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İSEMLÉKEZET

Régmúlt idıkrıl szóló legendák és gyönyörőséges mesék sokasága
telítve van azzal a romantikus elképzeléssel, hogy voltak korszakok az
emberiség történetében, amikor minden ember megértette egymást.
Túlságosan is sok errıl az információ, semhogy emellett el szabadna
tekintenünk. Még régebbi korokban az ember megérthette az állatok
nyelvét, tárgyalhatott a Nappal és a széllel, a tündérvilággal és az
istenekkel.
Ha nem is túlzottan merész léptekkel, de ennek a romantikának
immár érzékelhetı alapokat biztosíthatunk, hogy a jelen valóságunk
közelíthessen a legendák felé.

FELISMERÉSEK
Attól a gondolattól vezérelve, hogy valamiképpen hozzájárulhassunk
ahhoz a heroikus küzdelemhez, amely korunkban esélyt adhat a
Földnek, az Életnek és az Embernek, az érzékeken felüli érzékelés
birodalmában, cirka háromszáz fıs nyitott fórummal ABC- ısjelkutatásba kezdtünk.
Az eszmei lényeg megfogant, s már részeredmények birtokában
lehettünk, amikor hirdetés útján szervezni kezdtük ezt a közremőködı
csapatot. Tulajdonképpen nem sok embert érintett meg a téma. Az
országból háromszáz fı érdeklıdését sikerült felkelteni. Már az elsı
találkozásunkkor a résztvevık közül többen elmondták, hogy milyen
érdekes: csak az országhatáron belül ez is, az is, meg amaz is, sıt X,
Y, Z szintúgy „éppen" a hangzással, a lehetséges ıs-ABC-vel, s egy
feltehetıen közös ısnyelv feltárásával kíván foglalkozni! Kezdett
világossá válni, hogy e laza, s mégis célirányos tevékenység mögött
valószínőleg egy magasztosabb tudati forma jóváhagyó ösztönzése
rejlik.
Feltételezve, hogy ez így van, e korszakmódosító évezredváltást
követıen világszerte sok ezer ember - megértve e „hívást" - hasonló
kutatásokba fog kezdeni, s e regiment alkotó kezdeményezés némelyikének pedig feltétlenül eredményesnek kell lennie.
E munka kezdetén a figyelem nyomban a magyarságra terelıdött. Ennek a népnek valahogyan óriási a felelıssége. Történelmében túl sok a megkezdett és be nem fejezett mondat, s különösképpen
napjainkban; még több a meg sem kezdett gondolat.
Az ısjelkutatás talán sokakban elindíthatja a feltételezést, hogy
tılünk a Teremtés folyamata sokkal többet kér majd számon.
Eszmélnünk kellene. Hogy mind többünkben tudatosuljon;
múltunk, s kultúránk fényében az elmúlt ezer év csupán töredéknyi,
bár jelentıs epizód-szerepet takar. Mert a megértés folyamata a múltból a jövı felé, feltehetıen a magyarságon keresztül vezet. S ha ennek
a népnek nincs hite, tartása, optimizmusa és reménye, akkor a világnak sem lehet. E tájékoztató nem politikai, nem pártoskodó és fıkép-

pen nem „magyarkodó" szolgáltatás szeretne lenni. Érdemben eszmélnünk azonban ettıl függetlenül már nagyon szükségeltetne.
Különös témakörünk, az ABC-ısjelkutatás, merıben bioenergetikai sajátosságokra épül.
Eredményei szerint, amennyiben bármely tetszıleges emberi
magánhangzót vagy mássalhangzót sikerül rábírni arra, hogy egy
üvegnyi tiszta forrásvízbe belépjen és abban megmaradjon, akkor az
üveg felett megjelenik az az egyetlen betőjel, amelyet az adott hanghoz - Kezdetekkor - mint fizikai lényeget, a Teremtı rendelt hozzá.
Valamennyi kommunikációs hangnak létezik egy alig(ha) ismert
megnyilvánulási formája: egy igen gyors perdülető, nem-anyagi
világbeli, sodródó energiaörvény, amely elegendıen stabil ahhoz,
hogy a romantika világából kiléphessen. Jelzett energiaörvénylést
bármely polarizált víz-közeg aktiválja, és érzékeken felüli képességekkel rendelkezık részére láthatóvá, hallhatóvá, érzékelhetıvé
képes tenni e jelenséget.
Amennyiben valamely polarizációs technika eredményeképpen
az adott víz-közeg felett ez az eneriaörénylés kialakul, örvényalakja a
legpontosabban kiadja és megmutatja azt az egyetlen jelformát, amely
ehhez a hanghoz tartozik. Ez a jelforma vagy energia-alakzat az egyes
hangok esetében mindig azonos, valamennyi hangnak egy és csakis
egy betőjele igazolható, függetlenül attól, hogy ezen ellenırzést a
világ mely táján, s kik végzik.
A fizika mára eljutott odáig, hogy Kozmosz-viszonylatban is
vallja a Hangzás elsıdlegességét. A Hitek ısidık óta ugyanezt teszik.
Talán mi sem követünk el nagy hibát, amennyiben egy feltehetıen
legısibb jelrendszer feltárásának igényével nem az ismert betőjelekhez, nem a hagyományokhoz és „ısiséghez", hanem a Hangzás
szentségéhez fordulunk segítségért.
Munkánkkal és felismeréseinkkel kapcsolatosan igen sok a
kétely. Tudjuk azonban, hogy e munkához semmiféle külsı segítségre
nem számíthatunk. Emiatt nem célunk senkit meggyızni, s nem
szándékozunk semmit „ igazolni". Ám ha bárki megérzi a Hívást, e
sorok valóságtartalmáról könnyedén meggyızıdhet.

