak, talán a nagy atomháborúra utal, amely a két
kontinens között dúlt. Az előző nagy civilizációk mind elpusztultak, vagy elmenekültek,
a túlélők pedig, mint vademberek bolyongtak a bús planétán, csak a túlélésre koncentráltak, talán még embert is ettek ennek érdekében. Ebbe a vad világba landoltak
a csészealjak, távoli világok felfedezőivel, akik szörnyülködve látták a dolgok folyását,
ezért a „dörgő villámaikkal”, sugárfegyvereikkel sziklákat lerombolva kezdték a
vadembereket jobb belátásra téríteni. Az emberek megrettentek az „istenek”
haragjától, akik az égből szálltak alá, és megszűnt a kannibalizmus, megjelentek az
első papok és mágusok, beavatottak, akik közvetítettek a „halandók” és az ég
gyermekei között. Az ember megtanulta a betűvetést, a csillagok járását, házak és
szekerek építését. Hephaisztosz megtanította a kohászat fortélyait, Déméter a
földművelést, Artemisz pedig a vadászat és az erdőművelés tudományát oktatta, Héra
pedig a családok oltalmazója lett, és a nőket nevelte öntudatra és anyaságra.

A vadászó Artemisz
Az emberi kultúra fejlődni kezdett a Balkán félszigeten, nagy civilizációk jöttek létre,
melyek az egyes görög városállamokhoz kapcsolódnak, de még nem volt tökéletes a
civilizátori munka, mert a törzsek még gyakran háborúztak egymással, és még a
rabszolgaság intézménye is elterjedt volt, de azért már megjelent a demokrácia
megteremtésére tett kísérletek néhány kezdeti lépése. A történelem nem csak
csatákból és felfedezésekből áll, erre bizonyíték az olimpia intézményének
bevezetése, a sport összehozza az ellenségeket is. Aphrodité tevékenységének
köszönhetően magasan állt a görögök szerelmi kultúrája, már a filozófusok is
értekezéseket írtak az erotikus élvezetek mikéntjéről.
A múzsáknak is nevezett csoport, nyilván művészek voltak, segítették a görög
színház, a zene, tánc és költészet, és az építészeti formák kifejlődését. Apolló a jóslást
is megtanította a papoknak, Hesztia pedig egy olyan magas tudatosságú, makulátlan
szellemi vezető volt, hogy követői szüzességet fogadtak, ők a Veszta-szüzek. Hádész,
mint az alvilág ura, szigorú, de igazságos volt, a jó lelkeket az Elizeumi Mezők
paradicsomi kertjébe engedte, ahol nagy volt a jólét, a rosszakat viszont a Könnyek
mezejére száműzte, ahol a Léthé vizéből ittak, ettől elfelejtettek minden addigit, amit
tudtak. Hádész inkább valami angyalféle szellemi lény lehetett, aki az eltávozottak
lelke felett diszponált, a karma törvényének megfelelve irányította őket a dimenziók
között, illetve sorolta őket vissza, ha nem hajtották végre a Teremtő akaratát, hogy

jobb emberek legyenek. Beleszólása volt a reinkarnációs ciklusok alakulásába, a
különösen elvetemülteket a Tartaroszba száműzte, ami egy olyan energiamező, vagy
alacsonyabb dimenzió, ahol ezek a lelkek elvesztettek minden kapcsolatot az emberi
és más fizikai világokkal. Innen kikerülni nagyon nehéz, sok jót kell ahhoz tenni.

Pallasz Athéné a felemelkedett mesterek között vállal irányító szerepet.
Különös esemény volt az, mikor Zeusz „fejéből pattant ki” Pallasz Athéné a
mítosz szerint. Ez csak is egy módon lehetett, hogy „E.T. telefon haza”, vagyis Zeusz
szükségét érezvén leánya tudásának, üzent érte rádión, vagy akár telepatikusan, mire
a nő megjelent egy űrhajóval, de sokkal inkább teleportálva, hiszen úgy írják le a
krónikások, hogy azonnal ott termett. Sok jó dolgot csinálhatott, ha a görögök hálából
róla nevezték el az egyik metropoliszukat is. A ruházata nyílván a szokásos testhez
álló űrhajósöltözet lehetett, a görög tógák és tunikák nyílván ezt próbálták meg
utánozni, több kevesebb sikerrel. Érdekes még az a momentum, hogy Héra, mint szűz
istennő van megjelenítve, az állatvilágban a csigáknál és más állatkáknál ismert a
szűznem-zés, de hasonló biológiai funkció működhet más világokból származó
lényeknél is. A mítosz szerint Héra képes volt szülni gyereket úgy Zeusznak, hogy nem
is volt köztük direkt kapcsolat. De elképzelhető az is, hogy valamely szellemi lények
közreműködése állhat a dolog mögött, lásd Szűz Mária vagy Emese esetét.
Aztán úgy jó kétezer éve volt egy váltás a világban vallási téren, a politeizmust
kezdte felváltani mindenütt a monoteista felfogás. Hogyan lehetett ez? Seres Gábor
az Exopédiában azt írja, hogy a plejádiak egy csoportja, miután sikerült eredeti
hazájukban megteremteni a békét, visszatértek hazájukba, felszámolták a földi
telepeiket, mert látták, hogy az emberiség már képes a saját lábán is megállni. De

hátra hagytak egy nagy tudású mágust, egy beavatott papot, akit a világtörténelemben
csak Jézus Krisztus néven ismerünk. Az eredeti görög-római „istenek” is így
távozhattak eredeti otthonukba, az embereket hátrahagyva. Bár magukat soha sem
nevezték isteneknek, de kihasználták az emberek vallásos nézeteit, így tudták a
tanításaikat átadni. Ezek a tanok vezették be az egyetlen teremtő isten és istennő
tanát, melynek rontott, torzított változata képezi a mai monoteista vallások alapját. Ez
a mai vallási rendszer már annyira eltér az eredeti evangéliumi alaptanítástól, hogy a
jóakaró, gondolkodó emberek már elégedetlenek a mostani egyházakkal. Nostradamus szerint az egyházakra nehéz idők várnak, sok hívet fognak veszíteni.

Héra szent madara a páva.

Nem is csoda, hogy néhány görög egyetemista újraalapította a politeista vallást. De a
kapcsolat nem csak közvetlen, hanem indirekt módon is létrejött a régi időkben, mert
kelet felől is érkeztek a görögök közé tanítók és mágusok, akik a szkíta népek közül
való pelazgok, vagy palaúzok voltak. Ők a mai palócok elődei is, de a mai görög nép
egyik ősi népcsoportja, ősnépe is a dórok, iónok, akhájok mellett. Tehát a magyar és
a görög nép között rokonság áll fenn. Ezek a palaúz mágus papok, táltosok szerepelnek a Paál Zoltán által írt Arvisúra lapjain is. A szkíták között volt egy csoport, akiket
királyi szkítáknak is neveztek, a hagyomány szerint az égből származtak, vezetők
voltak. Az Arvisúra szerint „Káltes asszony szekerével” vagy gömbjével jöttek egy
távoli csillagról, ami Szíriusz A. A szekér itt egy repülő csészealj, egy intergalaktikus
űrhajó.
Néhány érdekes eset manapság is történik, ami kapcsolatban áll a görög
mitológiai alakok tevékenykedésével. Egy angyalföldi panellakásban, Éles István
ufókutató idős édesanyjával történt meg, hogy a nappaliban egyszer csak három
fátyolt viselő, tunikás nőalak jelent meg, az idős asszony nagyot nézett, mikor a három
furcsa nő az asztalnál helyet foglalt, nem szóltak semmit. A jelenség talán egy percig
tartott, majd a látogatók eltűntek. A ruházatuk alapján, és hogy hárman voltak, arra
lehet gondolni, hogy a három párka, az életet indító, fenntartó és bevégeztető erők
megszemélyesítői tettek látogatást a lakótelepen.

Dionüszosz a bor és a mulatságok istene

7. Beszélgetés a szellemi világgal
A 2015. szeptember 15.-ei népligeti ufós pikniken, ahol a fiatal kutatók
mutatkoztak be, megismertem Balogh Anita kutatótársamat, akivel azóta hosszasan
elbeszélgettem. Anita szakterülete az álmok megfejtése és megértése, ehhez
segítségére van a szellemi világ. Elmondása szerint kapcsolata van a saját felső énjén
keresztül a különféle világokban élő lelkekkel, de akár földönkívüliekkel is kapcsolatba
tud lépni ezen a módon. Ezért elhatároztam, hogy egy érdekes kísérletbe kezdünk,
felteszek néhány kérdést ezeknek a lényeknek, amit Anitán keresztül megválaszolnak,
ha tudnak, vagy akarnak. A módszer lényege, hogy Anita egyfajta éber álomban
kapcsolódik az asztrál térhez, egy hang szól ilyenkor a tudatában, ami se nem női, se
nem férfi, inkább olyan gépies, mintha egy automata, vagy egy nem nélküli lény,
esetleg egy angyal próbálna meg ilyen módon kapcsolatba lépni vele. A kérdéseket
csillaglényekhez, földönkívüliekhez, szentekhez címeztem, de nem közvetlenül tőlük
érkeztek a válaszok, hanem Anita tudatán át.

Balogh Anita, Ádám Zoltán, Grell Bence és a szerző a Margit-szigeten.
- Vajon módosították e az idegenek az ember genetikai állományát, esetleg ők hoztak
e létre minket? A mai ember előtt lakott volt e a Föld?
- Először is hiszem és tudom, hogy az ember abszolút lény, így ő maga bármikor és
bármire választ kaphat. A más bolygón vagy esetleg űrállomásokon élő lények

annyiban különböznek tőlünk, hogy az egyetemes létezés más tulajdonságai
nyilvánulnak meg jobban bennük, így amikor a második kérdésnél felteszem, hogy az
ember tényleg klónozott és génkezelt lény-e akkor tudom, hogy az ember maga is
tudja a tudatállapotaival a kódját változtatni. Ebben különbözik a véleményem
Istvánétól (Éles István), például hiszen ő a determinált felszíni és naprendszeri világ
létét és a rajta való életet tapasztalta meg. Igaz lehet, hogy az is determinált, hogy
változtat valaki a genetikai kódján. A kérdés feltevésekor az a válasz érkezett, hogy: Ezeknél a zajpróbáknál lehet módosítani a DNS-t. Hogy ki küldte a választ, szíriuszi
vagy más, nem tudom, de valószínűbbnek tartom, hogy a saját felsőbb énem.
Köztudott hogy különböző hangfrekvenciákkal is óriási módosítást lehet végezni az
anyag bármilyen formájában, így a DNS-ben is, kérdés hogy maga a genetikai program
valóban csak a külsőnket, betegségre vagy egészségre való hajlamunkat határozza-e
meg, mert szerintem nem. Talán az egész életünk is benne van, nem csak az anyagi,
hanem a transzcendens formái is.
Az első kérdés, hogy milyen lények lakták az ember előtt a Földet, annyit tudok
magamtól mondani, hogy ember valószínűleg mindig is volt a Földön, ha nem ebben
a formában vagy testben, akkor is. Hogy mi teszi az embert emberré az is érdekes,
mert több alkotóelemből áll, mint maga a test. Van benne szellem, igaz a test is a
szellem megnyilvánulási formája, valamint egy szellemi lény, amely lehet lélek is (a
léleknek is van anyagi és nem anyagi része, ezt is mondták). Igen, többféle szellemi
lény foglalhat helyet az emberi testben. Ezért nem olyan egyértelmű az ember
meghatározása. Leginkább az olyan szellemi lények összességét értem alatta,
amelyek egy tudatmezőhöz tartoznak, vagyis az egyetemes létezésben azok a lények,
amelyekben a szellem hasonló módon nyilvánul meg. Tehát a kérdésre a válasz az
időutazásban rejlik. Ugyanis lehet, hogy ember néhány tízezer éve él a Földön vagy
néhány százezer éve a mai formájában, képes arra, hogy meditáció alatt a testéből
kilépve, a nagyidőben - amely nem lineáris folyású - tájékozódva eljusson bármilyen
korba és ott újabb testet materializálva megjelenjen. Így fordulhat elő az, hogy ugyanaz
az ember egy téridőben több helyen tartózkodhat, munkálkodhat. Ahogyan a tudatrész
materializál, úgy vissza is bonthat és visszatérhet újra eredeti testéhez és folytathatja
életét. A következő kérdés hogy kik hozták létre a modern embert, ez a harmadik.
Igyekszem erre is választ adni, nem tudom, hogy mennyire leszel ezzel
megelégedve... A modern ember már nekem is elég egyértelmű. Este felteszem.
Remélem, hogy nem okoztam nagy csalódást. Köszönöm, hogy ennyi kérdést küldtél.
Nem biztos, hogy ilyenkor földönkívüliekkel sikerül a kapcsolatot felvennem. Én is
mindig úgy kapok választ, hogy nem mondanak meg mindent, de elindulhatok egy
úton, amely során rájöhetek sok mindenre... így nem is biztos, hogy földönkívülieket
meg kell kérdeznem.
- Kik hozták létre a modern embert?
- Az a probléma hogy nem tudok úgy válaszolni egy kérdésre sem, hogy ne kellene
közbevetnem valamit. Nem vagyok biztos abban, hogy olyan értelemben hozták létre
az embert illetve létre kellett hozni, mint ahogyan a legtöbben vélekednek erről. Igaz
hogy szíriuszihoz, plejádi vagy Lant-beli lényhez teszed fel a kérdésed, nekem csak a
hang szól a fejemben. Hogy ők-e azok vagy nem, továbbra sem tudom.

Ha igaz hogy egy gondolati univerzumban élünk, akkor minden és mindent alakit és
alkot, tudatszinttől függően. Hogy kik hozták létre az embert, csak annyit tudok, hogy
öröktől van, ha azt vesszük alapul, hogy az itteni lét egy végtelen körforgás és minden
ismétlődik. Többféle ember van és többféle szellemi lény lakhatja a testet nem csak a
'lélek nevű'. Nekem az is furcsa hogy miért van anunnaki és szíriuszi teremtés is, miért
tartják a magyarokat szíriusziaknak, ha a sumer-szkita-hun történelem anunnaki
származásra enged következtetni? Tényleg rengeteg a kutatni való. Az ember
létrejötte egy folyamat és nem más földönkívüli általi teremtés, ezt az információt
kaptam, amikor rákérdeztem, valamint azt hogy - Én az őseimet képviselem. Valamint
tudom, hogy nem csak a test, főleg a tudat az, ami emberré tesz minket. Azt még
tudom, hogy abban a formában, ahogyan írnak róla, plejádi, szíriuszi és Lant-beli nem
létezik, de csak ezt kaptam még a hangtól a fejemben. Újra rákérdeztem és válaszolt,
hogy elfogadom-e. Viszont igaz van Istvánnak akkor, amikor arról beszél és ír, hogy
mindenki a saját tudatszintje szerint közvetít. Van valami furcsa, ami mostanában derül
ki körülöttem. Újabban sokat álmodom arról az időszakról abban a házban ahol a
gyerekkoromat töltöttem, főleg a kamaszkorom környékéről. Akkor nagyon féltem a
földönkívüliekből, a szürkéktől egyenesen rettegtem, hiszen állandóan olvastam az
eltérítéses eseteket...

Tegnap előtt ismét róluk álmodtam, érdekes, hogy ilyenkor soha egyetlen apró
szürkétől sem félek. Újra Gyálon, újra kamasz lány koromban. Eddig pontos időt nem
tudtam meghatározni, most közelítőleg képben vagyok már. Egy gyermeket láttam a
mamám előszobájából konyhába nyíló ajtón ahol egy ember akart neki egy injekciót
adni, hogy kiderüljön, a földönkívüliek mivel fertőzték meg. Én magam kissé aggódva

elmenekültem, mondván, hogy ezt az ebolát nem szeretném elkapni azért. Igaz
tudtam, hogy nem olyasmi és talán nem is vírus. Valami, amit bele tettek, de nem
biztos, hogy jelenleg tudás vagy chip, talán nem is vírus. Valami, amiről sokat nem
tudok, vagy nem tudhatok. Szóval elszaladtam, hogy ezt nem szeretném tőle elkapni.
Hát nem is tudtam volna, mert nem fertőző. Felébredtem és mondta a hang a fejemben
hogy 'Már nyolcadikos korodban megkaptad'. Hoppá. Nekem is van olyanom. Később
meg is kérdeztem, hogy ez mi. Volt már régebben is sejtésem, azt a választ kaptam,
hogy - Egyébként teljesen más vagy, a nemzetén más... Néha gondolok arra, hogy
igaz, lehet ide leszületni akár a világegyetem magas rangú vezetőjeként is akár, ha
már ide leszületett, akkor is lehet, hogy ebben az ittlétében a kis szürkcsik vigyáznak
arra, hogy azt a programot, amely az ittléte alatt szükséges, végrehajtsa? Aztán a
piramison keresztül távozik...
- A mitológiai istenek milyen lények lehettek?
- Hogy az ősi istenek milyen fajta lények voltak, arra van egy olyan elméletem, amelyet
a múltkor még Istvánnal történt beszélgetésünk alatt említettem, valamint Te is írtál
róla, hogy a világegyetemben egy tudatminőség egy személyben a Földön (pl. )
összpontosul, így születhetett le Anubisz, aki korántsem az alvilág bírája, csak eltorzult
bőven a róla alkotott kép. De érkeztek természetesen földönkívüliek, akikben szintén
valamilyen szellemi lény illetve a Szellem egy bizonyos formája nagyobb mértékben
nyilvánul meg, istenek szerintem nem jöttek, sehonnan mert Isten maga az egyetemes
létezés és ilyen formában mi is részei vagyunk. Igyekszem mindig a legjobb tudásom
szerint írni és ne haragudj, hogy nem tudok feltenni kérdést szíriuszihoz vagy egyéb
féle földönkívülihez... lehet, hogy sikerülni fog hamarosan. Egyébként jó az az
elméletem, amely szerint a magyarságot nem csak földi, hanem kozmikus értelemben
is érdemes kutatni, akár szürkék, akár más valaki vigyáz, vagy nem vigyáz ránk itt.
- Hogyan lehet hozzáférni az adott lélekről tárolt információkhoz? Származhatnak e a
magyarok a Szíriusz rendszerből?
Úgy kezdem, hogy tudom: minden megtalálható bennünk és így nem szükséges mást
tenni csak emlékezni. Kértem, hogy ne szóban válaszoljanak (több módon érhető el a
kapcsolat, majd írom), egy álmot láthassak, amelyben megfigyelhetem azt, hogy
mostanában ők hogy élnek, mivel foglalkoznak, így pl. szíriuszi szempontból egy álom
alatt az összes kérdésre választ kaphatunk. A világegyetem teljesen másképp
működik, mint ahogyan még nem rég elképzeltem és most kezd tudatosulni bennem
ez a programozás, programozhatóság dolog is. Más olvasni róla és más magunk saját
magunkban utána járni az a dolgoknak. :) Ha szeretnéd, majd írok róla néhány
mondatban. Szóval, kapcsolatba lehet kerülni teljes átprogramozásunkkal, a tudatát
és a testét is, (ha van neki) átvenni, akkor néhány perc alatt megvagyunk. Kérdés,
hogy, az egyéni, vagy a kollektív tudatukba érkezünk... másik lehetőség: tudati utazás,
körül nézünk, mi van ott, ez lehet az az álom, amelyről most írtam, Hogy ki kellene
próbálni, viszont ez is az én nézőpontomat adná, amely lehet, hogy nem sokban
különbözne másokétól. Vagy lehet tőlük hangban, meditáció során információt kapni,
ezzel az a baj, hogy csak egy egészen kis időt tudtam eddig így maradni, mert annyira
örültem, hogy kizökkentem. Az utolsó megoldás a felsőlélek információja róluk, de

szerintem ez ugyanaz, mint az előző kettő, hiszen ő álomban és szóban is segíthet,
és mi magunk vagyunk. Lényegében mind mi magunk vagyunk.
Szóval, amit eddig megtudtam (nem álomban, hanem képek jelentek meg a csukott
szemem előtt, érzések és hangok: szőke és barna hajú fehér embereket láttam, fehér
ruhában. Kettőt, két különböző helyről, egy felnőttet és később egy gyermeket.
Mindkettő ruhája fehér volt, a felnőtté egyszerű és testhez simuló, a kiskamasz
gyereké pedig szintén fehér, laza, de testéhez csatolva sok helyen: karján, lábain és a
derekánál is. Két másik gyermek (?) érkezett felé, őket, meg merem kockáztatni, hogy
ők nem is szíriusziak voltak. Kézfogással üdvözölték egymást, mint mi. Jobb kezüket
nyújtották egymásnak. Magyarok. Magyarnak lenni az univerzumban egy
tudatminőséget jelent és nem egy ország politikai-gazdasági határain belül élő
embereket vagy állampolgárokat. Ők magyarok. A kézfogásról is olvashattuk régebben
azt, hogy azt jelenti, fegyvertelen vagyok, és ezt megmutatom, de igazából azt, hogy
így jelezzük egymásnak: bármiben segítek, és egyenlő félként fogadlak el(magam).
- Kérdések Szűz Máriához: Beteljesedik-e a nyírkai jóslat? Lesz e polgárháború Magyarországon? Elkerülhető-e az összeomlás? Vannak e még igazi táltosok, vagy csak
csalók?
- Szűz Mária tudatkomplexumhoz feltett kérdéseidre érkeztek válaszok, már azt hittem,
hogy többet nem tudok abba az állapotba kerülni...
Megkérdeztem: Vannak-e még táltosok vagy csak csalók? Erre érkezett, az hogy igen,
de nem mondhat róluk semmit. Megkérdeztem azt, hogy lesz-e tényleg összeomlás,
ahogyan mondják és írják a jóslatok? "Semmi bántás nem történhet, ezt
megakadályozzák." De hogy ki azt nem tudom. Talán ők, talán földönkívüliek.
Magyaroknak bántódása nem eshet. Igaz mást tekintek magyarnak, mint a legtöbben,
de úgy kérdeztem, mint a Kárpát-medence népét, a magyart (élhet épp Amerikában
is). Időtávlatot úgy kérdeztem, hogy tíz éven belül. Tehát kell, hogy történjen valami,
ami valós veszély ránk nézve (szerintem látjuk és halljuk), azonban a segítség nem
marad el. Rákérdezek a vallási és az összefogással kapcsolatos kérdéseidre is,
valamint arra hogy mennyire lesz nehéz átvészelni az előttünk álló időszakot, mert,
hogy átvészeljük az biztos.
- Kérdések Nioméhoz, az Ízeltlábúak Csillagnemzetségének királynőjéhez: hogyan
lehet az Akasha könyvtárhoz hozzáférni? Hogyan lehet védekezni a szürkék és a
reptoidok ellen? Hogyan működik az univerzális energetikai/információs hálózat?

- Kezdem érteni, hogy az általad Nioménak nevezett lény egy originális - időforrás lehet (tízről tudunk), egy isteni nézőpont, a pókháló pedig a száluniverzum.
Azért tudom, mert megkérdeztem, hogy mi lehet az a pókháló, amire a válasz a
"felügyelet és az információáramlás biztosítására jött létre". Tudni lehet, hogy a
száluniverzumon keresztül gyakorlatilag időveszteség nélkül kerül az információ adótól
vevőig. Tehát, kedves Attila, ezek szerint egy médium Nioménak nevezi ezt a Forrást
(érdekesség: van egy cikkem régebbről, amelyben A-menti, A-hun, A-nubi... nevekre
vonatkozóan esetleg vissza lehet vezetni, hogy milyen tudatminőségek születtek le

emberként a Földön, kiket isteneknek neveztek az ókornak nevezett időszakban vagy
még régebben. Esetleg az emberiség különböző csoportjai - az egységben - honnan
származnak, esetleg azok akik 'teremtették').
Hogyan lehet olvasni az információit, filmjeit, történéseit? Ezt is kérdeztem. A válasz
csak annyi volt: "Lakást (hozzáférést, engedélyt) nem kaptatok hozzá?" Igen
visszakérdez, hiszen nem mondja, de érzed közben, hogy minden embernek van
hozzáférése és ez a tudati érettségtől függ, a szellemi úton való haladás során érünk
meg erre, amely nem más, mint emlékezés.
Hogyan aktiváljuk a védőhálót a káros hatások ellen? Néha eszembe jut, hogy vajon
mi az, ami káros lehet... ha védőhálóként a száluniverzumot érted, vagyis a Földet
védő-érő fraktál-részt (rész-egészt), akkor azt kell mondjam, nincs tudomás arról hogy
azt lehet-e bármilyen módon megváltoztatni... Nem szó szerint kapok néha üzenetet,
hanem érzéseket és olyan képeket, amelyek gondolkodásra késztetnek. Azt éreztetik
nincs káros dolog. Ha szürkék és reptoidok ellen kellene védekezni... nem is érti.
Minden az ő része. A felügyelete alá tartoznak úgy ők, mint mi is. Részei vgyunk és
tartalmazzuk őket. Egyetlen tudat van és azon belül minden élőhelyen - amelyet
szintén ő hozott létre - az ő más megnyilvánulásai érvényesülnek. Nem egy van belőle.
Amit a táltos is tud, nem a pókhálót manipulálja, hanem a tudatrészét (egészét)
kiterjeszti tulajdonképpen a végtelenségig, így látja át azt, hogy más planétákonhelyeken-időben-dimenzióban élők miért olyanok, amilyenek. Maga a védekezés a
szellemi utunkra való egyre nagyobb tudatosság.
Ezek a lények állhatnak-e a globális felmelegedés hátterében? Nem, bármely
környezeti-humanitárius probléma-katasztrófa, amelyet az ember magának tulajdonit
abból fakad, hogy elhiszi, irányítani kell őt valamely politikai-katonai-gazdasági
intézmény által. Az ember ennél sokkal több. Bennünk van a rész és a teljesség is. A
világegyetemben is egyfajta hierarchikus rend fedezhető fel, amely nem jelenti, hogy
bármely eleme az egésznek ne lenne nagyon fontos. Ezt nálunk itt a Földön így
nevezik: szakrális királyság (igen, a legismertebb hermetikus tan jut eszembe).
Hogyan készülnek életfilmek: minden megvan. Erre az Örökre. De nem kellenek az
őrök. Pontosabban légy Te magad az Őr. Hogy egy meghatározott program szerint
jönne létre és működne az emberi élet, nem biztos. Az ember képes az önátalakításra.
A programozásra.
Remélem, hogy sikerült néhány kérdésre számodra megfelelő választ adni.
Köszönöm.

8. Kalandozás a multiverzumban
Meséink titkai
Az univerzum latin szó, azt jelenti; önmagába forduló. Lám, a régiek tudtak valamit,
mikor leírták a Védákban, a Mítoszokban, a Kabbalában és más helyeken, hogy a
világmindenség egy gömb, ami fénysebességgel tágul, belül hatalmas, de kintről
nézve csak egy pont. A multiverzum viszont a fizikai dimenziókban fellelhető
párhuzamos univerzumok összessége.
Néprajzi érdekességek
Valahonnan mégis ismerős lehet már nekünk ez, mintha hallottunk volna róla.
Minden gyereknek olvassák, minden felnőtt ismeri, de kevesen vannak tudatában
annak, hogy ez mit is jelent. Valóban, én sem értettem meg elsőre, kellett rajta agyalni
egy sort, meg utána is olvasni, de van egy épkézláb magyarázat. Régen a tudást a
guruk, jógik, mágusok és táltosok örökítették át apáról fiúra, anyáról leányra. Ezt
leginkább a népmesék által lehetett megtenni, mert ott lehetett elrejteni a tudást. Mert
voltak idők akkor is, mikor üldözték azt, és hirdetőit is máglyára állították. Ma elég egy
rendszám nélküli száguldó fekete autó, meg egy kihalt útszakasz, ahol a „tudóskánk”
éppen kószál.
A mesékbe rejtették hát a tudást, nemzedékek adták tovább, majd néprajzosok
lejegyezték. De senki sem értette, miről is szólnak. És nemcsak a magyar népmesék,
de a görög mítoszok, vagy a skandináv eddák is. Van benne egy táltos hagyomány, a
beavatott utazása a világok között, és van egy magasrendű technológiai tudás, ami
jelképekkel van tovább adva. Ehhez adok pár magyarázatot, mik is ezek. Lássuk!
Hol volt, hol nem volt. – Ez a manduból binduba való átmenet, méghozzá oszcillálva.
Egy komplex téridő-rendszer két állapota, mikor toroid formát vesz fel. A mandunál
még középen lyukas a toroid, a bindunál a keresztmetszete egy mőbiusz alakot vesz
fel.
Kint is vagyok, bent is vagyok, jaj, de nagyon boldog vagyok. – A mőbiusz felszínén
haladva, hol a belső, hol a külső részén fut végig a részecske, lehet az egyik világban,
és a másikban is.
Legkisebb fiú – a legfiatalabb forráshely végzi a visszacsatolást, belefut az előtte
haladó tachionba.
Szerencsét próbálni – kirándulni a téridő rétegei között
Óperenciás tengeren túl – a vízelemen túl.
Szárnyas pegazus – levegő elem, energia.
Parazsat evő ló – a parázs a tűzelem, a ló a téridő rendszer.
Szép Görög Ilona vagy Magyar Ilona – fényszűz, a fény és térkvantumok forráshelyeit
keltő női minőségű elem.
Királylány – lásd feljebb, fényszűz.

Az elemek és a téridő Vlagyimir Szuvorov képén.
Sámánfa, világfa – fraktális rendszer
Hetedhét ország – a menny hét rétege, 6+1 tachion, az ötödik a fontos.

Ezeröles lánc – fluidszál, száluniverzum.
Kacsalábon forgó vár – forgó téridő rendszer, 6 helyen billegve kacsázik.
Isten háta mögött – a tachion csúcsa mögötti tér, múltszféra.
Terembúra – a 3D és 4D világokat elválasztó réteg, az Oort-felhő.
Égszakadás, földindulás – mikor a terembúra felhasad, és a külső tér kék fénye
beragyog.
Kaltes asszony földje – a Szíriusz A 4. bolygója, az Amma
Arany gyapjú – az anyag felszínét alkotó borzas felület, időtükrök rendszere
Hétfejű sárkány – a térkvantum 7 tűzelemű forrása.
Fekete ország – az antianyagból álló tükörvilág.
Főnix madár – tűz elemű rendszer, mindig megújul, mert másolódik.
A néprajz és a mitológia így őrzi és adja tovább azt a tudást, amit a szent
szövegek is tartalmaznak, csak már azt se értik ma.

A magába forduló tachion pályája. Escher grafikája.

Még rengeteg dolgot őriz a népművészet, a kopjafákon, a ládákon, a szőtteseken,
ruhákon. Az is megérne egy misét, de ezt majd máskor. Van pár különösen fontos
szimbólum, mint az élet virága, a fény csillaga, az égig érő fa motívuma, ami szinte
megtalálható a legtöbb magyar és balkáni népi tárgyon. A régi ember igyekezett a
természettel összhangban élni, és ezt ki is fejezte eszközein, építményein, például a
kerek templomokon és a szegedi napsugaras házakon.
A népművészetben a hatszirmú élet virága a térkvantum, a Szentlélek, vagy
Szent Szellet jelképe, gyakran ábrázolták faragványokon, de mandalaként is hatásos.

Egy másik ilyen fontos szimbólum a képzőművészetben is ismert fénymag, ami egy
négyszirmú virágként van ábrázolva. Vagy egyenlő szárú keresztként, mint ami Jézus
glóriájában is van. A fénymag egy oszcilláló rendszer, a két „szára” egy-egy univerzum
és ellenuniverzum párosa, a középső pontban van az átmenet közöttük, az a bizonyos
olaj, amire rálépünk, hogy eltűnjünk a balfenéken. Mert a balos forgású téridőbe, egy
anyai világba megyünk át, de ehhez tökéletesen kell szinkronizálni az átlépés
pillanatában. A két rendszer ellenfázisban rezeg, kioltanák egymást.

Az egyházi művészetben is ábrázolva van, némely pap talán még sejt is valamit róla,
de azért ott van a miseruhák kiegészítőin a két jel, mint a melki apátság gyűjteményének e két darabján is. Lásd a képen.

A püspöksüvegen a hatágú csillag a téridőt, vagy Szentlelket ábrázolja, akárcsak az
élet virága. A kesztyűn a kereszt a fénymagot ábrázolja, mint a hindu dordzse.
A tudományos alapok
A fizikaórákon azt tanítják, hogy a tér és az idő csak fiktív valamik, nem is kell
velük igazán foglalkozni. Pedig ezzel kell csak igazán! Rajzolnak egy koordináta
rendszert, és az egyik szárára odaírják, hogy „t”. Azt sugallva ezzel, hogy az idő egy
irányba mozog, mert a múltba nem mehetek vissza megölni a nagyapámat, mert az
abszurd. Az idő mozog, ezt az egyet eltalálták, de a többi hibás. A fenti
eszmefuttatásban van egy paradoxon, ebbe a hibába estek a Terminátor filmek is. Ám
ez a makacs idő nem ilyen. Mit is ír a Szentírás? „Kezdetben vala az Íge, és az Íge
vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa
lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.” (János 1. 1-3) Mert mi az ige (Íge)?
Cselekvést, történést, létezést fejez ki, múlt, jelen és jövőidejű, tehát mozog.
A Descartes-féle koordinátarendszerben jól lehet ábrázolni a tér három
dimenzióját, de az időt nem. Mint írtam, az időnek, bár mozog, halad, nincs konkrét
iránya, tehát nem írható le egy vektorral. Az idő skaláris, minden irányba hat, tehát
omnidirekcionális. Először Einstein fizikatanára, a lengyel Minkowsky próbálta az időt
a rendszerbe foglalni, és felírta a híres Minkowsky-formulát.

y×c×t, x×c×t, z×c×t.
Ez már majdnem jó, legalábbis, jobb, mint az előző séma. Az időt egy táguló gömbként
ábrázolja az origóból kiindulva, melynek a felületén mindenhol ugyanaz a pillanat van.
Az idő már skalármennyiségként van feltüntetve. A tér így már értelmet nyer, mert
időben is létező, tehát, most már van. A tér az idő nélkül nem létezik, ezért hívjuk
téridőnek. Ez egy dinamikus rendszer, hullámtermészetű, modulálható, és modulál. Ez
maga a Szentlélek, vagy Szent Szellet. A szél, vagy levegő elem energia, tehát halad,
mozgat. A föld elem az anyag, alapesetben neutron, mely a gerjesztés előjelének
megválasztásával alakítható elektronná, vagy protonná.
A téridőt először Hermann Minkowsky próbálta leírni, de legkétségtelenebb
módon Michio Kaku az általa felállított húrelmélettel (string és superstring) fektette le
a multiverzum elméletének alapjait. Több könyve magyarul is megjelent, a Hipertér és
a Párhuzamos világok címűek pedzegetik a multiverzum létezését. Kaku szerint
vannak olyan dimenziók, köztes töltelék-univerzumok, ahol a húrok, mint finom szálak
kapcsolják össze a párhuzamos világokat. Ilyenről a Védák írnak idősemmi néven, ami
a nemtér-nemidő, itt nem telik az idő, és nincs meghatározott térkoordináta. Ez lenne
az űrhajózás kulcsa, nem a füstölgő petárdákon való zötykölődés az aszteroidák
között.

Michio Kaku japán elméleti fizikus.

Ennél is ezoterikusabb elképzeléseik voltak az orosz tudósoknak, köztük Andrej
Szaharovnak, a szovjet Cár-bomba atyjának. Atomenergetikai kutatásai mellett,
foglalkozott a téridő szerkezetével, és el is jutott a kvantumok világához. A Szentlélek,
mint téridő, egy térkvantum, öt forrást tartalmaz hat helyen. Felismerte azt, amit már
Einstein, Podolsky és Rosen, hogy a kvantumok összefonódásával lehet
kommunikálni nagy távolságokra is, valós időben. Ezen kutatásai felkeltették a KGB
érdeklődését, és minden munkáját eltűntették, ami a témával foglalkozik. Teller Ede,
aki egyébként Kakut „felfedezte”, mondta egyszer: - amikor a fizikát tanultam, még
minden igaznak látszott. Mára minden megdőlt, kivéve talán a fénysebességet.
Már az is megdőlt, hiszen az EPR-jelenség, amiért Rosenék újabb Nobel-díjat
kaptak, igazolta, hogy a fény nem a leggyorsabb, van annál sebesebb is. 1935-ben
jöttek rá, egy fénykvantumot (ami nyolcas szimmetria) vágtak ketté, és a két fél
kvantumot messze vezették egymástól. Az egyik útjába egy polarizátort helyeztek, és
ahogy polarizálódott, a másik is úgy tett, de abban a pillanatban. Tehát van nagyobb
a fény sebességénél is, nevezzük bátran kozmikus sebességnek. Az idő gömbje
viszont fénysebességgel halad, a határa az eseményhorizont. Szaharov eredményei,
ha végre elérhetővé válnának, forradalmasíthatnák a telekommunikációt, az űrutazást,
az energetikát. De a világot maffiózók működtetik, engedve a Világ Királyának, ezt
most nem lehet. Ave Caesar, morituri salutant! De biztos akad egy-két ügyes médium,
pszicho-hacker, akik könnyen megszereznék az elveszett könyveket, csupán
meditációval, vagy Isten ezt is tollba mondja, mint Böhme esetében tette.

Andrej Dmitrijevics Szaharov, orosz fizikus, a szovjet hidrogénbomba atyja.

A KGB-s fiúk és lányok nem tétlenkedtek, odaadták az elkobzott iratokat a
számtalan számozott város valamely intézetének tudósai kezébe, és jött az ukáz,
tessék az elméletet a gyakorlatba átültetni. Ez meg is történt, volt is rá tanú. Éppen
ekkor járt Kisfaludy György a Szovjetunióban, mint kiküldött tudományos munkatárs,
az egyik akadémikussal jó barátságba került, az orosz pár vodka után oldottabb
hangulatba került, és kivett a fiókból egy pár IC-t. Aranyozott lábú, kerámiatokos IC-k
voltak, odanyomta Kisfaludy György kezébe, és azt mondta – Grigorij, ez a két áramkör
látja egymást, akármilyen messze kerülnek egymástól. És ez csak egy a sok közül.
Szaharov munkássága felölelte a térelméletet, a húrelméletet, kidolgozta hozzá a
szükséges matematikai modellt is. A párhuzamos világok, a multiverzum struktúrája is
foglalkoztatta, és kidolgozta az ezt leíró dinamikus rendszert. A néprajz és a mesék
erre utalnak diszkréten. Amit Kaluza és Klein elkezdtek, azt Szaharov folytatta, de a
hibáikat is kijavította.

Ma Kisfaludy György szintetizálja legjobban a fentebb taglalt elméleteket.
És ezzel el is érkeztünk napjainkhoz, a magyar tudományos élet igazi outsideréhez, Kisfaludy Györgyhöz, aki összegyűjtötte a meglévő tudásanyagot, átnyálazott
rengeteg néprajzi, egyházi, mitológiai és ufológiai anyagot. Már 1985-ben
kiszerkesztette a téridő szerkezetét, ami neki belépő volt a kozmoszba. Ahogy az
Jacob Böhme esetében is volt, a „Nagyfőnök” megszólította. Azóta pedig jó néhány
könyvben, és sok száz, „a tudomány mai állását nem tükröző” filmben osztja meg
velünk kozmikus ismereteit, melyek a téridő dinamikus működésére, a teremtés
mikéntjére, a lélek felépítésére, a jövő űrhajózására és kommunikációjára, szabad
energiatermelésre, és néhány, a nem túl távoli jövőben bekövetkező eseményre
vonatkoznak. Sikerült a gravitációs hullámok mérésére kifejlesztenie egy módszert,
amihez nem kellenek mamut méretű eszközök, sem dollárok trilliárdjai, csak néhány
piezzo-kristály, fémcsövek, pár relé és drót, egy kimustrált számítógép, és akár a Hold
belsejébe is belenézhet az ember.

