
 







A segítségkérés az erő jele, nem pedig a gyen
geségé. Rendkívül erőteljes vagy, s én támogatom
egyre növekvő energiáidat. Jogod van ehhez a
segítséghez, hiszen egy csapathoz tartozunk.
Hallottam imáidat, aggodalmaidat és megerő
sítéseidet. Öledbe öntöm a jólét bőségszarujának
tartalmát, számíts hát a váratlan szerencsére és
az ajándékokra. Ébredj rá a benned rejlő új
ötletekre, érzésekre és látomásokra. Ez az út
mutatás világos irányt jelöl ki tetteidnek,
amelyeket segítségemmel viszel véghez. Együtt
megállíthatatlanok vagyunk.

Abundantia



Számos ember azt állítja, hogy valamilyen nem fizikai lénnyel állt kapcsolatban. Nevezheti azt
földönkívülinek, angyalnak, szellemnek vagy bármi másnak. Furcsa módon ezek a lények aztán feladatokat
osztanak ki az embereknek, melyek közül az egyik az, hogy építsenek egy templomot. Ezeknek a
sugallatoknak és üzeneteknek a hatására született meg a múltban számos építmény, de akár a jelenben is.







A Szűz Anya új templomokat
akar

Szűz Mária az évszázadok
során számos embernek jelent
meg, aki a mennyei láto
gatások és tanácsok után azt
kérte, hogy a jelenés helyszí
nén templomot építsenek,
hogy megőrizzék emlékét. A
hol az egyház hitelesítette a
jelenések csodás mivoltát, ott
építettek is egyet. Ezekbő l
aztán zarándokhellyé váltak,
ahol az emberek tiszteletüket
teszik a Szűzanyának. Az e
gyik ilyen hely a portugáliai
Fatimában található, de Ma
gyarországon is találunk ilyen
helyeket.



Ha van valami, ami nagyon érdekes a 21. századunk elején, az nem más, mint a gravitációs hullámok
kutatása. Ha valaki ebben eredményeket ér el, azzal lehetővé teszi egy merőben új csillagászati megfigyelési
módszer kialakítását, és valami olyant ad át az emberiségnek, amire nem volt példa az elmúlt száz évben.
Nagy szeretettel figyelem ezt a kutatást, mert én magam is intenzíven kutatok ebben az irányban, és az a
mérőfej, amivel jelenleg mérek 20 évvel ezelőtt készült, és miután már eléggé meggyötört állapotban van,
időnként már makacskodik is egy kicsit. De azért még mindig működik, és már eddig is olyan sok hasznos
adattal szolgált, hogy amikor véglegesen el kell búcsúznunk tőle, díszhelyen fogom kiállítani a laboromban.















NinLil neve is eredetileg NénLél, mint női isten. Innen erednek a "nén" és a ''néni" szavaink. A LélEk
szavunk magával az istennel kapcsolatos. A "Lél" szent szavunk is átalakult "Lil" szóvá, így lett a sumér
mitológiában ÉnLil az isten.











Ismert az a tény, hogy a régebbi korokban is feltételezték a logika törvénye alapján, hogy nem csak a Föld
lakott, de más világokban is szükségszerű az élet megléte. Galileit egyenesen azért égették meg, mert
kijelentette, hogy „vannak más lakott világok is. Nemcsak hitték, de hirdették is tételeiket.













Tisztelt Olvasó! 2011. március 2án értünk haza 4,5 hónapos délamerikai utunkról. Ahogy gyorsan
végignéztem egykét hazahozott anyagunkat, nem bírtam ellenállni a kísértésnek, hogy néhány érdekes
gondolatot máris ne osszak meg az érdeklődőkkel.