AZ ELV

AZ ELSİ REAKCIÓNK

Amennyiben bármely magánhangzót vagy mássalhangzót oly módon
sikerül kimondani és továbbítani, hogy leszakadozzék arról a földi
erılködés valamennyi formája, akkor az adott hang letisztult létezését
kapjuk eredményül.
A letisztult hang ezen létezési formája felülemelkedik az anyagi
világ törvényein, s minden további energiabefektetés nélküli, soha
meg nem szőnı, örökkévaló Hangzásba kezd.
E tiszta hang a közelében elhelyezett bármely víz-közeget automatikusan polarizálni kezdi. Ennek eredményeképpen az adott vízfelszín felett megjelenik egy igen magas rezgésszámú asztrálfizikai
térörvény. E tér örvény-alakzat felettébb gyors mozgású, mai ismereteink szerint a fizikai világ bármely tárgyán áthatol, s energiaképlete csakis az adott hangra jellemzı. Ezen energiaörvénylés tengelyirányú metszeti képének kontúrvonal-rajzolata pedig az egyetlen
ısbető, amellyel az adott hang mindenkor jellemezhetı.
Ilyenformán feltárható a hangok ıseredeti jelrendszere, vagyis
írásbeliségünk Bölcsességen alapuló, valóságos eredete. Jelen megoldással pedig azokat az ısbetőket kapjuk kézhez, amelyeket az egyes
hangokhoz - mint írásjeleket - nem ember talált ki.
Röviden ez lenne az emberi ıs-ABC megfejtésének lényege. S ez
az elv, úgy tőnik, a teljes emberi hangkészletfeltárására alkalmassá
tehetı. Tekintettel arra, hogy a megnyilvánuló betőkódok a fizikai
világgal, vagyis a teremtett valósággal egyidısek, lehet-e kérdés,
hogy megismerésüket követıen méltányos lenne figyelmünket e jelrendszer felé fordítanunk?
Kételkedni ebben mindenkor szabad, hisz mi magunk is ilyenformán jutottunk naponta elıbbre. Mivel e jelalakok érzékelhetısége
erısen feltételezi, hogy aki ezekre kíváncsi, bizonyos életmód és
étrendbeli változtatásokat eszközöljék önmagán, nyilván akad majd,
aki kényelmi szempontból mindezeket nem fogja megtenni.

Kezdetben vala a fantázia, az elvi megoldás, s valamely, fizikai mőszerekkel mérhetetlen jelenség... Ugye, milyen romantikusán egyszerő? Egyetlen problémája talán az egésznek, hogy jelen pillanatban,
még ha jó szándékkal el is fogadnánk mindezt, szinte egyetlen szavát
sem értjük. Tekintsünk hát bele abba, hogy miképpen lehet az elméletbıl gyakorlatot faragni.
Mindazon Kedves Érdeklıdık, akik az ıs-ABC kifejtésében
aktív részt szeretnének vállalni, felejtsék el valamennyi bonyolult
elképzelésüket! Amint ugyanis tapasztalni fogják, meglehetısen
egyszerő megoldásról lesz szó, amelyet a sokezer évvel ezelıtt élt
ıseink is igen jól ismertek.
Az emberi ıs-ABC jelrendszere adott, s azt kultúrájában híven
megırizte a magyarság. Mai tudásunkkal e jelek lényegébıl egy
elemi és következetes, Periódusos Rendszerhez hasonlatos, fantasztikus égi és földi Rend aprólékos gonddal felépített összefüggései
lennének kibontakoztathatóak, melyrıl ezidáig még nem állt rendelkezésünkre információ.
Az az elemi megállapítás, mely szerint egy-egy meghatározott
hanghoz egy-egy betőjel tartozik, valójában még semmit nem árul el a
poláris örvénylések fantasztikus fizikai valóságából. A kutatásokat
valahol mégiscsak el kellett kezdeni. Ehhez méltó alapot és kellı
érdeklıdést szolgáltathat e jelzett, elsı témakör, az összemberiség
hajdan volt egységes ABC jelrendszere.
Némiképpen óvatosságra inthet, hogy új fejezetet nyitni a
Történetben nem csekély felelısséggel jár, hisz a feltárandó összefüggések lényegét valamely magasabb, s általunk ma még ismeretlen
fizika törvényei szabják meg.
Amennyiben Önök valóban szeretnének velünk tartani, kérem
legyenek igen óvatosak, már-már befolyásolhatatlanok, legyenek kritikusak, de ne zárják el magukat az új, kibontakozni vágyó lehetıségek
elıl!

LÉTEZHETETT-E İS-ABC?