Mert amíg a Virgo és a Ligo egységei kilométer hosszú alagutakban lézersugarakat
pattogtatnak komplikált prizmarendszeren át, és ha már 20ms-ig sikerül észlelni
gravitációs hullámot, akkor a mérnökök már pezsgőt bontanak. Addig a Kisfaludytávcső egy forgatható statívon, mint egy kamera pásztázza az égboltot, ha elég erős
jel modulálja mind a két kristályt, akkor a gép ezt értékelhető jelként, egy pixelként a
képernyőre teszi, majd sorról-sorra leszkenneli az ég egy darabját, és így jól lehet
csillagokat, fekete lyukakat felderíteni, és nem csak pár milliszekundumig, hanem
folyamatosan. A program az erős jelekből összerakja az objektum helyzetét, ráteszi az
ismert Stellarium hátterére, és már be is lehet azonosítani a forrás helyét. A CERNben milliárd eurókat költenek erre, Gyuri bácsi meg összeeszkábálja a satupadon, és
működik, láttam. Nagy találmány ez.
Foglalkozott rák-kutatással, és felfedezéseket tett az élő struktúrák terén is, ez
vezette a lélektan irányába. Munkája során találkozott a mesterséges intelligencia
kérdésével is, ma ez is érdekli a CERN kutatóit. Kutatják a Higgs-bozont, ezt a
misztikus részecskét, ami az isteni lélek a Védák alapján. A lélek egy fizikai, de nagyon
erős és jól megtervezett tároló és „gondolkodó-gép”, programja a szellem, amit a
„Főnök”, az Atyaisten programoz. Egy ilyet akarnak Svájcban is csinálni, de nem fog
sikerülni. A bozon az maga az isteni lélek, a hordozó. Ez már megvan, be is rakták
néhány bio-robotba, de egy-két ilyen kiborg valahogy megszökött, és komoly galibákat
csinált, alig tudták megfékezni a kommandósok. A hardver készen áll, de a szoftver
hiányzik, nem tudják programozni, mert azt csak az Atya tudja, nagyon okosan. Így hát
ez a projekt a vécén lehúzott milliárdokról szól, de van egy hozadéka. A mesterséges
lélekcella lehet egy űrhajó térforrása, amire fel lehet fűzni a legénységet, utasokat és
a szállított árut is. Csak így biztosított, hogy minden megmarad a nemtér-nemidőben,
és az anti-univerzumban is, hogy együtt tudjanak szinkronizálni. A mesterséges lélek,
mű-atya egyben az űrhajó „motorja” is, csak jól kell modulálni, és bárhova elvisz,
akármelyik dimenzióba.
És még egy érdekes dolog, amit Gyuri bácsi látott, amikor egy idegen űrhajót
vizsgált, de nem a Földön, mert elvitték huzamosabb időre. Egy gyorsvágóval neki
ugrott egy roncstelepen heverő ufónak, és szétkapta, mint majom a zsebórát. Azt látta,
hogy az ajtónyílás környéken, az egyébként 3D nyomtatóval gyártott űrhajó test rétegei
között szabályos mértani alakú kristályos szemcsék vannak. Ezek, mint térrezonátorok
működnek, és elpusztítják a baktériumokat, de még a vírusokat is. Valami hasonló ez
az ismert Orgon-készülékhez. Ha ez elterjedne a Földön, nem kéne annyi gyógyszer,
az orvosok java része kereshetne más szakmát, mondjuk, felcsapnának feng-shui
mesternek, vagy hasonlónak. Mert amikor belép az űrhajóba az ufonauta, mindjárt
áthalad a kristályok között, és itt megkapja a kezelést. Akárhova megy felderítő útra,
mindig fertőtlenítve tér vissza a bázisra. Ha visz magával valamit, vagy valakit abból a
világból, az is átesik a kezelésen. Legalább öt féle kristályos anyagot használnak, de
lehet több is ma már.

A teljesség felé
Ha visszatekintünk az emberi történelem elmúlt évezredeire, szembe ötölhet
mindenkinek ez a hatalmas fejlődés, ami a technikában és a természettudományokban
lezajlott. A nagy versengésből a humán tudományok és a művészetek sem
maradhattak ki, ott is gyökeres fordulatok álltak be. Van, aki azt kérdezte tőlem; lesz e
változás? Változás van most is, minden változik, ez egy mozgó világ. Csak gondoljunk
bele, az ősember, de még a középkori is, ha melegedni akart, fát kellett, hogy gyűjtsön,
abból tüzet kellett raknia a barlang, vagy a viskó alkalmas helyén. Ma csak tekerünk
egyet a termosztáton, és meleg van a szobában. Szittya őseink még lovon, szekéren
jártak, és ha enni akartak, akkor napokig űzték a vadat, hogy legyen a közösségnek
eledel. Ma csak bemegyünk bármely bevásárlóközpont élelmiszer üzletébe, és
leemeljük a polcról a mirelit vagy konzerv termékeket, amelyek akár egzotikus tájakról
is jöhetnek. Nem kell már pepecselni a vaddisznó vagy a szarvas feldolgozásával,
minden konyhakész.
Rákóczi idejében még futár vitte a híreket, mire eljutott a címzetthez, már régen
múlt időben beszéltek róla, mert két hétbe is beletelt, mire megérkezett egy levél, vagy
egy jelentés a harctérről. Ma a tévé, a rádió, az internet és lapok „első kézből”
tudósítanak minden jelentős és jelentéktelen eseményéről a világnak. Szédületes a
fejlődés az elektronikai szektorban, újabbnál újabb és sajnos egyre gagyibb
zsebkütyükkel árasztanak el a gyárak, csak tessék mindent megvenni, ami a
reklámban szerepel. Sokmagos mikroprocesszorok, okos órák, szuper telefonok,
digitális lakás, önvezető autók, csipkártyák, memóriahabos matracok, mindenre jó
gyógyszerek, a buta emberek helyett is gondolkodni tudó számítógépek. Van már
robotpincér, robottakarító, robotpilóta, sőt zenélő robot is, amit egyszerre öt szólamban
gitározik. Minden okos ma már a környezetünkben, még a dezodor, meg a sampon is.
Csak ez a fránya emberiség ilyen buta még mindig, azért is kell a sok pótlék. Ha nincs
eszed, legyen noteszed! Bocsánat, notebook-od. De mindig a legújabb modell, cseréld
időben, mert rád romlik a régi. Elavul, és tönkre is megy. Ma mindent úgy terveznek,
hogy három év alatt garantáltan tönkremenjen. Ha meg kibír tíz évet, az maga a csoda.
Emlékszem egy régi szlogenre az ötvenes évek elejéről: az ember nem egy-két évre
vesz rádiót… Ez az egykori nagyhírű Orion gyár hirdetésében állt. Ja, kérem, akkor
még a tartós fogyasztási cikk valóban tartós volt.
A mai világ eldobható és formatervezett, legalább stílusos legyen, ha már bóvli.
Csak az a baj, hogy a belbecs erősen elmarad a külcsín mögött. És ez nem csak a
termékekre érvényes, de az eszmékre is. Rengeteg forradalmi és világmegváltó ötlet
született itt már, komplett terveket szőttek a társadalom átalakítására, de most úgy
látszik el is érik a nagyok a céljukat, vagy legalább is remélik. Amit régen jakobinus
lázadással, keresztes háborúkkal, vagy bolsevik diktatúrával nem sikerült elérni, azt
most csendesen teszik a konszolidált fogyasztói társadalmak által, a liberalizmus, a
melegek jogai, az ökofasiszta zöld mozgalmak, a szétzilált családok, a karrierista
szinglik, a szubkultúrák és a multi-kulti által. „Egy kóla, egy krumpli, ugyanaz
mindenütt”, ahogy a nóta mondja, közben a nagy világfalu felépül, ami hasonlít arra a
világra, ahol a Nagy Testvér képe van mindenütt. A ma embere még mindig kómás,
nem is veszi észre, hogy mire megy ki a játék. Nem babra megy, az biztos.

A technika és tudomány fejlett, ám az ember maradt az a barbár, aki az
őskorban is volt. Csak akkor kőbalták voltak, ma meg lézerek. Elég az, ha valami
taknyos húzott szemű diktátorporonyt atomrakétákat lődöz a világra, vagy pár ezer
fekete csuhás sémita dzsiháddal fenyeget, esetleg valami boko-haramiák teszik ezt
Afrikában. Állítólag Isten, vagyis Allah nevében. Tessék mondani, milyen állat is az
ember? Ne bántsuk az állatokat, azok rendesek. Csak akkor ölik meg a kisebbet, ha
éhesek, a nagyot meg akkor, ha fenyegetve érzik magukat. Egyedül az ember az a
Földön, aki akkor is öl, ha nem fűződik hozzá érdeke. Egy rabló esete még érthető is,
megzavarták, vagy az áldozat nagyon sivalkodott. Tiszta sor, anyagi haszonszerzés.
De ez a sok zavaros tekintetű, habzó szájú dúvad, akik politikai, faji, vagy vallási
okokból indulnak mások ellen, ez már sok! A történelem ismétli önmagát, a prófétákat
mindig agyonütik. Beszélj csak a szeretetről, az egyetértésről, a testvériségről, rögtön
megfeszítenek. Vagy bálványoznak, felépítenek köréd egy szervezetet, és
agyonmenedzselnek. Volt egyszer egy keleti mester, sok tanítvánnyal. Nagyon bölcs
volt, sok titkot átadott a követőinek, mindig körbeülték őt és figyelték szavát. De volt
egy macskája is, amelyik mindig ott sündörgött és nyávogásával zavarta a meditációt.
Ezért pórázra kötötték egy fához, hogy ne legyen láb alatt. Sok évvel azután a mester
meghalt, de a tanítványai mindig összegyűltek a házánál és a macskát mindig
kikötötték a fához. Iskolák alakultak, és versenyeztek, kinek van nagyobb és szebb
macskája. Értekezéseket írtak a macska színéről, fajtájáról, koráról, a póráz hosszáról,
de a mesterről és tanításairól elfeledkeztek. Már nem élt olyan egykori tanítvány, aki
emlékezett volna a mester szavaira. Így vagyunk hát ma is ezzel.
Vajon hiábavaló volt-e a sok véráldozat a római arénákban, vajon volt e értelme
Dugonics Titusz halálugrásának? Vajon volt-e értelme Krisztus kereszthalálának, vagy
annak a ténynek, hogy a Föld gömbölyű és a Nap körül kering? Sok kiváló mester volt,
nagy és okos tanításokkal, de valahogy a macska mindig fontosabbá vált. Ha a
kereszténység nem lesz Róma államvallása, akkor ma még mindig a legprogresszívabb szellemi irányzat lenne. Ma az egyszerű embernek mi jut eszébe róla
leginkább? Költekező püspökök, pedofil papok, román kolostori horror. És az iszlám?
Nézd a híradót, és nem fogsz kérni belőle! A zsidók dettó, csak pepitában. Régen jó
volt, mert nem voltak egyházak, csak egyféle hit volt, a Nagy Szellem volt csak, ő uralt
mindent. Esetleg volt több arca, de ezeknek különféle neveik voltak. Erre ma azt
mondják, hogy mitológia. Pedig Isten, a Teremtő egy és oszthatatlan mindenkinek, de
az emberek képesek marakodni miatta. Hát ennek nagyon nem örül. Nem ezt tanította.
Neki is volt macskája, bizonyos Bekva. Ez a fránya macska most itt kóborol, nem talál
haza, nem kell neki a házikoszt.
Minden mítosz mögött ott a valóság, mindegy, hogy az angyalszárnyon, vagy
űrhajón érkezik. Minden mítosz egy pontból indul, ez az isteni Atya és Anya valósága.
Kettőnek látszik, pedig egy. Egység. Teljesség. Csak mi látjuk rosszul a torzított képet,
mert a szemüvegünk rossz képet ad, le kéne venni. Akkor talán észrevennénk a
tanítást is, ami bennünk is ott van már régen. Induljunk a teljesség felé!

1. A hölgy a Vénuszról jött
Az ufológiában az egyik legismertebb eset Omnec Onec története. 1955-ben
érkezett a Földre, az USA területén landolt az űrhajója, Nevada államban, a sivatag
közepén. ahol egy hét éves kislányként jelent meg. A Vénusz asztrális síkján, egy
magasabb rezgésű világban született, be kellett sűrűsödnie, hogy a mi világunkba
léphessen.
Miután megérkezett, be kellett illeszkednie egy átlagos amerikai családba, a
Gipson család Sheila nevű lánya helyére kellett lépnie. Élete meglehetősen kalandos
volt, élt Indiában, ahol egy buddhista kolostorban guruktól tanult. Házas, gyermekei is
születtek, és könyveket is írt, ezeket csak Vénuszi Trilógia néven említi a szakma.
1991-ben lépett a nyilvánosság elé, ekkor jelent meg angolul, majd németül is a
Vénuszról jöttem (I came from Venus), majd 1995-ben az Angyalok nem sírnak (Angels
don’t cry). Végül 2012-ben kiadták az utolsót is My Message (Üzenetem) címen. Az
első műve már magyarul is elérhető az interneten. Onec történetét Stevens ezredes is
megvizsgálta, ő szorgalmazta, hogy írjon a vénuszi életről. Omnec egyik mondása így
hangzik: „A legfontosabb dolog, amit az embereknek a Földön meg kell tanulnia az az,
hogy a kritikát és az ítélkezést váltsa fel a szeretet és az elfogadás”

Azt is vallja, hogy a képzelőerő a teremtéshez vezető út. A vénuszi társadalomról
először George Adamski írt, miután az ’50-es években többször találkozott innen
érkezett humanoid lényekkel, akiket ő álnéven nevezett, mert nem vállalták sem a
nevüket, sem az arcukat. Omnec az egyike azon földönkívülieknek, akik hajlandók
ország-világ elé kiállni. Ezzel persze magára vonta a szkeptikusok és hitetlenek
figyelmét, a lejárató kampányokkal is szembe kell néznie. De melyik ufo kutatót ne
néznék bolondnak?
A Vénuszon a szondák nem találtak életet, és ismert formájában veszélyes is
lenne ott tartózkodnunk. De nemcsak az általunk tapasztalt 3D-s térben van élet,
hanem a multiverzum számtalan dimenziójában, denzitásában. Jellemzően 5D-s, 6Ds világokból érkeznek a fejlett földönkívüli fajok képviselői, akár mint űrturisták, akár
mint felfedezők, tanítók, mesterek. Ők azok az északi típusú szőke, vagy mediterrán
jellegű, barna vagy fekete hajú, sportos, „filmsztár” küllemű emberi lények, akik
többnyire barátságosan viseltetnek a földlakókkal szemben.

A Vénusz a magasabb dimenzióban kellemes hely, tele ligetekkel, erdőkkel, tavakkal,
kristályfalú városokkal, szépséggel, dallal, szeretettel. Először is, a bolygó neve
Titánia, így hívják az ottaniak. Több települése van, Omnec Teutóniát említi, mint azt
a helyet, ahol ő élt. „Azt a vénuszi falut, amelyben én születtem és nevelkedtem, úgy
hívják, hogy Teutónia, ami azt jelenti, hogy "Németországból származó". Egy briliáns
német tudós emlékére nevezték el így, aki a Vénuszra jött és ott hozzájárult a mi
népünk fejlődéséhez. Mint gyermek, a földi emberek történelmét Teutóniában, a
Történelem Templomában ismertem meg, ami egy olyan tanító intézet, mely jobban
hasonlít egy időgépre, mint egy iskolára.”

A vénusziak többnyire falusi életet élnek, önellátó gazdaságokban mindent meg
tudnak termelni maguknak, még gépeket is tudnak létrehozni, akár űrhajót is. A falusi
élet nyugodt, organikus, ismert a kaláka, többen dolgoznak össze. „Az élet a vénuszi
falvakban a "kezdet" után sosem volt primitív, hanem csak egyszerű és természetes.
A legfejlettebb technológiák már léteztek és azokat csak finomítani kellett és
alkalmazni, mint pl. a nap- és mágneses energia használatát a teljes
energiaszükséglet kielégítésére. Korong alakú repülőgépeket alkalmaztak összes
kiváló képességükkel a világmindenség kutatására. Voltak olyan kommunikációs
készülékek, amelyek félreeső régiókból gyűjtöttek adatokat, sőt még idegen nyelveket
is fordítottak a mi egész bolygón egységes nyelvünkre. A bányászatot olyan
eszközökkel tették perfektté, amelyek az ásványkincseket mágnesesen szállították fel
a felszínre. Ezek csak példák arra a technológiára, amellyel mindenki rendelkezett.
Technikai fejlődésünk nem állt meg, hanem egyre inkább szolgált minket és nem
uralkodott rajtunk.”

Édesanyját Shawik-Echo Lei-nek hívták, de a nagynénje, Arena, és nagybátyja, Odin
nevelte fel.
„Amikor kinyitottam a szememet, egy mosolygós arcot láttam magam fölött. Arena
hajolt fölém, és vöröses-aranyos haja szelíd hullámokban omlott a vállára. Úgy
éreztem magam, mintha az ő saját gyereke lennék, amikor barátságos, szeretetteljes
arcába és zöld, nevető szemeibe néztem. A nagynéném egy nagyon szép nő volt, aki
nagyon hasonlított az édesanyámra.

Ezüstös szőke, vállig érő hajával és majdnem türkizben szikrázó szemeivel
nagybácsim, Odin pedig egy nagyon jó kinézetű férfi volt. Nagy volt és jól megtermett,
csodásan vidám kisugárzással, férfi, de Arenára nagyon hasonlító.”
A vénuszi-titániai emberek nagyon szépek. Omnec szerint innen származik a fehér
típus, a sárgák a Marsról, a feketék a Jupiterről, az indiánok a Szaturnuszról valók. A
vénuszi repülők meg ilyenek: „Repülőgépünk egy bámulatosan egyszerű űrjármű volt,
ami úgy nézett ki, mint egy ülésekkel ellátott átlátszó üvegbuborék. Mivel nagybácsim
gondolati erő által képes volt hajtani és kormányozni a járművet, nem volt benne
semmilyen gép vagy vezérlés, csak egy egyszerű, csillogó gömb.
Amikor elemelkedett járművünk a tarka fák fölé, még elkaptam egy utolsó képet
édesapám telkéről. A házunk közepén volt egy elegáns, fehér, kicsit kiemelt kupola,
ami alatt aludtam és játszogattam életemnek azokban az első heteiben. A ház két
jobbra és balra kinyúló oldalszárnyával engem az amerikai Fehér Házra emlékeztet,
bár a mi kupolánk építési stílusa inkább törökös volt. A nagy telken egy csomó pompás
tarka fa volt, meg virágok, amelyek kiválóan voltak elrendezve. A baloldalon volt a
laboratórium, amelyben az édesapám dolgozott. Az egész úgy nézett ki, mint egy a
szivárvány minden színében pompázó üvegbuborék a kert bokrai és fái között.”
Az építészetük tájképi, sok kert és park övezi a házakat, melyek geometrikus
elrendezésűek. „Amikor aztán megpillantottam a nagynéném és nagybácsim házát,
rögtön beleszerettem abba. Az ugyanúgy nézett ki, mint a horizonton felkelő hold, vagy
mint egy kör, amely felszáll a talajról. Egyszerűbbre nem lehetett volna már tervezni egy lapos, tejszerűen kék-fehér kupola, művészi kertekkel körbevéve. Egzotikus fák,
színpompás virágok, szobrok és szökőkút.
Egy kikövezett gyalogösvény végén volt a főbejárat, egy díszes boltív, amely mindkét
oldalon két kisebb boltívvel volt összekötve. Ezek a kisebb bejáratok közvetlenül a
hálószobákhoz vezettek. A bejárati csarnokban balra és jobbra hajolva vállmagas,
fehér, kovácsoltvasrácsok helyezkedtek el, melyek borostyánnal és rózsaszínű meg
fehér virágokkal voltak benőve. Ezek választották el az alvó traktust a lakószobától.
Maguk a rácsok művészien voltak kikovácsolva levél- és virágalakokkal.
A helység közepén egy kerek tűzhely volt, ami bele volt eresztve a bíborvörös-kékfehér márványpadlóba. Amint később megtudtam, a körülötte álló ívelt heverők színe
napról napra változott, mindig a nagynénim hangulata és kedve szerint. A helység más
részein prémekből vagy más puha anyagokból készült, csillogó színű heverők voltak.
A zenés vízesés és télikertünk halastava a helység hátsó végében volt. Ott egzotikus
fák álltak, amelyek árnyékot vetettek a halaknak, és aranyos kis madarak ugráltak
kedvesen csicseregve az ágak között. Úgy nézett ki a házunk, mintha magát a
természetet hozták volna be belé. Mindenütt növényeket, virágokat, madárkákat
lehetett látni, amelyekről Arena nagynéném gondoskodott.
A földszinten csak a lakószoba volt és a két hálószoba mindkét oldalon. E fölött látni
lehetett az étkező kerek márványpadlóját. Télikertünktől balra egy márványborítású
csigalépcső vezetett fel egy galériához, amely körbefutott a ház egész belsején.
Felfelé, a második emelet irányában épp annyi hely volt, hogy egy férfi egyenesen

állva elfért benne. Bizonyos távolságokban az egészet kis, sötétvörös fából készült
keleties hidak fedték át.
Az emeletet egy csípő magasságú fal szegélyezte, ami ugyanabból a sötétvörös
csillogó fából készült, és növényekkel, kis szobrocskákkal és ízléses kerámiával volt
díszítve. Öt faragott, intarziákkal ellátott fából készült ülőalkalmatosság vette körbe az
asztalt és tette teljessé a berendezést. A nagynéném szerette az egyszerűséget és az
eleganciát.
Kupola alakú mennyezetünk, amely alul az ívelt falakba torkollott, egy szenzációs
látványt nyújtott. Belülről a falak és a mennyezet olyannak látszottak, mint az átlátszó
üveg, folyamatos látványt nyújtottak kertjeinkre, a színes felhőkre és a közeli hegyekre.
Közvetlenül az asztal és a székek fölött a kupolás mennyezetünk közepén egy színes
ablaküvegből készült négyszögletes mozaik volt beillesztve. Ha fentről lenéztünk, a
második emelet szintén átlátszó üvegből állt, de a lent lévő lakószobából csak egy
bíbor-kék-fehér színű márvány mennyezet látszott.
Házunk minden bútordarabja egy műalkotás volt, különlegesen egyedülálló, magukról
a műtárgyakról nem is beszélve. Az egész hely az érzékek számára ünnepet jelentett,
annyi szépséggel és harmóniával, hogy a szavak nem elegendőek annak leírására.”
Azt is mondja, hogy a Földet eredetileg benépesítő emberi fajok már akkor is jelen
voltak, mikor különféle magas kultúrák építették a földi civilizációkat. De az akkori
emberek is ugyanolyanok voltak, mint korunk törtető, kapzsi, cezaromán, nemtörődöm,
habzsoló embere. A háború, az éhezés, a válság okozta az ősi társadalmak végét. „A
harcos és fáradságos évszázadok folyamán a Föld sosem lett elfelejtve vagy
elhanyagolva. Az anyabolygók együtt érző emberei mindig is jártak itt, hogy segítsenek
fajaiknak. Voltak időszakok, amelyekben a Földön élő emberek még emlékeztek igazi
örökségükre és megismerték, szívesen fogadták a világűrből érkező látogatókat,
valamint azokat is, akik tőlük közöttünk éltek. De a barbár korszakokban és az utóbbi
években is, a földönkívüliek óvatosabbak lettek jelenlétük ismertté tételével. Lemuria
és Atlantisz ideje alatt becsültek minket, földönkívülieket a földi emberek a lelki
(spirituális), kulturális és technológiai haladásukért tett fáradozásainkért. A Szaturnusz
népe például segédkezett Atlantisz felemelkedésében. A régi Egyiptomban szoros
kapcsolat állt fenn a földönkívüliek és a fáraók között. Akkoriban más bolygók tudósai
szellemi (spirituális) és technológiai tudást hoztak a Földre - mint Atlantisz idején is.
Azok között a mérnökök között, akik a piramisokat építették, voltak más bolygókról
származó emberek is. Az egyiptomi magas kultúrát erre a befolyásra lehet
visszavezetni.”
A mai emberek már régen elfelejtették azt a kort, mikor a földönkívüliek köztünk jártak,
és megosztották a tudásukat velünk. Itt nem elsősorban technológiai információkra kell
gondolnunk, hanem magas szintű spirituális tanokra. Arra, hogy a lélek örökké való,
mindenki egy lényegű, mindenki egy teremtőtől származik. A világegyetem lényei mind
egyetlen közös forrásból származnak, mindenki testvére mindenkinek. A mai ember a
gyökereitől szakadt el, már csak nagyon kevesen tudnak az ősforráshoz kapcsolódni.
Ez tükröződik a mai világ minden szintjén, ahogyan az emberek gondolkodnak más
esetleges civilizációkról, és mindenről, ami a szellemi világhoz tartozik.

„Mint fiatal lány, sose mertem egyetlen egy szót sem szólni a Vénuszról, sem a
családom körében, sem legjobb barátaim felé. Mielőtt elhagytam a Vénuszt,
többszörösen figyelmeztettek, hogy ez mennyire buta és veszélyes dolog lenne. Hisz
itt az emberek még azt sem tudják, hogy a Vénuszon egyáltalán van élet. Filmjeitekben
úgy tűnik, hogy űrhajósaitok más bolygókon mindig csak szörnyeket, gonosz
diktátorokat és háborúzó hatalmakat találnak, ami valójában azt tükrözi, amit a mi
űrhajóink találnak itt a Földön.”

A ma embere a földönkívüliekben potenciális ellenséget lát (lásd Függetlenség napja),
vagy meghódítandó területeket keres (lásd Avatár). Az ember nincs tekintettel senkire
és semmire, csak önmagára gondol, magát tartja a teremtés csúcsának, pedig sokkal
magasabbra juthatna, ha hagyná, hogy a lelke legyűrje az egót. Azért van példa arra
is a filmekben, hogy az emberi faj együttműködik más civilizációkkal, közös célért
tevékenykednek, legyen az akár a béke megőrzése (Star Trek, Babylon 5, Alfa
holdbázis)

2. Csillagközi ipartelepek
A földönkívüliek életéről viszonylag kevés információ áll rendelkezésünkre, amit
tudunk, az többnyire a kontaktszemélyek beszámolóiból. Ez történhet 4. típusú, azaz
közvetlen találkozás formájában, de jóval gyakoribb, mikor tisztán szellemi úton, 7.
típusú találkozásként adnak át információt az idegenek (nem is annyira idegenek). Ezt
szokták szaknyelven csatornázásnak is nevezni (angolul channeling), ilyenkor a
kontakta telepatikusan kommunikál a földönkívüli társadalom követével, automatikus
írással rögzíti a tudnivalókat. Így nyerünk képet más civilizációk életéről, arról is, milyen
ipari tevékenységet folytatnak.
Volt egy meditatív utazásom Éles István segítségével a Szíriusz A rendszerbe,
ahol humanoid és reptoid civilizációt kerestünk fel. Iparra utaló jel a reptilián civilizáció
bolygóján volt, valami erőmű, vagy hőközpont féle. A kontakták és médiumok azt
szokták mondani, hogy a földönkívüliek ipara többnyire felszín alatti, ez itt sem volt
másként. Egy tégla keresztmetszetű folyosó vezetett a mélybe, a hosszúkás
lámpatestek a járat felső sarkaiban voltak. Az út sima volt, több kilométer hosszan
vezetett lefelé enyhe dőléssel. Volt az üzemben egy központi csarnok, mely hengeres
volt, egy álló henger, de lapos henger, olyan arányokkal, mint egy löncshúsos
konzervdoboz. A csarnok közepén volt egy kútszerű üreg, mély és sima falú, egyenes.
Ebből a „kút”-ból vékony csőszerű járatok ágaztak szét sugarasan oldalra, itt gyűjtötték
be a hőt, amit a planéta ad, geotermikus energia hasznosító szerkezet lehet. A csarnok
falán nagy téglalap alakú, de a fal görbületét követő ablak volt, amögött helyezkedett
el az irányító helyiség, nagy vezérlőpulton színes fények világítottak. Ebből az
utazásból másra nem emlékszem, ami ipari jellegű lett volna.

A földönkívüli üzemek teljesen automatizáltak.
A beszámolókban azt is mondják, hogy a földönkívüliek gyáraiban mindent
robotok végeznek, a mezőgazdaságban szintén, nincsenek szántóföldek, az
élelmiszernövényeket hidroponikus kádakban termesztik, nem vesznek el
feleslegesen helyet a természettől. Mivel többnyire vegetáriánusok (erkölcsi okokból

nem esznek húst), a húsféléket valamilyen gyökér vagy gomba pótolja. Vannak
szintetikus táplálékok is. Jan Pavlik cseh kontakta kapott ilyen irányú információt egy
magát Adonisznak nevező entitástól. „Még ha hihetetlennek is fog tűnni, tény, hogy az
átlagos munkaidő a fejlett bolygókon körülbelül 2-3 óra naponként. Ez a hihetetlen
dolog annak köszönhető, hogy optimális a lakosok száma, így sokkal kevesebb
terméket kell gyártani a fejlett technológiának és a gyártás automatizációjának
köszönhetően. Az embernek itt csak szervező és felügyelő feladata van – ő állapítja
meg a termékek fajtáját és mennyiségét, az elosztás irányát és módját, és esetleg az
igényelt új termékek tervezőjeként is működik.”
Tehát nagyon kényelmes egy ilyen gyárban dolgozni, mindössze pár személy,
egy irányító mérnök és néhány technikus, akik felügyelik a gyártást, beállítják a
gépeket, szükség esetén, mint TMK-s brigád javítják azokat. A gyártához szükséges
nyersanyagokat kisbolygókról és aszteroidákról bányásszák önműködő gépekkel, és
robotpilóta által vezetett kompokkal szállítják az üzembe. A „humán” erőforrás az
intelligenciát igénylő feladatoknál nyilvánul meg, ilyen a tervezés, formatervezés, a
technológia kidolgozása. A kivitelezés a gépek feladata. A termékek elosztása igen jó,
mivel tervgazdaság van, mindenki annyit kap, amennyire szüksége van, nincs felesleg.
Ha valaki megunja az adott terméket, vagy újabb modellre akarja cserélni, akkor egy
központi telephelyen leadhatja. A másik módszer, mikor csupán a kémiai elemeket
töltik be egy gépbe, vagy egy mintadarabot, és arról készítenek másolatot. Egy ilyen
„duplikátorral” kisebb tárgyakat lehet klónozni.

A növények gyökere vízben úszik, a fény lehet mesterséges is, így a felszín alatti
termekben is termeszteni.

„Ott egyes gyártási folyamatok, összehasonlítva a földivel, nagyon eltérőek. Mert
minimálisan használjuk fel a természeti nyersanyagforrásokat. És az olyan
nyersanyagokat, mint a szén, kőolaj, fa, földgáz és más nem megújuló vagy hosszú
idő után megújuló forrásokat csak olyan bolygókról szerezzük be, melyek nem
lakottak, és csak nyersanyagforrásként szolgálnak. A saját bolygóinkon viszont a
természetbe való beavatkozás csak minimális mértékre van korlátozva, amelyek
szükségesek a lakóhelyek kiépítéséhez, a víz- és energiaforrásokhoz, ezeket a
természetes forrásokból szerzünk meg (folyók, szél, nap). A legtöbb energiát miniatűr
atomreaktorokból szerezzük meg (káros sugárzásoktól mentesek), amelyek
kihasználják a magas atomszámú elemek szétbomlását; ezek a mindennapi feltételek
között stabilak, és a csillagok anyagából vagy a bolygók mélyéből szerezzük be őket.”
Az energiatermelés mehet atomenergiával, speciális törpereaktorok segítségével, vagy szabadenergia, nullponti energia felhasználásával, amit a kozmikus
sugárzásból „csatolnak ki”. A lényeg, hogy mindig a felhasználás helyén állítják elő az
energiát, nem szállítják nagy távolságokra, nincsenek villanypóznák. „Gyakorlatilag
nem léteznek energetikai hálózatok. Minden lakhely és ipari objektum helyi forrásból
származó energiához csatlakozik. A víz áramlását egy zárt keringési rendszer
biztosítja, és általában több vízvezetékkel, melyek a szükséges tisztaság szerint
vannak kiépítve, a módosított ivóvizet pedig külön tárolják. A vizet aszerint
különböztetik meg, hogy tisztálkodásra használják-e, vagy más célra a háztartásban,
vagy különböző minőségű vízre ipari felhasználás céljából. Ezzel nagy mennyiségű
berendezés felhasználását és a víz módosítására felhasznált energiát spórolunk meg,
mert a vizet az iparban gyakorlatilag módosítás nélkül használjuk, egyenesen a
földalatti vizek forrásaiból vagy vízfolyásokból és tavakból.”
Az atomenergetika sem olyan, mint a Földön, mert nem bányásznak hasadóanyagot,
hanem azt is mesterségesen állítják elő más anyagokból. „Ami pedig az ipar bizonyos
területeit illeti, az ott felhasznált technológia nagyon különbözik a földitől, főleg azért,
mert a földönkívüliek az anyag transzmutációját használják fel, amikor a speciális
reaktorokban létrehozzák a szükséges elemeket más olyan elemekből, melyek
rendelkezésükre állnak.” A kohászatban szintén zárt rendszereket alkalmaznak, az
érceket is kisbolygókon fejtik, a fent említett reaktorokban módosítják azokat
különleges ötvözetekké. „Ezt a módszert főleg a fémek és fémötvözetek gyártásánál
használják fel, melyeknek megvannak az igényelt tulajdonságai. Talán már olvastatok
valahol lezuhant csészealjakról, melyek olyan anyagból készültek, melyek nagyon
kemények, ellenállóak és könnyűek. Ezek éppen ily módon elkészített ötvözetek a
megfelelő tulajdonságokkal felruházva. Az előállításuk is különbözik földitől, mert
különleges módszert használnak fel a hegesztésnél és megmunkálásnál. Éppen ezért
az embereknek homogénnek tűnik a csészealjak felszíne, mivel nincsenek rajta
forrasztások és szegecsek, ha összehasonlítjuk a felületüket a földi repülőkkel. A
földönkívüliek ugyanis ismerik a részek összehegesztésének azt a módszerét, amikor
létrejön az összekapcsolt részelemek széleinek teljes áthatolása egy bizonyos lágyított
állapotban, majd eztán következik az összekapcsolásuk és megkeményedésük, így az
elemek összeillesztésének jelei nem láthatóak.”
A Roswell-incidens után bevizsgálták a lezuhant űrhajó anyagát, és különösen tiszta
anyagot analizáltak. Ma már földi körülmények között is előállítható, ez a Mengyelejev-

táblázat 115. eleme. A lezuhant ufó az elektronikát is előrelendítette. 1947-ben volt ez,
a fizikusok már 1910 óta kísérleteztek a félvezetőkkel, voltak már kristálydetektorok,
amiket egyszerű rádióvevőkben használtak demodulátorként. Az 1930-as évek óta
szerettek volna olyan eszközt létrehozni, ami nem csak detektálja a rádióadók jeleit,
de erősíteni is tudja, és kisebb és gazdaságosabb, mint a szokásos elektroncsövek.
Az orosz Losev-től kezdve Kemény Károlyon át Schottky csapatáig sokan akartak egy
kis fogyasztású, de nagy teljesítményű félvezető eszközt létrehozni. 1948-ban meg is
született az első működő germánium anyagú tűs tranzisztor. De az ufó belsejében
szilícium alapú áramköröket találtak, amelyek ismerete lehetővé tette, hogy 1967-ben
létrejöhessen az első integrált áramkör (IC).

Az első mikroprocesszor 1971-ben jelent meg, 1976-ban már 16 bites típusok is voltak.
Fontos szerepet játszanak a műanyagok a gyártás folyamán, mert mint tudjuk,
jól alakíthatók, villamosan szigetelnek, rugalmasak vagy kemények, változatos
formában lehet őket elkészíteni, felhasználni, mindig az adott célnak megfelelően.
Főleg fogyasztási cikkeknél, háztartási áruknál, ruháknál célszerű alkalmazásuk. „Mi,
földönkívüliek használunk, hasonlóan a ti polimereitekhez, műanyagot is, melyeknek
a tulajdonságait előre megtervezzük. Ezeket általában a ruhaneműk és a háztartási
eszközök gyártására használjuk fel. A textiliparban növényi fonalat is használunk, ami
hasonlít a pamuthoz. Viszont minden élőlény védelmét figyelembe véve, nem léteznek
bőrből, prémből és gyapjúból származó termékek, még ha más bolygókon léteznek is
olyan állatok, amelyek hasonlítanak a juhokhoz és a marhákhoz.”
Az élelmiszeriparról már volt szó, sok helyen egyéni tanyagazdaságok, farmok
adják az élelmiszereket. Teljes önellátás, mint a természeti népeknél, vagy a régi falusi
társadalmakban. A konyhakert mindenfelé megtalálható, de háziállatokat nem
tartanak, főleg nem bezárva, vágásra. Egy magasabb erkölcsű kozmikus társadalom
nem öl, még akkor sem, ha éhes. „A fejlett civilizációknál másféle az élelmiszeripar is,
amely sokkal kevesebb terméket dolgoz fel. Ez egyrészt a relatívan alacsony számú
lakosnak is köszönhető, másrészt annak is, hogy a legtöbb család saját maga termeli

meg az élelmiszerét. Ezért minden lakóhely mellett termesztenek gyümölcsöt és
zöldséget is, melyek kb. a felét adják az elfogyasztott élelmiszernek. És ahogy már
említettük, háziállatokat (haszonállatokat) nálunk nem tartanak, mivel a legtöbb állat a
szabad természetben él. Ha mégis valamely állat annyira megszereti valamelyik
családot vagy lakóhelyet, hogy a közelében tartózkodik, akkor általában az emberek
mellett fog élni, külön az állatnak biztosított fedél alatt, ahonnan szabadon elmehet
vagy oda bármikor szabadon vissza is térhet. Mert a fejlett lények minden állat
szabadságát alapvetően figyelembe veszik. Érdekes az is, hogy hogyan oldották meg
a fejlett civilizációk a kártevő rovarok vagy más kárt okozó állatok problémáját, melyek
mezőgazdasági termékeket pusztítják. Itt azt kell mondani, hogy azokat a fajta
rovarokat, melyeknek kártevő petéik voltak, genetikailag elpusztították az ivarsejtjeik
felszámolása által. Más magasabb rendű ragadozó állatok a természetes
territóriumaikban élnek tovább, melyeknek számát az adott területen rendelkezésre
álló élelemszükségletük szabályozza. Így számuk természetes módon
optimalizálódott.”
Ezeken a bolygókon nincsen moly, bögöly, szúnyog, lódarázs, poloska, vagy hasonló
kellemetlen rovar. Érdekes megfigyelni, milyenek itt a munkakörülmények, milyen a
munkaidő elosztása. Semmi olyan nem tapasztalható, ami földi kapitalista társadalmak
sajátja. „Még meg kell említeni egy másik alapvető különbséget is, mikor
összehasonlítjuk az ottani feltételeket a földi társadalommal. Csak nagyon kevés
földönkívülinek van állandó munkája, legfeljebb talán az orvosoknak és a tudósoknak.
A többi lakos változtatja a munkakörét az érdeklődési köre és a társadalom
szükségletei szerint. A legtöbb munkahely ugyanis nem kíván különleges szakmai
ismereteket a gyártási folyamatok automatizálása miatt, így a legtöbb lakos sokfajta
munkát képes elvégezni egy rövid bevezető tanfolyam után, ezért minden lakos
teljesen természetes módon szolgál a társadalomnak. A munkalehetőségek kínálata
pedig naponta aktualizálva van a számítógépes hálózaton keresztül. De hogy ne
legyen túljelentkezés bizonyos munkahelyekre, mindenki előre bejelenti, hol szeretne
dolgozni, hogy a kínálat mindig aktualizálva lehessen. A dolgozó jelenléte és
munkaideje is regisztrálva van a számítógépekben. De ha valaki nem tud dolgozni
például utazási okokból, vagy szabadságra akar menni (ez akár 3 hónap is lehet), előre
jelzi ezt a szándékát a lakosok központi nyilvántartójában, hogy ne számítson eltűnt
személynek, és hogy ne keressék a hollétét. De ezt csak biztonsági intézkedésnek kell
tekinteni, nem rendszabálynak. A különleges helyzetek viszont csak ritkán fordulnak
elő, mert minden lakosnak van egy személyes kommunikátora (hasonlóan a mi
mobiltelefonunkhoz), mellyel vészhelyzet esetén azonnal segítséget tud hívni. Abban
az esetben, ha valaki hosszabb ideig ok nélkül nem dolgozna, arra betegként
tekintenek, és őt általában szakosított pszichológus kezeli. Viszont ha kezelés közben
rájönnek, hogy valóban egy patologikus egyénről van szó, egy különleges átnevelő
zónába helyezik el, ahol hasonló lelkiállapotú személyek találhatóak; itt számukra a
munka lesz az egyetlen lehetőség a túlélésre. E zóna lakosai ugyanis azoktól az
élelmiszerektől és más termékektől fognak függni, amit önmaguk termesztenek, és
amit önmaguk készítenek el. Ez az óvintézkedés nagyon hatékony módszer. Végül
még azt kell megállapítani, hogy a földönkívüliek nem használnak pénzt, ezért
munkájáért senki sem kap semmiféle pénzt vagy más jutalmat; tevékenységüknek
csak a megszerzett tapasztalatból és az elvégzett munkából származó öröm érzése

lesz a „jutalma”. Azaz: jutalom az, hogy lehetőséget kapnak korlátozás nélkül
megszerezni társadalmuk összes termékét, amelyek szükségesek vagy a lét
fenntartásához, vagy minden más érdeklődésük kielégítéséhez. Mindenki korlátozás
nélkül elutazhat bárhová és bármilyen személyes érdeklődést kialakíthat, melyeknek
persze összhangba kell lenniük a társadalmuk alapvető érdekeivel is.”

