
 

















Ez a projekt a Philadelphia kísérlettel kezdődött 1941ben, amelynek szülőatyja a szerb származású briliáns
elme, Nikola Tesla volt. Az amerikai haditengerészet felkérte őt, hogy hozzon létre egy olyan
elektromágneses technikát a hadsereg számára, amely a katonákat és fegyverzeteiket is láthatatlanná tudja
tenni az ellenséges haderő számára.







Csapjunk a húrok közé! A koronázási jelvényeink közül nagyon érdekes és tanulságos dolog, ha szemügyre
vesszük a koronázási palástunkat. Elsőre úgy rendben van a dolog, de amennyiben alaposabban
megszemléljük, sok felettébb elgondolkoztató dolgot találhatunk rajta. Megszólal a palást, és magáért
beszél.







Van egy rejtélyes irat, egy prófécia Magyarország jövőjét illetően, melynek keletkezése kalandos
körülmények között történt. A háború után a szovjetek által megszállt országban, a Rábaközben, a
mocsarak között összejön a legnagyobb titokban 7 táltos és boszorkány, és egy látó asszony transzban
lediktálja szörnyű vízióit egy gyűrött füzetbe. Mindez 1947ben volt. A jóslatból sok minden teljesült,
bevált, ezekkel az eseményekkel ebben a cikkben most nem foglalkozom, bárki elolvashatja Máté Imre
Yotengrit c. könyvében. Csak a jelen kor várható eseményeire koncentrálunk, de vissza kell menni 2006
októberéig a jobb megértés érdekében.







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.











A Bibliában sok helyütt vannak próféciák, jövendölések, de az embereket leginkább az utolsó szakasz, az
Újszövetség legutolsó könyve, a Jelenések könyve izgatja. Mert ezek a látomások az utolsó korszakra, a
mostani Halak világhónap, vagy másképp a Káli Yuga végső szakaszára, az ún, "végső időkre" vonatkoznak.
Persze az idő nem ér véget, csak "nem lészen többé". 4D állapotban nincs lineáris idő, csak a jelenpont. Ez a
nagy korszakváltás, miről a 2012es maja jóslat is szól, immáron a Szent Biblia is megerősíti. Terjedelmi
korlátok miatt csak a fontosabb verseket közlöm, melyek korunkra, és az elkövetkező pár évtizedre utalnak,
mert utána már úgyis más lesz a világ, ha a kedves olvasó túléli az időket, majd rá sem fog ismerni.  a
szerkesztő.









A XX. és XXI. századra vonatkozó jóslatainkat
tovább folytatjuk, méghozzá ideidézzük a múlt szá
zad egyik legnagyobb hatású, és az egyik legvi
tatottabb német koponyáját, Oswald Spenglert,
kinek jóslatai mára már telitalálatnak bizonyulnak.
Spengler nem volt misztikus látnok, sem okkult erők
birtokosa, pusztán a józan paraszti ész és a szisz
tematikus elemzés eszközével jutott el elméletének
felállításáig. Egyszerűen arra a következtetésre
jutott, hogy a globalizált kapitalista technokrata
társadalom hosszú távon nem lehet életképes, a
megújulás a múlt gyökereihez való visszanyúlással
jöhet el. Ha pedig nem, az összeomláshoz vezet, mert
ezt a "modern Rómát" új barbárok döntik majd
romba. Kultúrák összecsapása várható.















Végül de nem utolsó sorban, álljon itt lezárásként a konklúzió. Ha valaki nem született látnok, vagy nem
brilliáns elméjű elemző, akkor nagyon nehéz jósolni. De nagyon sokan próbálták fellebenteni a fátylat, hogy
egy kicsit mögé kukucskáljanak, mit hoz a jövendő. Én nem vagyok egyik fent említett típus sem, de azért
közre adom, az én saját elképzeléseimet a jövő körvonalairól. Egy a biztos, a következő időkben (végső
idők?) nem fogunk unatkozni. Lesznek még nagy tudományos felfedezések, lesznek zavargások, puccsok,
lesz gazdasági csőd, katasztrófák, sivatagosodás, küzdelem a földért és vízért, és kultúrharc.




