Amióta divattá váltak az elemzı tudományok, azóta vita folyik a
nyelvek ısiségérıl, s az egyes betők jelalakjainak származtathatóságáról. Ennek alapján talán jogos társadalmi igény, hogy intézmények tudósai kutassák az emberi beszéd jelalakjainak sokszínőségét.
Amint azonban tapasztalni fogjuk, annak megfejtése, hogy eredendıen milyen lehetett a rendelkezésünkre bocsátott hangkészlet ısi jelrendszere, mégsem a nyelvtudományok és írástudók hatáskörébe tartozik. Hiszen „kitalálni" tulajdonképpen semmit nem kell, soha nem
is kellett, s erre nem valamely megkövült ısi hagyaték fogja megadni
a választ. Az egyes hangok jelalakjai ugyanis ısidık óta éppen olyan
adottak, mint amennyire meghatározott egy-egy kristály rácsszerkezete.
E kommunikációs hangkészlet egyes hangjai a legkonkrétabb
egyedi energia-alakzattal rendelkeznek, s valamennyi magánhangzó
és mássalhangzó jelalakja (vagyis betőalakja) ezekbıl az energiaalakzatokból egyedileg leolvasható.
E jelalakokat a fáraók és sámánok korában ıseink ampermérı,
amplitúdó-moduláció és egyéb bonyolult megoldások nélkül is igen
jól ismerték és alkalmazni voltak képesek. Ennek pedig olyan okai is
lehettek, hogy ısapáink a racionális és intuitív agyféltekét feltehetıen
egyforma súllyal és egymással harmóniában használták. Amint tudjuk, ma intuitív agyféltekére hivatkozni nem divat. Pedig, ha alkalmazásától ilymértékben valóban el kellene zárkóznunk, kérdéses;
lehet-e jövıje az emberiségnek?
Régóta bizonyságot nyert, hogy tudati szinten valamennyi emberi gondolat közös embernyelven fogalmazódik, különbözıség csupán a kimondott és leírt nyelvi sajátosságokban rejtızhet. S legyen bár
az ember kínai vagy angol, hindu vagy magyar, mindegyikük egyugyanazon logikai elv és belsı fogalmi rendszer szerint gondolkodik,
nincs közöttük különbség.
Ha a múltnak és a jövınek árnyalatnyival nagyobb teret
engedünk, talán belátható, hogy a jelenlegi soknyelvőségnek - lega-

lábbis részben - a felelıtlen teremtı kedvünk, paprikás emberi természetünk és harciasságunk lehet az oka. Ettıl azonban még könynyedén elképzelhetı egy olyan világ, ahol e „másságokra" immár
semmi szükségünk nem lesz, s ismét valamely egységességre törekszik majd az emberiség.
Jelen kultúrkorszak jellemzıje; ha a mai embernek bármiféle
problémája adódik, önmaga helyett nyomban a világot igyekszik
megváltoztatni. Reménykedjünk abban, hogy a Föld és az Élet
továbbvitele hozzásegít bennünket, hogy túltegyük magunkat e gyermekbetegségeken.

AZ İS-ABC ÉRZÉKELÉSI LEHETİSÉGEIRİL

Korunkban fantasztikus kegyelmi állapot, hogy a saját, ötérzékő,
(intellektuális) ösztönlény-minıségébıl bárki, szabad akarattal
átléphet a tizenkét érzékszervő vízöntı-kori emberi faj sorai közé, s
megtapasztalhatja a nem-anyagi érzékelési sajátosságok elıremutató
elınyeit. Mégis, egyre inkább érzékelhetı tény, hogy a racionális
elmét e változások és lehetıségek félelemmel töltik el, s helyettük
egyre inkább a jelenlegi „észközpontúság" mögé menekül. Pedig
amint a tudomány is tisztában van ezzel, e történelmi változásokat
megállítani nemigen lehet. Új korszak közeleg, új képességekkel, és az
eddigiektıl bizonnyal eltérı sajátosságokkal.
Bioenergetikai kutatásaink szerint, s fenti logikának megfelelıen, a hangok letisztulásakor képzıdı asztrálfizikai örvénylések sem
a múlandó anyagi világ szabályait követik, s nem is az emberi
érdekeknek megfelelıen mőködnek.
A nem-anyagi világbeli energia-megnyilvánulások (tapasztalati
alapokon történı) érzékelésére alkalmas emberek képességei közismerten igen sokrétőek. S bár ıket - a racionális elme kívánalmai
szerint - érzékeken felüli képességekkel rendelkezıknek kellene
neveznünk, a jelenlegi változások mégis inkább azt igazolják, hogy
egyáltalában nem valami „kiváltságról" van szó, hiszen legtöbbünk
csekély áldozattal elérhetné ugyanezt; függetlenül attól, hogy bár az
egyik színes aurákat lát, a másik zenei hangokat hall, a harmadik
ember pedig illatokat és ízeket érzékel ugyanott, ám érdekes módon a
végeredmény mindig ugyanaz. Ilyenformán a jövı tudományának
szerepköre és feladata arra korlátozódhatna, hogy ezeket az emberi
megtapasztalásokat kezdetben győjtse és rendszerezze, késıbb pedig
kellıképpen visszaigazolja.
Maga a Hangzás: szent történés. Hogy mennyire szent, azt tán
csak a hangzással foglalkozó legkiválóbb szakemberek és az igaz
papok tudják. A Hangzás: a világ kerekének elsı mozdítója, milliárdnyi evolúciós részfolyamat kezdetének ısalapja.

Hangzás és Fény: valahol ugyanazt jelentik. S ha korunk
embere a „hiszem, ha látom" elvet vallja is, még a magzat is legalább
fél évvel elıbb hall, mint ahogyan lát, s hitünk szerint is megelızte a
Világosságot Isten szava, tudományosabban fogalmazva - talán az
ısrobbanás.
Hanggal lehet építeni és lehet rombolni, lehet gyógyítani és
lehet ölni. Hogy pedig mi a hangokról alkotott elképzelésünk, mi a
hangzás és általunk mivé válhat, az kizárólag tılünk, emberektıl függ.
Azt pedig, hogy a Hangzás a maga természetességébıl kiemelve már
nem az eredeti valóját mutatja, nyugodtan elfogadhatjuk.
Jelen korunk embere is szívesen hallgat zenét. Ma már a
legtisztábbnak vélt zenei hangban is ott vibrálhat a technika és technológia, az érdek, a nagyképőség és becsvágy, disszonáns földi jelenlétünk és a nagyvilág többi zöreje. Mert emberek vagyunk, nem pedig
angyalok.
A Természet hangjai tán érzékeltethetnék, hogy milyen is az
igazi Hangzás, de e hangokat már nemigen halljuk, hisz a Természettel folytatott kommunikáció módjairól is már rég elfeledkeztünk.
Az új kozmikus emberi korszak beköszöntéig számunkra a
Hangzás érzékelésének tán csak egyetlen tiszteletre méltó módja
maradt: a Csend. Mert a Csend legalább reményt nyújthat arra, hogy
amennyiben elkövetkezik az Idı, letisztult értelemmel ismét halljuk a
Teremtés tiszta Hangját.