Az élethosszig tartó tanulás itt természetes és bevett gyakorlat, egy lakosnak több
szakmája is van egy életében, mindig olyan, amilyen kell. Ehhez persze minden
lénynek szerepelnie kell egy számítógépes adatbázisban, hogy mindig az adott
körülményeknek megfelelően lehessen irányítani az adott posztra, de többnyire
szabadon választható a tevékenység. Nem olyan, mint a hadsereg, ahol nem számított
ki milyen iskolát végzett, a diplomás mérnököt is beoszthatták utásznak árokásásra,
de a juhászt is beoszthatták a katonai repülőtérre a szerelők mellé, darab-darab
alapon. Itt nagyon is figyelembe veszik a tudást, az orvos gyógyítani fog, nem krumplit
hámozni, az egyszerű lakatosra viszont nem bíznak űrteleszkópokat.

A robotok használata az iparban általános, régebben androidok is voltak, ma már nem
alkalmazzák őket, mert túl emberiek, összetéveszthetők.

3. A galaktikus társadalmak felépítése
Mi eddig, emberek, csak a földi társadalmat ismerjük, pedig máshol egész
másképp történnek a dolgok. Isten mindenkinek ugyanolyan világot teremtett, mind
fizikai, mind szellemi síkon. A kiinduló alapok Hermész Smaragd Tábláin vannak
rögzítve, de a Tíz Parancsolat is a mindennapi élethez ad iránytűt. De az ember
valahogyan sohasem tudott igazodni, talán nem is akart sohasem. Pedig Jézus nem
kért nagy dolgot, neki csak egy parancsolata volt: szeressetek!
Először is, egy fejlett földönkívüli világban nincsenek sem országok, sem
nemzetek, sem etnikumok. A bolygó minden lakosa egységes nyelven beszél, egy
népet alkot, egy rasszhoz tartozik. Ebből kifolyólag nincs versengés, nincs gyűlölködés
egymás iránt, de amúgy sincs, a „külföldiekkel” is jó a viszonyuk, hiszen ugyanazok a
törvények hatnak minden egyes bolygón, és csillagrendszerben, melyek már elértek
egy erkölcsi színvonalat. Életüket szervezetek, tanácsok, bizottságok segítik,
koordinálják, ezek egy űrszektorban, galaxisban, vagy akár egy teljes dimenzióban,
szférában hatnak. A mi galaxisunkban a Galaktikus Konföderáció a fő irányító szerv,
ennek számos alosztálya, tagszervezete van. Ezek:
Központi Bizottság, ez a legfőbb fórum
Új Világok Fejlesztési Egyesülete: szövetségesek felkutatása, társadalmuk erősítése,
fejlesztése, tanácsadás tudományos és kulturális téren.
Védelmi Őrjárat: folyton cirkálnak csatahajói a galaxisban, feladatuk a rendfenntartás.
Világok Tanácsa: A KB alsóbb szerve, ellenőrző szerv, sajtó és propagandaosztály
Univerzális Gazdasági Rendszer: ezen át folyik a kereskedelem
Adonisz így elemzi az űrbéli társadalmakat: „Az alapvető eltérés a földi társadalom és
egy tipikus földönkívüli civilizáció között lényegében az utóbbiak családtervezési
tudatossága; ott a lakosok optimális száma biztosítja az ökológiai és ökonómiai
egyensúlyt az adott bolygón. A Földünkön is megállapították ezt az optimális számot.
A földönkívüliek szerint ez körülbelül 600 millió lakos lenne, vagyis ez az érték kb.
tízszer kevesebb, mint amennyien most élnek a Földön. A lakosok számának a
megállapítása a bolygó ökoszférájának a gondos tanulmányozásán alapszik. Ez azt
jelenti, hogy minden lakosnak csak a természetből származó termékek segítségével
kellene megélnie, kémiai eszközök használata és a természetbe való erőszakos
beavatkozás nélkül. Ugyanakkor figyelembe veszik még a hulladék mennyiségét és
fajtáját, a lehetőséget a megsemmisítésükre, de épp úgy a lakosok energiafelhasználását is.”
Minden bolygón van egy vezető testület, amit Bölcsek vagy Vének Tanácsának
is neveznek, mindig demokratikus úton választják tagjait, a legtapasztaltabb, legrátermettebb, legbölcsebb személyek köréből. Egy fejlett civilizáció mindig
demokratikus, többnyire köztársaságok, vagy ritkábban alkotmányos monarchiák az
adott bolygó államformái. A vezető tanácsok tagjainak kinevezése életfogytig tart, vagy
míg le nem mond. Póttagokat gondosan választanak, az illetőt, már régen figyelik,
mielőtt felveszik.

A gazdaság alapja az Univerzális Gazdasági Rendszer, melynek értelmében mindenki
egyformán részesül a javakból, amik ingyen vannak, de minden termékre és
szolgáltatásra regisztrálni kell, mert az adatbázisban nyilván van tartva, minden az
igények szerint van elosztva. „A fejlett civilizációknál nem létezik a pénzalapú
gazdálkodás. Minden munkát (örömtevékenységet) önként hajtják végre, az adott
mennyiségben és fajtában. Minden szükséglet biztosítva van a lakosok igényei szerint.
Ehhez csak a lakosoknak egy bizonyos morális fejlettségére van szükség, a
szolidaritás tudatára és az egymás iránti szeretetre. A munka (a szolgálat)
kötelességet mindenki természetesnek veszi, így ezt nem is lehet kötelességnek
nevezni. Mindenki egyedül választhatja ki azt a területet, amelyen dolgozni fog, és az
érdeklődése szerint ezt többször is megváltoztathatja az élete során. Itt tehát valóban
létezik a személyiség szabadsága. És senkinek sincsenek extra igényei, mert a
standard, a mindenki által elérhető technológia biztosítja, hogy mindenki mindig a
legtökéletesebb terméket kapja! Valakinek furcsának tűnhet, hogy hogyan működhet
ilyen rendszer, milyenek a mértékek, ha nem létezik egy olyan „univerzális
fizetőegység”, mint a pénz? A döntő tényező itt az, hogy központilag figyelik mind a
kínálatot, mind a keresletet, és ha ez lehetséges, az igényeket azonnal kielégítik. Ez a
gyártás abszolút automatizációja által lehetséges és azért, mert magas a
termelékenység. Az összes termék hosszú távú használatra készül, vagy ha nem kell,
akkor visszaforgatható azonnal a nyersanyagba. Az élelmiszert szintén tetszőleges
mennyiségben tudnak gyártani, annak köszönhetően, hogy a lakosok száma állandó,
így ennek a népességnek képesek mesterséges úton is teljes értékű élelmiszert
gyártani. Ez által a pénz fölöslegessé válik. De ennek a rendszernek több más előnye
is van: Senki sem létesít magánjellegű tartalékot semmiből. Senkinek sem kell félnie a
tulajdona miatt. Senkinek sem kell tovább dolgoznia, mint ami szükséges lenne Mindenki rendelkezhet mindennel, amire szüksége van. - Mindenki rögtön
megszabadulhat attól, amire nincs szüksége. - Nem létezik ok a magánjellegű tulajdon
gyarapításához. - Nem léteznek gazdagok és szegények. - Nem létezik gazdasági
bűnözés (és korrupció).”
A vásárláshoz kártyákat használnak, olyanok, mint a mi bankkártyáink, de korlátlan a
keret, mert nem pénzalapú, csak lehetőséget ad. Több vállalat állít elő azonos
termékeket, van reklám és márkák. A monopóliumot a kormányok nem engedik. A
gazdasági kártyákat gyakran színkódokkal jelölik, a piros és sárga helyi használatú, a
zöld mindenütt jó.
A galaktikus társadalmak alapegysége is a család, férfi és nő (nem csak
emberek esetében) és azok leszármazottai, gyerekei alkotják azt. De a kozmikus
társadalmak családjai tervezettek, mert az adott bolygón van egy népességi maximum,
amit be kell tartani. Csak egy speciális tanács jóváhagyásával lehet házasságot kötni,
gyereket vállalni, ehhez erkölcsi, etikai érettség is kell. Számítógépes rendszerrel
tervezik a társadalmat, senki sem morog miatta, elfogadják a helyzetet. Mivel itt sokáig,
több száz földi évig is élhetnek, van idő mindent átgondolni, és a szerelemre is van
idő. „A partneri kapcsolat önkéntes, és mindig a partnerek egymás iránti érzelmi
kötődésén alapszik. Ezen a szinten a társadalom már megértette, hogy minden
gyermek egy önálló egyén, akinek csak a biológiai megtermékenyüléshez van
szüksége a szüleire (és sokszor még ez a feltétel sem szükséges), azért a szülő csak

annyi ideig köteles a gyermekéről gondoskodni, amíg az önállósul. (Bár a szülői
gondoskodást itt a társadalom teljesen át tudja vállalni.)”

A rendet fent kell tartani, a békét meg kell védeni. Miklós Attila képe
A lakóhelyek összkomfortosak, mindegyikhez tartozik kert, és egy kis törpeerőmű,
vízmű, mert mindenki önellátó. Az energia mindenütt ott van, nem kell szállítani
sehonnan sem. Minden lakás szabadon variálható, egységes panelekből épülnek fel.
A berendezés rendelhető, mindenki egyedileg tudja kialakítani környezetét.

A közlekedés nagy távolságra nagy anyahajókkal történik, amik kisebb, repülő
csészealjként emlegetett egységeket hordoznak, némelyik ezek közül is alkalmas
interdimenzionális utazásra. A bolygókon is ilyeneket használnak, nem nagyon vannak
utak, vasutak, esetleg gyors metrórendszer a városok között, lásd a Jargán. „Mivel a
lakóházak fejlettebb bolygókon a természetben szétszórva helyezkednek el, azt
lehetne gondolni, hogy ott a közlekedés nagy gondot jelenthet. Ez nincs így, mert ezt
a problémát több módszer segítségével oldották meg. Figyelembe véve tehát azt, hogy
az ipar decentralizált, és hogy nincs nagy kereslet a gyári munkások iránt, a dolgozók
többsége gyalog tud a munkába menni vagy kis elektromobilokat, elektromopedeket
vesz igénybe ehhez. Ha a távolság nagyobb, mint 5 km, akkor légi közlekedési
eszközöket használnak, kis planetáris csészealjakat, melyek meghajtásának az elve
ugyanaz, mint a nagyobb űrhajóiknál, csak a kis csészealjak technikai felszerelése a
planetáris igényekre és az ezzel összefüggő különböző szállításokra van kialakítva. A
légi közlekedési eszközök kifejlesztése után a szilárd burkolatú közlekedési
útvonalakat felszámolták és a tájat visszaalakították az eredeti természeti formájába.
Tény az, hogy utak és vasutak, ahogy ezeket a Földön ismerjük, fejlett bolygókon nem
léteznek. Viszont minden család rendelkezik egy kis csészealjjal (kapacitása max. 6
fő), melyet planetáris repülésekre használnak. És ha éppen nem áll rendelkezésre
saját csészealj, mert valamelyik családtag elrepült vele, akkor azonnal lehet hívni egy
másik automatikusan irányítottat, mely házhoz repül, és elviszi az utasokat pár perc
alatt oda, ahová csak szeretnék. A csészealjak nagyon gyorsak, ezért az utasok a
bolygó bármelyik pontján ott lehetnek percek alatt. Az utazás alatt pedig automatikus
repülés-ellenőrzés történik, így nem jönnek létre ütközések és a technikai hibák
kialakulásának a lehetősége is szinte ki van zárva. A repülőforgalom sűrűsége is
racionalizálva van, mert senki sem utazik feleslegesen, pusztán szórakozásból vagy
bevásárlás miatt, mivel a kívánt termékeket leszállítják a megrendelő házába.
Ugyanakkor a közlekedés alatt nem alakul ki csúcsforgalom sem, mert a munkaidő
különböző fázisokra van egyenletesen felosztva.”
A lakókörnyezet a természet részét képezi, a technoszféra a föld alá van rejtve.
Munkába, iskolába lehet gyalog, vagy kerékpárral, messzebb elektromos kisautókkal
utazni. „A más bolygókra való utazásra különböző típusú csészealjak állnak
rendelkezésükre: egy részük naprendszerükön belüli, más részük csillagközi utazásra
alkalmasak. Maga a csillagközi utazás úgy lehetséges, hogy a téridő-torzítás alapelvét
használják fel, így a nagy távolságokat, akár több millió fényévet is a mi
időszámításunk szerint egy pár nap alatt meg tudnak tenni. A csillagközi űrhajók ezért
csak annyi élelmiszer-tartalékkal rendelkeznek, amelyek az ott tartózkodási időszakra
szükségesek, különösen akkor, ha az adott bolygón nincsenek megfelelő
élelemforrások. A földönkívüliek ezenkívül még létre hoznak expedíciós kutatásra
rendkívül nagy anyahajókat is, melyeket távoli bolygók felfedezésére használják, és
amelyen a személyzet akár több évet is eltölthet. Egy ilyen anyahajó több tucat kis
planetáris kutatóhajót (ufót) is vihet magával a szükséges technikával együtt. A fejlett
földönkívüli civilizációknak a kommunikáció különböző rendszerei állnak a
rendelkezésükre, melyek helyettesítik a postát, telefont, faxot vagy bármely más
kommunikációs eszközt.”

A kommunikáció hálózatba kapcsolt számítógépekkel történik, ez egyesít minden
hagyományos médiumot. „Kezdjük először a klasszikus tömegmédia ismertetésével,
amit Ti a sajtó, a rádió és a televízió néven ismertek: Az összes ilyen média egy
multimédiás hálózatba van egyesítve, amihez hasonló már a Földön is létezik. A rádió,
televízió és napilapok helyett tehát számítógépet használnak, ami minden információt
kívánság szerint továbbít képben és hangban egyaránt, esetleg színesben ki is
nyomtatja a dokumentumokat. Minden információ folyton frissítve és archiválva is van,
így a napilapok és újságok nyomtatása teljesen felesleges. Gyakorlatilag hasonló
rendszer létezik már a Földön is, amely nem más, mint a kedvelt internet hálózat. A
legtöbb lakos nálunk mégis a vizuális információkat részesít előnyben, ezért
számunkra egész telefalak állnak rendelkezésre, amelyek már nálatok is ismertek.
Ugyanakkor televízió-közvetítés is létezik a fejlettebb bolygókon; ott is több száz
programból lehet választani, miket az egész bolygón lehet fogni, a megértés pedig
nem jelenthet problémát, mivel nem létezik nyelvi akadály. Hasonló rendszer van a
hangfelvételeknél is, ahol bárki megrendelhet bármilyen zenét. A hagyományos
könyvtárhasználat nálunk már a múlté, de épp úgy az audió és videó kazettáknak
gyűjtögetése is, mivel így sok anyagot megspóroltunk, amely nálatok csak a polcokon
hever felhasználás nélkül, mert a könyvre vagy bizonyos felvételre rendszerint csak
egyszer van szükségetek egy hosszú időszak során. Egymáshoz hasonló multimediás

számítógépek teremtik meg a kapcsolatot a bolygólakosai között, mert minden
információ közvetítve van minden egyes lakhelyről bizonyos összekötő állomásokon
keresztül egyenesen az állandó pályán keringő műholdakra, amelyeken keresztül
zajlik a folyamatos összeköttetés. A telefon helyett pedig videófont használnak. A
levelek és a képeslapok gyakorlatilag nem léteznek, de ha szükséges valamilyen
írásbeli dokumentum, akkor fax-szerű összeköttetést használnak. A hagyományos
üdvözletek pedig, mint a ti húsvéti és karácsonyi képeslapjaitok és születésnapi jó
kívánságaitok, szintén nem léteznek, mert a fejlett civilizációknál nem ünneplik, sem
az egyházi, sem és az állami ünnepeket, sem a személyes évfordulókat.”
A rendvédelem feladata leginkább a külső támadás elhárítása, mert vannak olyan
társadalmak, főként bizonyos drakonida és szürke csoportok, melyek nem osztják a
békés egymás mellett élés elvét. A fegyverek többnyire védelmi jellegűek,
energiapajzsok, rakétaelhárító rendszerek. „Az meg már szinte lehetetlennek
mondható, hogy egy másik kozmikus civilizáció veszélyeztesse egy ilyen fejlett
bolygót, mivel a Kozmikus Közösség állandóan figyeli az összes olyan bolygó
fejlődését is, amelyek eddig még nem csatlakoztak a Közösséghez, és abban az
esetben, ha valahol egy nagyon agresszív civilizáció fejlődne ki, ami veszélyt jelentene
a többi bolygóra nézve, akkor ennek a civilizációnak a fejlődését az eredeti irányba
állítják vissza egy globális természeti katasztrófa segítségével, vagy, végső esetben,
ha nincs más lehetőség, akkor az egész bolygói élet megsemmisítésével.” Az adott
bolygóknak is vannak rendőrségei, mert ritkán, de előfordul bűnözés. Többnyire
valamilyen mentális zavar áll az eset hátterében, ezért az elkövetőt nem börtönbe
küldik, hanem pszichiátriai kivizsgálásra, itt mentális korrekciót alkalmaznak, vagy a
bűnös valamilyen kollégiumszerű intézetbe vonul önkéntesen, ahol munkát végez.
Többnyire iskolakerülés, ritkán lopás fordul elő. Lehetséges az is, hogy a bűnöző egy
planetáris kolonizációban vesz részt, ahol másokkal együttműködve kell részt venni a
társadalom életében. A bolygót nem hagyhatja el, napi három alkalommal regisztrálnia
kell egy adott ponton, és olyan gazdasági kártyát kap, ami csak az adott helyen aktív.
„A földönkívülieknél teljesen más módon működik rendőrség, mivel azokat a funkciókat
is ellátja, melyeket nálatok vagy a mentőszolgálat, vagy a tűzoltók végzik el. És mivel
nálunk nincsenek szilárd burkolatú útjaink, de a közlekedésünk ennek ellenére nagyon
automatizált, ezért nincs szükség közlekedési rendőrökre sem, mert minden
közlekedési eszköz irányítását már a gyerekek is meg tudják tanulni, ugyanis az
űrhajóvezetés lényegében csak az úti cél bejelöléséből áll. A legtöbb űrhajót pedig a
jármű parancsnokának vagy a személyzet más tagjának a gondolatai révén irányítják.”
Extrém esetben, bár az ilyen nagyon ritka, az igazán veszélyes bűnözőket karanténba
helyezik egy erre a célra fenntartott bolygón. Kap egy nyomkövető csipet, és csak
magára számíthat. teljesen nomád körülmények fogadják, hozzá hasonló elemek
társaságában kell megfelelnie. Csak akkor avatkoznak be, ha az illető halálos
veszélybe kerül. amúgy csak figyelik. Öngyilkossági kísérlet esetén nem avatkoznak
közbe, mert a karma törvényének kell érvényesülnie.

4. Kozmikus kultúra
Felvetődik a jogos kérdés a földönkívüliek kapcsán, hogyha társadalomban
élnek, milyen az a kulturális közeg, ahonnan érkeznek, milyen a műveltségük, erre
választ leginkább a kontakta beszámolók adhatnak, már George Adamski is tett
említést arról, hogy a vénusziak nagyon szépen énekelnek és játszanak labdajátékokat, a korendoriakkal kapcsolatot tartó Bob Renaud pedig a korendoriak
sportjáról számolt be.
Az idegen galaktikus civilizációk műveltségéről akár telepatikus médiumi
üzenetekben is értesülhetünk, pl. Jan Pavlik által csatornázva, Adonisz így szól a fejlett
kozmikus kultúráról: „Mivel a fejlett bolygók lakosai naponta csak néhány órát
dolgoznak, mindenkinek lehetősége van arra, hogy saját kedvteléseinek szentelje a
nap legnagyobb részét. Gyakran töltenek 1- 2 órát kertészkedéssel, hogy a ház körüli
kertjükben a zöldségeiket, virágaikat és gyümölcseiket gondozzák. Kb. ugyanennyi
időt szentelnek arra, hogy ismereteiket bővítsék, melyhez általában az otthoni
számítógépük segítségét veszik igénybe. Azok viszont, akik a gyermekekről
gondoskodnak, a nap legnagyobb részét természetesen velük töltik.” Sok
tevékenységet közösen végeznek, szívesen gyűlnek össze akár a szabadban,
fontosak a társas együttlétek. Ilyenkor sportolnak, táncolnak, énekelnek, verseket
szavalnak. A magasan fejlett társadalmak felfedezték már régen a művészet nevelő,
gyógyító hatását, és azt, hogy összehozza az egyéneket, aktivitásra késztet. A
kollektíva együtt alkotó közösség, nem csak fogyasztanak, hanem aktívan részt
vesznek minden tevékenységben. Műveltségükben fontosak a rezgések, a hangok és
színek harmóniája, mert minden rezgés. Kerülik a negatív sugárzásokat, ezért
kizárnak minden olyan technológiát, vagy természeti hatást, ami ilyet hoz létre. Mivel
a gondolat is teremtő erejű, ezért a gondolati rezgéseiket is kontrol alatt tartják. A
legfontosabb művészetek között ott van a zene, az irodalom, a színház, a képzőművészetek és a film is. Akár csak a Földön, csak ott tisztábban. Az alkotáshoz
felhasználják a legmodernebb ismereteket az omniverzumról, gyakran a szellemi
szféra lényeinek hatására jönnek létre nagy alkotások. Adonisz így folytatja: „A fejlett
civilizációknál is léteznek olyan kulturális intézmények, melyek hasonlítanak a földihez.
Viszont a földönkívüliek már nem tartanak fenn olyasmit, amit itt a Földön mozinak
nevezünk. A filmeket csak a televízióban nézik, és mivel az ő TV-jük nagyon fejlett
technikai színvonalat képvisel, a mozik náluk idővel megszűntek. A klasszikus színház
műfajai, elsősorban az opera és a balett, hasonló formában maradt fenn a
földönkívülieknél is; éppen azért, mert az élő művészetnek erősebb az emocionális
hatása van, mint amit egy technikai berendezés produkál. Viszont ők is felhasználják
a fejlett technikát a színpadi effektusaiknál: a holográfiát, a lézer-projekciót vagy más
vívmányt, melyek egyszerűbbé teszik a színpad díszleteinek gyors változtatását.”
Nem mindegy hogy az ember csak filmen nézi, vagy az operában ülve élvezi Miklósa
Erika hangját, előadását, nem mindegy, hogy csak egy lemez szól, vagy öt méterre az
orra előtt játszik a Uriah Heep! Minkét előadót volt módomban élőben is látni-hallani.
A muzsika fontossága talán a legelső a művészetek között, mert ez az, ami legjobban
hat a sejtekre. Japán kutatók kísérleteztek vércseppekkel mikroszkóp alatt, úgy hogy
különböző zenéket játszottak le, és figyelték az atomok mozgását. Ha komolyzene,

jazz, opera vagy minőségi rockzene szólt, a vércseppek a tárgylemezen szép
struktúrákba rendeződtek a ritmusra mintegy „táncoltak”. Ha viszont gengszter rappet,
trash metalt, technót vagy punkot játszottak le, az egységes vérsejtek darabokra
szakadtak szét.

Van hangszeres zene a távoli bolygókon is.
Az élő struktúrát bizonyos hangszerek hangjára jobban reagálnak, például a zongora,
fuvola, cselló, szaxofon, hárfa, a torzító nélküli gitár, az oboa, orgona, a bel canto
énekhang és a szabályos metrumú dobritmus hat pozitívan a sejtek növekedésére. A
klasszikus zene, a jazz és a progresszív rock kimondottan jótékonyan hat a szervezetre, a többi műfajról megoszlanak a vélemények. „A földönkívüliek nagyon kedvelik
az élőzene különböző fajtáit is, különösen a klasszikus zenét, ahogyan azt mi
neveznénk. Másrészt viszont sok mai, divatos, földi zenei irányzat már nem létezik
náluk: például a rock, metál vagy más hasonló „kemény” stílus, mert az ő zenéjük a
dallamos hangzáson és bizonyos speciális hangszerek felhasználásán alapul. A vonós
és fúvós hangszereik hasonlóak a földiekhez és természetesen a különböző billentyűs
hangszereikkel akár egy egész zenekart is tudnak helyettesíteni, éppúgy, mint nálunk.
A földönkívüliek ismerik a földi zeneszerzőinket is, mert a civilizációnk fejlődését már
több százezer éve figyelik és fejlődésünknek megkülönböztetett figyelmet szentelnek.
De, mint ismert, a fejlődési menetünkbe nem avatkoznak bele. Ugyanakkor nagyon
kedvelik sok jól ismert földi zeneszerzőt: Mozartot, Chopint, Beethovent és az olasz
mestereket. És az a zene, amelyet a földönkívüli szerzők alkotnak, biztos tetszene
nekünk is, csak bizonyos hangokat már nem tudnánk meghallani, mert nekünk nincs

olyan érzékeny fülünk, mint nekik, akiknek a hangérzékelési tartománya kiterjed a
100.000 Hz körüli hangokra is. A földönkívüli zene közvetlen vibrációs hatást kelt, ezért
ebben hasonlít az földi szakrális-meditatív zenéhez is, főként az indiaihoz és a
tibetihez. Sok földönkívüli foglalkozik aktívan szerzőként és előadókként is zenével.
Otthonukba látogatóknak gyakran le is játsszák a szerzeményeiket. Aki meg nem tud
részt venni személyesen, az rákapcsolódhat a zenére a multimédiás számítógépe
segítségével, természetesen az előadók beleegyezésével. Számítógépeket
használnak fel a festészeti és szobrászati alkotásokhoz is, mikor minden folyamatban
lévő munkát és modellt meg tudnak tervezni számítógéppel, illetve holografikus
kivetítővel. Az alkotás végső fázisban viszont már csak maga az alkotó dolgozik, aki
az érzelmi és a gondolatai révén megeleveníti az anyagot. És csak ez az oka, hogy
egy tárgy másolatának is olyan hatása lehet, mint ami a zenei produkciók
sokszorosításainál már megszokott.”

A ritmikus mozgás igen fontos, nálunk a mozgásművészet megalapozója Dienes
Valéria volt, aki kidolgozta az orkesztika módszertanát az 1910-20-as években. Az
ókori görög vázákon látható táncosok mozgása alapján alkotta meg híres koreográfiai
módszerét.
A képzőművészet, az építészet és festészet is igen fontos, sok olyan építmény van a
Földön, amit a jelenlegi emberiség előtt hoztak létre „valakik”, nagyok, ismeretlen
módon készültek, szépek, arányosak. Ilyenek az ismert piramisok, szentélyek és
templomok, miket nem lehet egyetlen néphez sem kötni.

Anatóliában állnak ennek az Aphrodité templomnak a romjai. Görög épület, de a
terveket „égi” mérnökök sugallták.
A műveltséghez tartozik az oktatás, mert nincs kultúra tudás nélkül, ehhez
viszont tanulni kell. Az oktatási rendszer többszintű, mint a Földön, de nem csak az
adott bolygón lehet stúdiumokat folytatni, hanem van lehetőség, sőt egyenesen
szorgalmazzák a más civilizációknál való tanulást, a galaktikus cserediák programot.
Az oktatási rendszer és a direktívák az egész omniverzumban egységesek, de előny
a rugalmasság, a tanuló képességeire szabják a tanmenetet, a tehetség és az affinitás
adott tudományhoz, művészethez. Mindenkinek több „szakmája” is van élete folyamán, mely gyakran több ezer földi évre is tehető. Az oktatás általános és kötelező, a
távoktatás elterjedt, az audiovizuális eszközök, a zsebszámítógépek és az
oktatóprogramok segítségével ez már megoldott ügy.

„Az iskola kötelező látogatása természetes. De az életük hosszúságát tekintve az
alapműveltség megszerzése ott hosszabb ideig tart; és olyan, nálunk kevésbé
használt módszereik is vannak, mint az alvás közbeni tanulás. Minden lakosnak
megvan az alapműveltsége egy magas általános szinten, melynél tekintetbe veszik a
folyton növekvő mennyiségű információt is. Aztán mindenki specializálódhat egy neki
tetsző szakon, de nem léteznek felvételik és a tanulók számának a korlátozása! A
legtöbb tanítás (a praktikus részétől és laboratóriumi munkáktól eltekintve) otthon zajlik
a tanuló lakásában a számítógépe segítségével, amely kapcsolatban áll a tanítás alatt
a tanárral. Ez a tanár azonban elég gyakran egy megfelelően programozott
számítógép, és ez így van az iskolában is. Minden vizsgát tesztek alkotnak, amelyek
objektíven vannak értékelve az adott program által, és a sikertelenség esetén a
tanulónak újabb tanítási órákat kell abszolválnia. A tanítás tempóját mindenki egyedül
választhatja meg, a saját képességei szerint. Természetesen az is lehetséges, hogy a
tanuló egyszerre több szakot tanuljon. A stúdium befejezése után a sikeres vizsgázó
választhat a szabad helyek kínálatából. És mivel a fejlett társadalmakban egy lakos
általában több szakmát is kitanul, ezért a kínálat számukra nagyon nagy. Viszont ha
mégse kapna helyet az adott szakban a bolygóján, akkor választhatja az áthelyezést
egy másik bolygóra is - az ottani problémamentes közlekedésre tekintve a közeli
bolygók elérése csak néhány óra -, ami nem jelent gondot. A művelődési fázis
befejezése után, következik a praktikus tapasztalatok megszerzésének az ideje,
amikor a felnőtt lakosok rendszerint kisebb, több szakmát is érintő kutatóközösségekben élnek, és ahol az élettársi partnereiket is megtalálják. A tartósabb
kapcsolat kialakulásának az egyedüli feltétele ekkor csak az egymás iránti szeretet és
megértés, ami nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy egy férfi több nőt is szerethet vagy
fordítva. A több személyes partnerkapcsolat kialakulásának a feltétele pedig érthetően
minden partner egymás iránti abszolút toleranciája, feltétlen elfogadása – ami eleve
kizár mindenféle féltékenységet. Ez a mi tradíciónkban még eléggé érthetetlennek
tűnik.”
Az oktatás fontos eleme, hogy mielőtt a magzat az anyában kifejlődik, úgy módosítják
a géneket, hogy a születendő gyermek már nem volt hajlamos a testi és az ezzel járó
szellemi degenerációkra, törekszenek a társadalomban a kiegyensúlyozott polgárok
éljenek, akik nem fogékonyak a rivalizálásra, versengésre, nincsenek
osztálykülönbségek. Az óvodai szinten specialisták foglalkoznak a gyerekekkel, fontos
a kooperáció az élet minden területén, mert a társadalom békéje és haladása így
garantálható. Fontos része a spirituális tanok ismerete, a legnagyobb mértékű szeretet
és elfogadás alkalmazása és megélése a mindennapokban. „A fejlett bolygókon
teljesen betartják Jan Comenius alapelvét „a Játékos iskolá”-t, és ehhez, érhetően, a
szakemberek és pedagógusok választják ki a játékokat, és ők is alkotják meg. De azt
is meg kell állapítanunk, hogy az ilyen játékok nem nevelnek agresszivitásra, éppen
ezért nem használnak fegyvert, még játékból sem.” A tanulásban fontos szerepe van
a családnak, mert meg kell tanulni az anyanyelvet, ami a bolygó sajátja, és vele
párhuzamosan a galaktikusat is. A félanyagi, szellemi világokban már a telepátia az
általános, nem kell nyelvet tanulni, mert a gondolat valóban univerzális. De sok
földönkívüli civilizáció vokálisan kommunikál az emberekkel, Semjase is tudott
németül.

„Az első fejlődési fázis befejezése után, amikor a gyerekek többnyire a családban
nevelkednek, elkezdődik az iskola látogatásának az időszaka. A tanítás kezdetétől
kezdve a tantárgyakat gondosan kiválasztják. Természetesen analogikusan, mint a
Földön, a nyelv tanításával kezdjük, és rögtön két nyelv tanításával: a planetárissal és
a kozmikussal. Mindkét nyelvet a gyerekek rögtön praktikusan használhatják a
szülőkkel való társalgásban és a televízió (vetítőfalak) figyelése közben. Általában 3
év tanítás után elkezdődik a tanítási tervek specializálódása, és a gyerekek maguk
választják ki a szakot, melyben mélyebb ismereteket akarnak szerezni. Az általános
műveltség elmélyítése nem minden tantárgyban történik meg. A művelődési központok
számításba veszik az eltérő előfeltételeket a stúdiumhoz minden egyes egyénnél, és
nem erőltetik a diákokat arra, hogy azt tanulják, amire nem lesz a jövőben szükségük,
vagy ami nem érdekli őket. Azon a műveltségi szinten, amely megfelel a ti
főiskolátoknak, a diákok már nagyrészt egyéni tanulmányokat folytatnak a tanáraik
segítségével, akik inkább konzultánsoknak nevezhetők a diákok egyre önállóbbá váló
munkája és stúdiumai alatt. A diákokat ekkor általában kiküldik, hogy gyakorlati
feladatokat hajtsanak végre, főleg más bolygókon, ahol önállóan kell dönteniük, és
szokatlan helyzeteket kell megoldaniuk. A stúdium általában egy önálló feladat
elvégzésével fejeződik be; disszertációs munkák is léteznek, de itt nagyobb hangsúlyt
helyeznek a gyakorlatra, mint a Föld bolygón. Az abszolvensek így alkalmasak rögtön
a tanulmányaik befejezése után az önálló feladatok elvégzésére. Gyakorlatilag a
fejlettebb bolygók minden lakosa állandóan művelődik az ezzel összefüggő programok
segítségével, melyek a számítógépes hálózatokon keresztül jutnak el mindenhová. A
művelődés iránti vágy itt teljesen természetes, és ez a szabadidőnek az
alapkihasználása. De ehhez még egy információt azért hozzá kell tenni: sehol a fejlett
bolygókon nem találhatóak játék- és nyerő automaták; az ilyen cselekvést itt mindenki
időveszteségnek tartaná, és azt az egyént, aki ilyen játéktípussal foglalkozik,
pszichiáterek figyelnék.”

5. Az idegenek ábécéje
Köszönhetően Kisteleki Gézának és Izsáky Lászlónak, ma már viszonylag sokat
tudunk a Szíriusz A rendszeréből érkezett humanoid civilizáció nyelvéről és írásáról,
amely meglepő módon nagyon hasonlít a magyar nyelvre, mintha annak egy ősibb,
archaikusabb változata lenne. Még a betűkészlet is nagyon hasonlít a mi régi
rovásírásunkhoz, csak egy kicsit mások, és kerekebbek a karakterek. Amúgy ezek a
szíriuszi szövegek, melyek az aranylemezeken vannak, az abc ismeretében
olvashatók magyarul, és jól meg is lehet érteni azokat. Bár egy kissé régiesnek, vagy
furcsának hat a szavak némelyike. Ez megerősíti azt a teóriát, hogy a szkíta népek
tanítói a Szíriusz A rendszerből jöhettek. Bartha Gizella kontakt szerint a Szíriusz A
negyedik bolygója Turul névre hallgat, szőke, északi típusú idegenek lakják. Na, de mi
a helyzet a többi ismert civilizációval, ők milyen módon írnak, és hogyan ejtik a
szavakat, betűket? Elég jól ismert Billy Meier az ufológusok körében, már jól tudott
Semjase minden erkölcsi és más jellegű útmutatása. De nem csak ezeket, hanem
népének nyelvére vonatkozó ismereteket is átadott a svájci gazdának. Mutatott egy
betűsort, amit Meier le is jegyzett.

A fenti abc viszont a párhuzamos DAL univerzumból való (lakóit dalloknak is nevezik)
Asket nyelvének betűelemeit jelöli, Meier a német umlautos hangoknak megfelelő
jeleket is feltüntette benne. Azt viszont jó tudni, hogy a fejlett és a kevésbé fejlett
galaktikus társadalmak is általában telepatikus módon kommunikálnak egymással, ez
az általános. De amíg nem voltak ennyire fejlettek, addig is kellett társalogniuk
valahogyan, ezért van beszélt nyelv, és persze írás is, amihez viszont jelek kellenek.
Ezek tartalmaznak piktogramokat, és vannak alfanumerikus karakterek, mint mondjuk
az arab számok, vagy a latin és cirill betűk. Éles István kutató szerint az arab számok
formája és az óraszámlap fokbeosztása összefügg a szürkék szögeket is látó összetett
szemével, ahányszor tangens 45 fok, annyi a szám névértéke. Ha viszont szemügyre
vesszük a Semjase népe által használt betűsort, azt tapasztaljuk, hogy eléggé
hasonlatos a héber abc betűinek formájához, és még a hangok kiejtése, és a betűk
elnevezése is hasonló. Elöljáróban azt jó ha tudjuk, hogy a Földön ma a sumer ékírást
tartják a legrégibbek, ebből fejlődött ki minden más írástípus, tehát a görög, a héber,
az arab, de még akár a kínai is. Az ősi szkíta rovásírás is ezen alapul. Azt már tudjuk,
hogy a mezopotámiai sumer kultúra az annunakik „találmánya” volt, ez a civilizáció
leginkább a Nibiru bolygón él, de eredetük a Szíriusz és az Orion világához köti őket.
Varga Csaba nyelvész vizsgálta a földi ábécék történetét 30 ezer évre visszamenőleg
egészen a legegyszerűbb barlangrajzokig, és ő is az ékírást tartja az írás alapjának.
Már ha a legendákban szereplő égi „istenek” tanították az embert az írásra-olvasásra,
akkor viszonylag egyszerű a velük való társas érintkezés módja is, hiszen a

betűtípusokat ismerjük, nem sokban különbözhet az általunk használtaktól. Már csak
a nyelvtani szabályokak és a szavakat és fogalmakat kell tudnunk, és akár üzenhetünk
is nekik. Persze a telepátia jóval egyszerűbb dolog.

