
 











Aki elfogadja a pénzt, önmaga és más rátermett

emberek munkalehetőségét biztosítja,

egyúttal lehetővé tesz, hogy teljes egészében

munkájának és spiritualitásának szentelhesse

az idejét. A pénzzel kapcsolatos dilemmát nem

lehet figyelmen kívül hagyni, s mi itt a mennyek

magasából számos olyan megoldást kínálunk,

hogy ne kelljen nyomorognotok, de még el

tudjátok viselni a gazdagság terheit.



Az Univerzum végtelenségében mindösszesen 5% az, ami anyagnak nevezhető. Mi rejtőzhet abban a
maradék 95%ban? A tudományos világ képviselői is elfogadják már a tényt, hogy a jelenleg ismeretes kőbe
vésett fizikai dogmákon változtatni lenne célszerű, ugyanis napi szinten kerülnek elő olyan elméletek,
amelyek a tankönyvekben megtalálható törvényeknek ellentmondanak. Az egyre jobban előtérbe kerülő
spirituális világ képviselői olyan briliáns elmék munkásságával bizonyítják a téma hitelességét, mint a szerb
származású Nikola Tesla, kinek örök érvényű mondata a mai napig is a köztudatban él, miszerint
“Világunkban minden rezgés és energia.”







1803 óta mesélnek Japánban, Tokiótól nem messze lévő partokon egy különös történetet az Edo korszakból
(16031868). A címe Utsuro Bune  azaz az Üreges Csónak legendája. A partokra vetődött egy furcsa kör
alakú hajó a Haraiador tengerpart közelében. Az odaérkező halászok  hogy megnézzék a hajót  egy
gyönyörű fiatal nőt találtak benne, úgy 20 éves lehetett, akinek hosszú vörös haja volt a végén fehér
tincsekkel (a rajzokon fekete a haja) és csodaszép fehér bőre (egyes írások szerint rózsaszín volt!). A nő
megszólalt, de a többiek nem értették mit mond, mert számukra ismeretlen nyelven beszélt hozzájuk. Ruhája
ismeretlen stílusú volt és a szövete is ismeretlen. A nő a kezében egy ládikát szorongatott, amelyet senkinek
sem engedett megérinteni. Hogy mi lehetett a dobozban azt senki sem tudja.







Sok vita folyik a koronázási jelvényeink eredetéről, és könnyen és tudományos szempontból is meggyőző,
nem roncsoló vizsgálatok helyett, zavarosabbnál zavarosabb teóriákat terjesztenek ezekről. Többnyire
degradáló szándékkal, amúgy "leszólva dicsérve". A korona és a palást mellett több ereklyénk is van.
Napjainkban az alanti képen látható jogarról mondjuk, hogy "királyi jogar", de ennek alaposabb vizsgálata is
sok izgalmas kérdést vet fel. Vegyük hát szemügyre jogarunkat.



























Eddigi kalandozásaink során az égen, megismertük a Tejút galaxis főbb csillagképeit. De mielőtt
behatolnánk a mélyűrbe, meg kell ismerkednünk a Solaria, azaz a Naprendszer bolygóival, és a bolygók
holdjaival. Vissza fogunk nyúlni több évezred távlatába, hiszen a szabad szemmel megfigyelhető planétákat
már eleink is ismerték, és rendszeresen megfigyelték. Valamint felruházták azokat isteni tulajdonságokkal,
ez a mítoszokban, regékben, mondákban meg is jelenik.



















"... az anyag is átalakul, mert előzőleg is megvolt, hiszen az anyag az átváltozás eszköze..."állítja Hermész.
Több, mint 14 ezer év után csak a 2021. század tudománya bizonyítja be igazát. A reléativitáselmélet
szerint tiszta energiából anyagi részecskét teremthetünk.