A HANGZÁS MAGASABB FIZIKÁJÁRÓL - SZOKATLANUL

A hangok elemi sajátossága a rezgés, a vibráció. Egy-egy hang meghatározott rezgésállapotot, vibrációs szintet és sok egyéb, egyedi jellegzetességet képvisel. A hangoknak van energiatartalmuk, intenzitásuk, térbeli terjedési képességük és dinamikájuk; amely állandó,
folyamatos, periodikus vagy rendszertelenül változó sajátosságokban
nyilvánulhat meg. Az emberi hangoknak emellett létezik hangszínük,
orgánumuk, érzelmi töltésük stb.
A hang az emberi világban a megtapasztalásaink és önkifejezésünk eszköze. Sajnos csak ennyi, pedig ennél lényegesebben több
is lehetne. A Hangzás ugyanis minden létezı Fény kezdete és elızménye, teremtés és áradás, ember részérıl pedig felajánlás és megbocsátás. Mégis, mindezek ellenére (még ha elsı olvasásra meghökkentı is), a Hangzás szentségének következetes és szükségszerő vizsgálatára a kimondott emberi hang nehezen alkalmazható.
A bizonyos idıintervallumban folyamatosan „hangzó" emberi
hang csakis állandó energiaközléssel tartható fenn, vagyis léte ily
módon szükségszerően külsı, biofizikai, „anyagi" szintő energiáktól
függ. Hogy „hangozzék", ahhoz az ember belevetíti saját karakterét,
állati ösztönlényét, félelmét, örömét, gyanakvását, lélekjelzı betegségeit, a test lázadásait és gyarló vágyakozásait, s belenyomatja az
elektromágneses technikai rezgésállapotokat. Vagyis ilyenformán az
emberi hang, az önmaga tiszta energiaalakjának megtapasztalására
valóban nemigen alkalmas.
Az egyes elemi emberi hangok sokrétő és következetes megtapasztalására mindaddig nem keríthetünk sort, amíg anyagi-világbeli
energiát kell fektetnünk a folyamatos közlésébe. Furcsa okfejtés, de
mindezeket magasabb szempontok szerint - önmaguk tiszta valójában
- csak akkor vizsgálhatjuk, ha az egyes vizsgálandó hangokat valamiféle stacionárius állapotba hozzuk, vagyis további energiaközlés és
erıkifejtés nélkül állandósítjuk. El kell érnünk, hogy az illetı hang
akkor is jelen legyen, amikor azt éppen nem mondjuk ki.
E szempontból eddig problémát jelenthetett, hogy amint a han-

gokat kiadó ember becsukta száját, s megszőnt az erıkifejtése, vagy
elvágták a hangszóró elektromos vezetékét, a hang többnyire elhallgatott. A Krisztus utáni 2000. évben azonban sikerült elérni, hogy a
hang akkor is jelen legyen, amikor azt éppen nem mondjuk ki, s technikailag nem állítjuk elı. Vagyis a Hangzás szentsége ma már, tulajdonképpeni „hangzás" nélkül is, naphosszat vizsgálható!
Napjainkra immár tapasztalati megállapítást nyerhetett, hogy a
letisztult, s energiaközlés nélkül is folyamatos emberi hang meghatározott energiavibrációt, térörvénylést, energetikai struktúrát, éteri
kiáradást (zenei hangot, aurát, fényt, látványt, ízt, illatot és árnyalataikat), asztrális energiaformát (örvényalakot, jelkaraktert), érzésbeni sajátosságokat, érzelmi töltést és fényminıséget is jelent!
Valamennyi hang a Kozmikus Rendbıl a karakterének megfelelı
vibrációkat váltja ki, s önnön sajátosságaival részévé válik a
Harmóniának.
Amennyire igaz, hogy az embernek igyekeznie kell a tudás
megszerzésére és törekednie a Természet törvényeinek megismerésére, éppen annyira igaz az is, hogy nem minden hang tartozik az
emberre! A mindenkori emberiség rendelkezésére bocsátott hangkészlet emberi korszakonként rendre és erıteljesen változhatott, s
rezonanciájában, frekvenciájában és mentális befogadókészségében a
mindenkori elızıhöz képest - feltételezhetıen - radikálisan csökkenı
és egyszerősödı tendenciát jelez.
Napjainkban érhettünk el ahhoz a vélhetıen legalacsonyabb
vibrációs szinthez, melynél alacsonyabbat a rendelkezésünkre bocsátott hangkészlet már nemigen érhet el.
Mivel a jelenlegi egy-agyféltekés racionál-örvény aljáról az
emberiség rövid éveken belül mindenképpen megindul a magasabb és
magasztosabb energiaállapotok felé, a teljes hang-karakterkészletének
mindenképpen tágulnia kell.
Ennek ellenére, pontosítás céljából érdemes megjegyezni, hogy
még a jelenlegi emberi hangkészletünk sem erendendıen „emberi",
csupán a pillanat erejéig, kölcsönbe kapjuk azt, hogy tudattartalmunknak megfelelıen élhessünk, alkothassunk, teremthessünk vagy
rombolhassunk vele.