A fenti ábrán látható jelek mellett ott van azoknak a hangtani megfelelője és a latin abc
betűivel való leírásának módja is. Vessük össze a héber betűkkel...
Nagyon hasonló a betűk formája, szinte ugyanúgy kell őket kimondani, de van néhány,
amit nem használnak a héberben, nincs megfelelője. Vajon a zsidók honnan vették
ezt, talán mikor Illés, Ezékiel és Enoch egy kis űrutazáson vettek részt, mikor az Égiek,
az Elochim (többes számban istenek, tehát a földönkívüliek) átadtak bizonyos tudást,
így a betűvetés tudományáét is. A különféle galaktikus népcsoportok írása, nyelve
nagyon hasonlíthat egymásra, nem lehet köztük nagy különbség, ha a különféle
idegenek által eltérített, más és más nemzetből valók szinte mindig hasonló
eredményre jutnak. Itt van összehasonlítási alapnak a sumer ábécé, minden
írásrendszer kiindulópontja.

A sumer írást több tudós, hosszú évszázadok munkájával fejtette meg, Francois
Lenormand, Samuel Noah Kramer, Badiny Jós Ferenc és Zecharia Sitchin említhető,
mint a témában jártas szakember. Bár a héber betűk nem igazán hasonlítanak a sumer
jelekre, de az látható, hogy azok is egyenes vonalakból állnak többnyire, a hajlítások
csak később jelentek meg díszítő jelleggel. A germán rúnák és a magyar rovásjelek is

ebből a babiloni ábécéből fejlődtek ki, az ókor amúgy is nagyon mozgalmas volt, a
népvándorlás korában, és a nagy birodalmak által használt hivatalos szövegekben
mindig egyféle jelrendszert használtak, ezt a birodalom minden lakójának ismernie
kellett. A „nagy” birodalmi nyelv mellett a meghódított népek „kis” nyelvei is átalakultak,
idővel írásuk megváltozott, áttértek a latin, arab, vagy cirill betűk használatára. A másik
elterjedt ősi írásmód viszont a képírás, akár az egyiptomi hieroglif rendszerű, akár egy
egyszerűsített verzió, mint a piktogramok, vagy a kínai jellegű, ahol szinte csak a
körvonalakkal fejeznek ki egy adott fogalmat, néhány vonalra leredukálva az adott
jelet, így egy jel egy szónak feleltethető meg, de a magyar rovásban is vannak
kombinált szimbólumok, az úgynevezett „bogárjelek”, kis bogarakra emlékeztető
karakterek, melyek több betűt jelölnek egyszerre. Erre láthatunk példát a nagyon ősi
civilizációk esetében is, mint amilyen a lemúriai. Mu népe nagyon fejlett volt, mindent
tudott, amit a mai modern ember, de erkölcsileg is előttünk jártak, nem ettek húst, nem
vadásztak, nem volt náluk bűnözés sem háború, ezért eléggé váratlanul érte őket,
mikor atlantiszi atomrakéták záporoztak a fejükre. Az egykori kontinensből nem maradt
sok, kiálló részei a Hawaii szigetcsoportként ismeretesek a ma embere számára. A
lemúriai kultúráról nem tudunk sokat, de sikerült az írásukat megfejteni, mert néhány
ősi faragott, írott kő megmaradt, ezeket a leleteket a Mu City Historical Preservation
Society gondozza prof. Rebecca Holt-Grow vezetésével.

A bemutatott jelek akár az egyiptomi hieroglifák őstípusainak is tekinthetők, mivelhogy
hasonlítanak egyikre-másikra. Mellettük ott a maja és egyiptomi megfelelője ezen a
francia kiadású nyomtatványon. Az egyiptomiakat is „isteni” eredetűnek tartják, a
piramisok is az Orion csillagait jelenítik meg. Valószínűsíthető, hogy az egyiptomi
ősnép valóban orioni leszármazott, de a fáraók biztosan kapcsolatban voltak e világok
népeivel. A hükszoszokat szkíta eredetűnek tartják egyes kutatók, pl. Badiny, egyes
ó-egyiptomi szövegeket el lehet olvasni magyarul is a jelek ismeretében. Tehát
lehetséges, hogy a magyar rokona a mai EAK területén élő kopt népcsoportnak is,
nyelvileg biztosan, genetikai vizsgálatokat Kiszely István végzett, de főleg Ázsiában.
Ennek ismeretében, nem lehet az sem véletlen, hogy a magyar néphagyományban az
Orion, vagy más néven Kaszás csillagképben Nimródot, a magyarok és más szkíta
népek ősapját ismerték fel. A Szíriuszt Sánta Katának is hívják bukdácsoló mozgása
miatt is, ezt a szabad szemmel nem látható Szíriusz B gravitációs tere okozza. Végül
lássuk Atlantisz írását. A betűk meglehetősen kígyózóak, hasonlóak több más mai
ázsiai országban, pl. Indonéziában vagy Kambodzsában használt abc betűihez. A
számok leírási rendszere pedig hasonló a római számok rendszeréhez. Hogy
Atlantiszon milyen népek laktak, azt nem lehet tudni, de sejthető, hogy többféle
földönkívüli társaság is megvethette rajta a lábát. Azt tudjuk, hogy nem voltak túl békés
csoportosulás, hajszolták az élvezeteket, uralni akarták a természetet és más népeket
is, ezért kezdtek háborúba, végül egy nagy nukleáris katasztrófa semmisítette meg az
ősi kultúrákat, a túlélők ma Teloszban, Agarthában és más földalatti városokban élnek,
távol az embertől.

6. Egy kis angyaltan
Napjainkban az ezoterikus irodalom java része az angyalokkal foglalkozik, ez
ma a new age egyik irányzata. Az, hogy az angyalok ma ennyire divatosak, jelzi azt,
hogy az emberiség egy részében van igény a spiritualitásra. Főleg a posztkommunista
térségben, és az anyagból már kiábránduló nyugati emberek körében, akik próbálnak
kézzel-lábbal kapaszkodni, mert mi van, ha mégis van Isten? Ha nem csak egyszer
élünk? Ha mégis csak van szellemi világ, parajelenségek, ufók, párhuzamos világok?
Ma már a hagyományos tudomány is tud bizonyos kérdésekre választ adni, még ha
csak elméleti síkon is. A több dimenziós világra, a multiverzumra vannak közvetett
bizonyítékok, az angyalok is e világok lényei.
Az angyalok először a zarathusztriánus vallásban jelennek meg, ez volt Babilon
ősi vallása, Zarathusztra próféta Ahura Mazda istenségtől kapta a kinyilatkoztatásokat,
amiket a Zend Avesztában adott közre. A zoroasztrizmus papjai a mágusok voltak, a
három királyok szintén mágusok voltak. A zoroasztrinusok angyalai az amesa
szpenták voltak (Szent Szellem, Igazság, Hatalom, Odaadás, Egészség, Élet,
Jóakarat), heten vvoltak, akár a kereszténység hét főbb angyala.
Az iszlámban is megjelennek az angyalok, a hagyomány szerint a Koránt maga
Gábriel (Dzsibril) diktálta le Mohamednek, a muzulmán vallás egyik alapköve az
angyalokban való hit. A muszlimok még ezek mellett megkülönböztetnek dzsinneket,
akik lehetnek ártó, vagy segítő szándékúak, a gonosz dzsinnek vezetőjét Iblisz néven
ismerik, ez a Sátán muzulmán megfelelője. A dzsinnek alakváltó képességűek, akár
emberi bőrbe is bújhatnak.
A gnosztikusoknál szintén ismert az angyal fogalma. A gnosztikus vallás a
kabbala, az egyiptomi, káldeus és kopt tanok ötvözete, a gnózis bölcsességet jelent.
Migene Gonzáles-Wippler így ír erről: „A gnoszticizmus legfontosabb tanítása az, hogy
az anyagi világ lényegében gonosz, és semmi nincs benne, ami jó, vagy szép volna.
… A gnosztikusok szerit a materiális világ egy rosszindulatú entitás, a főisten,
Ialdaboth műve, aki az anyagba zárva tartja fogságban az emberi lényeket. Az
egyetlen módja, hogy a fizikai test által ránk szabott rabláncoktól megszabaduljunk, a
gnózis, a gnosztikusok által átadott titkos tudás. A világnak ezt az előnytelen szerepett
kapott teremtőjét a zsidó-keresztény hagyomány Istennel, Jahvéval, vagy Jehovával
azonosította, akit a gnosztikusok csalárd, gonosz lénynek tartottak. A negatív istenfelfogás nagyrészt a gnosztikusnak az Ó Szövetség tanításaival szembeni mélységes
bizalmatlanságán, valamint zsidógyűlöletükön nyugodott. A gnosztikusok szerint az
újszövetségben a Jézus által említett Atya nem Jehova, hanem a gnosztikusok igazi
istene volt, akit ők Pleromaként vagy Legfelsőbb Teremtőként ismertek.” A gnosztikus
tanítások elég közel járnak az igazsághoz. Elég annyi, hogy Kisfaludy György által
említett Atya az Anya segítségével hozta létre a Fiút, mindezt a tachionok megfelelő
elrendezésével. Létrejött a Főszerán, mely az Atya tökéletes mása, teremtő erővel, az
anyagi világok felügyelőjeként. Tőle származnak a Térszeránok (szerán=szeráf), akik
egy adott dimenzió univerzuma felett uralkodnak. Az arkturuszi lények szerint minden
világegyetemnek van saját istene.

Dr. Czeizel Beatrix és Greskó Anikó médiumok az angyalokat a mi galaxisunkban a
Szűz csillagképhez kötik, mert ilyen jellegű üzeneteket kaptak. Az angyali rendek adják
a 13 lélekcsalád egyikét, tisztán szellemi lények, akik a magasabb dimenziókat
népesítik be. Csillagnemzetségük égi neve Ábré Noáh L’Angelos. Bázisaik a 7. és 8.
dimenziókban foglalnak helyet. „Tehát a Spica az angyallények bölcsője, az Isteni
Elme tükre, egy mindig fényben lévő Égi birodalom, amely őrzi a Teremtő álmát.
Vigyázza, őrzi, védelmezi és elvégzi a megvalósulás munkáját, hogy a Teremtés műve
manifesztálódhasson. Itt minden angyallény egy közös örömben, felajánlkozásban és
hitben él, ezért akit a Spica csillagsugara megáld, és akinek bevetül a születési
képletébe, az az ember nagyon mély hitre képes, ismeri az elköteleződést és egy
szolgálatnak való teljes felajánlkozás érzését akkor is, ha később azután útra kelt,
eltávolodott ettől a csillagotthontól, és így kicsit el is felejtette ezt a gyönyörű és töretlen
bizonyosságot.”
Éles István kutató szerint a lelkek a túlvilágon, két élet között összegyűlnek, és
felveszik a legtökéletesebb alakot, a gömbformát. Ez igaz minden szellemi lényre, így
az angyalokra is. Amikor szellemi síkon vannak, akkor fényes gömbök erővel és
akarattal, de a fizikai síkon meg tudnak jelenni több formában, akár emberi alakban is,
ha kell szárnyakkal, ha kell, azok nélkül, mindenkinek hite szerint. Itthon Verőczei Ernő
kutatta az intelligens plazmagömbök rejtélyét. Ezek lehették szellemi lények is, bár
nem mutatkoztak túl aktívnak az interakcióban, így akár idegen szondák is lehettek,
amiket adott feladatra terveztek.

Milyenek is valójában?

Czeizel Beatrixék szerint érintett még a Skorpió csillagkép is, főleg az Antares: „Ebben
a csillagtérben egy kisebb angyali közösség él, akik a Galaktikus Akasha Krónikák
őrzői, vagyis e 7. dimenziós mennyei könyvtárnak a fenntartói, gondozói.”
Az angyalok a Kabbalában is megjelennek, Először Énok próféta ír róluk, őt egy
fényes merkaba szekérrel vitték fel, egészen a negyedik mennyországig. Ez talán a
legelső hitelesnek mondott ufóbeszámoló, de itt inkább szellemi lények jelentek meg
a próféta előtt. Ő ír először a hét mennyországról, azaz a szellemi sík hét szférájáról.
A hét menny gondolata viszont a perzsáktól származik, innen került be a Kabbalába.
A Paradicsom leírása is babiloni forrásból van, pairidaeza néven említik, ami bekerített
területet jelent. Az Éden neve a sumer Edin-ből eredeztethető, itt jelennek meg az
anunnakik és a nefilimek, akik az emberekkel párosodtak. Az angyali hierarchia viszont
egy 6. században írt apokrif iratból származik, melyet Pszeudo-Dionüsszosz írt. Szent
Ambrus, Szent Jeromos és Nagy Szent Gergely pápa állították össze az angelológia
tudományának alapjait, az ő írásaik képezték ezen tudomány főbb irányvonalát. A
Kabbala az égi karokat 10 csoportra osztja, ezek a következők:
1. Khaioth ha Kaddos - Hatalmak
2. Auphanim – Ófánok vagy Trónusok
3. Erelim – Fejedelemségek
4. Haszmalim – Uralmak
5. Szerafim - Szeráfok
6. Malachim – Erények
7. Elóhim – Arkangyalok
8. Bene Elóhim – Angyalok
9. Kerubim – Kerubok
10. Isim – Szentek Lelkei
Azért tíz, mert az élet fájához rendelték az egyes rendeket. Ez a felsorolás eltér a
standard felosztástól, a mágia gyakorlásához lett kialakítva. A Kabbala angyalfelfogása nagyon hierarchikus, túlságosan nagy az alá-fölérendeltség. Az alacsonyabb
rangú angyalok sokszor leborulnak a magasabb rangúak előtt, a koronájukat is lábuk
elé helyezik. Ha egy angyal engedetlen, lázad, akkor 60 tüzes korbácsütéssel büntetik
meg. A kabbalista felfogás azért ilyen szigorú, mert a zsidó nép mindig lázó fajta volt,
a rabbik úgy gyakoroltak nyomást a népre, hogy egy kegyetlen istenképet festettek fel
eléjük, hogy legyen „kit félni” Az igazi Isten nem tépi le senki fejét, és nem korbácsoltat
senkit sem. Az is írják, hogy vannak olyan angyalok, akik a Trisagiont éneklik, az Urat
dicsőítő éneket. Ez is egy agyrém! Isten miért is akarná önmagát dicsértetni, mikor
tudja ezt úgyis. Ne keverjük már össze Rákosi Mátyással! Isten nem egy ősz hajú,
kaporszakállú huligán, hanem maga az élő Omniverzum! Mi, mindannyian fiai, lányai
vagyunk, benne élünk, Ő él bennünk, egészen le az atomi, szubatomi szintig.

Jofiel arkangyal jótékony energiákat mozgósít. Miklós Attila képe
A Kabbala és Megadriel könyve szerint Isten Araboth-ban lakik, a hetedik
mennyországban lévő kristálypalotában. Istennek nincs határozott lakhelye, hisz ő
maga a minden. A minden ott van mindenütt.
Az elfogadott felosztás szerint az angyalok három triádra vannak osztva, mind a három
csoport további három alcsoportra oszlik.

Első rend, ide tartoznak a kozmikus törvényekért felelős szellemek, ők az univerzumok
mozgatói.
Szeráfok, szeretet szellemei
Kerubok, összhang szellemei
Trónusok, akarat szellemei
Második rend, az Isteni Hatalom kifejezői, egyes csillagrendszerek vezetői.
Uralmak, vagy uraságok, bölcsesség szellemei
Erények vagy erők, mozgás szellemei
Hatalmak vagy domíniumok, forma szellemei
Harmadik rend, bolygószinten avatkoznak be, népek, személyek szellemi támaszai.
Fejedelmek vagy archék, korok szellemei
Arkangyalok, tűz szellemei
Angyalok, védelem szellemei
Ugyanakkor az egyes síkokhoz is hozzá lehet őket rendelni, ez főleg a harmadik trád
angyalaira igaz.
Fizikai sík: arché – átman (szellemember)
Asztrál sík: angyal – manasz (szellem-én)
Éteri sík: arkangyal – buddhi (életszellem)
Meg kell még említeni az archonokat, akik a gnosztikus tanokban is szerepelnek. Ezek
a sötétség vezető szellemei. A Pistis Sophia című szent irat tartalmazza leírásukat,
ezek a sátáni erők megtestesítői, az akkor ismert 7 bolygóhoz rendelték őket. A nevük
szerint Ialdaboth, Szabaot, Jao, Aiolaosz, Oraiosz, Astanfaios, Adonaios. Az anyagi
sík felügyelői, a Jupiter (gőg), Hold (irigység), Mars (harag), Vénusz (paráznaság),
Szaturnusz (lustaság), Nap (kapzsiság), Merkúr (hazugság) ártó szellemei.
Egyes ufós „szakírók” szerint az arkónok felelnek minden rosszért, ami az emberiséget
éri. Ők a sötétség mesterei, élükön a Sátánnal, a Nagy Ellenséggel. Ők bocsátották le
a feledés fátylát, ami elválaszt minket isteni valónktól. Ami elfedi az előző életeink
emlékeit, és elvágja az Istenhez vezető utat.
Alfred Lambremont Webre ezt írja az Omniverzumban Dr Michael Newton regressziós
kísérleteiről: „Newton regressziói/interjúi a fejlett lelkekkel felfedték, hogy léteznek
úgynevezett „Álomszövők”, akik – elsősorban az alvó ember – interdimenzionális
tudatosságát változtatják meg:
Az általam ismert Álomszövők két módon irányítják az álmokat.
1. Az álom megváltoztatása. Belépnek egy alvó ember álmába és a cselekményt úgy
módosítják, hogy átadhassák az üzenetet… Bármilyen bonyolultnak is tűnik, a
második folyamat még összetettebb.

2. Álomküldés. Ebben az esetben a lélek önállóan küld álmot az alvó embernek és
igyekszik úgy alakítani a cselekmény fonalát, hogy egy érthető történet bontakozzon
ki. Ha nem tudják jól irányítani az eseményeket, akkor az álomból ébredve az ember
csak töredékes részletekre emlékezik.”

Mihály arkangyal Marius Michael-George képén.
Az angyalokról alkotott kép évezredek alatt alakult ki, többnyire emberi alakúak,
azaz humanoidok, pedig valóban fénylények. Testüket fénylő aura veszi körbe, amit a
régiek szárnyaknak véltek, még vitatkoztak is arról, hogy ez mekkora lehet, ki is

számolták, hogy egy kb. 180 cm magas angyal szárnya 900 cm széles, szárnyainak
fesztávja 1080-3600 cm között változik. Ez valójában lényegtelen, mert egy angyal
súlytalan, nem is a „szárnyain” repül, hanem a rezonanciáját változtatva teleportál a
világok között. A glóriájuk az auratestük látható kisugárzása. A művészek többnyire
görög tunikában saruval, szandállal a lábukon ábrázolják őket, kezükben kardot,
könyvet, mérleget, pálcát, liliomot, lantot tartanak, fejüket diadém díszíti.
Léteznek az angyalokkal egy csoportban más szellemi entitások is, ők a dévák,
elementálok, manók, tündérek, gnómok, szalamanderek. Csehi István így osztja fel
őket a típusok és feladataik szerint:
„Földelementálok
Őket szokás más néven gnómoknak, törpének, manóknak, koboldoknak nevezni.
Feladatuk a Földön fellelhető szilárd halmazállapotú tárgyakhoz köti őket. Nekik
köszönhetjük az anyagi megvalósulást. Születésükkor archékról (korszellemek)
fűződnek le. Éteri testük életéterből áll, asztrális testük pedig a Föld asztrális testével
esik egybe. Az elementálok közül ők a legintelligensebbek. Tudatosak, figyelmesek,
képesek egy pontra fókuszálni.
Szerepük szerint ők juttatják el a növényekbe a tápanyagot, és szabják meg azok
növekedési irányát is. Érdekes módon a holdfázisok nagyban befolyásolják
érzelmeiket. Teliholdkor rossz hangulatban leledzenek, újholdkor viszont jókedvük
van. Fontos tudni, hogy a kétéltű állatok éteri és asztrális rezgése blokkolja a
földelementálok energetikai rendszerét, ezért félnek a kétéltűektől. Az ellenerők
kedvelt trükkje, hogy a földelementálok gyújtópontját egy kétéltűhöz kötik, ekképpen
bénítva le, és szakítva el őket a feladatuktól.
Vízelementálok
A mondák sellői, nimfái és udinéi ők. Minden folyékony és víznemű szubsztanciában
megtalálhatóak. Az arkangyali rendről válnak le. Éteri testük hangéter, vagy más
néven kémiai éter. Tudatuk álomszerű állapotban van, kevésbé éberek és tudatosak,
mint a földszellemek. Megjegyzendő, hogy szellemi szempontból ők vesznek részt
mindenfajta kémiai folyamatban, reakcióban. Feladataik közé tartozik a folyadékok
áramlásának fenntartása a növényekben. Segítségükkel játszódnak le a levelekben a
kémiai asszimilációs folyamatok, és ők tartják fenn a folyadékháztartást is. Érdekes
ellentmondás, hogy a vízelementálok és a halak kapcsolata hasonlít a földelementálok
és a kétéltűek kapcsolatához: éppen a víz szellemei nem kedvelik a halakat!
Levegőelementálok
Más néven tündérek vagy szilfek. A légnemű és gázjellegű dolgokban vannak jelen.
Az angyali rendről fűződnek le. Étertestük fényéterből áll. Általában nem egyedül
vannak jelen, mindig kapcsolódik hozzájuk egy más jellegű szellemiség (például a
köd=víz+levegő). Hozzájuk tartozik a növények ősképének beleszövése az egyedi
növénybe. Ennek köszönhetjük, hogy az egyéni vonásokon túl az egy fajba tartozó
növények hasonlítanak egymásra. Ha ők nem lennének, akkor a növényeket nem
lehetne fajok szerint csoportosítani, mert egyik sem hasonlítana a másikra.

A levegő szellemei rokonszenvvel viseltetnek a madarak iránt. Ha sikerül
gyújtópontjukat egy madárhoz kötni, az emeli tudatszintjüket és fejleszti őket. Amikor
a madár repül, szárnyainak érintkezése a levegővel egyfajta zenének hangzik
számukra.
Ha valaki repülőn utazik, érdemes esetleg egy pillantást vetnie éteri látással a
szárnyakra, csakhogy kiderüljön a levegőelementálok fontos szerepe az ember
életében...
Tűzelementálok
A mítoszokban, mint szalamander ismerhetünk rájuk. Ők nem közvetlenül a felsőbb
hierarchiákból válnak ki; az állatok csoportlelke az, amelyből lefűződtek. Az állatok
csoportlelkei viszont az erőkből (mozgásszellemek) származnak. Éteri testük
hőéterből áll. Szerepük az, hogy a hőt eljuttassák a növényekbe, és biztosítsák a Föld
belső hőjét. A tűz szellemei a rovarokhoz vonzódnak, és gyakran kötődnek a
különböző virágporokhoz, egyfajta hajóként használva őket. Hozzájuk tartozik az
átváltozás minősége. Ennek megfelelően a komposztban tanulmányozható legjobban
a működésük.
A tűzelementálok születésével kapcsolatban megfigyelhető, hogy a háziasított állatok
csoportlelkéből könnyebben válnak ki, mivel ezek közelebb állnak az emberhez.”
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Másféle lények is vannak, ezek főleg a mitológiából ismeretesek, a különféle isteni
erejű lények, akik leginkább a természetben érzik jól magukat, nem szeretik az épített
környezetet, főleg a városok és a gyárak taszítják őket. Egyesek viszont szeretnek
vízvezetékek vagy elektromos kábelek közelben tartózkodni, mert a szükséges
energiát innen is nyerhetik. Az elementálok a föld belsejében koncentrálódnak, a
földrengések és a vulkánkitörések által jutnak a szabadba.

A nimfák vonzódnak a vízhez, ligetekben tartózkodnak szívesen. Jonathon Earl
Bowser festménye: River Genesis

„Faun
Ők a "fák szellemei", a fák növekedését segítő földelementálok. Egészséges fánál a
faun spirálszerűen áthatja a fát, a lombtól egészen a gyökérig. A faun meghatározott
irányba tereli a gyökerek és az ágak növekedését. Amikor egy fa kiálló ágait lenyesik,
és az ember által kitalált képre alakítják, a faun szenved. Amikor a faun elhagyja a fát,
a fa elpusztul.
Déva
Ők fejlett levegőelementálok. A növény ősképének impulzusait juttatják el a
földelementálokhoz, hogy az egy fajba tartozó növényeket hasonlóképpen építsék föl.
A dévák gondoskodnak arról is, hogy a hely egyedi minőségét beleszőjék az ősképbe.
Ezért hívják őket a ,,tér tündéreinek" is.
Múzsa
Magasra fejlődött tűzelementálok. A "szférák zenéjét" hozzák le a Földre.
Hangversenyeken ott táncolnak a zenészek feje fölött. Szívesen ihletik meg az arra
érzékeny embereket új zenei művek alkotására.
A sellők (vízelementálok) felelnek a kisebb vizek élővilágának és összhangjának a
fenntartásáért.
Az elfekhez tartoznak a rétek, a mezők.
A koboldok (földelementálok) azok, akik gondoskodnak egy adott tér, szoba, lakás
szellemi védelméről. A koboldhívó ima a Manifesztum második számában található.”

Ez itt az égi abécé, a betűk elnevezése hasonló, mint a héber betűk nevei. A héber
írás az ékírásból fejlődött ki, mint az arab, vagy a legtöbb szkíta rovásírásféle. Az
örmény írás is hasonló. Valamint azok a betűk, amiket Billy Meier jegyzett le a ’70-es
években, mikor látogatói jöttek a Fiastyúk csillagképből. A Teremtő által a földre küldött
virrasztók egyikét Szemjazának hívták. A Meier gazdát meglátogató idegen nőt meg
Semjasénak, érdekes összefüggés, nem? A Plejádok lakói hasonló abc-t használnak,
írásukat és nyelvüket plejarennek nevezik. A betűik azonosak az angyali abc-vel.

7. Univerzumok régenshercegei
Ki ne emlékezne még a Hegylakó című filmre, aminek a mottója az volt, hogy:
„csak egy maradhat”. Az első rész zenéje a Queen együttes Princes of the Universe
c. száma volt. Mercury-ék nem tévedtek, csakugyan vannak olyan létezők, akik az
univerzum hercegei címet viselik. Ezek az entitások a kozmikus hierarchia
legmagasabb fokain állnak, egész naprendszereket, galaxisokat, komplett világegyetemeket kormányoznak.
De mielőtt megvizsgálnánk őket, látnunk kell, melyek azok a régiók, melyeket
kormányoznak. Az első ilyen felosztás a Kabbalában van, a hét mennyország, melyek
fejedelmei is ismertek. Az első mennyország védőszellemei: Szuria, Tutrechiial,
Tutrusziai, Zortek, Mufgar, Asruljai, Szabriel, Zahabriel, Tandal, Sokad, Huzia,
Deheborin, Adririon, Kabiel, Tasriel, Nahuriel, Jekuziel, Tufiel, Dahariel, Maszkiel,
Soel, Seviel.
A második régió vezérei: Tagriel, Maszpiel, Szahriel, Arfiel, Sahariel, Szakriel, Ragiel,
Szehibiel.
A harmadik sík kormányzói: Sebúriel, Recuciel, Salmial, Szavlial, Harhazial, Hadrial,
Bzrial.
A negyedik birodalom főnökei: Pachdial, Gvrtial, Kzuial, Sehinial, Stukial, Arvial, Kfial,
Anfial.
Az ötödik mennyország vezetői: Techial, Uzial, Gmial, Gamrial, Szefrial, Garfial, Drial,
Paltrial.
A hatodik sík vezetői: Rumial, Katmial, Gehegial, Arszabrszial, Egrumial, Parcial,
Machkial, Tufrial.
A hetedik mennyország királyai: Zeburial és Tutrbebial.
Ezenkívül van még rengetegféle felosztás és külön csoport, külön angyalokat
rendelnek a holdfázisokhoz, az égitestekhez, a hónapokhoz és csillagjegyekhez. De
van kilenc olyan magas rangú angyal, akiket az isteni jelenlét hercegei néven
említenek. Tatrasiel, Atrugiel, Naarirel, Szasznigiel, Zazriel, Gevuratiel, Arapiel,
Aszroilu és Galliszur, nevük után ott áll a tetragramma, a YHVH, Jahve betűjele.
Ezeket a főangyalokat a zsidó hagyomány Istennel teszi azonos polcra. A kabbalista
felfogással az a baj, hogy az Isteni Jelenlétnek nincs kitüntetett helye, mert Isten
mindenütt ott van, nem csak a hetedik szellemi síkon. Helena Blavatski a következőt
írja a Titkos tanításban: „Soha exoterikus vallásrendszer nem fogadott el nőnemű
teremtőt, és így a népszerű vallások kialakulásától fogva a nőre úgy tekintettek és úgy
bántak vele, mint aki alacsonyabb rendű a férfinél. Csak Kínában és Egyiptomban volt
egyenrangú Kwan-Yin és Isis a hímnemű istenekkel. … Amikor a teozófusok és az
okkultisták azt mondják, hogy Isten Nem Lény, mert Nem Valami, Nem Dolog, sokkal
több áhítatot, vallási szempontból pedig több tiszteletet mutatnak az Istenség iránt,
mint azok, akik Istent Ő-nek nevezik, és így egy hatalmas Férfit csinálnak Belőle.”

Valójában Isten lényege a kollektivitáson alapszik, a felső szinten van egy nem nélküli
kozmikus szubsztancia, az Értelem, aki a Logosz által teremt. Minden teremtmény az
ő kiterjesztése fizikai, asztrális, éteri és szellemi síkokon.

Metatron arkangyal a szellemi világ kancellárja. Kép: Marius Michael-George

Báró Vay Adelma hét szférát különböztet meg, ezek más és más tulajdonsággal
bírnak. Érdekes, hogy a Föld légköréhez hasonlóan helyezi el azokat, a Földre
értelmezve. Az első ezek közül a pokoli sík, a kárhozott lelkek tanyája. A másodikban
a bigottul vallásos szellemek laknak, míg a harmadik szféra az ateista tudósoké. A
negyedik a boldog lelkek iskolája, itt kapnak sok tanítást a következő életekre. Az
ötödik a gondolatok és értelem világa, a művészeteké, itt születnek a felfedezések. A
hatodik sík az égitesteké, a hit és szeretet szellemi munkálkodnak benne. A hetedik
szférában a dualitás feloldódik, itt minden lélek visszatalál az Egységhez.

Hániel arkangyalban nyilvánul meg az isteni kegyelem. Jonathon Earl Bowser képe.

Michael arkangyal a hét régiót így osztja fel:
1. fizikai világ, ez a testi megnyilvánulás
2. tudati világ, az alacsonyabb szintű gondolkodás helye
3. érzelmi világ, a korlátok felismerésének területe
4. asztrális világ, átmeneti zóna élet és „halál” között, átjáró
5. éteri világ, a fény és a mesterek világa
6. szellemi világ, a magasabb tudatosság birodalma
7. lelki világ, a Törvény és Teremtő világa, minden innen indul ki
Aszklépiosz a következőt mondja Ammon fáraónak az égi birodalmakról: „Az élet
teremtése – amit a Nap végez – ugyanolyan folyamatos, mint fénye, semmi sem állítja
meg, vagy korlátozza. Körülötte, mint egy csatlós hadsereg, található a Géniuszok
számtalan kórusa. Ezek a Hallhatatlanok szomszédságában laknak, és onnan
őrködnek az emberi dolgokon. Az istenek (a karma) akaratát teljesítik szélvészek,
viharok, tűzvészek és földrengések, valamint éhínségek és háborúk segítségével az
istentelenség megbüntetésére.” Az ősi vallásokban Isten jelképe a Nap (Apollón,
Héliosz), vagy a régi szkíták Arany Atyácskája, akinek szintén a Nap a jelképe. Ide
tartozik még a Napba öltözött Boldogasszony, a sumer BAU-DUG-ASAN. Tovább így
szól Toth táblája: „Az ő parancsának engedelmeskedik a Géniuszok kórusa vagy
inkább kórusai, mert sok és különböző ilyen kórus van, a számuk megfelel a csillagok
számának. Minden csillagnak megvannak a maguk Géniuszai, akik jók és rosszak
természetük szerint, vagy inkább működésük szerint, mert a működés a Géniuszok
lényege.” A görögök az angyalokat az exousia szóval illetik, ami erőket jelent.
A Kabbala szerint a 30 legfontosabb angyal, akiket kormányzóknak, régenshercegeknek neveznek. Íme:
1. Metatron – a mennyek kancellárja, az emberek fő támasza.
2. Michael vagy Mihály – az angyali haderők főparancsnoka, a Sátán legyőzője.
3. Uriel – a Nap kormányzója és a pokol felügyelője
4. Rafael – a gyógyítás angyala
5. Gábriel vagy Gábor – a kinyilatkoztatás angyala, fő hírnök és trombitás
6. Hániel vagy Anael – a Fejedelmek és Erények vezére, december angyala
7. Kamael vagy Kemuel – a Hatalmak vezető szelleme, az isteni igazság maga
8. Raziel vagy Gallizur – az isteni misztériumok tudója, Ádám tanára
9. Szandalfon – a hatalom és dicsőség angyala, Metatron fivére, a Föld szelleme
10. Zadkiel vagy Cadkiel – bőséghozó, a Jupiter angyala
11. Irin – Kvaddiszin ikerangyala, együtt ők a legfőbb isteni bírák

12. Kvaddiszin – a főbírák egyike
13. Akatriel – a kihirdetések angyala
14. Anafiel – a Merkaba szekér veztője, az Isteni Trónus egyik őrzője
15. Fanuel vagy Raguel – a bűnhődés anygyala, gyakran Uriellel azonosítják
16. Dzsehoel vagy Dzsaoel – a Szent Név közvetítője, a Jelenlét Hercege
17. Radueriel vagy Vetril – az égi könyvtáros
18. Barakiel vagy Babriel – a Szeráfok főnöke, február angyala
19. Galgaliel – a Merkaba egyik pilótája, a Napkerék főangyala
20. Rikbiel – szintén pilóta, a Merkaba felügyelője
21. Szoferiel Mehajje – az Élet és Halál könyvét vezeti
22. Szoferiel Memeth – feladata ugyanaz, mint Mehajjé-é
23. Szokved Hozi – az isteni mérleg és kard őrzője
24. Csajjiel – a Kerubok veztője
25. Semuil – arkhon, Izrael imái és a hetedik menny között közvetít
26. Szúriél – Mózes tanítója, a halál angyala
27. Zojiel vagy Dzsofiel – a Trónusok fejedelme, a Tóra őrzője
28. Azbugah – az isteni trón nyolc bírájának egyike
29. Jefefiah vagy Dina – a Tóra egyik őre, a Kabbala sugalmazója
30. Zagzagel – a bölcsesség és az égő csipkebokor angyala
A négy főbb arkangyal
1. Mihály: neve több forrás által magyarázott, a Biblia szerint ez; Aki olyan, mint Isten.
A szanszkritban a Ma-Ha-El jelentése Nagy Isten. A héber sok mindent az arámiból és
a sumerból vett át, az –el végződés jelentése isten. (Jézus mondja a kereszten: „Éli,
éli, lámma sabaktáni, azaz Istenem, Istenem, szabadíts meg engem, Badiny Jós
Ferenc fordítása.) Hagyományosan Mihályt, mint harcost ábrázolják, ő a tűz elem
szelleme, eleme a nitrogén, az ikonokon a kardja lángol, szeme szikrát szór. Az
őseredeti állapot megtestesítője, jele a vörös pont. Az akarat ereje, a cselekvés
dinamikája nyilvánul meg benne. Akinek a névszámában megjelenik Mihály szelleme,
annak ügyelnie kell az egója féken tartására, mert akár a rosszul felhasznált erővel
ártan, rombolni is tud. Az ilyen ember legyen higgadt, megfontolt, azt is gondolja meg,
hogy mit gondol, mert a gondolatoknak is teremtő erejük van. Az ilyen gondolatok
haragelementálokat teremtenek, melyek a célba vett személy auratestében okoznak
energetikai viharokat, ami számos betegség előidézője lehet. Terápiakánt
hangolódjunk Mihály rezgésszámára, ami leginkább a vörös színtartományban van.
Vöröses ásványok, virágok is segítenek, és persze az ima és meditáció.

Rafael Isten erejével gyógyít. Miklós Attila grafikája.
2. Gábriel, illetve Gábor: a neve a Biblia szerint neve annyit tesz, Isten az én erőm.
Egyébként az egyiptomiak – jóval a zsidók előtt – a Ga-Vir-El kifejezésből vezették le,
a Ga az érzelem végy szeretet, a Vir elemet jelent. Gábriel a víz elem ura, bár Mihály
a szénnel, a szilárd elemekkel társítja. Daskalos szerint Gábriel ural minden
testnedvet, vért, nyirkot, epét, gyomorsavat, stb. A test 75%-a víz, Jézus mondta az
embereknek – vízből és lélekből vagytok. Lelki értelemben a víz a legtisztább elem, a
befogadás, a harmónia és érzések képviselője. Gábriel arra serkent, hogy teremtsünk
kapcsolatot másokkal (de ne csak a telefont masszírozva). Gábriel száma a hármas,
a névszámok közt viszont 2-es. Színe a kék, jele egy szakasz, ami két pontot köt
össze. Magyarország géniusza, a „magyarok istene”.

3. Rafael: a hagyomány szerint a neve Isten meggyógyított jelentéssel bír, és a levegő
elem ura, ezt Mihály is megerősítette, hozzárendelte az oxigén elemet. Egyiptomban
Ra-Fa-El volt a Nap-Sugár-Isten. Rafael uralja az elektromos és mágneses tereket, a
prana és a csí fölött is regnál. Segít a gyógyításban, a tértisztításban, a káros rezgések
távoltartásában, ezért Niomé mellett az ő segítségét is lehet kérni ez ügyben. Akinek
a névszáma 3, az Rafael védnöksége alatt áll. Angyalszáma a 8-as, jele a háromszög,
színe ibolya.
4. Uriel: neve a hagyomány szerint Isten tüze, és ő a föld elem ura. Mihály arkangyal
szerint azonban a hidrogén és a víz főnöke. Az egyiptomiak U-Ra-El néven tisztelték,
melynek jelentése Űr-Nap-Isten. Ő a szellemtudományok uralkodója, a mérleg jegyűek
védője, az értelmiség védőszentje. Összehangolja Mihály, Gábor és Rafael munkáját.
Akinek a névszáma 4-es, annak érdemes Urielhez fohászkodnia. Akinek az
angyalszáma 9, annak is. Siker koronázza munkánkat a tanulásban, a családi
ügyekben, házasságban. Gautama Buddha mellett a 6. sugár egyik ura. Színe az
ezüstfehér, jele a négyzet, az állandóság és rend jelvénye.

Az angyalmotívum gabonaábrában is megjelenik.

Gábriel az isteni hírnök, az angyali trombitások karmestere. Miklós Attila rajza.

Rudolf Steiner, az antropozófia tudományának megalkotója egy jeles munkájában (Az
egyes népszellemek missziója) jól és logikusan tárja elénk az angyali lények
mibenlétét és szellemiségét: „Ha elgondolnak ilyen lényeket, akik az arkangyalhierarchiafokon állnak, akkor van fogalmuk arról, kiket nevezünk népszellemnek, kiket
nevezünk a Föld vezető népszelleminek. A népszellemek az arkangyalok fokához
tartoznak. Látjuk majd, hogy ők a maguk részéről az éter- vagy élettestet irányítják,
ezzel hatnak az emberiségre, és azt saját tevékenységükbe bevonják.” Petőfi Nemzeti
dal c. versét mindenki ismeri, annak refrénjében áll, hogy „a magyarok istenére
esküszünk”. Hogy lehet népi isten, ha csak egy van? Úgy, ahogyan Toth beszél a
géniuszokról, Steiner pedig a népszellemekről. A „magyarok istene” tehát Gábriel
arkangyal, avagy Szent Gábor.

Kassziel a hetedik szféra egyik hercege és hatalmasság.

