
 





Helyreigazítás

Az előző számban néhány adat tévesen
jelent meg A tayos témában. Móricz János
először 1962 táján jutott el Ecuadorba, a
barlangokat rejtő Morona Santiago
tartományba 1964be ment el. 1965ben járt
először a földalatti világban Nayambi főnök
és Jukma sámán vezetésével. Másodszor
1968ban látta a fémkönyvtárat. Däniken
sosem járt a barlangrendszerben, könyvében
egy fiktív történetet ad elő, Crespi atya
gyűjteményének darabjaival.

Aki látta a Youtubeon a VNTV
"Megmenteneke minket az ufók?" című
műsorát, hallhatta tőlem a Nexus TVn
indítandó "Kozmoráma" c. műsor felkon
ferálását. Jelen helyzetben nem tudom
vállalni, ezért még kérdéses, hogy lesze
műsor, és ki fogja vezetni.

A szerkesztő



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.

Mária ‐ a Magyarok Nagyasszonya



Minden kötögető, szövögető asszonyt, gyereket, férfit a Sorsszövő Párkák hatalmas, rejtélyes energiája fűti,
hajszolja akkor is, ha szükségből, passzióból, idegfeszültségből csattogtatja tűit, vagy húzogatja a
szövőszék rúdját, mialatt ujjai szorgosan fűzik át a szálakat egymáson. Félelmetesen pontos,
tévedhetetlenül zseniális dramaturgok e Sorsszövő Párkák, akiknek öntudatlan eszközei mi emberek
vagyunk. S azért oly izgalmasak, csodálatosak, sokszor megrendítőek, főleg váratlanok a cselekedeteik, mert
a tudatlan halandók előtt láthatatlanok. Ahogy a szőnyeg mintái is lassanként rajzolódnak ki érthetetlen
részletekből teljessé. A ruhák darabjai is töredékek addig, míg össze nem illesztik őket védő vagy megszépítő
öltözetekké.







Ez egy aránylag új tudományos ágazat, ami a kvantumelméletből fejlődött ki. Ennél fogva természetesen,
magán hordozza a kvantumelmélet esetleges hibáit és hiányosságait is. Attól azonban, még olyan témakört
boncolgat, amelyik alapvető az objektív valóságban. Ugyanis, az alapelve szerint, minden objektív
megnyilvánulás a szubjektív energiából van. Amely energiának, nincsen önálló objektív vonzata. Ezért, az
energiának, valamilyen szintű, sajátságosan összetömörödött koncentrációját képviseli az anyag. Amíg az
objektív anyagi világ részhalmazát képviseli.









Azok a magyarok, akiket „jegyeznek” a nagyvilágban, megszokhatták, hogy itthon mit sem tudnak róluk. Ez
több mint sajnálatos. Móricz Jánost külföldön leginkább Juan Moriczként emlegetik. A II. Világháború
után Argentínába megy és élete innen kezdve kész kalandregény. Basaldúa könyve indítja el azonban azon
az úton, ami miatt nemzeti büszkeségünk kellene, hogy legyen ez az igazi „úttörő” ember. Nem akármilyen
utat tört és mutatott nekünk Móricz.













A 1 4. oldalon látható képről: Ehhez a
kisplasztikához hasonló szobrok Dagon,
vagy a káld Oannes néven vannak az
európai múzeumokban nyilvántartva. A hal-
pikkelyes ábrázolás külön nagy téma, hisz
szintén több ősi népnél az „istenek halak
voltak”, Vishnut Indiában sellőként is szokás
ábrázolni. Ismerve e nagy civi l izációk tudá-
sát, nem gondoljuk, hogy valóban halaknak
hitték őket. Sokkal inkább valószínűsíthető,
hogy a „Nagy Víz megmenekült” papjai,
beavatottjai, akik az özönvíz utáni korba
átmentették a tudást, őket ábrázolták félig
halként (az alsótest egyébként is a múlt, a
gyökér „helye”).





A csillagászat és az űrkutatás szent grálja a naprendszerünkön kívüli lakható bolygók kutatása, valamint a
SETI program keretében a földönkívüli élet keresése. Ehhez hatalmas átmérőjű parabolikus rádiótávcsöveket
létesítettek a Föld különféle helyein. Következő lépcsőként a világűrbe telepítettek űrtávcsöveket, melyek
már igen távoli galaxisokat is észlelni tudnak nagy távolságból.

















Az ókori görög mítoszokban szereplő Talósz egy bikafejű, emberszerű, rézből vagy bronzból készült óriás
szerkezet volt, amit Héphaisztosz, az istenek kovácsa készített műhelyében, ahol önműködő aranyszobrok
segítették munkájában. Ezt Zeusz adta a krétai Minósz királynak, hogy megvédje a szigetét az érkező
ellenségtől és visszatartsa a szökni próbáló krétaiakat.







Titok magazin