A Hang - feladata szerint - állandó tiszta vibrációjával adja
önmagát, emberi hívásra rövid idıre az anyagi világba lép, hogy feladatát beteljesítve mielıbb visszatérhessen az Örökkévaló Hangzáshoz.
S ez az Örök Hangzás az, amely kérdezıknek sejtetni, látóknak láttatni, hallóknak hallatni, vagy bármi más formában érzékeltetni képes
Önnön Valóját.
Az egyébként a világ zajában elenyészı emberi hangnak letisztult formában történı állandósítására az ABC-jelkutatás kapcsán
kerítettünk sort, vagyis ez - tudományos igénnyel - mára már
megoldhatóvá vált. A módszer azonban az érdek-elv és hatalomvágy
égisze alatt ma még ismeretlen veszélyeket is rejthet. Emiatt arról,
hogy miképpen lehet emberi hangot letisztult formában állandósítani,
nem sok szót ejtünk. Mégis, annak érdekében, hogy a Teremtıtıl
kapott hangkészletünk bármely hangjának legısibb betőjelét odahaza
bárki megtapasztalhassa, e tájékoztató szerzıje közre fog adni egy
roppant egyszerő módszert, amellyel tán nem lehet nagy bajokat
okozni. E módszer segítségével bárki, aki némi áldozathozatalra
képes, önmaga is meggyızıdhet eme ısbetők létezésérıl.

AZ ELV KIBONTAKOZTATÁSA

Ha majd már nem Bábel tornyának felépítésével, külsıségekkel, s
fıképpen: nem személyes érdekbıl kívánjuk megtapasztalni a magasabb létformákat, akkor ismét létezni fog kozmo-biológia, kozmofizika, kozmológiai etika és egyöntető emberi nyelvezet. S akkor
nyomban segítségünkre sietnek a Kozmikus Emberiség másutt élı
képviselıi, akik egyébként pontosan ugyanolyan emberek, mint mi
vagyunk, csupán arányló színekben pompázik az aurájuk és békesség
öleli ıket körül.
Addig is, amíg ez megvalósul, próbáljuk megfejteni, milyen a
„tiszta Hangzás"!
A tiszta Hangzás megfejtéséhez az a kívánalom szükségeltetik,
hogy az ember által kimondott magánhangzók és mássalhangzók
(amelyek eddig idegen energiákba ágyazottan energiátlanul elenyésztek), megtisztulva és valamely állandó dallamra kelve folyamatosan rezonálni kezdjenek és harmonizáljanak a Hangzás szentségével, imigyen tisztelegve az Örök Egység elıtt.
Amennyiben e kívánalom megvalósul, a Hangzással kapcsolatos olyan vizsgálatokba kezdhetünk, amelyre a homo sapiens történelme során még nem adódott példa. S amennyiben a magán- és
mássalhangzók sorának energia-betőjelei bárki által vizsgáihatóvá
válnak, az emberiség rendelkezésére, bocsátott valamennyi hangzó
örömmel hangozhat, vibrálhat és sugárzódhat szerte a világban.
Az eddigiekbıl kitőnhet, hogy az egyetlen, legısibb ABC-jelrendszer megfejtése és tényleges megismerése feltehetıen nem valamely hangyaszorgalmú győjtés eredménye lesz, hanem azoknak az
örökkön élı és örvényként sodródó kvázi-magnetikus fény és hangalakzatoknak a megtapasztalása és egyszerő leolvasása, amelyek az
egyes hangok energiaképleteibıl egyedileg sugárzódnak felénk.
Amint az eddigi gyakorlati próbálkozások során kiderült, a
nem-anyagi energiaformátumok közül a hang, illetve betőalakzatok
érzékelése az emberbıl valamiféle érzelmekhez hasonlatos élményt

vált ki. Függetlenül attól, hogy ezeket ki, hogyan érzékeli (az egyik
ember a bető-jelalakok energiaformáit esetleg kékes fényben villódzva látja, a másik zenei hangként hallani képes, a harmadik testszerte
jelentkezı bizsergésként éli meg, de akadt már, akinek ezen energiahatásokra megemelkedett a lélegzetvételeinek a száma, vagy gyorsult
a szívverésének ritmusa), ezen élmények mögött egyöntető hatások
rejlenek.
Viszonylag sokan jelezték vissza, hogy ebbe az örvénylı
jelalakba puszta kézzel belenyúlva különféle, de egy-egy jelalakra
jellemzı, sajátos ízeket érzékelnek a nyelvük hegyén. Van, aki érzésélményként fázni kezd, míg egy másiknak ettıl éppen melege lesz.
Altalános azonban a tapasztalat, hogy ennyiféle visszaigazolható
bizonyosság esetén az ilyen jellegő képességeket már-már tudományos szempontok szerint vizsgáihatónak és elemezhetınek kellene
elfogadnunk. S általános a megállapítás is; ha mindez ilyen nagyon
egyszerő, akkor valamennyi embernek joga és kötelessége lenne a
saját testét megismernie, s a saját, „testre szabott" jelrendszerét kidolgoznia és alkalmaznia. Hiszen ez igen jól használható a hétköznapi
életben, a betegségek elleni küzdelemben, az emberrel és a természettel való kommunikáció során, röviden: az életünk értelmesebbé
tételében.
Az e tájékoztatót végigolvasók között biztosan akad majd, aki
ennek érdekében önmagát (is) legyızı változásokba kezd, s lesz
olyan, aki eme önfejlesztı tevékenységnek továbbra is szívósan
ellenáll. Ettıl függetlenül azonban e megtapasztalások lehetısége és
eredménye egyszerővé és közreadhatóvá vált: ezen emberi képességek
ismeretében semmi egyébre szükség nincsen, minthogy az egyes emberi
magánhangzók és mássalhangzók letisztult és szabadon áradó
energiáit egyenként az arra alkalmas emberek rendelkezésére bocsássuk.
Álljon itt szubjektív megtapasztalásként, hogy e munkához
milyen csekélység is elegendı.
Extrém érzés-élményként a következı is elıfordult: Valakit
megkérdeztem, hogy akár az ıs-ABC jelrendszerével kapcso-