Exopolitikai viszonylatok
Mint már írtam korábban, az angyalok egy égi állam, az Angyali Birodalom lakói,
polgárai. Szervezetük, mint látható, jól tagolt és erősen hierarchikus, de nem olyan
dramatizált módon, mint ahogy a Kabbala állítja. Világosak a feladatok és a beosztások, hadsereghez hasonló a felépítés, de igen nagy a kollegialitás, ezek a szellemek
a legnagyobb egyetértésben és szeretetben tevékenykednek együtt. Nem olyanok,
mint a földi hadseregek katonái, ahol mindenki ego, és csak a fegyelem és büntetés
által vezethetők. Ebben a mennyei seregben minden fényharcos a nagy ideál, az isteni
terv megvalósítása érdekében száll síkra. A lázadókat itt is kivetik és száműzik, lásd a
Sátán történetét. De nem pusztítanak, mert tudják, hogy egyszer a rossz is megjavul
majd. Legalább is remélik. Az Angyali Birodalom együtt működik a Déva Királysággal,
a Fényszövetséggel, a Nagy Fehér Testvériséggel, és a Galaktikus Föderációval,
valamint más olyan szervezetekkel, akik a békét és haladást tűzték zászlajukra. De
minden fizikai síkon tevékenykedő lényre, az emberre, a reptoidokra és szürkékre is
befolyással vannak, bár utóbbiakkal nehezebb dolguk, mert nagyon elfojtották érzelmi
életüket, a lelkük nem uralja a tudatukat, amiből még az individualitást is kiölték,
csakhogy magasabb technikai szintre léphessenek.

Ptaah parancsnok, a galaktikus flotta egyik főnöke.

8. Angyali üdvözlet
Manapság a könyvpiacon se szeri, se száma a különféle angyalos könyveknek,
az ezoterikus irodalomban egy jelentős szegmenset képviselnek. Sokféle ceremóniát,
mágiát írnak le, de ezek jó része inkább csak a divathullám meglovaglása, a
kapitalizmusból, az anyagelvűségből kiábrándult, és valamiféle spirituális fogódzót
kereső, de igazi tudással nem bíró nyugati posztmodern embertípusra jó pénzért
rásózható dömpingáru. Tartalmaznak mindenféle túlbonyolított, hókusz-pókusz
nyelven levezetett, a szokásos fogyasztói ezo-blablával nyakon öntött szertartásokat,
angyalmágiát, meg hasonlókat. A kép ennél jóval egyszerűbb, nem kellenek bonyolult
kéztartások, sem füstölők, színes gyertyák, és nem kell vegetáriánusnak lenni, azért
mert valami nagyokos azt mondta, hogy az angyalok csak akkor jönnek, ha az
emésztés nincs leterhelve telítetlen zsírsavakkal. Gondoljuk el, hun őseink húst ettek
hússal, a táltos is ugyanazt, mint a paraszt, az iparos és a harcos. A táltos a szalonnás
vacsora után is transzba tudott kerülni, és látta a szellemvilágot. Ja, kérem, akkor nem
a számítógép előtt ültek az irodában 8-10 órán át, hanem kapáltak, fát vágtak, lovat
patkoltak meg csatáztak. Mozogtak, nem volt elhízott egy sem.
Ne dőljünk be mindennek, amit reklámoznak, vagy amit meglátunk a
könyvesbolt kirakatában. De azért felfedezhetünk néhány igazán jól használható
dolgot is, pl. Dr. Doreen Virtue pszichológus és angelológus írásai között egyet, s mást
(Arkangyalok és felemelkedett mesterek). Ebben van néhány nagyon egyszerű ima,
ami minden körülmények között mondható, nem kell hozzá semmilyen bonyolult
ceremónia, csak tiszta tudat. Először is, ha valamit kérni akarunk a szellemi oldaltól,
vagy útmutatást, tanácsot szeretnénk kapni, akkor legfontosabb mindenek előtt tiszta
tudat. Ez az alfája az egésznek. A béta meg az, hogy pontosan fejezzük ki, mit is
szeretnénk. Csak olyat teljesít a szellemi régió, ami nincs kárára más embertársainknak, vagy más létezőknek. Illetve az Ég csak azt adja meg, ami nekünk
valóban kell ahhoz, hogy fejlődhessünk lelkiekben. Ami nem a mienk, arra ne is
várjunk. Hogy tudjuk, mi is a feladatunk, arra az intuíció által jöhetünk rá, ebben is
kérhetünk segítséget, csak kérjünk egy kis imában felvilágosítást erre vonatkozóan,
akár Istenhez, akár Jézushoz, Máriához, valamely nekünk szimpatikus angyalhoz,
mesterhez vagy istenséghez is fohászkodhatunk. Akár saját szavainkkal is elmondhatjuk, mit szeretnénk. Az ima mindig többlépcsős úton jut el a megfelelő fórumhoz,
először is az őrangyalunk hallja meg. Ha csak kigondoljuk, már azt is tudja, mert
telepata. Fontos, hogy ha kigondoltuk, vagy kimondtuk, akkor engedjük is el, bízzuk
rájuk, ne törődjünk vele többet, mert a vonzás-taszítás törvénye leblokkolhatja a
beteljesülést. Minél jobban akarjuk, annál inkább nem sikerül. Legyünk türelemmel,
hiszen sokszor nem rögtön teljesülnek a kérések, nem azonnal érkeznek a válaszok.
Mindig az adott helyzethez igazítják a megoldást, úgy, hogy a legoptimálisabb legyen
minden félnek. Kérhetjük azt is, hogy őrangyalunk/angyalaink mutatkozzanak be, ezt
egy álom során, vagy amikor relaxált állapotban vagyunk, ehhez a zene is segít, pl.
Rhoda Scott Nyugi nyugi c. száma, vagy Jean Michel Jarre lemezei. Kérhetünk
megerősítést valamiben, támogatást egy ügyhöz, védelmet, gyógyítást, vagy csak
kifejezhetjük hálánkat. A visszajelzések álomban, meditációban jöhetnek, vagy csak a
szívünk táján érzünk melegséget, de vizitáció is előfordulhat, mikor egy gyönyörű
mosolygó fénylény látomása jelenik meg szobánkban.

Fortuna vagy Abundantia áldása szerencsét, bőséget ígér.
Ha például anyagi nehézségeink támadtak, sok lett hirtelen a számla, vagy nem várt
kiadások várhatók, esetleg szeretnénk egy kis plusz pénzt tartalékolni, amire valljuk

be a mai magyar állapotok mellett egyre kisebb az esély, akkor a következő imát
mondjuk el:
„Kedves Abundantia… Damara… Dana… Ganésa… Laksmi… és Szedna…,
köszönöm, hogy bőségesen elláttok az életben, és a nagyszerű lehetőségek
túlcsorduló áradatával utaltok az isteni fényetek ragyogására, és így másoknak is
javára van a dolog. Köszönöm az általatok meghozott békét, boldogságot és
szeretetet. Köszönöm mindazt a békét és energiát, ami lehetővé teszi álmaim és
vágyaim beteljesülését. Köszönöm bőkezű anyagi és pénzügyi támogatásotokat.
Hálás vagyok és elfogadom ajándékaitokat, és kérlek benneteket, továbbra is
gondoskodjatok rólam általuk.”
A fent említett létezők hindu és kelta istenségek, bothi szattvák, fényes szellemek. Az
anyagi javakért még Fortuna felel, őt is kérhetjük hasonló szavakkal. Figyelem! Ne
legyenek túlzó, irreális vágyaink, csak az ésszerűség határain belül mozogjunk. Mindig
csak annyit kérjünk, amennyi kell, esetleg plusz egy kicsi, nem leszünk ettől multimilliomosok, a nagy gazdagságot csak más szegényedése árán érhetnénk el, ezt pedig
az égiek nem teljesítik.
Fontos az, hogy energetikailag kiegyensúlyozottak legyünk, ehhez nekünk is
sokat kell tenni, táplálkozzunk egészségesen (ez nem önsanyargatást, hanem
mértékletességet jelent), sportoljunk vagy mozogjunk rendszeresen, kerüljük a
stresszt, az elektromos kábeleinket árnyékoljuk le, méressük ki a Hartmann-zónákat
és kerüljük ki a vízereket, ne nézzünk agresszív filmeket, kerüljük a negatív embereket.
Ám vannak esetek, mikor ezt nem lehet elkerülni, ilyenkor energiaszintünk csökkenhet,
ekkor így fohászkodjunk:
„Michael Arkangyal!
Kérlek téged, és segítőidet, jöjjetek el hozzám. Kérlek, szüntessetek meg, oszlassatok
meg mindent, ami kimerít engem. Segítsetek, hogy energiaszintem most azonnal
visszanyerje természetes állapotát.”
Van az úgy, hogy annyira megvisel a hétköznapi élet, hogy az ember elveszíti
tájékozódó képességét, önbizalma megcsappan, egy kis bátorságra lenne még
szükség a helytálláshoz, hogy túllendülhessünk a holtponton. Ekkor sincs semmi sem
veszve, még ha össze is csapnak a hullámok a fejünk fölött, mert Íziszt szólítva érkezik
a megoldás. Ekkor ezt mondjuk:
„Gyönyörű Ízisz, a nyugodt energiák istennője, kérlek, hass át kegyes erőddel és
magabiztos szereteteddel. Segíts hozzád hasonlóvá válni. Könnyed, kifinomult,
magabiztos és szeretetteljes szeretnék lenni. Segíts magasra szállni, és minden téren
a sasokhoz hasonló bátorsággal viselkedni. Egyben segítsd ihletett cselekvéshez a
többi embert.
Köszönöm.”

Basztet istennő a családok őrzője.

Ha gyermekek vannak a családban, ők fokozott figyelmet, védelmet igényelnek.
Számtalan veszély leselkedik rájuk minden sarkon, de az élet más területein is nagy a
felelősség a szülő vállán. Nem mindegy, hogy a jövő generáció hogyan nő föl, milyen
hatások érik a társadalomban, és végül milyen ember válik is belőlük. Így imádkozzunk:
„Dana… Hathor… Isthar… Mária anyácska…, anyáskodó és szülőket tanító istennők,
rátok bízom a félelmeimet és szorongásomat! Kérlek, gondozzátok a gyermekem, és
ezt a helyzetet (tömören vázold, miről van szó) oldjátok meg úgy, hogy végül minden
jóra forduljon, örülhessünk neki és megnyugodjunk. Kérlek titeket, tanítsatok meg rá,
miként igazíthatom útba a gyermekeimet. Kérlek titeket, irányítsátok úgy a szavaimat,
hogy érvényre jutatthassam a mondanivalómat, és a gyerekem ne csak meghallja, de
értse is. Kérlek titeket, segítsetek összefogottnak és tömörnek maradnom, és
összeszednem a bátorságomat!
Mihály arkangyal… Artemisz…Kuan-jin… Vesta…, gyermekek hatalmas védelmezői,
kérlek benneteket ügyeljetek éberen a gyermekemre (mondd ki a gyermek nevét).
Köszönöm közvetlen figyelmeteket és gyermekem oltalmazását. Köszönöm, hogy
gondoskodtok a biztonságáról, a boldogságáról és az egészségéről. Köszönöm, hogy
megmutatjátok neki a helyes utat, amely áldásos, meghozza jó közérzetét,
egészségesebbé teszi, jelentőségteljes, és biztosítja jómódját. Köszönöm nektek,
Dana… Hathor… Isthar… Mária anyácska… Mihály arkangyal… Artemisz… Kuanjin… Vesta… gyermekem oltalmazását és vezetését.”
Ha pedig szeretnénk tisztán látni valamilyen kérdésben, akkor pedig így szóljunk:
„Isteni fény, kérlek, hatolj be 3. szemembe, és tölts el világosságoddal, tiszta fényeddel
és a tisztánlátás képességével, hogy átláthassak a fátyolon.
Hatalmas Apollón, köszönöm, hogy felnyitottad a 3. szememet! Hániel, Jeremiel,
Rafael és Raziel arkangyalok! Köszönöm nektek a bűvös isteni energiákat és
spirituális meglátásaimhoz most nyújtott segítségeteket! Győzedelmes Hórusz,
köszönöm, hogy rajta tartod szemed az enyémen és vezeted a pillantásomon, mert
neked hála, hozzád hasonlóan és is sokdimenziósan láthatok. Kedves Szulisz,
köszönöm, hogy imáiddal közbenjársz érdekemben a tisztánlátó jóslatokhoz
nélkülözhetetlen energiákért és hatalomért! Szívből köszönöm mindannyiótoknak,
hogy teljesen nyitottá tettetek az igazságra, szépségre, fényre és az örök létezésre.”
Ha pedig kínzó vágyainkat akarjuk feltartóztatni:
„Rafael arkangyal, a gyógyítás szeretett angyala! Babaji, a fizikai világ lenyűgözésének
mestere! Kedves Devi, aki oly adaadó szeretettel törődsz az emberekkel! Ragyogó
Maat, az isteni fény hozója! Szerafisz Bej, a felemelkedés ura! Kérlek titeket, vágjátok
le rólam szenvedélyeim és gyötrő vágyaim kötelékeit!
Én most elengedem a szenvedélyes ragaszkodás összes szálát, és szorosan
magamhoz ölelem saját igazi szabadságomat és fizikai egészségemet.”
Ez csak néhány példa arra, hogy mely területeken segít az ima ereje. Ennél jóval több
variáció van, több szellemi lény is megszólítható. De vigyázzunk, ne játszunk a tűzzel!
A sötét erők is megidézhetők, ezért tartózkodjunk ezektől mindig!

Az angyali áldás kísérjen minden létezőt!

Végül egy lista arról, hogy mely esetben kitől kérjünk segítséget.
Szépség: Aphrodité, Hina, Ízisz, Pelé, Sedna, Xochiquetzal
Tisztánlátás: Cerridwen, Freya, Ízisz, Quan Yin, Perszephoné
Önbizalom: Artemisz, Asherah, Astarte, Brigit, Ízisz, Káli, Pelé
Lakás-, házvásárlásra: Abundantia, Hekaté, Hina, Káli, Laksmi, Vesta
Gyerekek: Artemisz, Demeter, Hathor, Is-Csel (szülés), Nut,Xochiquetzal
Kreativitás, bölcsesség: Athéné, Brigit, Ceriddwen, Hekaté,Hina, Is-Csel, Ízisz,
Káli, Sarasvati, Sophia, Xochiquetzal
Az
igazságos
végkifejletért:
Durgá, Hathor, Istár, Maat, Rhiannon

Arianrhod,

Astarta,

Athéné,

Szórakozás, játék, pihenés: Bast, Freyja
Egészség, gyógyulás: Asherah, Bast (macskákért), Brigit, Is-Csel, Ízisz,
Káli, Laksmi, Perszephoné, Rhiannon (bánat miatt vagy lovakért), Tara (Fehér Tara
vagy Zöld Tara)
Otthoni béke: Athéné, Hina, Is-Csel, Ízisz, Sedna, Vesta
Megnövekedett erő: Artemisz, Athéné, Brigit, Káli
Megnyilvánulás, varázslás: Ariarhod, Cerridwen, Demeter,Freyja, Hekaté, Hina, IsCsel, Ízisz, Káli, Morgan Le Fay,Sekhmet, Tündérek, Yemanya
Pénzáramlás: Abudantia, Hekaté, Hina, Laksmi, Sedna
Fizikai erő: Fehér Tara, Nut, Sekhmet
Védelem: Artemisz, Astarta,
Káli, Sekhmet, Xochiquetzal

Brigit,

Cerridwen,

Hathor,Hekaté,

Hina,

Ízisz,

Szerelem: Aphrodité, Arianrhod, Astarta, Freyja, Istár, Ízisz, Nut, Pelé, Xochiquetzal
Utazás: Hina, Ízisz, Káli
Ugyanez angyalokkal:
A nagyvilág eseményei, világbéke – Chamuel
Alvászavarok – Michael
Bizalomhiány, személye problémák, szomorúság – Zadkiel és Sandalfon
Elromlott tárgyak javítása – Michael
Elveszett tárgyak – Chamuel
Emlékezés, memória – Zadkiel
Fejlődési problémák, lassú haladás – Rafael
Gyász, halál, súlyos betegségek, haldoklás, gyász – Azrael és Rafael

Gyermekszülés, gyermeknevelés, terhesség, örökbefogadás – Gábriel és Rafael,
Sandalfon
Gyógyítás, egészség – Rafael és Metatron
Házi-állatok gondozása-gyógyítása – Ariel és Rafael
Kertészkedés, növénytermesztés, Földgyógyítás – Uriel
Kommunikáció, levélírás, telefonhívás, e-mail– Gabriel és Metatron
Kreativitás, alkotás, tervezés – Gábriel és Jofiel
Lelki fejlődés, tisztánlátás – Jeremiel és Raziel
Matematikai problémák – Raziel
Otthon, lakóhely – Chamuel
Pénzügyi aggályok, anyagi biztonság – Michael
Spirituális fejlődés, hit – Metatron és Sandalfon
Szerelem, személyes kapcsolatok – Haniel
Tanulás, vizsgák, interjúk, és beszédek – Haniel és Uriel
Utazás, közlekedés – Rafael
Védelem, biztonság – Chamuel és Michael
Viták, nézeteltérések, megoldatlan problémák, jogi huzavonák – Ariel, Raguel és
Gábriel
Miklós Attila

A szellemi világ válaszol
A pszichológiában Sigmund Freud és Carl Gustav Jung kutatásai igazolták azt,
hogy az emberi agy képes még egy fejlettebb szinten is kommunikálni annál, mint amit
ismerünk. Létezik a kollektív tudattalan, más szóval morfogenetikus, vagy pszi-mező,
amely az emberiség közös tudástárát rögzíti. Külföldi kutatók megfigyelték, hogy a
macskák minden látható ok nélkül összegyűlnek tereken, leülnek, és „nézik egymást”,
majd egy idő után tovább állnak. Mi zajlik ilyenkor közöttük? Az is közismert, hogy a
cetfélék is képesek ilyen módon kommunikálni. Ha ez igaz az állatokra, akkor az
emberre is? Igen! Gondoljunk arra, hogy egy 4. típusú találkozásnál az ufonauták
telepatikusan érintkeznek az emberekkel. Vannak emberek, akik fokozottan érzékenyek, ők a médiumok.
Egy érdekes előadás zajlott 2005. október 16.-án a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem egyik előadótermében Test-Lélek-Szellem címen Célia Fenn
médium vezetésével. A médium Szent Mihály szellemét idézte meg, a hallgatóság
kérdezhetett az angyaltól, álljon itt a kivonata:
http://greenr.blog.hu/2013/07/01/a_dalai_lama_nepali_papok_pio_atya_es_mihaly_a
rkangyal_uzenete_a_magyarokhoz
"- Csodálatos ország. Szeretet és béke található. Erős és ellenálló emberek. Készek
az új társadalom létrehozására. Részei vagytok az Új Bolygó felépítésének. Szeretet
megosztása másokkal /feladat/ Fénylények vagytok. Nagyon erősek vagytok.
Megbocsátás, továbblépés: új világot teremtetek. A SZERETET vezessen benneteket!
Szívből teremtsetek! Készen álltok a fény vezetői lenni. /a város (Bp.) és az ország/
Magyarország Fénytoronnyá válik! VILÁGÍTÓTORONY! A szeretet és a fény áldásával
hagyunk most el benneteket. /A médium elmondta, hogy a teremben fölöttünk lángokat látott/
Hallgatói kérdés: - Mi az üzenete annak, hogy a Szent Koronán Mihály és Gábriel
arkangyalok vannak?
Válasz: - Ennek az országnak különleges feladatai vannak, ezt jelzik ezek a képek a
Szent Koronán. A Magyar emberek lelke gyönyörű! Mit tudtok a lelketekből felajánlani
a világban? Meg tudjátok teremteni azt, amit akartok! Erősek vagytok!”
Nem csak a földönkívüliek, hanem a szellemek, angyalok, démonok is telepatikusan
hatnak az emberi elmére, képesek gondolatot beültetni, vagy az ember belső világát,
érzelmeit, gondolatait kifürkészni, akár azokat módosítani. A létközben rekedt
szellemek sokszor teszik ezt, átveszik az uralmat az adott személy elméje felett, ilyenkor nincs más mód, mint a szellem elengedése. Ehhez gyakorlott szakértő kell, már
Jézus és tanítványai is végeztek ilyen tevékenységet, később az egyházak ördögűző
papjai. De a szellemet kiűzni nem elég, mert visszatér. Minden esetben segíteni kell őt
átmenni a túlvilágra, mert oda való. Én már régen nem gyászolok elhunytakat, még
rokont, családtagot sem, mert ezzel idekötném a földi szférához, ahol csak szenved.
Ha meghal valakid, ne sirasd, inkább örülj, hogy ő már nem rabja többé az
árnyékvilágnak.

1. A számok hatalma
Sok ezer éve is, mikor a kultúrák kialakultak, a gondolkodást már meghatározta
a matematika. A számok, azon kívül, hogy mennyiséget, arányokat, távolságot, időt
fejeznek ki, rejtett erőknek is birtokosai. Vannak speciális számok, melyek
önmagukban is kódolnak valamit, az univerzum egy-egy titkát rejtik. De minden szám
önmagában is meghatározza a sors, vagy a lélek valamely oldalát, a személyiség
valamely aspektusát. A számok hatalmával foglalkozó tudományt numerológiának
nevezzük.
A számmisztika eredete ősi időkig nyúlik vissza, az asztrológia az alapja. Első
közelítésben a naprendszerünk főbb égitestei a számok megfelelői. Ez így néz ki:
1. Nap
2. Hold
3. Merkúr
4. Föld
5. Jupiter
6. Vénusz
7. Neptunusz
8. Szaturnusz
9. Mars
A számok és a bolygók kapcsolata Püthagorasztól ered, ekkoriban az emberek az ég
csillagaiban, bolygóiban vélték felfedezni a sorsot irányító erőket. Ez ma is így van.
Minden égitestnek más az energetikai szintje, az asztrológia szerint más minőségű. A
különböző energiaszintek, bolygókba kódolt tudatminőségek másként hatnak az
auránkra. Hamvas Béla ezt mondja erről: „Kétségtelen, hogy mint a bolygók
keringését az égen, az emberek sorsát a földön a számok irányítják. Minden testnek,
alaknak, formának, ábrának végső fokon valamely számviszony felel meg.
Püthagorasz a számoknak a látható világban megjelenő viszonylatait kereste. Több
olyan felfedezést tett, amely a matézis és a geometria közvetlen határán áll.” A
számmisztika több panelből áll össze, több dolgot is jelöl, ehhez viszont csak néhány
paramétert kell megadnunk. A teljes nevünket és a születési évszámunkat. Néhány
táblázat és egy egyszerű matematikai formula, az összeadás segítségével ki tudjuk
számolni a sorsunk számaiban kódolt erőket.
A számítás eredményeként névszámot, születési számot, sorsmissziószámot,
angyalszámot, Napszámot tudunk meghatározni. A számolás úgy történik, hogy a
nevünk betűinek egy-egy szám felel meg, a betűk alá írjuk a számokat, és összeadjuk
őket. Lehet külön is a magán- és mássalhangzókét, de lehet együtt is. Kapunk egy
kétjegyű számot, a számjegyeket külön adjuk össze, ekkor megkapjuk a névszámot,
ami a sorsszám is egyben.

Püthagorasz, a számok mestere.
Lássunk egy példát:
1983. 09. 26.
1+9+8+3=21, ebből jön az 2+1=3.
A napot és a hónapot simán adjuk hozzá az évszám jegyeinek összegéhez.
8+9+3=20, ebből jön 2+0=2.
Tehát a kapott születési szám 2. A szabály az, hogy Január=1, Február=2, …
Szeptember=9, Október=0, November=1, December=2. A másik szabály az, hogy ha
kapunk 11-et, az maradjon úgy, vagy lehet az egész számú többszöröse, 22, 33.
1=1

2=2

3=3

4=4

5=5

6=6

7=7

8=8

9=9

10=1

11=11

12=3

13=4

14=5

15=6

16=7

17=8

18=9

19=1

20=2

21=3

22=22

23=5

24=6

25=7

26=8

27=9

28=1

29=11

30=3

31=4

A fenti táblázat alapján lehet a napok értékét meghatározni. De mit is mutat meg a
születési szám? Például az alaptulajdonságokat, de akár azt is, Hogy mi a feladatunk
az életben. Ez igaz lesz majd a névszámra is, illetve ezek összegére, de ne menjünk
előre ennyire. Lássuk, hogy az egyes számokhoz milyen tulajdonságok illenek. Egy
szám több értéket is jelöl, ezek együttesen is hatnak az adott személyiségre, de

meghatározza az asztrológia is, a numerológiai elemzés hasznos, de a teljes,
állócsillagokat is tartalmazó horoszkóppal együtt adja a legjobb eredményt.
1. Kezdet, cselekvés, önállóság, győzelem, vezetés, nyitottság, uralom
2. Együttműködés, társulás, intuíció, türelem, depresszió, félénkség
3. Önbizalom, optimizmus, kommunikatív képesség, vidámság, túlzások, kételyek.
4. Stabilitás, rend, praktikum, merevség, rugalmatlanság.
5. Szabadság, újdonságok, változás, kíváncsiság, türelmetlenség, hiperaktivitás.
6. Harmónia, együttérzés, családiasság, művészi érzék, makacsság, önfejűség.
7. Kutatás, magas intellektus, magánykeresés, elzárkózás, rugalmatlanság.
8. Tekintély, határozottság, céltudatosság, anyagiasság, stressz.
9. Önzetlenség, feltétlen szeretet, szolgálat, birtoklási vágy, hullámzó kedély.

Kiss Zoltán „Zéró”, numerológus és basszusgitáros (Karthago, Fáraó).

Dr. Nicholas Demetry és Dr. Edwin Clonts az Az arkangyalok gyógyító ereje című
munkájukban fejtik azt ki, hogy a születési számunk meghatározza, hogy melyik
arkangyali csoport munkája hatja át életünket, melyik a mi feladatunk.
1. rend: Mihály, színe a vörös.
Erények: magabiztosság, nyugodt meggyőződés, kezdeményezés, öntudatosság.
Hibák. düh, ítélkezés, erőszak, uralmi vágy, passzivitás, halogatás, áldozattá válás.
2. rend: Gábriel, színe a kék.
Erények: egyensúly, befogadás, engedékenység, gyengédség, egybeolvadási vágy.
Hibák: irigység, dráma, manipuláció, szégyen, közömbösség, függőség, értéktelenség
3. rend: Rafael, színe az ibolya, Mihály és Gábriel kombinációja.
Erények: Konfliktusok megoldása, világos kommunikáció, gyógyítás, koncentráció.
Hibák: habzsolás, hedonizmus, dekadencia, szétszórtság, unalom, sablonosság.
4. rend: Uriel, színe ezüstfehér.
Erények: stabilitás, alázat, objektivitás, teljesség, rend, megalapozottság, megbízhatóság, gyakorlatiasság.
Hibák: gőg, fanatizmus, dogmatizmus, önelégültség, kivetelezhetetlenség, bűntudat.
5. rend: kerubok, színük a fehéres rózsaszín.
Erények: kreativitás, érdeklődés, kiterjedés, rugalmasság, fejlődés, átfogó látásmód.
Hibák: kapzsiság, túlzás, különcség, hirtelenkedés, habozás, megalkuvás, nyugtalanság, elszigetelődés.
6. rend: szeráfok, jelük a szivárvány.
Erények: harmónia,
megvalósítása.

szépség,

igazság,

áhítat,

Hibák: kritikusság,
izgathatóság.

lustaság,

perfekcionizmus,

művészi

hajlam,

hitetlenség,

látomások

szenvtelenség,

7. rend: fejedelmek, színük a türkiz.
Erények: bölcsesség, intuíció, inspiráció, misztika, logika, meditáció, remény,
önelemzés, rálátás.
Hibák: félelem, távolságtartás, fanatizmus, előítélet, felszínesség, pontatlanság.
8. rend: hatalmasságok, színük az aranyos narancssárga.
Erények: kitartás, isteni hatalom, szorgalom, odaadás, rendezettség, hatékonyság.
Hibák: uralomvágy, kötekedés, követelőzés, gyengeség, harciasság, hanyagság.

9. rend: trónok, színük az aranysárga.
Erények: idealizmus, humanizmus, nagylelkűség, szeretet, szolgálat, türelem.
Hibák: önelégültség, mártírkodás, szentimentalizmus, bosszúvágy, apátia.
10 rend: erények, színük a fehér.
Erények: tökéletesség, szellemi mesterfok, egységtudat, megtérés, haladás.
Hibák: nem ismert.
11. rend: nagyurak, színük az aranyfehér.
Erényeik: felelősség, szabadság, öröm, béke, bizalom, megbízhatóság.
Hibák: veszély, túlzás, konfliktus, mártírság.
12. rend: Shamael rendje, a névtelenek. Színük az indigó.
Erények: részvétel a teremtésben.
Hibák: nem tudunk róla.
A névszámunk megmutatja, mely csoportba is tartozunk. A példában ez 2, tehát
a Gábriel ereje érvényesül, a fényes és árnyas oldalával együtt. Akinek a születési
száma 2, arra jellemzőek a fent felsorolt erények és hibák. Ezekkel nem át tisztában
lennünk, így kapunk magunkról képet.
Most számoljuk ki a névszámunkat!
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A táblázat a latin abc 26 betűjét jelöli, az ékezetes és umlautos betűk, pl á, ä az a-nak
felel meg, az ó, ö az o-nak, stb.
Példa: Miklós Attila
M
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T
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4+ 3+2+3+6+ 1 + 1+2+2+9+3+1

= 43

Felbontva 4+3=7. Megkaptuk a 7-est, mint névszámot, megkereshetjük a második
felsorolásban, hogy mi jellemez minket. A 7-es intelligens, kutató, gondolkodó típus,
de szereti a magányt, néha nehezen kommunikál másokkal, nem egy csacsogó csóka.
Számoljuk ki az angyalszámunkat is. Ehhez a névszám és a évek száma kell.

1+9+8+3+9+8=38 Ebből az jön: 3+8=11, tovább bontva 1+1=2. Ezt adjuk hozzá a
névszámunkhoz, és megkapjuk az angyalszámot, azaz, hogy melyik főangyal
felügyelete alatt is állunk. Őt nevezzük a születésünk angyalának is.
2+7=9, a születés angyala a táblázat alapján Uriel.

1. Ariel
2. Chamuel
3. Gábriel
4. Haniel
5. Jofiel
6. Metetron
7. Mihály
8. Rafael
9. Uriel
Végül pedig egy lista, mely a tarotban előforduló számok és figurák összefüggéseit
mutatja meg.
1. Mágus (és a Kis Arkánum Ász lapjai)
2. Főpapnő (és a Kis Arkánum 2-es lapjai)
3. Uralkodónő, császárnő (és a Kis Arkánum 3-as lapjai)
4. Uralkodó, császár (és a Kis Arkánum 4-es lapjai)
5. Főpap, pápa (és a Kis Arkánum 5-ös lapjai)
6. Szeretők, szerelmesek (és a Kis Arkánum 6-os lapjai)
7. Diadalszekér, kocsi hajtó (és a Kis Arkánum 7-es lapjai)
8. Igazságosság (és a Kis Arkánum 8-as lapjai)
9. Remete (és a Kis Arkánum 9-es lapjai)
10. Szerencsekerék
11. Erő, állhatatosság
12. Akasztott
13. Halál, a Nagy Arkánum
14. Kiegyenlítődés, megfontoltság
15. Ördög
16. Torony

17. Csillag
18. Hold
19. Nap
20. Végítélet
21. Világ
22. Bolond, eredetileg 0-ás, a Joker megfelelője
A kis arkánum 4 csoportot tartalmaz, kehely, kard, érme és bot. A lapokat sokféle
módon ki lehet rakni, az egyszerűek közé tartozik a pro és kontra, az éves és napi
jóslás, a belső gátak tudatosítása. A nagyobb kirakás többet tud mondani, ilyen az
ankh, ajtó, út, vakfolt, papnő titka, partnerjáték. A kártya nem csodaszer, csak egy
eszköz ahhoz, hogy jobban értsük magunkat, sorsunkat. Mielőtt elkezdenénk vele
foglalkozni, érdemes előtte egy mestertől eltanulni a fogásokat, és nem is mindenki
alkalmas, hogy jó kártyajós legyen, de hobbiból magának mindenki ki tudja rakni, ha
ismeri a szabályokat, és rá tud hangolódni éber meditációban.

Mennyei béke ligete.

2. Nostradamus magyar szemmel
Ki ne hallott volna már a XVI. századi híres jósról, aki egy francia zsidó
családban született Párizsban, orvosként dolgozott eleinte, de az égiek kiválasztották
közvetítő csatornájuknak, hogy tudósítson az elkövetkező eseményekről, melyek a
világtörténelmet nagyban befolyásolják majd. Azonban Nostradamus sem volt
tévedhetetlen, volt olyan esemény, aminek a dátumát rosszul adta meg, mások
csalással vádolták. Később sok hamis jóslat is megjelent, melyek más szerzőtől valók,
de Nostradamus nevéhez kapcsolták, pedig nem is ő írta.
Most azokról a jövendölésekről lesz szó, melyek Pannónia, azaz Magyarország
sorsát elemzik. A szigetvári hős, Zrínyi Miklós rendelte meg a jóslatokat, 3000 ezüst
dénárt fizetett.

Jóslatait fejedelmek hallgatták.

A szöveg francia nyelven íródott, pontosan 100 prófécia volt benne, ezeket később
nyomtatásban is kiadták. A magyar fordítást Szentmihályi Szabó Péter végezte, egy
régi könyvet talált édesapja hagyatékában a polcon porosodni, abban állt a „magyar
centúria”. Eleinte ő sem hitt az egészben, de néhányszori olvasás után átlátta
logikailag, felismert több magyar történelmi alakot a rá illő jellemzés, megjelenés,
tulajdonság, vagy elkövetett tett alapján. Itt van mindjárt a 15-ös vers:
„15. Nemes család sarja, mégis a köz érdeke nyűgözi le életében, folyókat
rendszabályoz, partot összeköt, s tudósokat növel rég elfecsérelt pénzen. Királya
híveként szít forradalmat, népe szolgájaként magába réved, s midőn egész Pannónia
reszketve hallgat, egyetlen lövéssel vet önmagának véget.”
Felismerhető benne a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István alakja. Halálának
okán, módján vitatkoznak, van, aki szerint politikai gyilkosság volt.

A nagy civilizátor.

Vagy itt van mindjárt a 25., ez bizony Rákócziról szól, a vesztett szabadságharcról, a
keserű száműzetésről, íme: „25. Király lehetne, de csak herceg, a magyarok királyként
tisztelik. Istenben hívő, uralkodásra termett, a Császár ellen vezérli híveit. Úr és
paraszt szolgálatába áll, a magyar szabadság szárba szökken, de nem lehet belőle
nagy király, pogány tenger partján hal meg száműzötten.”

Lehetett volna király is…

Érdekes ez a 96. vers, na kiről is lehetne szó benne, mint Martinovics Ignácról, akiről
még egy szabadkőműves páholyt is elneveznek? Lássuk!
„96. Elfajzott pap, tudós és forradalmár, titkos tudományokban járatos. Feltaláló,
vegyész és áruló bár, nagyravágyása sok bajt okoz. Párizs eszméinek jó ismerője,
besúgó, s lázadó császára ellen – gyáva, gyenge, őrült korának hőse, vértanúvá lesz
a gonosz szellem.”
Feltűnő, hogy Nostradamus legtöbb jóslata a XVII-XX. századok történéseiről szólnak,
alig van egy két régebbi. Van egy, amelynek soraiban Pázmány Péterre ismerhetünk.
„92. Földi létem után négy esztendővel nagy főpap születik majd ama tájon, Jézus
gyermeke lesz, kit az Úr rendel eretnekség ellen, hogy harcba szálljon. Hazáját
szolgálja mindig lankadatlan, s Isten igazságára vezérel, univerzitása él majd
halhatatlan, a Bíboros elé az utókor letérdel.”
Van egy vers, ami Petőfiről szól: „37. Alacsony sorból jött ifjú legény, kinek Isten nem
sok évet enged, de senki sem tesz túl a szellemén, legnagyobb poéta lesz, kit
Pannónia termett. Vándorol sokat, és gyorsan él, egész világra szól minden sora,
csontjait őrzi délen csatatér, nyugvóhelyét nem lelik soha.” Való igaz, eddig még
hivatalosan nem mondták ki, hogy hol nyugszik a költő. A barguzini csontokat a kínaiak
kielemezték, összehasonlították a még élő Petőfi rokonok dns-ével, és 99%-os
egyezést mutattak ki. Az MTA konokul tagad, Hrúz Mária sírját nem engedi kinyitni,
pedig perdöntő lenne. Van egy városi legenda, miszerint Petőfi igazi apja Széchenyi
gróf volt, Hrúz Mária ott volt cseléd, Széchenyi fiatalon nagy nőcsábász volt. Ezen a
vonalaon is el lehetne indulni.
Ha már művészek, akkor lássuk Liszt Ferencet: „79. A nagy zenész Európa fénye,
minden királyi udvar csillaga, koncertjeinek sohasem lesz vége, amíg karmester lesz,
s zongora. Bár nem tud nyelvükön, szívében ég a pusztaság örök szimfóniája, s
Szentpétervártól Párizsig magyar zenét varázsol a zongorák magyar királya.”
És íme Bartók: „60. Nagy zeneköltő, leghűbb nemzetéhez, szárnyakra kelti a népi
dallamot, melódiájában legszebb lesz az ének: magányos élő, diadalmas halott. Szent
öreg a zsarnokság alatt - örök tanító: bölcs, komoly, szabad.”
Ez pedig József Attila: „56. Géniuszt nevel a nincstelen család, kit zavaros kora nem
ért meg, verseiben ott lesz az egész világ, zavart elméje egyre messzebb téved.
Csókra és otthonra nagy benne a vágy, s ifjan vet önnön életének véget, műveit
okosan kisajátítják, s minden javára billen majd a mérleg.
De vannak itt jóslatok a viharos XX. századból is, a legnagyobb nemzeti tragédiánk, a
trianoni békediktátum fenyegető rémképe jelenik meg a 22. szakaszban: „22 Királyi
kastély Párizs mellett, lészen magyarok szégyene, kik kényszerű békét szereznek,
hazát árulnak el vele. Mit Árpád vére vérrel szerzett, vesztik egyetlen perc alatt,
jövevények mindent megesznek, hegyek leválnak, a síkság marad.”
Ez pedig Kádár Jánosról szól: „13. Börtönben ült sokáig, s kezéhez vér tapadt.
Kísértette a másik, kit gyáván elárult, súly alatt. Lázadás juttatta trónra, amelyet
eltiport, király lehetett volna, de Ruszföld bolondja volt.”

Ruszföld bolondja, ország hóhéra.
Mert bizony, Kádár ült börtönben, mert 1943-ban feloszlatta a Kommunista Pártot,
ezért Rákosi árulónak tartotta, és becsukatta. Kezéhez vér tapad, mert 1949-ben
belügyminiszterként az ÁVH főnöke is volt, 1956 után pedig parancsára akasztottak
sok forradalmárt, de ártatlanokat is. A forradalom emelte a csúcsra, tankkal jött leverni
azt. Utána bölcs vezérként pózolt.
De van néhány igen érdekes prófécia, melyek a közelmúlt és napjaink történelmét
villantják fel, egyben társadalmi látleletet adnak, súlyos társadalmi problémákat
feszegetnek, például a cigányok és nem cigányok viszonyát.
„73. Nomád népek jőnek Pannóniába, egyre számosabban és megvetetten, e nemzet
veszti nyelvét s Európában árva, a föld népe nem fogadja be, sem a szellem. Csak
táncol s zenél, koldul, lop, ha kell, és vándorol tovább, örökké vágytól hajtva, hogy
egyszer végső hazát is érdemel, és barna bőre nem lesz bélyeg rajta.”
A cigányok őshazája India, onnan a mongolok támadásai mozdították ki őket, de
leginkább a muzulmán tömegek. El kéne gondolkodni a hazatérés lehetőségén, sok
társadalmi gond megoldódna, Merkel egyszer azt mondta, hogy a multikulti-nak vége.
Ahhoz képest most ellentétesen cselekszik.

