
 













1995. február végén egy szimpatikus szarvasi házaspár keresett meg, mivel 1991 őszén háromórányi idő
nyomtalanul eltűnt az életükből. A kivizsgálás során kiderült, hogy két lányuk közül Zitának 10 éves
korában volt egy érdekes "álma". (Ha ugyan álom volt!)

160 centiméter magas, kopasz, nagy fekete szemű, pici orrú és szájú lény







1981 márciusában olyan dolgokkal szembesítette a CIA Ronald Reagan amerikai elnököt, amit ma már
teljes bizonyossággal tudunk a kiszivárogtatásoknak köszönhetően. A szigorúan titkos minősítés feletti
információk és tények már saját protokollok létrehozását kívánták meg, amely évtizedes titkolózások
tárgyát képezték a közelmúltban. Harminc év távlatából végre napvilágra kerül a teljes igazság, miszerint
nem hogy nem vagyunk egyedül az Univerzumban, de több földönkívüli faj is paktum részét képezi a
kormányok árnyékában.











Hogy ne maradjon bennünk semmiféle kétség arról, hogy a Szent Koronánk Őfelsége a teremtés titkairól
tudósítja a késői utódokat, vegyük szemügyre Demetriót, akinek a neve jól olvasható a képen. Az öregek
tanultak oroszul, és egy betű kivételével ismerik ezeket a betűket, amelyek jóval Cirill és Metód előttiek,
hiszen a koronánk 1694 éves. Az amit mi H betűnek olvasunk, az esetünkben nem a cirill N, mert a
görögöknél ma is E betűként olvasandó. No igen, hiszen ez a képecske a korona alsó pántrészén található,
amit éppen ezért, a görög betűs feliratai miatt illetnek corona graeca névvel, jó latinosan.







A sorozat első részében ismertettem a csillagászat alapjait, főbb szakkifejezéseit (lásd Titok magazin
2020/2), most azokról az égi objektumokról, elsősorban csillagképekről lesz szó, miket megfigyelhetünk a
Kárpátmedence területéről is. Ezeket a nagyvárosokban az erős fényszennyezés miatt már nem nagyon
tudjuk megfigyelni. De van még néhány terület, például az Alföld nagy és nyílt térségei, a Mátra, vagy a
Zselici Csillagpark a Dunántúlon. Budapesten szinte lehetetlen már a szabad szemmel való megfigyelés.

















Milliószám kémlelik, kutatják az eget, várják, hogy kapcsolatba lépjenek velünk. Valaki megelégszik egy
fényjelenséggel, mások azt szeretnék, hogy tárgyi bizonyítékot fogjanak kezükben, esetleg velük
foghassanak kezet. Valakinek elég, ha egyedül van a nagy esemény megtörténtekor, mások nyilvános
kapcsolatfelvételt szeretnének, akár a földi hatalmak képviselőinek jelenlétében, miközben a hatalom szó
sem tiszta számukra.





Arról megoszlik a vélemény még a tapasztalt a profi ufókutatók között is, hogy vajon mi is lehet a
földönkívüliek szándéka, mikor a Földre látogatnak. Mi féle cél vezérli őket, mikor űrhajóikkal berepülnek a
légtérbe, és ott különféle manővereket hajtanak végre? Erre is választ ad a szellemek világa.