latosan, akár festmények elıtt, akár magasztosabb helyek közelében
képes-e érzékelni valamely szent erıt?
A válasz a következıképpen hangzott:
„Valamit határozottan érzek, de ezt tényleg nehéz megfogalmazni. Ha szentek szobrai felé közelítek, vagy az ıs-ABC jelalakjainak energiaörvény-rendszerébe nyúlok, mindig ugyanaz az érzés
kerít hatalmába: hogy milyen kicsiny, mennyire semmi és esendı
vagyok."
Hát kérem, csak ezzel az egy érzés-élménnyel is, az ıs-ABC
teljes rendszere feltárható!
Ha belenyúl az örvénylı kvázi-elektromagnetikus térbe, s
jelalak van, akkor érzi azt. Ha nincs jel, akkor nem érzékel semmit.
Kell-e ennél bizonyítóbb erejő szubjektív megoldás? Hiszen ezek a
kibernetika alapjai, s ez képezi a mai számítógépes világ alapját is. Mi
több, 100 éve már ezt alkalmazta a tudományos világ, amikor szerencsétlen állatokon és gilisztákon az elektromos áram hatásait vizsgálta.

A SZÜKSÉGES BIOENERGETIKAI ÉS
SZENZOLÓGIAI ALAPOK

Valamennyi kimondott magánhangzó és mássalhangzó - bár az élet
energiáit maradandóan magában hordozza -, az anyagi világ számos
szennyezıdése közepette lassan vagy gyorsabban elenyészik. Mindennek ellenére, ezek a hangok olyan energetikai térörvényléssel párosulnak, amelyben az Örökkévalóság jelenléte is érzékelhetı. Általunk
megfejthetetlen, hogy vajon melyik volt elıbb: a hang vagy a térörvénylés.
Ötérzékő okfejtéssel levezethetı lenne a hang elsıdlegessége:
az agymőködés képezi gondolkodásunk alapját, határozza el magát a
beszédre, ad parancsot a rekeszizmoknak és hangszalagoknak, az
artikuláció izomcsoportjainak, s a kellı rezonancia létrejöttekor a
hang-vibráció térörvényléseket kelt a frekvenciák rezonanciája elvén.
Éppen így elképzelhetı azonban a térörvénylés elsıdlegessége
is: az éppen születı gondolat, amely eredendıen magában hordozza
az asztrálfizikai örvénymozgást, az Ego erejének érdeklıdésével párosulva lehetıséget ad a racionális észnek a megnyilvánuláshoz, a
rekeszizmok mőködtetéséhez és a hangszalagok rezegtetéséhez.
Amennyiben a Hangzást az anyagi világ nehezékeitıl megszabadítjuk, az adott hanggal párosuló, nem anyagi-világbeli, gyors
perdülető energiaörvény további energiaközlés nélkül is csillapítatlanul árasztani kezdi energiáját, s árad majd a világ végezetéig, sıt,
feltehetıen még azt követıen is. A Hangzás eme tiszta energiaformája
egy gyermekjáték-búgócsigához hasonlatos, felettébb gyors perdülető
energiaörvény, mely a mai tudásunk szerint valamennyi anyagi-világbeli tárgyon és minden eddig beazonosított energián, akadályt nem
ismerve, áthatol.
Ezen energiaörvénylés igen stabil, örvény-alakja a legkonkrétabban meghatározott, valamennyi kommunikációs hang esetében
jellemzıen más és más, egymástól mindig eltérı, s jelrendszere ennek
alapján egyszerően megtanulható. Érzékelésünk „módszereibıl"