A tengeren túl halt meg.
Ez is mostanában történt: „45. Párhuzamos vaspályán futó kocsik hálózzák majd be a
szárazföldet. Pannónia földjén e kocsik vezetői mutatnak majd erőt először egyedül, a
gonosz önkénnyel szemben, de aggódik s még mindig gyáva a nép, mely egykori
kínzóitól remél alamizsnát.” A 2007-es vasutassztrájk felrázta az országot, de népet
mindig meg lehet osztani, nem álltak mellé, lehetett volna akkor kormányt buktatni.

Ez pedig a mai tömegtájékoztatásról szól, a média butító hatásáról. Azt hiszem. nem
kell megmagyarázni.
„84. Az írott szó elhal majd, és egyre szegényebb lesz a beszéd, a nemzetre egy talány
hoz bajt, mely elveszi az emberek eszét. Egész nap otthonukban ülnek, bámulnak
hazug, mozgó képeket, s mire a bálványok ledőlnek, már alig születnek gyermekek.”

Mérhetetlen sok szennyet zúdít nap, mint nap a média, főleg a televízió és az internet
az emberek agyába. A magyar naponta átlagosan 3-4 órát bámulj a képcsövet, ma
nagyon kevés ember kezében lehet az utcán vagy a metrón könyvet látni, egyre több
az okostelefon (amit többnyire hülyék nyomogatnak). A képernyő nem pótolja a könyvélményt, hiányzik a papír szaga, személytelen, nincs karaktere, elem nélkül nem
megy. Nincs bajom a technikával, de az ember nem arra használja, amire való. A
késsel is lehet kenyeret is vágni, meg a szomszéd nyakát is.

3. Kristályok népe
A legrégibb keleti írásokat, a védákat és Upanishadokat, a brahmanikus
könyveket tanulmányozva arra a megállapításra bukkanhatunk, hogy a keleti iskolák a
reinkarnáció folyamatát több körre bontják. A lélek több szinten, és több megnyilvánulási formában születik testbe. A hinduk gondolatait a mai ezoterikus tanítók is
tovább viszik, azt, hogy az ásványok, a növények, az állatok birodalmain át jut el a
lélek az emberi formáig, tovább fejlődve azt meghaladja, és szellemmé válik. Ezt a
kabbalisták is kifejtik, például a Zohar lapjain.
A természeti népek animista felfogásában és a japán sintoista vallásban
elfogadott tény az, hogy mindennek lelke van. Nem csak az általunk élőnek ismert
létezőknek, de a mozdulatlan dolgoknak is. Például az ásványoknak. Vannak olyan
tudatos, vagy félig tudatos létezők, akiket elementáloknak nevezünk, ezek adják a
dolgok, kémiai elemek, atomok, molekulák „lelki tényezőjét”. Az elementálok
csoportokra oszthatók, vannak a tűzhöz kapcsolódók, a szalamanderek, vannak a
vízhez kötődők, a szilfek. A földelementálok a gnómok, a levegőelementálokat, pedig
undine néven említik. Ezek a finom energiamezővel bíró természetszellemek
segítenek az élővilág rezgéseit harmóniába hozni. De mivel a nagyokos ember a
materialista (ál)tudománya nevében nem hajlandó figyelembe venni Gaia finom
szellemeinek rezgéseit, az ipari szektorral megbontja az összhangot. Tiszteletlenül
bánik a természet erőivel, pimaszkodik a Föld-anyával. Az ember mechanikus világa
idegen az elementálok számára, a tündérmesékből az derül ki, hogy az elemi lények
megvetik a vasat, az ember a gépeivel behatolt a „tündérek” világába. Nemcsak hogy
behatolt, de fel is bolygatta, szabályait áthágta, a szerződést felrúgta. A tündéreket
végleg a mesék világába, a filmszalagra száműzte. Az érdekes, hogy a kis gyerekek,
úgy 3-4 éves korig, ha már tudnak beszélni, néha fura dolgokat mondanak. Olyat, hogy
kicsi teremtmények jelennek meg előttük, persze nem olyan formában, mint a
képeskönyvek lapjain, hanem kis fényes gömbökként. A felnőttek nem láthatják őket,
mert már nem tudják elfogadni létüket, csak mesének tartják az egészet. Azért néha
látni csoportosan is ilyen plazmagömböket, Verőczei Ernő filmezett is ilyeneket egy
mezőn, ez lehetett egy „tündérpiknik”.
A teozófia egyik nagyasszonya, Alice Bailey a következőket mondja az
elementálokról: „Az elementálok minden dolgok között az elsők és az eredetiek:
minden belőlük és szerintük való. Hatásuk mindenben és mindenen keresztül
szétárad.” A vitalizmus tana szerint minden él. Egy számunkra élhetetlen gáz típusú
bolygón, a Jupiteren is van élet, de nem a mi dimenziónkban. Minden lélekkel
rendelkező entitás hatással van egymásra, egy rendszer része. Egy nagyobb
egységbe szerveződik, ez a világlélek, agy anima mundi. Ibn Al-Arabi a négy őselem
mellé ötödiknek odaveszi a teret, agy akashát is. A szellemek birodalmát ketté bontja,
az angyalokat a fénnyel, a dzsinneket a tűzzel hozza összefüggésbe. Rudolf Steiner a
két csoportot így köti össze: a szeráfok a szalamanderekre hatnak, a kerubok a
szilfeknek parancsolnak. A trónusok az undinék főnökei, az erősségek pedig a
gnómoké.

Alice Ann Bailey

Az ásványok világában ma számtalan forma és anyag létezik, ezek mindegyike
más és más tulajdonsággal bír. Vannak üledékes kőzetek, vulkanikusak. Vannak fémtartalmú ércek, szén jellegű formációk a puha grafittól a kemény gyémántig, és vannak
a drágaköveknek is nevezett ásványok. Minden kőzet kristályos szerkezetű, a
kristályos is rezegnek, gerjeszthetők elektromos rezgésekkel, mint a kvarc, vagy rajtuk
átvilágítva megszínezik a fényt. Ez utóbbi tulajdonságukat a gyógyászatban is
hasznosítjuk, de a nyugati orvoslás csak hókusz-pókusznak tartja, akár a piramishatást, vagy az Orgon készüléket. Márpedig ha a vitalizmus tanait elfogadjuk, akkor
azt is feltételezzük, hogy a kristályos szerveződések fejlődő lelkek, de egyes
területeken akár komplett civilizációt is alkothatnak, egyfajta társadalmat. Erre itt egy
példa Dianne Robbins csatornázásában, forrás www.fenyorveny.hu:
„Sok üdvözlet legdrágább lélektestvérünk a Földön. Kristálybirodalmunk alig várja,
hogy folytassuk párbeszédünket veletek. Tudd, hogy mi emlékszünk azokra az időkre,
amikor a Föld felszínén voltunk, és építményeink úgy magasodtak a felszín fölé, mint
gigantikus felhőkarcolók. Akkor, mi láttuk el energiával az egész bolygót, annak
minden energiaszükségletét. Mi csináltunk mindent, ami részünkről csak nagyon kis
erőfeszítést jelentett, és mindezt mellékhatások és környezetkárosítás nélkül. A mi
energia továbbításunk a legtisztább, legérintetlenebb módja, az energia számotokra
való hasznosításának. Rögzítettük az összes történelmi feljegyzést ezen időkből, és
még mindig fenntartjuk azokat az energiamátrixunkban, bár most elvonultságban
vagyunk a föld alatt, amíg biztonságos nem lesz számunkra ismét kiemelkedni a mi
fenségünkben és dicsfényünkben. A biztonság még mindig probléma számunkra,
ugyanis nem akarjuk, hogy zaklassanak, megrongáljanak, vagy kifosszanak minket.
Mivel a Földnek szüksége van ránk, épp ott, ahol vagyunk, - hogy folytassuk a
munkánkat a föld alatt és nagy elektromos relé-állomásokként működjünk, melyek
eljuttatják az információt számos szinten a Galaktikus Parancsnoksághoz és a
Földanyához. Mi "rejtve", vagyis a "színfalak mögött" dolgozunk a mi saját
fennhatóságunk nyugalmában. Mi is dolgozunk az Ashtar Parancsnokságnak és a
bolygó Spirituális Hierarchiájának, és a mi munkánk felfedni a legmélyebb információt,
melyet elérhetővé teszünk a Fény Erőinek, akik ránk csatlakoznak. A Föld ellátja
mindennel az ő lakóit, még ingyen energiával is. Van elegendő ingyen energia
mindenhez, melyről valaha álmodtál, vagy akár szűkölködtél belőle. Csak ránk kell
csatlakoznotok, a Kristályok Birodalmára, és mi meg fogjuk mutatni nektek, hogyan
lehet hasznosítani fényünket, és energiává alakítani azt. Nagyon könnyű ezt megtenni,
amint erre vágysz, és nincs több beavatkozás a baljós erők részéről, akik csak el
akarják vesztegetni, a mi nektek szánt ajándékunkat, és azt ellenetek és minden élet
ellen fordítani, hogy szolgaságba kényszerítsenek titeket és az emberiség egészét a
hódításuk érdekében. A szeretetünk kristályfény sugarak hullámain jut ki hozzátok, és
átölel titeket.”
No, ez itt a modern ezoterikus megköze-lítés. Elvonatkoztatva az Ashtar-mániától, van
benne igazság, amit fentebb írtam a kristályok rezgéséről, az elementálokról, és a
harmonikus energiahálózatról, ami ma erősen diszharmonikus. Egyébiránt az
elementálok olyan fejlődésben lévő lelkek, akik most kezdték a fizikai síkon való
életüket, ennek első állomása az ásványi vetület. Ők is fejlődnek, végig haladnak a

láncolaton, mert ez az egyetemes út minden létező számára, aki csak valaha testet is
öltött az omniverzum valamely síkján (ami nem is sík, hanem gömb). Most épp az
alsóbb szinteken vannak, együtt működnek más szinten levőkkel. például
növényekkel, állatokkal.

Zafír „virág” csücsül a kalciton.

Ezt olvashatjuk az Az Időtér könyvében José Argüelles és Stephanie South által
a világlélek tantételéről: ”Az anima mundi a nagy világlélek, amelyből a psziché fakad
– és amelyből a planetáris elme, a nooszféra képződik. A világlélekből eredő planetáris
elmének vagy nooszférának rezgése a helioszféra, a szoláris logosz elméje rezgését
követi, a helioszféra pedig a kozmikus logosz elméjével áll kapcsolatban. Az anima
mundi fogalma minden kultúrában fennmaradt valamely hit formájában. A világlélek
nézete csak a tudományos történelmi materializmus eszményeinek hódításakor
szorult háttérbe, amikor a „belépni tilos” táblát helyeztek elménk szabad bejáratainak
azon ajtajára, amely a negyedik dimenziós elmére és azon belüli képzeletbeli
birodalomra nyílna. Akik mégis jártak már arra és elidőztek tiltott zónájában, sokszor
elmegyógyintézetbe kerültek. Így diadalmaskodott a tudományos forradalom és a
történelmi materialista ideológia.”

Azurit kristályok.
Az ember rondán behatolt ezekbe a szférákba a saját kreálmányaival, a technoszférával és a szocioszférával. Gépek és társadalom, elavult struktúrák, ráadásul az
idő által kijelölt mesterséges keretek közé szorítva! A természetnél most elszakadt a
cérna, eddig bírta a gyűrődést, most a birodalom visszavág. Cunamival, földrengéssel,
aszállyal, faggyal, meg amivel tud. Az ember a modern korszaka óta folyamatosan
kóstolgatja, méregeti a természet erőit, de most már látszik, hogy ez így nem mehet
tovább. A vámot meg kell fizetni, ez drága lesz. Tevékenységünkkel felborítottuk a
planéta összhangját, hamisan belekornyikálunk a kórusba. A karmester pedig nem tűri
a hamisan játszó zenészeket, a pálcájával a fejükre üt. Tessék szépen megtanulni jól
énekelni, hegedűket, gitárokat behangolni, kottát megtanulni! A Föld szimfóniája csak
így lehet tiszta, jó, szép és igaz.

4. Szférák zenéje
A fizika és a zene szorosan összetartozik, ezt tudjuk, hiszen a hangok is
levegőrezgések, melyek terjednek mozogva a térben. A hangnak számos paramétere
van, frekvenciája, harmonikus tartalma, időtartama, felfutása és lecsengése. A
világegyetemben minden mozog, mindennek van frekvenciája, minden rezeg. Ami
rezeg, hangot is kelt. De nem minden hang hallható, az űrben nincs olyan közeg, ami
vihetné a hanghullámokat, de van rádiósugárzás, főleg URH és mikrohullámú
tartományban.
Csillaghangok
Már régen is feltételezték a csillagászok és fizikusok, hogy az égitestek hangot
adnak, a csillagok egész szimfóniáját képzelték el a tudósok. Először Johannes Kepler
írta le ezt a hipotézist a Mysterium Cosmographicum című művében. Meg is adta ezek
hangjait, ekkor még csak spekulatív módon, mert igazolni még nem tudta. Hat bolygót
ismertek ekkor. A tudomány a XX. században igazolta az elméletet, mikor az első
rádiótávcsövek és a Hubble űrteleszkóp a csillagok és bolygók keltette sugárzást
letranszponálták a hangfrekvenciás sávba, így hallhatóvá vált a kozmosz zengése. Ez
lehet a kabbalisták által is leírt jelenség, miszerint angyali kórusok éneklik a Trisagiont,
az Istent dicsőítő éneket (Seregek ura, szent, szent, szent…). Maximum ennek így van
értelme. A planéták többnyire ellipszis pályán keringenek a Nap körül, ezért a hangjuk
is váltakozik, a Doppler-effektus érvényesül. Olyan, mint egy kozmikus sziréna. Vagy
mint a Leslie-hangszóró.
Szaturnusz – G-H
Jupiter – B-Desz
Mars – F-C 1 oktávval a Szaturnusz fölött
Föld – G-Asz 2 oktávval a Szaturnusz fölött
Vénusz – E 4 oktávval a Szaturnusz fölött
Merkúr – C-E 4 oktávval a Szaturnusz fölött
A Vénusz pályája kör, így stabil E hangot ad, a Föld pályája sem olyan mérvű, hogy
nagy eltérés legyen, csak egy fél hangnyit változik. Galileo Galilei apja zeneszerző
volt, Galileo fiatalon arról ábrándozott, hogy maga is zenész lesz, de a tudományos
pályát választotta inkább. Newton a színek és hangok közötti kapcsolatot találta meg,
a szivárvány hét alapszínhez rendelte a skála hét egész hangját. Ez volt mondása: „A
zene a kulcs az univerzális harmóniához.” Helmholtz szintén foglalkozott a kérdéssel,
bár igazi polihisztor volt. Értett az orvosláshoz és a biológiához, felfedezte a
szemtükröt, dolgozatot írt a középfül szerkezetéről, és a róla elnevezett Helmholtz.rezonátorokat az épületakusztika és a hangszerkészítés területén is alkalmazzák.
Remekül zongorázott, a zenei hangok érzékeléséről 1863-ban írt egy értekezést
(Lehre von den Tonempfindungen). Foglalkoztatta a harmonikus hangsorok
gondolata, hegedűhúrokat és orgonasípokat vizsgált. Max Planck, a kvantumfizika
atyja hosszas töprengés után választotta a fizikusi irányt, zenész akart lenni.

Clara Rockmore a thereminen játszik.
A csillagok nagy izzó gázgömbök, melyek belsejében lejátszódó folyamatok
elektromos és mágneses hullámokat generálnak. A gáz típusú bolygók hasonlóak, a
föld típusúaknál a magmatikus tevékenység hatására a magmában folyó
örvényáramok hozzák létre és a pólusok erősítik fel azt az elektromágneses hatást,
ami az északi régióban a sarki fény hangjaként ismert. Vannak csillagok, ahol
hatványozottan érvényesül ez a tevékenység, ezek a rádiócsillagok, pulzárok és
kvazárok. A Kepler rádiótávcső 500 ilyen csillagot fedezett fel csak az elmúlt néhány
évben. A nap tevékenységével Grandpierre Attila csillagász és rock-zenész foglalkozik

behatóbban. Kimutatta, hogy a bolygók elliptikus pályán való mozgásuk által árapály
jelenséget keltenek, ezzel befolyásolják a Nap magjának stabilitását. A flerkitörések
csillagok magjából indulnak ki, a világegyetem élő természetű.

Oskar Sala és a mágikus Trautonium.
Kozmikus zene
Grandpierre Attila, mint zenész is igyekezett alkalmazni csillagászati ismereteit,
különféle együtteseiben sámán-punkot játszott, furcsa diszharmonikus akkordokat
kevert a harmonikus hangzatok közé, egyfajta kántálással. A XX. században zajlott az
elektronika forradalma, a zenében is megjelentek az elektronikus hangszerek. A ’20as, ’30-as években az éterhangszernek nevezett theremin volt nagyon népszerű, mely
az interferencia elvén hozza létre az énekhanghoz hasonló hangját, két antenna
segítségével. A Friedrich Trautwein által feltalált trautonium egy fémszalaggal
vezérelhető, mely, mint változtatható ellenállás határozza meg a vezéroszcillátor
frekvenciáját. A hangszert Oskar Sala orgonaművész fejlesztette tökélyre,
szubharmonikus osztóval kiegészítve kozmikus hangzások előállítására van
lehetőség. A trautoniumnál újdonság volt, hogy az egyes részegységek
feszültségvezérelt eszközök, így lehetővé vált a moduláris felépítés. A vezérlő
feszültség tartománya meghatározott, így univerzálisan csoportosíthatók a modulok.
Ezen metódus alapján épül fel a Moog-szintetizátor, nagy robosztus szekrényében
hasonló modulok sorakoznak, szabadon lehet őket összekötni kábelekkel, így lehet a
hangszert beállítani egy másik hangszínre, valamint a kapcsolókkal és potenciométerekkel. Az ellenállásszalag itt is megvan, de a fő kezelőfelület a zongoraklavia-

túra. A felsorolt hangszerek mindegyike egyszólamú, azaz egyszerre csak egy hang
játszható rajtuk.

Keith Emerson akcióban egy Mini Moog és egy System 55 billentyűin.
A zenei hangok, az égitestek, a csillagjegyek és az egyes szellemiségek között
is van összefüggés egy oktávra levetítve. A következő felsorolás ad erről képet.
C – Szűz, Uralmak, Merkúr
Cisz – Kos, Kszeofimok, Mars
D – Mérleg, Fejedelmek, Vénusz
Disz – Bika, Terafimok
E – Skorpió, Hatalmasságok
F – Nyilas, Elme urai, Jupiter
Fisz – Ikrek, Szeráfok
G – Bak, Arkangyalok, Szaturnusz
Gisz – Rák, Kerubok, Nap
A – Vízöntő, Angyalok
Aisz – Oroszlán, Tűz urai, Nap
H – Halak, Szűz szellemek
A zenei hangokkal gyógyítani lehet, Tibetben gongot és hangtálakat használnak erre
a célra. Azonban a mi modern eszközeink is képesek előállítani ezeket a rezgéseket,
Dr. Horowitz végzett kutatásokat. A 174, 285, 396, 417, 528, 693, 741, 852 és 963 Hzes rezgések bírnak ilyen tulajdonsággal. Egy szintetizátoron ezek megszólaltathatók,
de nem mind esik a temperált skála adott hangjára, ezért csalunk egy kicsit, használjuk
a modulációs kereket, a pitch bender jelű gombot. Ezzel tudjuk az oszcillátort
elhangolni a kívánt értékre. A hangszerhez kapcsoljuk egy frekvenciamérőt a pontos
beállításhoz.

Carl Sagan neves csillagász egyszer viccesen azt mondta: „Ha azt akarod, hogy egy
macska szintetizátoron játsszon a világűrben, előbb teremtsd meg az univerzumot!” A
gyógyításhoz a következő frekvencia értékek tartoznak a Solfeggio skálán, ezeket
tartósan kell megszólaltatni, vagy lehet kombinálni
174 Hz – fájdalom csökkentés
285 Hz – energiamezők befolyásolása
396 Hz – szorongás és félelem oldása
417 Hz – mozgásra ösztönzés
528 Hz – a szeretet általános rezgése
639 Hz – kapcsolat és a viszonyok megértése
741 Hz – intuitív ébredés
852 Hz – visszatérés a szellemi rendbe
963 Hz – kapcsolat a fény szellemeivel
Megfigyelhetőek, hogy az egyes számértékek ugyanazon számjegyek 3 különböző
kombinációjából állnak, pontosan kilenc frekvencia van, akár az angyali karok száma.
Az egyes angyalokhoz lehet hangszereket rendelni, Chantel Lysette szerint, Bárány
N. Tünde kiegészítéseivel:
Ananhel - dob
Ariel – duda, furulya, bendzsó, gitár, E hang
Azrael – cselló, csembaló, F hang
Camael – törzsi dobok, E hang
Cassiel – basszusgitár, szintetizátor, A hang
Daniel – orgona, harsona, hárfa, D hang
Gábriel – trombita és más rézfúvósok, D hang
Hadraniel – harang, cseleszta
Haniel – dübörgő lábak, tapsoló kezek, G hang
Jofiel – minden hangszer, G hang
Kayamiel – sípok, gitár
Marcus - gitár, zongora
Metatron – hegedű, énekhang, D hang
Mihály – elektromos gitár, zongora, C hang
Nathaniel – gitár, zongora, harsona
Raguel – lant, H hang
Ramiel – hegedű, csengő, H hang
Rafael – furulya, blockflöte, tündérkórus, E hang
Raziel – hangszórók, H hang
Sandalphon – szimfonikus zenekar, kórus, G hang
Uriel – harci dobok, menetelő lábak, F hang
Zadkiel – a természet hangjai, kórusok, D hang
Ennél lényegesen több szellemhez lehet hangszert és zenei hangot társítani, de
jelenleg ennyiről van elérhető információ. A „mindentudó” internet sem tud mindent, és
rengeteg könyv nem jut el hozzám, amiből még mazsolázni lehetne. Amikor az ember
zenét hallgat, még ha egyedül is, mindig van a terében olyan angyali entitás, aki
szintén élvezi a dallamokat a hallgatóval együtt.

A gyógyító orgona
Zenészek figyelmébe! Utaltam rá, hogy a törzsi sámán dobok és a keleti hangszerek, hangtálak, gamelánok alkalmasak a különféle görcsök oldására, a meridiánokon áramló energiák, a csí felpezsdítésére. Ezek a tálak a fent felsorolt frekvenciák
valamelyikére vannak behangolva, így nem okoz gondot a kezelésük. Egy egész
sorozat kell belőlük. De megoldható a helyzet másképpen is, az említett szintetizátorokkal, vagy az additív felhang szintézis elvén működő Hammond orgonával. Ez abban
különbözik más orgonáktól, hogy szinuszos rezgéseket állít elő a különféle
regiszterekben, ezeket lehet összekeverni megfelelő arányban az adott hangszín előállításához. A Hammond orgona népszerűsége 1934 óta töretlen.

A régebbi modelleknél nem lehet a hangolásba belenyúlni, de a digitális hangszerek
alkalmasak erre. Az általánosan használt temperált skálát Johann Sebastian Bach
vezette be, hogy megszüntesse a káoszt, amely a hangolási rendszerekben uralkodik.
A modern digitális orgonák hangolása, temperálása állítható, az A hang értéke is. Az

528 Hz-es frekvencia könnyen előállítható, az A értékét 444 Hz-re kell állítani, és a
következő oktáv C hangja 523,25-ről 528-ra ugrik. De a többi hanggal nem ilyen
egyszerű a dolgunk. Maradunk a 440-es rendszerben és a modulációs kerékkel
csúsztatunk, a frekvenciamérőt a hangszer vonalszintű kimenetére kötjük, ez segít a
pontos beállításban. Itt állnak a Solfeggio frekvenciák közelítő értékei:
174 Hz – 174,61 Hz, kis f
285 Hz – 277,83-293,665 Hz, cisz1-disz1 között
396 Hz – 391,99 Hz, g1
417 Hz – 415,305 Hz, gisz1
528Hz – 523,25 Hz, c2
639 Hz – 622,25 Hz, disz2
741 Hz – 739,99 Hz, fisz2
852 Hz – 831,61 Hz, gisz2
963 Hz – 932,33 Hz, aisz2
A pontos értéket a közelítő hangértékhez tartozó billentyű lenyomásával, és a
modulációs kerék elforgatásával állítjuk be. A kellemes hangszínt a drawbar-nak
nevezett szabályzó csúszkákkal. Minden harmonikushoz van egy. A legtöbb
Hammond modellen 9 csúszka van, a H100-as és az X66, X77 típusokon 11 egy
csoportban. Az alap a 8 lábas, az orgonasípok méreteit lábban adják meg. A nagy C
billentyűhöz egy 8 láb, azaz 8’ hosszú síp tartozik. A 4’-as regiszter egy oktávval
magasabb, a 2’-as két oktávval, az 1’-as hárommal. Vannak tört lábszámúak, ezek
nem oktávot, hanem kvintet, tercet adnak. A 2 2/3’-as a 4’ feletti kvint, az 1 1/3’ a 2’
feletti. Az 1 3/5’ a 2’ fölötti terc. A 16’-as regiszter egy oktávval mélyebben szól, mint a
8’-as. Az 5 1/3’-as a 16’-as harmadik harmonikusa, a 8’ feletti kvint.
Vegyünk néhány ismert jól bevált példát a hangszínekre, amit használhatunk:
00 8800 000, appointed jazz, kíséretre
00 8870 778, ’60s beat, a hatvanas évek jellegzetes hangszíne
00 8846 003, meditation accomp, kíséretre
00 8800 673, testimony accomp, kíséretre
08 8800 430, gospel solo
08 8880 888, gospel accomp
08 8800 880, novel solo
88 8800 000, power, gyakori rock és blues szóló hangszín
80 0008 888, squabble, Errol Garner kedvenc beállítása, tipikus jazz hangszín
80 8808 008, good ol’ gospel, szólóhoz
80 8000 008, silky tone, selymes, jazzes hang
88 8406 000, jazz leader, szólóra
88 8888 888, full jazz, teljes orgona, szólóra vagy kíséretre
60 8088 000, theather solo, színházi jellegű hangszín
88 5324 588, bright blues
84 8600 046, meditation, gospel hangszín
80 3600 000, mellow tone, sötét hangszín
63 5800 000, nice tone, lágy hangszín
42 7866 244, full great, sípos orgona hangszín

Csupán a 9 regisztercsúszka 9 pozíciójának kombinációival 253 000 000 kombináció
létezik, szinte végtelen a lehetőségek száma. Mindenki maga próbálhatja ki a neki
tetsző hangzást. A digitális Hammond Xk, Xb sorozat már tudja a hangfrekvenciák
módosítását, de egyes szintetizátor típusok is rendelkeznek regisztercsúszkákkal. Így
napjaink elektronikus hangszerei is alkalmasak a lelki és testi bajok orvoslására.
Ehhez először is jó zenét kívánok.

5. Ki a Magyarok Istene?
„A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” Mindenki
tanulja az iskolában Petőfi Sándor Nemzeti Dal c. versét, ismerheti a refrént jól, még
akkor is, ha nem jegyezte meg jól a többit. Hanem, itt van ez a rejtélyes kijelentés, ez
a furcsa szókapcsolat: magyarok istene. Én úgy tanultam, hogy csak egy isten létezik,
de az mindenkié, nem lehet nemzetivé tenni a Teremtőt, mert nemzetek feletti,
ugyanúgy a négereké, az indiánoké, ahogyan a magyaroké is. Ássunk a mélyére!
Irodalmi nyomok
Szerencsére van elég információ ezzel kapcsolatban, elég sok nyom fellelhető a
magyar irodalomban, főleg a lírában. Az említett Petőfi-költemény mellett más versek
is tartalmazzák ezt a kifejezést. Dugonics András 1788-ban vetette először papírra az
Etelka című melodrámájában, a címszereplő szájába adta ezt fohászként: „Tanítsdmeg minden ellenségeidet, minden irígyedet, édes Hazám-fia, a’ Magyarok’ Istenére.
Légy olly bizodalommal hozzá, olly reménységgel felőlle: hogy, még azon Magyarok’
Istene élni fog, mind-addig Országunk’ fen-tartását el-nem-hagygya, bóldogúlását
meg-nem-gátollya. – Ha valaha meg-esik, hogy a’ Vitéz Magyaroknak ama’ nagy
Istene Országunkat el-hagyni láttszattatna, meg-ne-ütközzetek rajta, édes Feleim! Ha
mingyárt nem egyébbel-is, csak éppen e’ kurta fohászkodásával járúllyatok hozzája: Él
még a’ Magyarok’ Istene! És meg-láttyátok, hogy ügyeiteket minden bizonnyal megenyhíti; meg-gátlott szerencséteket elő-mozdíttya. Él tehát a’ Magyarok Istene! Él
annak nagy hatalma.” A régies nyelvezet még nagyobb súllyal adja vissza mindazt,
amit ez az ima közvetít. De a XX. századi irodalom történészek ennél régebbi
forrásokat is ki tudtak mutatni, már 1784-ben a Magyar Hírmondó újságban, 1767-ben
Illei Jánosnál, 1671-ben a Szencsey-kódex egy kuruc énekében és 1657-ben egy
Vitnyédy István által írt levélben. Szamosközy István már a XVI. században leírja a
Deus Ungarorum kifejezést egy történeti munkájában, mely latin nyelvű. De még ennél
régebbi forrás is van, mert Takáts Sándor a Magyar Nyelvőr 1903-as évfolyamában
közöl egy írást, melyben kimutatja, hogy a törökkori harcok végvári vitézei magyarul
írnak levelet Bécsbe „s követeik a panaszokat Bécsben és Prágában magyarul adják
elő. Rudolf császárnak még azt is megírják, hogy a magyarok Istene verje meg őt mind
a két kezével.” Tehát már Rudolf korában (1576-1608) ismert volt ez a formula. A
magyar irodalomban ennél régebbi korban nem szerepel a magyarok istene kontextus,
de vannak történelmi emlékek.
Először Ipolyi Arnold Magyar Mythologia című gigászi munkájában fejti ki azt a nézetet,
hogy a magyarok a régi korokban a „régi isten” kifejezést használták, ezzel megjelölve
és meg is különböztetve a kereszténység felvétele idején kapott „latin istentől” a
„magyar istent”. Ezzel párhuzamosan egy ótörök emlék is arról tanúskodik, hogy
létezik nemzeti istenfogalom, a Magyar Nyelvőr 1904-es évfolyamában megjelent
Thúry József Török nyelvemlékek a 14. század végéig c. cikke, ebben ez áll: „»Türk
tengrisi, türk iduk jeri sub! anča temiš: Türk budun jok bolmasun, budun bolčun tejin«,

azaz a törökök istene, a törökök hazájának védőszelleme, így szólt: a török népnek
nem szabad elpusztulnia, a népnek meg kell maradnia, ezt mondom.”

Az első magyar fényképfelvétel Petőfiről készült.
Géniuszok
Az interneten szörfölve, beírva a keresőbe a magyarok istene kifejezést sok
minden jelenik meg. Rengeteg okoskodás, rengeteg zöldség is. Sok kommenthuszár
és szájkaratés osztja az észt, vagy legalább is úgy hiszik magukról. De a témáról
nincsenek behatóbb ismereteik. Arra már rájöttek, hogy a Biblia sántít, ezért

menekülnek a magyar őstörténet felé, de itt sem tudnak túl sokat, ahhoz olvasni kéne.
Az meg ma nem divat. Görcsösen ragaszkodnak a „magyarok istene” fogalmához,
zsidó módra nemzeti istent akarnak, pedig a héberek Jahvéja nem tetszik nekik. Itt van
egy paradoxon, mert amíg a magyar és hun ősök egyistenhívők voltak, addig itt
kialakul legalább két isten fogalma, a „mienk” és az a másik. Pedig csak egy van! De
volt keveredés a régebbi korokban is, Réthei Prikkel Marián 1895-ös dolgozatából:
„minden kereszténységre tért nép nyelvére volt több-kevesebb hatással. E hatás pedig
nem csupán a grammatikára terjedt ki, hanem a szókincsre is.” Párhuzamot állít a
bibliai jelenetek és az árpádi bejövetel eseményei között. „Őseink nemzeti Istene
Jehovának, Álmos vezérük Mózesnek, Árpád Józsuénak, a hazafoglalás dicső
munkája Izrael népe Kánaánba vonulásának képmása náluk. (…) Ilyformán teljesen
biztosra vehetjük, hogy a magyarság nemzeti Istenének eszméje nem az őshazából
származott hozzánk, hanem a szentírásban gyökeredzik szintúgy, mint az «istennyila»
kifejezés is. A «magyarok Istene» nem egyéb, mint a zsidók Jehovájának papkrónikásainktól alkotott képmása, amely idő folytán, főképp a 16. században, midőn
bibliai költőink a hazánk vesztére törő harcok zajában nemzetünk sorsát a választott
zsidó nép küzdelmeivel hasonlítgatták össze, mind jobban és jobban kifejlődött s
belehatolt a magyarság köztudatába.” Sőt, nemcsak maga a szókapcsolat, hanem „a
magyarok Istenéről való szólásaink ugyanoda gyökereznek, ahová a magyarok Istene
elnevezés: a bibliába.”
Látszik, hogy nagy a káosz, ráadásul két olyan népet akar összekapcsolni, akik
nem is illenek össze, mert teljesen eltérő életpályát futottak be. Ráadásul a
szellemiségük is eltérő. De ha egy kicsit megkapargatjuk a nemzeti isten kifejezést,
akkor eljutunk a géniusz fogalmához, mely Hermész Triszmegisztosz Smaragd tábláin
is szerepel. A géniusz másik szinonimája a népszellem. A népszellem olyan entitás,
aki egy népet vezet, minden nemzetnek van sajátja. De ez a szellem nem isten, mert
az nagyobb kategória. Erről Rudolf Steiner világosítja fel a témával ismerkedőt: „A
népszellem nem jelenik meg olyan külső alakban, amit észlelőszervekkel, vagy külső
érzékekkel látni, vagy észlelni lehetne, ahogy az ember az érzéki észlelőképesség
számára megmutatkozik, de mindazonáltal tökéletesen reális lény.” Ebből is látszik,
hogy a Tóra Jahvéja nem isten, nem azonos az Isten fogalmával. Mert Jahve csak egy
népszellem, egy olyan létező, aki arkangyali szinten áll. Ahogyan a germánok régi
istenét Odinnak hívták, de ő is csak népszellem volt, egy arkangyal, akit Mihállyal
azonosítanak ma. Steiner így folytatja az eszmefuttatásait. „Hogy tehát a Földön a
különböző népekre szétosztva kifejlődhet az, ami korszakról-korszakra továbbhalad,
hogy a legkülönbözőbb emberek ebből vagy abból a talajból, ebből vagy abból a
nyelvközösségből nőnek ki, ebből vagy abból a formanyelvből, építészetből és
tudományból jöhetnek létre, átalakuláson mehetnek keresztül és felvehetik magukba
mindazt, amit a korszellem az emberiségbe beáraszthat, ahhoz szükségük van a
népszellemekre, akik a magasabb lények hierarchiájában az arkangyalokhoz tartoznak.” A korszellemek a következő szint lényei, már a fejedelemségek minőségét
teljesítik be. Látható, hogy a szellemi világ lényei egymással dolgoznak, munkájuk
egymásra épül. A hierarchia magasabb lényei irányítják az alacsonyabban állókat, a
legmagasabb szintűek koordinálják az egész életfolyamatot szerte a kozmoszban.
Ezen lények összessége adja magának, az Istennek a lényegét. Isten egy kollektív
lény, a Minden. Mindennek a része, és minden az Ő része. Megnyilvánulni

teremtményei által tud, de lényege az a szellem, ami őseredeti, gondolkodó, alkotó és
szerető.

Rudolf Steiner az antropozófia tudományának megalapítója.
Ezt erősíti meg, vagy inkább kiegészíti Orbán Andrea Viktória által 2009 október 19.én csatornázott médiumi úton kapott üzenet a szellemi világból.
http://merkaba.network.hu/blog/merkaba_klub_hirei/hadraniel-uzenete-a-magyarnep-orangyala-a-magyar-nepnek
„Hadraniel vagyok, a magyar nép őrangyala, köszöntelek benneteket.
Mostanra már elértétek azt a pontot személyes fejlődésetekben, hogy megnyilvánuljon
erőtök egyesítve, túl a függőségeken, túl a boldogtalan órákon, rágódásokon és
gondterhelt életeken. Mindannyian körülölelitek magatokban azt a káprázatos fényt,
ami összetartja lényeteket, függetlenül életkortól, vallástól és egyéb elkülönítő
tényezőtől. A magyar nép megérett arra, hogy fölemelje a fejét és kormányozza a
világot egy új valóság vizein evezve. Rutinos evezők vagytok és meg fogjátok mutatni,
merre van az Új Világ, merre evezzenek hajóstársaitok.
Magatokban kell eldöntenetek, merre kívántok evezni. Mostanra már eldőlt a verseny
és kibújtak az Új Világ csírái a földből, jól látható helyeken elkezdődött a növekedésük,
fejlődésük. Most arra kell vennetek az irányt, amerre ezeket a csírákat látjátok, és ne
nézzetek vissza, mert elfárad a nyakatok a tekergetésben, ha folyamatosan

hátranézegettek. Ha bedőltök a hiedelemnek, hogy előre csak akkor lehet menni, ha
kész van az új és addig folyton billegtek, visszatekingettek, akkor hátráltatjátok
magatokat, mert az új már kicsírázott és növekedésnek indult, a régi pedig ebből
kifolyólag süllyedni kezdett és ezt érzitek is nagyon erősen, ezért nő bennetek a
nyomás, amikor féltek előre tekinteni.
Ne zavartassátok magatokat a régi világ maradványai miatt, lépjetek előre és fogjátok
meg egymás kezét, ez most a ti birodalmatok, ez már a ti időtök. Ha nem érzitek, mi
az új és mi a régi, akkor figyeljetek a belső hangra, ami megmondja: „ezzel egyetértek,
ez én vagyok, ez a haladás ösvénye” vagy azt mondja: „ez már idejétmúlt, régi, csak
papíron létező dolog, szám vagy fölösleges elmélet”. Nincs már az elméleteknek
létjogosultsága, ha érzitek, mert az elméletek mögött nem áll valódi hajtóerő, pusztán
a képzelet szüleményei, amennyiben nem tartja fenn senki, el is tűnnek. Fontos tisztán
látnotok, mely hiedelmek, korlátok puszta elméletek, melyeket nem támaszt alá semmi
olyan valóságelem, ami benső lényetekből indul ki. Ha megvizsgáljátok ebből a
nézőpontból korlátaitokat, rá fogtok jönni, hogy hiedelemmel álltok szemben vagy
valóságelemmel. Amennyiben hiedelemmel álltok szemben, de nem érzitek az erőt a
továbblépésre, mert látszólag ezt követi a külvilág, akkor fontos emlékeznetek, hogy
nyomós okotok van arra, hogy márpedig ti ne kövessétek, mégpedig az igazság
fontossága. Szeretnétek-e, hogy az igazság uralkodjon életetekben? Hogyan
kívánjátok elérni ezt a szintet, ha kibújtok a felelősség alól és lerázzátok magatokról a
döntés jogát azzal, hogy nem vagytok elég érettek erre vagy egyéb indokkal? Ha a
magatok életében képesek vagytok pontosan azt az útmutatást követni, amit a
külvilágtól elvártok, akkor valójában nagyon gyors reakciót indítotok el, ami a külvilág
válaszában fog realizálódni, vagyis a külvilág felelni fog az általatok támasztott
követelményekre, így a látszatvalóság helyett a valódi világ építői lesztek.
Ha értitek, miért mondom ezt, akkor semmi okotok az aggodalomra, mert ha saját
életetekben elindítjátok ezt a szétválasztást és ezzel tisztánlátásra tesztek szert a
tekintetben, hogy mi a valós és mi a hiedelem, nem fog gondot okozni az sem, hogy
ezt a világ dolgaival kapcsolatban is megtegyétek: „ez rám vonatkozik, ez nem az én
dolgom”. Fontos, hogy átlássátok a kibontakozó folyamatokat, hogy a káoszban
meglássátok a vezérlőelvet, így nem lesztek kiszolgáltatva az aktuális széliránynak,
mert be tudjátok állítani vitorláitokat, hogy a célirányba tartson hajótok és ki tudjátok
használni a lehetőségeket, amik elétek tárulnak ezekben a sokszor átláthatatlan
változásokkal teli időkben. Tehát megnézitek, hogy egy helyzetben mi a valódi és mi
az illúzió, megnézitek, mi a mögöttes tartalom, és hogy ez összhangban áll-e igaz
lényetekkel. Ne hajtsatok fejet a magyarázó, manipuláló hadműveleteknek, nem lehet
kimagyarázni azt, ami belső lényetekkel ellenkezik! Nem számít, milyen emberi
törvény rendelkezik róla, tudjátok, hogy fikció és nincs létjogosultsága, ha nem áll
összhangban valódi lényetekkel! Ne fojtsátok el a lényetekből fakadó tiltakozást,
hanem válasszátok a tisztánlátást! Nem kell szembeszegülni az ellenzékiekkel, nem
kell harcolni, csak tudjátok, mikor játszanak veletek és mindig maradjatok meg
igazságotokban! Nem kell odakint semmit tenni, de ne áltassátok magatokat, tudjatok
különbséget tenni igazság és hiedelem között, ez a kulcsa annak, hogy felkészüljetek
a változásokra és ne érjenek sokkolóként a bekövetkező változások! Ez nem annyira
nehéz, meglátjátok, kezdjétek el a szelektálást, semmi mást, csak menjetek neki úgy
a napotoknak, hogy arról, amit hallotok a hírekben, vagy amit láttok a

munkahelyeiteken vagy a villamoson, megnézitek, mi az igazság és mi a hiedelem. Ha
hallotok egy hírt, akkor nézzetek mögé, vizsgáljátok meg alaposan a valóságtartalmát,
hogy miről szól ez a hír számotokra és tegyétek be a hiedelem vagy az igazság fakkba!
Ha az a hír igaz és mag-lényetek egyetért vele, akkor tegyétek oda, ha pedig
igazságnak álcázott cselszövés, akkor ne habozzatok beletenni a megfelelő fiókba! Ha
így tesztek pár napig, gyorsan kialakul megkülönböztető képességetek, ami nagyon
fontos, hiszen mindenhonnan ellentmondásos információkat zúdítanak rátok, most
nem bízhattok másban, csak önmagatokban és tudnotok kell különbséget tenni, hogy
el tudjatok igazodni a kavarodásban. Mindenki az igazát hirdeti, ezért nektek kell tudni
finoman elkülöníteni a hallottakat és nem bedőlni a hazug próbálkozásoknak! Ne az
elmével próbáljátok megérteni a dolgokat, hanem a szívetekkel, ez most a feladat, ez
most a megoldás. Semmi nem történhet, ami a szívetekkel ellentétes, ha mégis
megtörténik, az azért van, mert hagytátok magatokat becsapni és a hazugságokat
igazságnak álcáztátok a magatok életében. Szeretnétek ezt tovább fenntartani vagy
kilépnétek belőle? Ha hirtelen felrúgtok mindent, azzal még nem nyertek tisztánlátást,
ezért inkább a napról-napra haladó ritmust javasolnám és ki fog alakulni a belső
látásotok és kiléptek a feszítő helyzetekből azokon a módokon, ahogyan számotokra
megfelelő. Nem lesztek kényszerítve, megtehetitek szabadon, de a kapkodás és a
kényszer nem visz előbbre, így van? Hiába hibáztattok mást, ha megteszitek, mi nem
ezt javasoljuk, mi a tisztánlátást pártoljuk a részetekről és a barátaimmal együtt úgy
látjuk, hogy nektek ez gond nélkül fog menni. Ha tisztán átlátjátok a helyzeteket,
átlátjátok, melyik a hazug és melyik a valódi, akkor már sokkal könnyebb lesz lépnetek
és ezt tudatosan teszitek, felvállalva érte a felelősséget, hiszen már tudjátok, mit
tesztek és nem kapkodtok, sötétben bujkálva, félelemben.
Ne álcázzátok magatokat kis riadt verébnek többé, ez nem igaz már rátok. Ti magatok
vagytok a valóság megtestesítői és képesek vagytok különbséget tenni, csak ne
hagyjátok, hogy eltérítsenek az ellenkező irányból jövő téveszmék. Ha azt érzitek,
belehúztak a játékaikba és trükkökkel próbálják elaltatni lényetek hangját, akkor a
belső pontra összpontosítsatok és tudjatok róla, hogy bevallhatjátok, ez igaz és ez
pedig hamis, mindegy milyen indokkal van alátámasztva, mindegy, ki, hány szavazatot
adott le rá és hányan értekeztek róla, hányan próbálták megmagyarázni, elferdíteni,
kiforgatni. Attól a hamis még hamis, mindegy, milyen csillogó ékkövet teszünk rá, igaz?
Mindegy, mennyi takaróval leplezzük, mennyi számmal igazoljuk, attól az még hamis
és nincs mentség, mert nem igazság, és ha nem igazság, miért fecsérelnétek rá
figyelmeteket?
Arra kérlek benneteket, ne dőljetek be a hiedelmeknek és főleg ne adjátok neki az
életeteket. Ha mégis megteszitek, tudjatok róla: ti adtátok kezeteket, mert össze
voltatok zavarodva, de most választhatjátok a tisztánlátást is, mert erre ugyanúgy
megvan az esélyetek. Nem kell elhinnetek mindent, nem kell függnötök másoktól.
Lehettek a magatok urai, választhatjátok azt is, hogy szabadon eldöntitek, miről
hogyan vélekedjetek. Most ennek jött el az ideje és bizony áldás van rajtatok, amiért
ennyi évnyi rátok pakolt nehéz súly cipelése után még van erőtök felnyitni szemeiteket
és megnézni, mi az, ami valódi és mi az, amit csak cipeltek, de sehova nem juttok tőle
és már érzitek: ez nem az az út, amin járni kéne, ezt a terhet már nem éri meg cipelni,
mert majd' megszakadtok tőle. Most letehetitek. Nem kell cipekedni. Nem kell köveket

pakolni a táskáitokba. Hadraniel vagyok és búcsúzom tőletek. Őrizem a szíveteket és
lényetek minden pontját megérintem szeretetemmel.”

A magyar címert két angyal fogja közre, Gábriel és Hadraniel.
A történelmi hagyományok és az újabb kori ezoterikus kutatások szerint is a
magyar népnek, és a vele rokon szkíta eredetűnek tartott testvénemzeteknek Gábriel
a vezető géniusza, népszelleme. Tehát a magyarok istene Gábriel, vagy Szent Gábor.
Hadraniel pedig tágabb értelemben a mag népek, a mah-gar törzsek vezérlő angyala.
Mah-gar annyit tesz, a tudás, vagy bölcsesség népe. A magyar ebből a mah-gar, vagy
magor családból származik, remélem ezzel B. Bíró Csaba is egyetért majd. Nimródtól
származik a Hunor-ág és a Magor-ág. Nem ugyanaz, de hasonló, testvér, ahogyan a
mai magyar nép és nemzet sem azonos a régi mah-garral, de annak folytatója. Tehát
látható, hogy a magyar népnek két erős népszellem az oltalmazója. Ha Isten velünk,
kicsoda ellenünk?
Ősten
Van még egy fogalom, amit tisztázni kell. Ez pedig az Ősten, vagy Ős-Ten
elnevezés. Az említett digitális okoskodók ezt a fogalmat adják a magyarok istenének
névként. Abban igazuk van, hogy az Ős-Ten a magyarok istene (is), de nem azonos a
kettő, így ez csak féligazság. Mert az Ős-Ten fogalom egy magasabb szintű minőség.
Csak egy kis józan paraszti ész kell hozzá, némi logika. Magyarul teljesen érthető,
nézzük meg. Az Ős azt jelenti, amit látunk: ős. Nagyon régi, annyira, hogy nem ismerjük a kezdetét, de elfogadjuk az axiómát, hogy mindig is volt. A Ten pedig lehet
személyes névmás, egyes szám második személy, azaz te, tenmagad! Hiszen te is
isteni vagy, Isten benned is megnyilvánul, te is Isten egy aprócska darabja vagy. A

japán Tenno is erre utal, benne van a Ten alak. Vagy a perzsa Ista, Istar név is
tartalmazza a te szótagot ta formában. Használatos még az Öreg-Isten név, de ez
mind az, amit fentebb írtam. Máté Imre táltos a Yotengrit fogalmát vezeti be ősi uráli
hagyomány nyomán: „YOTENGRIT. Ez a szó vonatkozik – mint rövidített elnevezés –
a Yotengrit szellmiségre, eszmei mozgalomra. A Yotengrit szó az altáji nyelvekben az
Istent jelentő tengri szó származéka. YO=első, TENGRIT=istenség. YOTENGRIT=
Első Istenség, avagy Tengervégtelen Ősszellem. Mivel a „tengris” vallásokban,
hitvilágokban Isten azonos a világegyetemmel, a szó végtelent, „tengernyit” is jelent.”
Tehát, kedves nagyokos mindentudók, Isten maga a végtelen világegyetem, a
galaxisaival, csillagaival, szupernováival, bolygóival, és a rajta élő emberekkel, űrlényekkel, állatokkal. Isten ott van a tárgyakban, a gondolatokban, az absztrakt fogalmakban. Ettől még lehet nemzeti ős, az is, de nem direkt, hanem indirekt módon,
népszellemeken át nyilvánul meg. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne hozzá
közvetlen út. Az út a lényeg, a TAO, amit minden léleknek be kell járni életei folyamán.
A karma a nemzetekre is érvényes, létezik a nemzeti karma fogalma. A magyarság
karmája nehéz, sok sorscsapás ért minket. De mindezekért MI vagyunk a felelősek,
nem más. Minden rossz abból adódik, hogy nem vagyunk képesek összefogni, mindig
acsarkodunk egymásra, ha valaki elért valamit, irigyek vagyunk rá. Jellemző a
magyarságra a „dögöljön meg a szomszéd tehene” mentalitás. Ezt ellenségeink jól
tudják, és ki is használják ellenünk, meg tudnak osztani minket táborok mentén, legyen
az vallás vagy politika. Mezőkovácsházán a katolikusok és a reformátusok elkülönültek, nem volt tanácsos áttévedni a másik városrészbe, mert az ember könnyen
kaphatott egyet a fejére bunkós bottal, vagy bicskát a hátába. Mindezt ostoba vallási
szembenállás miatt. Mindig voltak kurucok és labancok, sikerült a megosztás magyar
harcolt magyar ellen, az egyik a Habsburgokért, a másik a török porta támogatásával.
Ezek alapján el lehet gondolkodni, meddig folytatjuk még az árnyékbokszolást,
meddig küzdünk egymás ellen, akár szájkaratéval, akár valódival. Intő példa Ady
Endre Négy-öt magyar összehajol c. verse, ahol szintén a széthúzás jelenik meg. A
sokat emlegetett turáni átok is ez lehet, de erről majd máskor. Most már az kellene,
hogy végre minden magyar közös platformra helyezkedjen, mert csak így lehet tovább
lépni, hogy a levente-köszöntésben szereplő „szebb jövőt” ne csak egy üres lózung
legyen, hanem tény. Az a jövő változzon jelenné, mert ha mindig csak a jövőt kergetjük,
sosem érünk oda! A jelent kell szebbé tenni, ehhez az kell, hogy minden magyar a
másikban a MAGYART lássa, ne a baloldalit, vagy a jobboldalit, a katolikust, vagy a
reformátust. Divida et impera! Ez volt Caesar híres mondása, tudta hogyan kell győzni
fegyver nélkül is. Csak el kell vetni a széthúzás magját, az majd kikel, és akkor az adott
társadalom széthullik, atomizálódik, ekkor már könnyű a hódító dolga. Ezeket a
dolgokat kell átlátni, felfogni, mert aki a történelemből nem tanul, az elbukik. Itt most a
lét a tét, de menni csak együtt lehet! Minden magyar felelős minden magyarért. Ezeket
kell szem előtt tartani, mert úgy járhatunk, mint azok a népek, melyek eltűntek a
történelem süllyesztőjében. A magyarságnak feladatai vannak, küldetése van, ezt csak
mi vihetjük végbe, senki más. Ez lebegjen minden gondolkodó és felelős magyar
szeme előtt!

6. Ecce homo!
Íme, az ember – mondta Pilátus, mikor Jézust elé vezették a feldühödött zsidók,
hogy a halálos ítéletet kimondja rá. De, valóban, milyen is volt az „ember fia”? Sokan
tették már fel ezt a kérdést. Sok írás született a názáreti származásáról, családfájáról,
hovatartozásáról, de az biztos, hogy van itt még valami plusz, ami túlmutat minden
emberi vonatkozáson, ami maga a transzcendens, az örökérvényű szellem.
A jézusi családfa
A legelső irodalmi forrás, ami ezzel foglalkozik, az a könyvek könyve, a Biblia.
Nagyon vegyes képet kapunk, a sok toldozgatás, csúsztatás, hamisítás teljesen
elmismásolja a Mester valódi gyökereit. Egymásnak ellentmondó adatok, apró
ferdítések teszik kiismerhetetlenné az életrajzot. Máté evangelista így vezeti le:
„Saláthiel nemzé Zorobábelt, Zorobábel nemzé Abiudot, Abiud nemzé Eliákimot,
Eliákim nenzé Azort, Azor nemzé Sádokot, Sádok nemzé Akimot, Akim nenzé Eliudot,
Eliud nemzé Eleázárt, Eleázár nemzé Matthánt, Matthán nemzé Jákóbot, Jákób
nemzé Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik.”
(Máté 1, 14-16). De itt egy másik lista, szintén az Újszövetségből. Na, nézzük! „Maga
Jézus pedig mintegy harminc esztendős volt, amikor tanítani kezdett, ki, amint állítják
vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié, ez Mattiáé, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé,
ez Józsefé, ez Matthatiásé, ez Ámosé, ez Naumé, ez Eslié, ez Naggaié.” (Lukács 3,
23-25) Írja ezt a Biblia. De a két listán szereplő nevek között alig van átfedés, leginkább
a Matthán és a Matthatiás hasonlít egymásra, ez lehet a Mátyás ősi alakja. Az biztos,
hogy Jézus Galileában, az északi részen született, távol Júdától, a két tartomány
között volt Szamária, ez és Galilea volt a 12 elveszett törzs lakóhelye, a zsidók
Szíriából vándoroltak be Júda területére, harccal elfoglalták Jeruzsálemet (HieroSolymát, a Sólyom várost), mint 13. törzs jelentek meg Izrael történelmében. A 12
törzs, az eredeti izraeliták szétszóródtak, ők lettek a kelták, gallok, avarok, vikingek,
hunok, etruszkok elődei.
Galilea neve a galil-hag-gojjim kifejezésből származik, ami a hitetlenek földjét
jelenti. Tehát nem a zsidók területe, ez a pártus birodalom külső része, itt Rómának
sem volt befolyása. A farizeusok sosem ismerték el Jézust maguk közül valónak, már
csak azért sem, mert a Talmud is utal rá, hogy „az istentelen Nimród unokája”. Hát, ha
nem zsidó, akkor mi? Hát, kérem, szittya. Méghozzá Badiny professzor szerint szabir,
azaz a sumer utódnépe, a fehér hun egy fajtája. Azt is tudjuk, hogy Jézus nyelve az
arámi volt, ami a mai örmény őse. Azt is tudjuk, hogy Jézus és a tanítványok adót
fizettek, 2 drachmát a farizeus és szadduceus papi tanácsnak, minden gójnak kellett
csengetni a kasszába. Így nem kellett áttérniük, de fizetni igen. Jó üzlet az egyház,
van bevétel rendesen. Ez volt az a terület, ahol meglátta a napvilágot az Isten fia, az
ember szellemét tekintve valahol mind azok vagyunk, de van, akinek több adatik meg.
Nem véletlenül. Dr. Badiny sokat kutatta a pártus királyok származását, vissza tudta
vezetni egészen a legendás babiloni ősökig, a sumerokig, Nimród ősapánkig, az
egyiptomi fáraókig, Gilgamesig, Góg és Magóg törzséig. Ebbéli kutatásait a sokat
vitatott Jézus király, a pártus herceg című művében összegezte. Jézus édesanyja,
Mária Adiabene-házi hercegnő volt, aki hozzáment Józsefhez, a gyároshoz. József

főnök volt egy üzemben, volt ereiben némi nemesi vér, de nem volt királyi, így a frigy
rangon alulinak számított. Ezért Máriának el kellett hagynia Edesszát, a birodalom
fővárosát, ekkor telepedett le Galileában, ahol rokonainak már volt palotája. Jézus
életében Abgar volt a király, akit a Nagy néven is említettek. Abgar levelezett is
Jézussal, látva csodáit rendelte el tiszteletét. Ezen királyok uralkodtak ekkor:
Kr. u. 13-50: V. Abgar
Kr. u. 50-57: V. Marina
Kr. u. 57-71: VI. Marina
Kr. u. 71-91: VI. Abgar
Kr. u. 91-109: Sanaturk
Kr. u. 109-116: VII. Abgar.
Badiny professzor értelmezésében a sumer MA-RI-NA kifejezés az Istenanya embere
értelemmel bír. Ez volt több pártus uralkodó címe is. „Tehát Mária és Jézus
születésének idején már a pártusok azonosak azokkal a népekkel, akiket a történelem
Daha, Szaka, Massagéta, Sarmata, Szkíta és Hun néven ismer. Vallásuk pedig
egyöntetűen az ún. „mágushit”, vagy sokak által Zoroaszter „fénytisztelő” szertartása,
magaslatokra épített templomokkal, ahol a „Fény Szüze” (Innana, Istár, Astarte,
Astoret, Anahita) és a „Fény Fia” (Bál, Mitra) felé irányultak az emberi könyörgések. –
Tehát a Galileának nevezett Adiabene tartomány őslakói, és a keletről jövő pártusmágusok vallási felfogása és hiedelme azonos, és messzire kirekeszt magából minden
judaizmust.”
Huber Lipót pedig ezt mondja, hogy élt „Adiabene Helena királynő, akinek
palotája volt Jeruzsálemben”. 1755-ben Svájcban adták ki a Zwingli Bibliát, benne ez
áll, hogy a „Grapte-Kharax pártus hercegi család (Mária édesanyjának) palotája”
Jeruzsálemben volt. A svájci hittudós, Zwingli Ulrik nem ismerte el Jézus zsidó
származását, ki is tért a római egyházból, a reformáció egyik nagy alakja lett. A
farizeusok megrendelésére írt Toledot Jesu c. gúnyiratban ezt olvashatjuk: „Adiabene
Helena királynőnek volt egy Mirjam nevű, szűzhajadon rokona, akinek igen nagy
vagyona és földbirtokai voltak. Mellette állt az Adiabene családhoz tartozó Yusef
Pandar nevű fiatalember rokona, aki szintén nagyon gazdag volt, de anyja nem
származott királyi vérből.” Ebből is látszik, hogy József és Mária házassága rangon
aluli volt, ezért nem élhettek az edesszai udvarban. József neve mellett a pandar talán
a latin procurator, aki a rendre ügyel, adó- és pénzügyekben, iparengedélyek
kiadásában és a műhelyek felügyeletében volt jeles előjáró. Máriáról is kapunk adatot,
méghozzá az Evangelio del Pseudo Mateo (Máté nem hivatalos evangéliuma) c.
apokrif iratból. „Mikor Mária 3 éves lett, szülei elválasztották maguktól. Azután a
templomba vitték, és a templomnak – leányuk nevében – nagy adományt adtak, hogy
azokkal a szüzekkel élhessen együtt a templomban, akik ott lakoztak, az éjjelt és
nappal Isten dicséretére fordította. Ahogy a templomhoz érkeztek, Mária olyan gyorsan
ment fel a templomkapuhoz vezető >tizenöt< lépcsőn, hogy nem is nézett vissza, és
semmi búsulást nem mutatott szülei iránt.”

A Torinói-lepel alapján készített hiteles Jézus-portré.
Szűz papnők Vesta templomában éltek, aki szűz istennő volt. A másik, pedig a lépcső,
a zsinagógáknak ilyenje nincsen, asszony be sem teheti oda a lábát.

A Mester élete
Már ez a családfa és a pártus királylista is tabudöntő, nem is csoda, hogy az
egyházak prüszkölnek is olvasván azt, pedig aki írta, kutatta, az is papi személy volt,
hiszen Badiny Jós Ferenc prof. sumerológus maga is katolikus, ráadásul jezsuita volt.
Na ezeknél nagyobb svindler nincs is az egyházban, talán csak a domonkosok, akik
élen jártak a az inkvizíció rémtetteinek elkövetésében, sok táltost, gyógyítót, szabadgondolkodót és igazságkeresőt küldtek máglyára, vagy a hóhér bárdja alá. Még egy
gondolat Jézus nagyanyjáról, Anna Helénáról, Kovács-Magyar András által. Neki
szellemi lények sugallták a következő adatokat. „Szent Anna a kor híres és nagy
gyógyítójaként ismerte a járványok megfékezésének módszereit. Édesanyját szintén
Annának hívták, aki a férje halálát követően a Hun Birodalom területén élt. A férjét
rokona, az erdélyi Menyhért király követte a trónon. (Menyhértnek Hunnia területén
királlyá való kinevezését erre a korra teszik a római helytartók.) Szűz Mária rokona
Gáspár, Menyhért és Boldizsár királyoknak, akik az idős Menyhért, a hun király fiai
voltak. Gappar – akit Gáspárként említenek -, Dél-Egyiptom, Menyhért Erdély,
Boldizsár pedig Észak-Egyiptom királya volt. A kisherceg Jézusnak ezek a királyok a
keresztszülei (s nem „keleti” bölcsek).” Heléna Anna másik neve volt, a királyok pedig
nyugatiak, ezt nem is látja az, aki csak felületesen olvassa a Bibliát, és beveszi a papi
rizsát. Itt a döntő érv: „Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy
tisztességet tegyünk néki.” (Máté 2, 2) Ha keleten látszott az a csillag, akkor hol is állt
a megfigyelő? Csak nem nyugaton? Korábban utaltam rá, hogy a csillag lehetett egy
alacsonyan haladó kozmikus űrjármű is. Csatornázott információk alapján Mária előző
inkarnációjában a Lant csillagkép egy lakott világában élt, Jézus lelke pedig a Fiastyúk
népében öltött testet megelőzőleg. Ez még nem bizonyított.

Jézus hitvesével, Mária Magdolnával.

A Biblia semmit sem árul el Jézus 12 és 30 éves kora közötti időszakról, ez a
Zóna ködébe vész. Viszont Kovács-Magyar András erről szolgáltat adatokat
könyvében (A legnagyobb titok: az igazság), ő maga médium és gyógyító, villamosmérnök. „Jézus gyönyörű palotában született Betlehemben, udvarhölgyek segítették a
világra.” Na, ennyit az istállóról! Badiny prof. viszont Názáretet jelöli meg a születése
helyeként. A születése ideje Kr. e. 6 december 21., a téli napforduló ünnepe. A hunok
ezen a napon röptették a kerecsen (karácsony) sólymokat, a turulmadarat. Jézus 4
éves koráig Betlehemben élt, ezután Boldizsárnál Egyiptomban, majd a Kárpátmedencét járta be, Pannóniában, Hunniában lakott, Remeteszőlősön, a mai Budapest
mellett 8 évet töltött. Nagyvárad területén is megfordult, Erdélyben 1 évig volt. Amúgy
egész Japánig elment, hindu bölcsektől, nagy szamurájoktól, reiki-mesterktől, jógiktól
tanult. És persze, amerre járt, tanított, gyógyított, csodákat művelt. Visszatérve
Galileába szerelembe esett Mária Magdolnával, a kánai menyegzőn ő volt a vőlegény,
kinek személyét a Biblia úgy mellesleg elhallgatja. A házasságból születik egy lányka
is, akit általában Mártának neveznek az apokrif források, de Jézus az Inana nevet adta
neki. Inana a sumer mitológia egyik Istennője volt, talán valódi istenség, de lehet, hogy
a sokat emlegetett anunnakik egyike. Egy fogadott fia is volt, Nándor.
Jézus maga is táltos volt, Zarathusztra fényvallásának hirdetője, az, aki tűzzel
keresztel. A keresztelendő gyermeket régen a tűz közelébe tartották, mert a tűz szent,
éteri elem. A szellem szimbóluma. Bíró Lajos (A magyar Jézus és eltitkolt tanításai)
egynek mondja Jézus szellemét az Istenével. „Jézus egynek mondta magát az
Atyával, akit Élinek, Élőnek neveztek, mert ő az örökké élő életet adó szárnyas
Napisten.” Lásd a görög Héliosz szekerét. Majd így folytatja: „Mindezek ismeretében
nem meglepő, hogy Osho azt állította Jézusról, hogy: „amit mond, teljesen egybecseng
az Upanishadok vagy akár Buddha tanaival.” Ugyanakkor a hippik őstípusa is volt,
mert a szabad szerelmet vallotta, nem volt ellensége egy jó borozásnak/sörözésnek,
nem tiltott semmit, ami az embert boldoggá teheti. Nem így az egyház! Az apostolok
agapékat, szeretet-ünnepeket ültek, ahol lakomáztak, majd mindenki félrevonult az
asszonyával, és hódolt a Káma Szutra tanainak. Evés, ivás, szex. A gnosztikusok
hasonló módon éltek. „Sejthető, hogy a gnosztikusok legnagyobb szentsége a szent
nász lehetett, ennek helyszínéül a nászkamra szolgált, ami a mennyei nászszoba földi
mása lehetett.”

Sanaturk pártus király koronáján jól látszik a sólyom, később minden szakrális király
és fáraó hasonló koronát viselt.

Adiabene Heléna, azaz Szent Anna szobra, unokájával, a kis Jézussal.

Jézus néhány mondata a ma emberéhez
Glenda Green irónő munkájában (Jézus szól) van néhány gondolat, ami a
modern embernek van címezve, ezek Jézus szavai, melyek az újabb kinyilatkoztatásai médiumok által. „Az igazság nem őstípus. Az Isten az őstípus! A realitás
alapvető! Az igazság a megtapasztalás állandóságával bizonyított megértés
beteljesülése, amely az egyensúly hatalmát hozza életünkbe. … A valóság Isten
demokratikus ajándéka az egész élet és az emberiség számára. Ha egy ember meg
tudná változtatni a realitást, hogy saját nézőpontja érvényesüljön, akkor az ajándékot
visszavennék.” „Isten egy a valósággal. Az igazság az állandóság hatalma.” És itt jön
egy fontos mondat: „A szeretet egyenlő Istennel, aki te magad is vagy.” Tehát Isten
maga a valóság, minden része Ő maga, látható, mérhető, érzékelhető, és az
érzékfeletti is. Isten kettős természetű, mert Atya és Anya is egyben. Ez a kettős
szellem már tud teremteni. A Jóisten ellenpólusa a Sátán, szintén tud teremteni, de
csak anyagot. A szellem nem az ő oldala, nem is tud magas dimenziókban járni, csak
az asztrál térben garázdálkodik. Isten tud női szellemet is alkotni, a Sátán csak
hímneműt, mert hiányzik belőle a gyengédség, a női princípium. Ezen áll vagy bukik
minden. Jaj annak, akitől az Isten asszonyi fele elfordul – mondták régen a táltosok.
A világegyetemre vonatkozó dolgokat is közöl Jézus, méghozzá annak is a
szellemi hátteréről. „Az univerzum belülről és kívülről nézve is egy darabból áll. Az
inplicit és explicit közötti tökéletes állapot stádiuma az ún. hiperszinkron állapot, ahol
az anyag, az energia, a tér és az idő a végtelen potenciál rezisztencia nélküli
állapotába kerül.” Egy nagy szellem hatja át az egész Omniverzumot, ami több szintű.
Kisfaludy György szerint van 16 párhuzamos dimenzió, de ezek nem egymáson
vannak, nem a rezgésszintek szerint különülnek el, hanem időben eltolva „villannak”
fel egy adott pillanatra az időtérben. 16 anyagi világ, de mivel szimmetriára épül
minden, ezért van 16 antianyag világ is. De még ez sem elég, mert van ezeknek is
ellenpárja a szellemi oldalon, így lesz 63+1, a plusz egy maga az Isten. Ezt régen már
az egyiptomiak, a maják és a hunok is tudták, lásd 64 vármegye. A plusz egy a főváros.
A szellem a hierarchián keresztül nyilvánul meg, ezek a teremtett lények szintjei, a
legöregebb lelkek és szellemek vannak a vezető pozíciókban. Isten nem bízza
hülyékre a világegyetemet, ezért szelektál folyton. Erről szólnak a reinkarnációs
ciklusok, aki nem tanul eleget, az megbukik, nem lehet vezér, mert abból csak bajok
támadnak.

7. Intergalaktikus magyar
A gengszterváltás után nagyon meglódult a nemzeti romantika szekere, se
szeri, se száma a különböző nemzeti, őstörténeti, politikai kiadványoknak. Mindenki
lelkesen kutatja a múltat, és ír róla mindenfélét. Az őstörténetben az egyik jellemző
irány a sumer vonal, és ehhez kapcsolódik a Jézussal foglalkozó kutatás. Előásnak
ma már egy csomó magyar őst, sőt, sok weboldalon taglalják Jézus magyarságát. De
a sok kockafejű ezt vérségi alapon képzeli el. Félmegoldás. Nincsenek tisztában a
dolgok igazi jelentésével.
Mi a magyar?
Sokan azt gondolják, hogy a magyar csak egy nép, egy nyelv, egy kultúra, egy
hagyománykör. De kevesen gondolkodnak el a „magyar” szó jelentésén. A szótő a
mag, belsőt, életforrást jelent, pl. a növény magja. A mag van belül. Ebből a szótőből
ered Magóg és Magor neve, ebből indul a mágus és a mágia szó is. Badiny a MAHGAR kifejezést a „tudás népe”-ként fordítja. Tehát a magyar egyfajta tudós népet jelöl,
aki mágusoktól kapja ezt a tudást. A szanszkrit maha szó nagyot jelent, tehát a magyar
az nagy és mágus is egyben. Jézus maga is mágus, táltos volt, nagyság volt, királyi
vérből való. Tehát illik rá a magyar jelző. A félmegoldásos vérségi vonal csak az emberi
oldalára adhat választ a pártus szálon keresztül, de az égi és kozmikus összefüggéseket nem veszi számításba. Van tehát a mágus hagyomány, ami Zarathusztrától
indulva hagyományozódott át Jézusra, aki a fényvallást, az ősi kereszténységet vitte
tovább. Központi volt a tűz szerepe, hiszen már Babilonban is tűzoltárok álltak a
templomokban, a zikkuratokban. Jézus is tűzzel keresztelt, ahogyan a ma pogányoknak tartott táltosok. A gyereket a tűz közelébe tartották. Sok mágus tud a tüzes
parázson járni.
Egy régi mondás szerint vannak az emberek, és vannak a magyarok. Ez nem
jelenti azt, hogy a magyar nép felsőbbrendű lenne bármely más nemzetnél, hanem
azt, hogy bizonyos extra képességekkel rendelkeznek azok, akik igazán magyarok.
Na, de ki a magyar? Magyarnak lenni nem elegendő, úgy is kell viselkedni, hogy az
ember méltó legyen a titulusra. A sumer kifejezésből levezetve a magyar a tudás népe
kellene, hogy legyen, de ez már egy ideje nem igaz. Állítsunk meg az utcán egy embert
és kérdezzük meg a kénsav vegyjelét, vagy, hogy mondja el a Walesi bárdok első
versszakát. Nagyon kevesen tudnának jó válaszokat adni. A magyar voltaképpen egy
lelkiség, szellemiség, vagy tudatminőség, erre a megállapításra jutottam. Balogh Anita
kutatásai is megerősítik ezt. Kisfaludy György szerint vannak magyarok a kozmoszban
mindenütt, de nem feltétlenül emberi formában. Lehet, hogy zöld és nagy feje van, sok
szemmel, de attól még lehet magyar. Mert benne van az a minőség, ami által felismeri
a dolgok helyes menetét, ismeri az Omniverzum törvényeit, ezáltal magát Istent.
Akiben ez a szellemiség dolgozik, az tisztában van a duális világképpel, a szellemvilággal, és azzal a jézusi tanítással, hogy két Teremtő van, a Jóisten mellett ott van a
rossz duálpárja is, a Sátán, az anyagi világok felügyelője, a Nagy Manipulátor. Aki ezt
tudja, az már át lát a szitán, nem a falvédőről jött a 6:20-assal.

Aki legyőzte a halált.

Szellem vagy földönkívüli?
Már korábban is felvetettem Jézus esetleges földönkívüli származásának
lehetőségét, alapozva Seres Gábor és Arany László kutatásaira, miszerint Jézus egy
plejádi humanoid civilizációból született a földre, meghatározott céllal. Mások szerint a
dór civilizáció tagja, de szerintem akármelyik fajhoz is tartozik, a benne lakó szellem a
meghatározó. Egy biztos, Jézus egy nagyon régi szellem földi inkarnációja volt, aki
igen magas szinten áll a kozmikus hierarchiában. A Teremtő Atya és Anya gyermeke,
a Világfelügyelő Aranyfejedelem, az Istenfiú, a Mester, a Királyok Királya, és még
számtalan más neve is van. A New Age hívei Sanandát tartják Jézus mostani
inkarnációjának, ő egy humanoid típusú idegen lény, magas, szőke férfi, állítólag a
Galaktikus Föderáció egyik parancsnoka. Ezt az állítást nem lehet ellenőrizni, sokan
állítják magukról, hogy kapcsolatban állnak Sanandával, több weboldalon közölnek
tőle üzeneteket. Attól még lehet.

Héliosz napisten az élő Isten megtestesítője.
Volt a Krisztus szellemnek már több testet öltése is, de ezeket nem ismerjük,
nyilván más világokban is megmutatkozott, más néven, de hasonló feladattal. Isten
üzenetét hordozza, a teremtés elsődleges közvetítője, aki maga is egylényegű a
Forrással. Jézus glóriájában ott látható az egyenlő szárú kereszt, ami a logosz, az Ige
jele. Ezt a szellemiséget őrizték a Bogumilok, a Katharok, a templomos lovagok. De a
hatalom, a császár és pápa ezt nem tűrhette, ezért az inkvizíció által, vagy háborúval
pusztította valamennyit, hogy ne legyen senki, aki emlékszik még az eredeti jézusi

tanításra. Kovács-Magyar András szerint is Jézus és Mária Magdolna között szerelmi
házasság köttetett (lásd kánai menyegző), a nászukból egy lány született, akit hol
Márta, hol Innana néven emlegetnek. A misztikus szent Grál nem egy kehely, amiből
Jézus ivott az utolsó vacsorán, hanem sang real, azaz királyi vér. Tehát, Jézus vérvonala, amiből több királyi ház is származtatja magát, például a Merovingok, vagy az
Árpádok.

Sokan keresték a leszármazottakat, de nehéz nyomukra bukkanni. Innana
Franciaország területén keresett menedéket az őt üldöző farizeus és római
hatalmasok elől, a Pireneusokban, Rennes-Le-Chateau-ban élt. Dan Brown népszerű
regénye, a Da Vinci-kód is ezt a témát boncolgatja a krimi eszközeivel. Később a
titokzatos leszármazottak a kelta és hun területek felé haladtak, ahol befogadták őket.
Jézus Urunk Evangéliuma
Végül pedig egy részlet Badiny Jós Ferenc művéből, a Jézus király a pártus herceg c.
munkából:
„1. Messzi idők ígéretét teszem valóvá most, hogy emberként jöttem ide közétek.
2. Nem volt ez szükséges addig, amíg atyáitok lelkéből a szeretet imádsága töretlen
hittel érkezett az örökké lett Mindenhatóság fényvilágába.
3. Amíg a földi ügyeket az Égi Törvény örök rendje irányította.
4. Amíg az emberi gonoszság nem rontotta bennetek az istenfiúság méltóságát.
5. amíg az örök Szeretet Teremtőjét – akit Istennek neveztek – meg nem gyalázták e
gonoszok azzal, hogy más népek legyilkolását ez örökkévaló rendelésének és
akaratának hirdetik.
6. Amíg a mindent előre elrendező, és a földi ügyeket is irányító Fényvilág Igazsága
helyett – az ember – és állatáldozatokat követelő, gonosz akaratát, hogy az istenfiakat
emberi szolgákká tehesse – „Törvénynek” nem nevezte e parázna nemzetség.
7. Meglátjátok és halljátok is, hogyan ostorozom majd őket, mint mérges kígyók
fajzatait, kiknek szája gonoszul és hamisan szól, mert csak önszeretet és önérdek
lakozik bennük.
8. Akik nem akarják észrevenni az Idők jeleit, és azokban az Igazságra intés ujját.
9. Akik Istennek tisztelik a maguk csinálta írást, azt „Törvénynek” nevezik, hogy
sötétségben járók útját irányítsa.
10. Engem meg akarnak ölni, mert tudják, én vagyok a Világ Világossága, de az én
beszédemet nem értik, mert nincsen bennük Igazság.
11. Ha majd legyőztem a halált, és visszatérek a Fényvilágba, titeket is üldözni fognak
az én nevemért.
12. De érettetek, és mindazokért, akik majd nektek hisznek, járom végig emberi
utamat, hogy Atyánk Igazsága megszentelődjék, és mindnyájan egyek legyetek az Ő
Igazságában.
13. Így teszek bizonyságot arról, hogy Ő küldött engem e világra, hogy az igazak és
hívek megőriztessenek minden gonosztól.
14. Mert a gonoszok a hazugságot és a bosszút vallják istenüknek. Majd eltitkolják és
meghamisítják az én beszédemet is, amit az Igazságról hirdetek, hogy titeket a
Fényvilágból a sötétség útvesztőjébe tereljenek.
15. Azt fogják nektek mondani minden nap, hogy bűnösök vagytok, és bűneitek
terhétől csak az Ő feloldozásuk szabadíthat meg titeket.
16. De ne higgyetek nekik, mert nem születtetek bűnösöknek, hanem sokan
meggyengültetek a Lélekben.
17. Tartsátok meg azért és kövessétek az én tanításomat, hogy a Lélek által mindig
elérjetek engem, és megmaradjatok az én Igazságomban.
18. Meg kell hát tisztulnod az önmagadba való nézéssel.