adódóan azonban a kapott, s korántsem „tudományos értékő" eredményeket nem árt óvatosan kezelni.
Vizsgálatainkhoz megoldandó tehát a Hangzás egyenkénti,
meghatározott formátumainak az anyagi világ öntapadó energiáitól
való megtisztítása, s az egyes megtisztított hang és energiaörvényképletek egymástól történı elhatárolása. Hiszen az ilyen, anyagi világ
zörejeitıl megtisztult hangok, hang-formátumok és velük párosuló
energiaörvények egymás közelébe kerülve egymással szívesen harmonizálnak, s ettıl kezdve a közös eredıjük érzékelhetı.
Tekintettel arra, hogy az egyes hangokkal építeni, másokkal
pedig rombolni is lehet, a velük kapcsolatos bármiféle „elemzésektıl", manipulációktól és misztikusabb összefüggések keresésétıl már
most, a kezdetekkor elzárkózunk, s vizsgálódás céljaira csupán a letisztult, örök Hangzással párhuzamosan megnyilvánuló térörvénylések energiaképleteit vesszük igénybe. Hiszen ez nem sokban tér el
attól, mintha a hangokat egyszerően csak kimondanánk. A Hangzás
magasabb szempontból történı minden egyéb vizsgálata (szerencsére)
a mai embertípusnál erkölcsileg érettebb embert igényelne.
A Hangzás egyenkénti energiaörvény-alakzatainak stabilizált
megjelenítésére igen alkalmasnak bizonyult a palackozott forrásvíz. E
forrásvíz-közeg felett az egyes hangok megjelenített energiaképletei a
szándékunk szerinti ideig örvénylenek, hiszen rájuk - mint hangra és
energiára - az anyagi világ eszközeivel hatni többé már nem lehet.
Az egyes, megjelenített hangok jellemzı térörvény-alakzata
eredendıen más és más, s ha ezen energia-alakzatokat - a maguk
valójában - olykor egymással össze is tévesztjük, ennek kizárólag a
beavatkozó emberi szubjektum az oka. Vagyis amint nemsokára valóban ki fog derülni; tévesztés lehetıségét - ısidık óta, s a továbbiakban is - kizárólag az ember közremőködése okozhatja. Az İsemlékezet - ködbeveszı múltunkból fennmaradt - jeleinek egységes
tévesztései fognak vallani arról, hogy némely betőjelek leolvasása
annak idején is komoly gondokat jelentett. Szerencsére, napjaink vizsgálati lehetıségei olyan sarokkövekkel bıvültek, amelyek az ısidık
látnokainak még nem állhatták rendelkezésére (ezekrıl a továbbiakban bıven esik majd szó).

Tekintettel arra, hogy a Hangzás jelzett energiaörvényalakzatai nem-anyagi energiaformátumok, ıket az anyagi világ mőszerezettségével érzékelni - egyelıre - meg sem kíséreltük. Ehelyett, e
rövid kutatási program kezdetétıl a lehetséges jelalak-érzékelést
pusztán tapasztalati alapokra helyezzük, s a kifinomult emberi idegrendszerre bízzuk.
Mivel a Hangzás energiaörvény-alakzatai emberek sokaságának környezetében egyidejőleg megnyilvánulnak, igazán nem csoda,
hogy ezen energiákat rengeteg ember érzékeli, s az sem csoda, hogy
az érzékelésük módjai egymástól merıben eltérnek, mondhatni:
ugyanazon hangképletek az ıket érzékelni képes emberekbıl más és
más érzeteket váltanak ki.
Mégsem vagyunk igazán bajban, mivelhogy a kozmikus távlatokban is igaz, ıseredeti jelek megtapasztalásához a legegyszerőbb
kibernetikai elveknél többre nincs szükségünk. Vagyis az ısi jelek
megfejtéséhez annyi információ bıven elegendı - függetlenül attól,
hogy ki miképpen érzékeli ıket -, hogy adott helyen valaki érzékel-e
valamit, vagy sem.
Teljességgel mimdegy, hogy a megtapasztaláshoz ki, hogyan fér
hozzá, ezáltal a sok eltérı tapasztalat közössé tehetı. Mert amiképpen
a tél sajátossága, hogy az egyik ember látja a havat, a másik érzi a
hideget, a harmadik pedig esetleg elcsúszik a jégen: jelen közös
munkánk, Igen-re vagy Nem-re alapozhatóan, alapvetıen hasonló
logikai igazságokhoz vezet: az illetı érzékeli-e az ABC-jelalakot, vagy
sem.
Adott, forrásvíz-közegbe vezetett hangképletek energetikai
alakzatai az originált, vízzel töltött palackok felett érzékelhetıek. E
megtapasztalás egyöntető következetességéhez azonban - akár a
közúti közlekedésben - néhány szabály közreadása elengedhetetlenül
szükséges:
• Tekintettel arra, hogy konkrét jelalakok érzékelésére készülünk,
fontos ezekhez valamely viszonyítási rendszernek, koordinátáinak és
pontjainak meghatározása és egységesítése. Elıttünk áll egy üzletben
vásárolt, palackozott forrásvíz: esetében a vízfelszínt X tengelynek, a
palack hosszanti tengelyvonalát Y tengelynek fogjuk nevezni. Állított

palack esetén a két tengely egymásra merıleges lesz. Elviekben tehát
az X tengely mindig vízszintes, az Y tengely pedig mindig függıleges
irányultságú.
• Az Y tengely az energiaörvény-jelalakot - amely a palack felett
érzékelhetı - képzeletben bal és jobb térfelekre osztja. Mivel ezen
örvények esetében energia-forgástestekrıl van szó, az ABC betőkód
jainak bal és jobb oldali alakzatai egymásnak mindig hajszálpontos
tükörképei kell hogy legyenek. Jelalakot érzékelni tehát elegendı a
palacknak vagy a bal, vagy csak a jobb oldala felett, sıt; a bal és jobb
oldalt egyaránt érzékelni nem is célszerő!
• Az X tengely szerepét illetıen: az ABC-betőkódjainak ener
giaörvény-alakzatai csakis az X tengely feletti térrészben, vagyis a
vízfelszín felett érzékelhetıek! Amennyiben bármiféle érzékelési
eljárással az X tengely alatti térrészben - vagyis a palack vízszintje
alatt - is jelalakot vélnénk felfedezni, a vizsgálódást nyomban be kell
szüntetni, mert ez esetben a tiszta hangkód valamely idegen energiá
val elszennyezıdött! (Ennek okai merıben nem-anyagi természető
örvény-energiák, mint amilyenek például a technikai alkotások kisu
gárzásai, a növényi és állati asztrálörvénylések, az érzelmek és az
egyes betegségek kisugárzásai, valamint a mágia hatásai.)
• Az egyes emberi hangok energetikai jelalakjainak térbeli kiter
jedését a hangmagasság és -mélység, a befektetett anyagi-világbeli
energia, az intenzitások, a forrásvízbe kódolás idıtartama, az érzéke
lést végzı személy pillanatnyi tudatállapota, tudattartalma és emberi
koncentrációs készsége együttesen határozzák meg.
• A betőalakzatok érzékelése tehát tulajdonképpen bioenergetikai
kölcsönhatások következménye és eredménye.
• A kutatási és megtapasztalás! célból közreadott, forrásvízbe kódolt
energiaörvény-alakzatok térbeli kiterjedése éppen olyan mérvő, hogy
az optimális érzékelést egy átlagos felnıtt számára lehetıvé tegye.
Ezen energiaformák térbeli kiterjedése mintegy 0.5-1 méter átmérıjő,
s közel l méter magas ısképet eredményez. (Természetesen ez csupán
a közös kísérleteinkre igaz, arra nem adhatunk garanciát, hogy akik a
késıbbiek során közreadandó módszerrel odahaza próbálkoznak, ép
pen hasonló mérető energia-alakzatok gerjesztésére lesznek képesek.