19. Ha saját lelkedbe nézel, már ketten vagytok a megújulásra: jószándékod és az
elhatározás, hogy jóváteszed azt, mit gyengeségedben rosszul végeztél. Jóvátevésed,
lelked megtisztulása örömet ad.
20. Ilyenkor nézz a fénybe. Én vagyok ott is Veled, és új erőt kapsz.
21. A Lélek Világosságára gyújtott tűz is szent. Általa is tisztulhat a Lelked, hiszen
láthatod a hatalmát a gonoszság elégetésére. Ne nézzed hát csak tűznek, mert bizony
égi Fény az is. Jóra való elhatározásodat örökíti, jóvá tett vétkeidet elégeti. Szent
fogadalmak születnek a Tűzbe, Fénybe vetett tekintetekkel.
22. A Fény-tüze és a Tűz-fénye adja lelkednek sugarát, mely segít is, gyógyít is- ha
úgy akarod, és kéred a Kegyelem erejét hozzá.
23. Maradj hűséges, és fordulj hozzám, hiszen emberi, apró, igaz dolgaidban is
megsegítelek. – De igaz légy útjaidon akkor is, ha gonoszok közelítenek hozzád.
24. Nehéz az Igazság útja – de ha a Fényt követed, szembe állsz vele, akkor a sötét
árnyék mögötted van. – De bizony, ha hátadat fordítod a fénynek, csak a sötétség vesz
körül, melyben legnagyobb teher a saját árnyékod.
25. Én úgy parancsoltam: „Szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket!” – Ez
legyen életvizeteknek a forrása: a SZERETET.
26. Szeresd nagyon atyádfiát, családodat, nemzet-testvéreidet, hiszen közéjük
születtél. Sorsotok is egy – közös.
27. A nemzetség, melybe Isten rendelt, földi életed vára, otthona. Hozzá láncol az
Igazság. Ha eltéped e láncot, olybá leszel, mint a hullott falevél, melyet a szelek
visznek magukkal, s egyszer elvész valahol a feledés sarában.
28. Maradjatok meg nemzetségetek erős hajtásának, mert kötelességetek az Igazság
tanítása – az én földi munkám folytatása.
29. Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek! Én veletek vagyok, de összefogott
erőtök, közös akarattal és töretlen hittel végzett munkátok szükséges ahhoz, hogy
veletek maradjak.
30. Kaptok majd jeleket tőlem, amikor az Idők megkövetelik. – Küldök majd vigasztalókat is. Egyszerű Fénylátókat. Nem hatalmasokat.
31.De maradjatok meg mindig a FÉNYBEN, mert amint majd erősödik a gonoszság
hatalma a Földön, úgy majd épített, gazdagsággal és pompával berendezett
templomok is a sötétség házai lesznek.
32. De én veletek maradok a világ végezetéig!”
Legyen ez a záró gondolat, úgy látom, a lényeg benne van, akinek vaj van a fején az
úgy is tudja, kinek is szól az eleje, akinek nem inge, az ne vegye magára. Az Idők itt
vannak, benne járunk a Vízöntő korában, most már másképp kell élni, nyitottan,
dogmák nélkül, szabadon.

8. Soli Deo Gloria!
Egyedül Istené a dicsőség, egyedül csak is Őt illeti meg a maximális tisztelet
mindenek iránt. Ettől persze fontos szeretnünk embertársainkat, a világot, az állatokat,
a teremtett lényeket, és az előttünk még rejtve lévő kozmikus testvéreinket. De azt
szem előtt kell tartanunk, hogy van egy erő, egy kozmikus intelligencia, aki megbújik a
dolgok mélyén, akitől minden ered, aki mindent mozgat.
De kérdezhetjük joggal, kicsoda, micsoda Isten? Ez egy fogas kérdés, de nem
harap. A dogmatikus gondolkodásúak számára egy szakálas bácsi, aki egy felhő
szélén ücsörög, és néha villámokat dobál engedetlen híveire. Az ezoterikusok
számára egy megfoghatatlan erő, ami áthat mindent, aki van, de nincs. A zsidónak
Jehova (nem az), az arabnak az egyetlen Allah (ez sem nyert hangszórót!), az igazság
ennél viszont több. Helena Blavatsky ezt így fejti ki a Titkos tanítás II. kötetében: „Mert
nem Izrael istene, hanem a régi és modern panteisták Ismeretlene, aki nem lakik
kézzel csinált templomokban.” A régi buddhisták, hinduk tudtak ennek lényegéről
valamit, és le is jegyezték szent könyveikbe, a Védákba, a Puránákba. A teozófia
nagyasszonya így folytatja eszmefuttatásait: „Ez a teremtő Brahma, aki a Világ- vagy
Aranytojásból keletkezik, egyesíti magában mind a férfi, mind a női princípiumokat.
Röviden, ő ugyanaz, mint a többi teremtő Protologosz.”

A kozmikus piramis.
Tehát Isten nem az, akinek a vallások mutatják, hanem maga a világmindenség. Isten
nem Valami, nem Valaki, hanem Minden! Te, én, a szomszéd Mari néni, egy jamaicai
reggae zenész, egy francia modern festő, egy kínai bányász, egy szőke plejádi lény,
egy sárkány. Egy elgurult hatos csavar, vagy a legnagyobb galaxis. Ez mind, se több,
se kevesebb!

Isten egy hármas egység, erő, intelligencia és szeretet. Isten az Egység. Vagy más
néven Atya/Anya, mert nincs neme, de mind a kétféle nem lényegét tartalmazza. Lásd,
amit korábban írtam az Ősi Istennő című írásomban, az éremnek két oldala van, és
komplementer, azaz kiegészítő a viszonyuk. Isten az az origó, amiből minden vektor
kiindul, és minden Hozzá tér vissza. Úgy is nevezzük, hogy Forrás. Isten kollektív, mert
megnyilvánulni a teremtett lelkek és dolgok összessége által tud. A Bibliában is az
Elohim teremt, de az meg többes számban van: jelentése istenek. Szent Mihály angyali
fejedelem erről így nyilatkozik Virginia Essene könyvében (Mihály arkangyal
útmutatásai az új évezredre): „Én, Mihály, a legfőbb fejedelem, Melkisedek és a
Názáreti Jézus eggyé olvadunk az Isteni lényegben.” Minden lélek az Omniverzumban
az Isteni Szent Szellem kiáradása által jön létre, a Szent Lélek, amit a 13. csillagnemzetségnek is neveznek, és mindenütt ott van, a metafizikában az Atya és az Anya
hullámteréből fejlődik ki. Az Atya a tűz-elem analógiája, az Anya víz-típusú elem.
Forogva időhurkokat írnak le, megteremtve saját múltjukat, majd meglátva azt ugranak
egyet a szinusz függvény szerint hullámozva. A találkozások során új másolatok
születnek, tachionok, szerínók, neutrínók áramlanak, más és más frekvencián
rezegve, ezzel megszólaltatva a szférák zenéjét.
Még egyszer a géniuszokról
Már korábban említettem az angyali hierarchiát, de most megismétlem, mert így
pontosabb képet adok a metafizikai és szellemtani minőségről, melyek benne
megnyilvánulnak. Ehhez kellett némi internetes kutakodás, a legpontosabb ismertetés
érdekes módon egy fantasy világgal foglalkozó oldalon találtam meg.
www.afantasyfoldje.qwqw.hu Aszongya’:
„1. Szeráfok: A szeretet szellemei, az isteni szeretet hírnökei. A szeretet által teljes
egységet alkotnak, vagyis nem különülnek el egymástól. Krisztus sok szentnek
szeráfként jelent meg. Ők a térszeránok, lokális megtartók, az Isten nullás másolatai.
A szeretet szavunk az ezoterikus jelentése szerint nem egy szentimentális érzés,
hanem a szerinó időhurkában körbe keringő tachionok önfenntartó tulajdonsága.
Ennek lényege, hogy minden tachion a saját hullámterében (a szerben, azaz helyben)
halad, amelyben önmagát látva, az első időellentmondás segítségével tartja fent
(életben) magát. Innen ered az ér-zés szavunk, mert körbe ér a tachion. Ráadásul az
időhurok belsejében a hullámtér szerkezete létrehoz egy szív alakú zónát (ez az Isten
szíve), így valójában innen ered az a gondolat, hogy az érzések helye a szív. Ami igaz,
csak nem biológiai értelemben.
2. Kerubok: Az összhang és harmónia szellemei. Az ő tevékenységük által lett a
Káoszból a Kozmosz (rend, rendezettség). A kerubok segítségével hatja át az isteni
rendező elv a létezést. Az égi világ rendjében, törvényszerűségeiben az ő tetteik
nyilvánulnak meg. Ők is megtartók és nullás másolatok, egyben végrehajtók is, akik
szükség esetén „rendet raknak” a teremtésben. De nem a káoszból, hanem az
őskáoszban lett a téridő, mint rendező erő, aminek forrásai a szerinók. Az isteni
rendező elv ezek szerint a téridő spirálgömbi hullámterét jelenti, ami mindenhol jelen
van a világegyetemben, azaz mindent áthat, mert mindenen áthatol, és ez teszi
lehetővé a teremtmények létezését. Az Isten tettei (mozgásai) pedig a hullámterének
modulációján keresztül nyilvánulnak meg a teremtményei számára.

3. Trónok: Az akarat szellemei. Ők hatják át a létezést akarattal, mint az isteni akarat
hírnökei. Két trón alkot egy teljes szellemi egységet, ezért kétarcú szárnyas lényekként
ábrázolják őket. Ők is lokális megtartók (trón: a király székhelye), akik az Isten akaratát
képviselik az egyes helyeken (galaxisokban, naprendszerekben). A kétarcúságuk
egyrészt arra utal, hogy urai a jó és rossz dolgoknak (teremtés és pusztítás),
ugyanakkor fizikailag képesek diász szerinóként működni, két térhatost keltve
felváltva. Az, hogy szárnyas lények, egyrészt utalás a szárnyaskerék ősi szimbólumára
(szárnyaló, azaz repülő időhurok), másrészt jelzi, hogy hat végtagjuk van, ami a
szerinó hat forráshelyét jelenti. A hat végtagot vagy 2 láb, 2 kar, 2 szárny vagy 6 szárny
formájában szokták ábrázolni.
4. Uraságok: A bölcsesség szellemi lényei, az isteni tudás és bölcsesség hírnökei. Az
emberiség nagy tanítómesterei tőlük kapják a bölcsességet. Az isteni tudás és
bölcsesség nem más, mint az istenek által az egész univerzumban működtetett
akasha tartalma, vagyis a tapasztalat (információ). Ebben található a teremtéssel
kapcsolatban minden tudás, amit csak felhalmozott idáig a létrendszer.
5. Erősségek: A mozgás szellemei. Az ő hatásuknak köszönhető, hogy minden mozog,
rezeg, a legkisebb atomtól a legnagyobb galaxisig. A mozgás és a deformáció oka az
időhurok spirálgömbi hullámterének sodró hatása, amivel minden elért időforrást
áthelyezget, meglökdös a modulációjának megfelelő ütemben, a taszítási vektorainak
megfelelő irányokba. Ennek következménye az a komplex mozgás, amit az atomok
rezgésének tekintünk.
6. Hatalmasságok: A forma szellemei. Minden forma mögött az ő hatásuk keresendő,
beleértve az emberi formát is. A formák kialakítását hang segítségével végzik.
Mindennek, ami létezik, formája, szerkezete van. A Hang ez esetben nem levegőben
terjedő nyomáshullámot jelent, hanem a transzcendens időhullámok modulációját, ami
információt hordoz a kibocsátó forrásrendszer alakjáról (információ: alakzatban).
7. Archék: Fejedelemségek, a kor szellemei, akik egy korszakon (valószínűleg platóni
világhónapon) keresztül vezetik az emberiséget, és hatnak a Földre és az ember fizikai
testére. Az alsó csoportba tartozó három rend angyalai az alárendeltek ügyeivel
foglalkoznak, vagyis a teremtmények felügyeletét végzik. Az archék ennek
megfelelően egy bolygó egész népességét és ügyeit irányítják (emberek, állatok,
növények, élettelen anyagok).
8. Arkangyalok: A népek szellemei, akik a rájuk bízott nép királyával és szellemi
vezetőivel vannak kapcsolatban és közvetítik feléjük az isteni szándékot. A
misztikusok szerint a Földön élő népek jelenleg tizenkét csoportba vannak besorolva,
amelyek mindegyikét egy arkangyal vezeti. Az egyes csoportokba tartozó lelkeket a
látók a színük alapján tudják megkülönböztetni, ami nem optikai szín (a fény és anyag
kölcsönhatása), hanem transzcendens szín (a lélek részecske hullámterén
megfigyelhető egyedi moduláció). Ettől függetlenül azonban minden lélek
részecskének van optikai színe is, mivel a ráeső fényt visszaveri a felszíne, de ez a
megvilágítástól függ.
9. Angyalok: Őrangyalok, akik az egyes ember vezetéséért, támogatásáért felelnek a
születésétől a haláláig. Ők nem egyszerűen őrangyalok, hanem egyben szellemi

vezetők, tanítók, társalkodók, segítők is. És nem csak az egyes emberekért felelnek,
hanem szükség esetén kisebb-nagyobb csoportokért is (családok, baráti társaságok,
munkahelyi kapcsolatok, stb).”

Minden mindennel összefügg, csak a vak nem látja.
Hasonló dolgok hangzanak el Kisfaludy György, Gyuri bácsi előadásain is, a metafizika
és vallásokban lévő rejtett, ezoterikus bölcsességek átfedik egymást, nem lehet többé
a mítoszok világába utalni az ősi legendák és hitregék tanításait, olvassunk
népmeséket, és megérthetjük általuk a világot.

A görögöknél Héra az istenek királynője, Máriát a katolikusok az angyalok
királynőjének nevezik, ez is egy analógia, egy szellemiség két oldala.
De tulajdonképpen akárhonnan is figyeljük a dolgot, végül csak a kályhához kell
eljutnunk, ez pedig nem jelent mást, csak annyit, hogy mindannyian egy szellemből
vétettünk, tehát egyek vagyunk. Isten lakik bennünk, mi pedig az Őt alkotó atomok
vagyunk. Ez különösen áll azokra az ember csoportokra, népekre, nemzetekre, akik
amúgy is hajlamosak a széthúzásra, egymást ledorongolására. Minden háború,

gyűlölet, ellenségeskedés növeli a szakadékot, ami lélek és lélek között húzódik. Olyan
gátak ezek, amiket mi magunk teremtettünk magunknak. Nem léteznének, ha a
másikban nem a másik felekezetbelit, más bőrszínűt, más nemzetbélit, hanem az
embert, annak lelkét látnánk. Elfogadnánk olyannak, amilyen, nem ítélnénk előítéletek
nyomán. Ez különösen igaz a mai korban, amikor saját nemzetünk vérzik ezer sebből,
ugye, magyarkáim? Ugyan, mi a búbánatnak tusakodunk mindig egymás ellen, miért
vagyunk irigyek a másik sikerére, miért vagyunk fukarok, kisszerűek, mikor
merhetnénk nagyok is lenni? EGYÜTT! Csak úgy lehet, ha félretesszük a nézeteltéréseket, felszámoljuk a pártoskodást, a felekezeti különbségeket, egyfajta krisztusi
szocializmust építünk. Csak hallgassátok meg John Lennon Imagine c. dalát, és érteni
fogtok engem. Álljon itt egy intő példa, egy olyan médiumi úton csatornázott üzenet,
ami magától az Isteni Szellemtől közvetlenül érkezett.
Mennyei szózat a magyar néphez
Az Egy Végtelen Teremtő üzenete:
„Megszégyenültök, és térdre kényszerítelek Benneteket Drága Magyar Gyermekeim
mindaddig, amíg nem ismeritek fel, hogy MINDEN problémáitoknak EGYETLEN
gyökere van: nem álltok EGY-más mellé, és nem bíztok EGY-másban. Mindig
meggyengültök erőtökben, amíg a szívetekbe beengeditek a KÉT-ség széthúzó
mételyét. ÖN-állóságotokat felhasználom a megszégyenítésetekre, mert ha nem
tanuljátok meg végre, hogy ÖSSZE-fogjatok, halálotok csak egy újabb diadalíve lesz
a Sötétebb Oldalnak. Vegyétek észre Gyermekeim, hogy MINDEN egyéni célotok
elérése, a pénzeitek, az egészségetek, a kapcsolataitok is azért szenvednek
rendszeresen hiányt, mert nem vagytok hajlandóak EGY-más mellé odaállni és a
KÖZÖS teremtés EGYÜTT-es erejével győzni!!! Mindegyikőtök makacsul ragaszkodik
a saját kis elképzeléséhez, a saját kis EGY-ÉN-i útjához és teremtéseihez – nézzetek
magatokra! Ettől vagytok ilyen gyengék! Ettől vagytok sikertelenek. Csak nem
ismeritek fel. De én, az Atya nem engedlek most már ki Benneteket a kátyúból, amíg
meg nem tanuljátok az utolsó leckét: az Egység Útját. Járjátok csak tovább az EGYÉN-i táncotokat nyugodtan és próbálkozzatok EGY-MÁS nélkül... Látni fogjátok a gőg
és az ostoba EGY-ÉN-i elképzeléseitek bukását. A porba taszítalak Benneteket EGYÉN-ként, hogy újra keresni kezdjetek az EGYSÉG helyes válasza után. Majdnem
mindegyikőtök meg van győződve arról, hogy képes EGYEDÜL megteremteni a saját
megoldásait, a saját kis életére. De elárulom Nektek: nagyot tévedtek, mert vakok és
süketek vagytok. Pedig mindegyikőtök életébe odahelyeztem a jelzéseket, hogy fel
tudjátok ismerni: KÖZÖSEN tudtok csak boldogulni. Meg kell tanulnotok, hogy a
gőgös, makacs egótok, amely azt súgja a fületekbe, hogy Nektek a saját utatokat kell
járnotok, csak a halál egyik délibábja, mert figyelmen kívül hagyjátok a teremtés egyik
legfontosabb természettörvényét: a KÖZÖS TEREMTÉS EREJE tudja csak legyőzni
annak a Mátrixnak az elnyomó tényezőit, amelyben a túléléssel próbálkoztok. Az
egyéni elképzeléseitekkel csak szorítjátok a hurkot a nyakatok körül.
Drága Magyar Gyermekeim!
Én türelmes vagyok a végsőkig. Ha az idősebb nemzedékek nem ismerik fel az Egység
Útját és a KÖZÖSSÉGI teremtés erejét, majd felismerik azok a Fénytestvéreitek, akik
már tömegesen születnek le hozzátok. De ne mondjátok, hogy nem szóltam és nem

tanítottalak Titeket időben: az EGY-ÉN-i utak és EGY-ÉN-i teremtések már nincsenek
támogatva. Talán néhányan közületek azt hiszik, hogy ez az üzenet egy átverés, vagy
egy vicc. De nézzetek a szívetekbe és a választásaitokra! Meg fogjátok látni az
önfejűségetek és a sikertelenségetek közötti összefüggést! Mert EZ MOST az Igazság
pillanata és nagy üzenete Felétek. S az üzenet lényege az, hogy ismerjétek fel Drága
Gyermekeim: bukásra álltok.
Ez nagyon csúnyán hangzik, de IGAZ! Ennek csak az az oka, hogy egy régi korszak
lezárul és Én, az Atya egy új korszak felé emelem a Földet, illetve Vele Benneteket is.
Az Új Tudatosság legfontosabb alapeleme az ÖSSZE-FOGÁS és az EGYÜTTMŰKÖDÉS. S a jó hírem az, hogy a KÖZÖS TEREMTÉS EREJÉVEL sikerülni fog
mindaz, amiről EGY-ÉN-ileg csak álmodoztok. Mindössze csak egy tudatosságváltásra van szükségetek ehhez. EGY-MÁS felé kell fordulnotok, bíznotok kell EGYMÁS-ban, és meg kell fognotok EGY-MÁS kezét. KÖZÖSEN kell megteremtenetek az
új valóságot, mert minden szétmállik és elveszíti az erejét, ami a régi tudatossági
szinthez tartozik. Észre fogjátok venni, hogy VALAMIÉRT MÁR NEM BOLDOGULTOK
EGYEDÜL! Egyszer csak észre fogjátok venni!
Egymás felé hajtalak Benneteket ezen a módon, mert egy Új Fénycivilizációt álmodtam
meg egy Új Földre, és a régi véget ér mindazzal együtt, ami a régihez tartozik. Eddig
sokan úgy éltetek, hogy remekül boldogultatok az egyéni teremtéseitekkel,
vállalkozásaitokkal és MAGÁN-életetekkel, de mindez szétporlik a jelenben a
sikereitekkel együtt. Ez nem azért van, mert nem vagytok elég erősek, vagy nem
vagytok elég jók. Nem. Csupán arról van szó, hogy ezen a bolygón most mindent
elemeire bontok szét, ami a régi energiához tartozik, és ez a folyamat most felgyorsul.
Az Új Tudatosság csendes dübörgését már hallhatjátok lelki füleitekkel, mert valami
gigantikus átalakulás van küszöbön és ez most felforgat majd MINDENT, amire eddig
támaszkodhattatok. Egy Új Teremtés valósul meg, és miközben ez megtörténik, Ti is
itt lesztek a bolygón. Ez nem szokványos, de most így fog megtörténni. Azok járnak a
legjobban, akik idejében észre veszik, hogy KÖZÖSEN kell teremteni ebben az új
világban és a LEGTÖBB JÓ szolgálatában. Mindenetek lehet, egy jóval magasabb
minőségi szinten. EGY-MÁS kezét megfogva és körben állva, megteremthettek
KÖZÖSEN, MINDENT, amire a legtöbb jó érdekében szükségetek van. 30-50, vagy
120-1200 ember, EGY szándékkal, imaginációval, EGY-MÁS szolgálatában. Ez a
titok. Ez az én örömhírem Nektek. Amíg azt hiszitek, hogy különbek vagytok másoknál,
és nem látjátok az Én Fényemet mindnyájatokban, addig elfordultok EGY-MÁS-tól, és
nem akartok majd, „közösködni ilyen emberekkel”.
Ez az egótok gőgje, az elmétek csapdája, ami leárnyékolja a Saját Fényeteket is.
Kérlek Benneteket, hogy hallgassatok rám és ne az egótokra. Ne keressetek más
okokat és magyarázatokat a sikertelenségetekre. A valódi ok az, hogy EGYEDÜL,
vagy kis csoportokra szétaprózva, próbálkoztok! Ha EGYEDÜL járjátok az utatokat,
hagyjátok ezt abba és hozzatok létre, TEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKET! Ébredjetek fel!
Sokszorozzátok meg teremtő erőtöket, azokkal a „teremtés-erőművekkel”, amelyek
akkor jönnek létre, ha A LEGTÖBB JÓ ÉRDEKÉBEN, MEGFOGJÁTOK EGYMÁS
KEZÉT ÉS IMAGINÁCIÓVAL KÖZÖSEN TEREMTETEK! Hagyjátok abba, hogy
EGYEDÜL, vagy kicsi csoportokban próbáltok boldogulni az életben! Döntsétek el,
hogy egy Új Fénycivilizációban akartok-e élni, vagy ragaszkodtok a régi 3D-s

megoldásokhoz, amit úgy fog elmosni az Új Korszak, mint ha itt sem lett volna. A
folyamat felgyorsult! Ébresztő Drága Gyermekeim! Az Egység Útja vár rátok, ahol
minden régi álmotokat, ÚJFAJTA MÓDON tudjátok megvalósítani.
Próbáljátok ki!
Természetesen az Egység Útján járva, képesnek és hajlandónak kell lennetek arra,
hogy MÁS-OK is legyetek, ne csupán Ön-Magatok. Tágítsátok hát ki a szíveteket és
az elképzeléseteket arról, hogy kik is vagytok Ti tulajdonképpen, mert így képesek
lesztek teljes szívvel átölelni és újra befogadni egymást, mint testvéreiteket.
Mindannyian ugyan annak a fának a virágai vagytok…"
Az Üzenet Forrása: az Egy Végtelen Teremtő
Dátum: 2014.10.28.
Lejegyezte: Brahmajan földi képviselője”
Forrás: http://magegyseg1.blogspot.hu
Istenem, te aztán nem variálsz sokat, kimondod a frankót, kemény vagy, mint a Rolling
Stones! De ez igaz, mert én, mint egyszerű magyar állampolgár ezt látom mindenütt,
nagyon nehéz még egy kis közösséget is megszervezni. Mert pár emberrel még
elmegy egy kis baráti társaság, de ez ma már kevés, mint Dobos tortában a bossa
nova ritmus. Játszani nagyban jó, ezt tudja minden lottózsonglőr, és ez kell a
társadalomban is, hogy cél legyen. Minden magyar felellős minden magyarért, minden
ember minden másik emberért is. Na, jó, ezt az elvet nehéz betartani, én sem vagyok
szent, nem célom itt most vizet prédikálni, miközben meg bort vedelek két pofára.
Emberek vagyunk, még a fejlődés útján járunk, de ha már felismertük azt, ami az
embert tényleg emberré teszi, akkor nem kell majd fényes nappal lámpával járnunk az
utcán, mint egy modern Diogenész. Embert keresve. Csak ha rendet raktunk a földi
környezetünkben, csak akkor indulhatunk a csillagok felé, más világok lényeit keresni.
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Zárszó
Az ufológia és a megmagyarázatlan jelenségek világa igen széles, felölel sok
hasonló területet is. Nem véletlenül utaltam arra, hogy az exopolitikától az ezoterikáig
tart az érdeklődési köröm, és a könyv tartalma. Nagyon sok dolog van még, ami
terjedelmi okokból nem férhetett bele, de talán egy másik munka majd tartalmazni
fogja. Így is igyekeztem egy széles skálát felmutatni, amelyen nagyon sokféle elmélet
és gyakorlati eredmény kapott helyet. Mert a világ nem csak annyi, amennyit a pohárba
beletöltünk, hogy egy kicsit kicsavarjam az ismert sörreklámot.
Amikor írtam, ez 2015-től kezdődött, mikortól aktív ufós lettem. A könyv egyes
fejezetei cikkeknek íródtak, ezek már meg is jelentek az Ufómagazinban. Ezeket a
cikkeket kezdtem összeszerkeszteni egységes részekké. Volt, amit könnyű volt
megírni, mert bőven állt rendelkezésre irodalom, de volt olyan is, amihez csak egy
forrás volt elérhető, és az sem volt ellenőrizhető. Nagyon nehéz az ilyen jellegű kutató
és nyomozó munka, mert könnyű csapdákba esni. Itt vannak az ismert kontaktok
esetei, amelyek ma már lerágott csontnak számítanak. De ha az ember újra végig
veszi, akkor is talál benne valamit, amit nem vett észre – sem ő, sem más – és máris
új megvilágításban áll elő az ismert sztori. Ekkor jön az „aha-élmény”, vagy teljesen
megkérdőjeleződik az egész addigi hitelessége a dolognak.
Itt van mindjárt az ismert Billy Meier-történet, de annak az utóhatása is. Mert
ugye, egy félkarú svájci parasztgazda, aki szeret filmezni és fotózni, kiválasztottja lesz
egy idegen civilizációnak. Eljönnek hozzá, tanítják, és a derék Meier gazda lefilmezi
az űrhajót repülés közben. Aztán a filmet megvizsgálja az amerikai légierő ezredese,
(tessék, már megint az amcsik!), és hitelesnek találja. Ez nem is lenne olyan nagy
extra, mert mondhatja a közvélemény, hogy végre itt egy hiteles eset. De aztán feltűnik
pár kép a derék svájci polgár kezéből, amin három szőkeség ül egy futurisztikus pamlagon, amiről aztán meg kiderül, hogy nem egy űrhajó belsejében van, hanem egy
tévéstúdióban, itt a Földön. És a három „grácia” sem űrlény (vagy űrlány), hanem
mezei földi popsztárok. Ekkor megindul a pusmogás, majd a kórus csalót kiált. Ekkor
az ufológus is elgondolkodik, hogy akkor most mi is van? De egy kis további
kutakodással kiderül, hogy bár ezek a képek hamisak, de a többi, a korábbiak igaziak,
és az alap-sztori valódi, csak a szemtanú a nagyobb hatás érdekében kiszínezte az
amúgy is már elég érdekes történetet. De ezzel öngólt rúgott.
De van itt más is. Vannak ám ezek az ismert kiszivárogtatók, akik állításuk
szerint most szembefordultak az addig őket foglalkoztató hivatallal, és most mindent
kipakolnak. Mint önjelölt renegát asszaszinok, az őket eddig etető kézbe harapnak,
néhányuk fűbe is. Jönnek mindenféle fekete projektekkel, titkos űrprogramokkal, az
elit népelnyomó globalista terveivel, emberevő reptilián gyíkemberekkel, sátánista
okkult uralkodókkal, és még lehetne sorolni. Ha megnézzük az eddigi történelmet,
néhány felsorolt teória nagyon is valódinak látszik, de a napi politika, a mai háborús
terrorhelyzet, a túlnépesedés fenyegető réme, az összeomlás szélén álló ökoszisztéma, a kontinensnyi szeméthegyek, a növekvő ózonlyuk, a növekedés oltárán
feláldozott klímavédelmi paktumok, mind-mind ezt sugallják. Tényleg így van e? Jogos
a kérdés, el is gondolkodik rajta, akinek még van mivel.

Aztán ezek a „kiszivárogtatók” fel is hozzák érveiket, ami logikusnak látszik. És
valóban, van, amit nem lehet letagadni. A HAARP állomás létezik, katonai kézben. És
a Montauk-projekt, vagy a Philadelphia-kísérlet sem csak puszta kitaláció, és a nácik
űrprogramja sem légből kapott fantáziatermék. A chemtrail csíkjai is itt vannak a fejünk
felett, bár ezzel kapcsolatban más ufósok vitatkoznak velem, én ezt még valódinak
tartom. De vannak olyan állítások, amitől én is a falra mászom! Nos, itt van ez, hogy a
királyok vérvonala mind a sárkánygyíkokra vezethető vissza, és ezek fekete miséken
csecsemőket esznek élve. Ráadásul alakváltók, becsapják az emberi agyat, humanoidnak látjuk őket, pedig nem azok. És, hogy ezek nagyon gonoszak is. Értik? Én
nem mindig.
Mert itt van a Lacerta-interjú (a lacerta gyíkot jelent), ami szerint a kamerákat
már nem tudják a gyíkemberek becsapni, csak az emberi pszichére hatnak agykontrollal. De ha ez az elmélet igaz lenne, akkor a tévében látott bármely király, szultán,
sejk vagy elnök mind egy öltönyös gyíkfejű lénynek látszana! Ja, hát ezek már
fejlődtek, mondják a tudorok, manipulálják a technikát is. Na meg olyan frekvenciát
sugároznak adóikkal, amik átállítják az emberek agyában azt a kis kapcsolót, amitől
átmenne rabszolga-üzemmódba. Ez azért sok energiát emésztene fel. Mi a fenének
feccelnének ennyi erőt, időt és pénzt az ember nevű lény uralásába, mikor úgy is
kiirtják majd a végén? Miért nem irtották már ki akkor, mikor még a barlangban ülve
rágta a mamuthúst? Minek ez a show? Miért nem mondják meg direkte a pofánkba,
hogy úgy sincs esélyünk? Nem látom a logikát.
És még itt van a paleoasztronautika egyik régi nagy talánya, azok a rejtélyes
„anunnaki-istenek”, akik állítólag megteremtettek minket a maguk képére. Mert a
nagyokosok ezzel takaróznak, pedig egy fia anunnakit sem láttak még soha. Ja, hát
ők a királyaink, elnökeink, még ezt sem tudod, mondják nekem. Tőlük kéne rettegnem,
meg hason csúsznom előttük, könyörögve, hogy „hatalmas sárkány nagyuram, mégse
engem egyél meg, hanem azt a másikat, az finomabb”. Kész káosz! Mert az tény, hogy
voltak anunnaki néven említett lények, akik Mezopotámiában kavartak, és rajta
hagyták a kezük nyomát az emberen. De nem azért tették, hogy mi a szolgájuk
legyünk, és aranyat és minden mást asztalukra tegyünk. Aki képes egy másik bolygóról
idejönni, az ismeri a gépeket, és a nehéz munkát nem gyenge, éhes és nyűgös
humánerőforrásra bízza, hanem automatizálja a kitermelést. Az ember a legrosszabb
melós, etetni, itatni, ruházni, szállítani, fizetni kell, meg szórakoztatni is. Nyűgös,
lázadozik, sztrájkol. Kinek kell ilyen munkás, melyik agyilag zokni idegen faj kínlódna
ezzel, mikor a robot pontosan, terv szerint végzi feladatát zokszó nélkül? Zecharia
Sitchin, és a hozzá hasonló félművelt figurák terjesztették el ezt a mítoszt, alaposan
félremagyarázva a dolgot. Az anunnaki azt jelenti, „akik az égből jöttek”. És az angyal
szavunkat a görög angelos (hírnök) mellett a sumer an-gal kifejezésből is le lehet
vezetni, ami „ég szülte” jelentéssel bír. Tehát nem a Földről való.
Én nem vagyok a híve ennek a gyíkemberes-rémemberes dolognak, de azt
elfogadom, hogy élnek a kozmoszban hüllőszerű intelligens létformák is, akik között
vannak rettentő gonoszak is. De hogy mindig a Földet, ezt a kis sárgolyót akarja
mindenki, az már nonszensz. Úgy teszünk, mi emberek, mintha mi lennénk a világ
közepe. Pedig nem, mert mások már régen magasabbra jutottak, csak mi még nem
fogjuk fel ezt. Elmondták a próféták a törvényeket, de mi begyújtottunk vele a kályhába.

Létezik olyan hazai ufókutató is, aki szerint a hét vezér, sőt maga Árpád is a
gyíkok közé tartozott. Arra alapozza véleményét, hogy egy ismerőse egy térképet
nyomott a kezébe egy Pilis-béli hegyről, ami egy piramis valójában. És ez az ember
ott látta egy gumírozott betonlap alatt a hét mumifikált tetemet, akiknek kajmán fejük
volt. Még valami rovásra emlékeztető feliratok is voltak ott. Ebből mindjárt össze is állt
a kép, ez nem más, mint a hét vezér! Pompás, meg van oldva rejtély, az a rohadt
háttérhatalom ezt dugdossa a magyar nép elől. Irgum-burgum, harapjuk el a hajukat!
A mi kutatónk erre ráharapott, mert ő bizony érteni akarja, és a hét az hét. Csak azt
nem veszi figyelembe, hogy a krónikák, a Gesta Hungarorum, meg a Képes krónika
magyar törzsfőkről, humanoidokról, emberekről ír és nem gyíkfejű „krokodilusokról”.
Árpád vérvonala visszakövethető Nimródig, aki ugyan óriás volt, de nem hüllő, hanem
humán! Az, hogy a bebalzsamozott múmiák heten vannak, hasonlóság, de nem
azonosság. Lehettek idegen űrutazók maradványai, akik látogatóba jöttek. Lehet
mondani, hogy a csuhások meghamisítottak mindent, na de a Tarihi Üngürüszt meg
az Arvisurát is? És a királyaink? Azok is Árpád utódai, se Lászlót, se Istvánt vagy Bélát,
Andrást nem ábrázolták hüllő fejjel, pedig ez lenne logikus az okoskodásból. Itt vagy
félreértés van, vagy sikerült az etetés. A kolléga jól megette romantikus képzeteinek
engedve, amit direkt neki főztek a régi BM-es társak. Beugratták az erdőbe, de
rendesen. A tények azok tények, vezéreink éppolyan emberek voltak, mint a népük.
De jöhettek ide másféle lények is látogatóba, akár heten is.
És ne menjünk el szó nélkül a csodavárók mellett sem. Van egy vonulat az ufó
kutatásban, ahol a magát Galaktikus Konföderáció nevű szervezet nevében
csatornáznak üzeneteket. Általában egy Ptaah vagy Ashtar nevű parancsnok nevében
szólnak ezek a levelek. Egy-egy kiválasztott médiumon keresztül jönnek ezek,
többnyire automatikus írással. A lényegük az, hogy már nem kell sokáig várni, mert
bizony már befordult a körforgalomban balra a fényhajó, és mindjárt az utcánkba ér.
És jön a sok „csillagtesó”, és jól megment minket. Mitől? Hát magunktól! Már írják is,
hogy most csak úgy zúdul az energia, a vízcsapból is szeretet folyik. Emelkedik a
rezgésszint, ezrek világosodnak meg minden másodpercben, már csak te hiányzol.
Gyere, lépj közénk, itt a számlaszám. Utalj, és már üdvözülhetsz is. Meg már a múlt
hónapban is ezer és ezer szemét imperialista népnyúzó ugrott ki wall street-i irodája
ablakából, ezzel is utat engedve Isten országának, az új „földi mennyországnak”.
Szép. ugye? Van rá vevő bőven, bevallom az elején még engem is megszédített, mert
akartam hinni valami jóban is. De látom, hogy itt csak a hiú ábrándok keltése zajlik, jó
pénzekért. Nem fogja senki sem elvégezni helyettünk a piszkos munkát, azt nekünk
kell megtenni. De adnak segítséget a gödörből való kimászáshoz.
Ebből annyi igaz, hogy nem Leningrádban, hanem Moszkvában, nem Opelt,
hanem Ladát, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Mint írtam, léteznek
galaktikus és kozmikus szervezetek, akik a fejlődő világokat is felügyelik. Vannak a
témával foglalkozó vezetők, felügyelők, szakreferensek, ügyintézők. És akár üzenhetnek is, mint tették azt 1952-58 között. George van Tassel volt az, aki először
csatornázta Ashtar üzeneteit. Volt abban is minden, de főleg a „kozmikus tíz parancsolat”, az együttélés szabályai, a környezetvédelem fontossága, az atomenergia
veszélyei, a tértechnológia felhasználása. De semmiféle földre szállás vagy mentőakció, csak az, hogy legyünk már végre jók!

Ez is csak néhány téma, amit most kiemeltem, hogy mi az, amivel egyetértek,
vagy kritikus vagyok vele szemben. Lehetne még ragozni hosszan. Nem minden ufó,
ami annak látszik, azt is el kell ismerni. De nem is minden ballon, amire azt mondják.
Már mi is meg tudunk építeni olyan repülőgépet, ami idegen technológiát használ. Itt
van a TR3B, háromszög alakú, lapos, nem füstöl, nem remeg, nem zajos. Ha akar,
lebeg, ha akar, derékszögben kanyarodik 3000-rel. Ha akar, beugrik a nemtérnemidőbe. Ha E. T. itt balesetet szenved, tényleg haza tudjuk küldeni gyógykezelésre.
Csak az a kérdés, hogy akarjuk e? Márpedig nem igazán, inkább bedugjuk a föld alá,
és kisajtoljuk belőle a „nagy titkot”, villannyal sokkoljuk, meg orosz rulettet játszunk
vele, hogy árulja el technikája működését. A gengszter kormányok mindent akarnak,
itt szépelgésnek nincs helye. Készül az új Jerikó, és ehhez minden kell, még űrhaderő
is, meg halálcsillag.
Ezt a kis eszmefuttatást szántam én záró gondolatmenetnek a könyvem végére.
Nem ígérem, hogy minden kérdésre választ ad, de újabbakat szül a gondolkodásra
késztetés által. Aude sapere! Merj gondolkodni! Ma ehhez kell a legnagyobb bátorság,
és nem egy kommandós akció végrehajtásához az őserdőben. Mert a mai agyon
ellenőrzött világban a gondolat szabadsága az, ami még megmaradt, de ki tudja, talán
már van erre is módszer, hogy az álmainkat elő is hívják. És akkor beválik az, amivel
csak rémisztgetnek minket a gyíkember-fanatikusok.
A para-jelenségek kutatása egy nagyon széles témakör, ebbe sok minden
belefér. Az ufók a jelenségvilág részei, csupán a fizikai vetülete a problémahalmaznak.
Ok és okozat együtt jár, engem az ok érdekel, az okozat másodlagos, de érdekes.
Ezért kezdtem jobban a szellemi világban elmerülni, és ezért is halad a könyv is ebbe
az irányba, egy felépített tematika szerint. A fizikai érzékelhető szinttől haladva a
transzcendens, szellemi, isteni minőségekig. Mert a sok materialista sükebóka hiába
tagadja Isten létét, hibázik. Csak Isten van, mert minden, ami lett, az Ígéből lett. Isten
vala az Íge. Az ige cselekvést, létezést, történést fejez ki, múlt, jelen és jövő időben.
Tehát az Isten maga az idő, nem egy űrben lebegő szakállas bácsi. A téridő már
következmény, de az idő volt előbb. És a fény. Hermész így vall Istenről: „Nincs semmi,
ami nem Ő lenne. Hiszen Ő minden, ami csak létezik, és így minden név az Ő neve,
hiszen minden név egyetlen Atyától származik, és ezért van az, hogy neki magának
nincs neve, hiszen Ő mindenek Atyja.”
Miklós Attila
2019 december 24. Tata
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