A közreadandó, s bárki által alkalmazható kódolási módszer eredményei és méretei nyilván nem lehetnek majd ennyire következetesek, azt azonban értenünk kell, hogy mindegy, mekkora a jelalak, attól
a bető alakja meg nem változhat! Ezeket az ısképeket olyanformán
lehet elképzelni, mint a tengelyesen szimmetrikus alakzatok tengelyirányú metszeti képeinek kontúrvonalait.
• Fontos mozzanata az érzékelésnek - amíg a technikai mérés meg
nem valósul -, hogy amennyiben az érzékelést megkezdtük, sem
miképpen ne változtassunk a dekódolandó vizespalack helyzetén, ne
forgolódjunk, ne vakaróddzunk, ne nagyon változtassunk testhely
zetet, s csakis a feladat megoldására koncentráljunk!
• Fontos tudnunk, hogy a vizsgálandó energiaörvény-alakzatok nem
az anyagi világ részeit képezik, nem is emberi alkotások, tehát sem
miféle emberi hatalomtól és kultúrától nem függenek! Az ilyenformán
megnyilatkozó Rendszer a Teremtı által rendelkezésünkre bocsátott
kommunikációs hangkészlet teljes ABC-jelrendszere, amely az
İskezdettıl folyamatosan sugárzódik felénk.
• E kísérleti kutatás nem a fiatalság feladata, mert életciklusokat és
sorsfeladatokat az emberi élet során kihagyni nem szabad! S bár
meglehet, hogy e jelalakokat hazánkban is immár többtízezer vízöntı
kori gyermek igen jól érzékelné, sıt: színekben pompázva láthatná is,
jelenkor felnıtt emberének aligha lehetne nagyobb bőne, mint az
eljövendı emberi faj egyedeit kiszolgáltatni pusztuló Egónk érde
keinek!
• Amennyiben a késıbbiek során bárki is ilyen irányú érzékelés taní
tására gondolna, tudnia kell, hogy ennek kapcsán két súlyos hibát
követhet el. Az egyik az, ha valaki tizen-éveseket képez, vagy akár
tanítványául fogad. Az ı feladatuk ugyanis éppen nem az, hogy vízön
tı-kori érzékenyülésre készüljenek! Nekik a felnıtté válásuk érdeké
ben el kell merülniük az anyagi világban! A másik elkövethetı hiba:
ha nem közöljük a felnıtt érdeklıdıkkel, hogy mindazokra, akik a
magasabb világok hangjának szelíd suttogását készülnek meghallani,
a mindennapi élet durva zörejei ezután lórúgásként fognak hatni! Ez
utóbbit pedig csakis mozgékony, sportos, természetjáró életmóddal
lehet kibírni, elviselni és kompenzálni.

• Amint megtapasztalható lesz, az eredmény önnön magától adódik.
S ennek alapján, remélhetıleg a jövıben sem ember fogja eldönteni,
hogy melyik magánhangzóhoz és mássalhangzóhoz milyen energiaperdületi alakzat, s mely bető, azaz: jelalak tartozzék.
• Az ıs-ABC feltárási munkáiban résztvevıknek el kell jutni arra a
felismerésre, hogy aki erre a feladatra önmagát alkalmasnak véli,
annak egyfajta lelki-szellemi eszmélési folyamatban és átalakulásban
is részt kell vallania. Ennek során pedig elsıként azt kell megtanulnia,
hogy ehhez nem a világot, hanem csupán önmagát szükséges megvál
toztatnia.

AZ ABC NEHÉZSÉGEI A
MŐSZAI INTELLEKTUS SZÁMÁRA

Neveltetésünkbıl adódóan telítve vagyunk olyan berögzültségekkel,
amelyek logikátlansága talán csak egy marslakónak tőnhetne fel.
Értelmes magyarázatot adni esetünkben teljesen lehetetlen például a
mai ABC-k magánhangzó és mássalhangzó sorára is. A világ összes
nyelveibıl az általam ismerteket összevetve, a magánhangzókkal van
a kevesebb gond.
Hazai szinten a „teljes" magánhangzó-sor a következıképpen
lett - a Korszellem által - elfogadtatva:
A; Á; E; É; I; í; O; Ó; Ö; İ; U; Ú; Ü; Ő Hangzás tekintetében a
következetlenségek egyike akkor tőnhet szembe, ha e sort hátulról
visszafelé olvassuk:
Ü-Ő; U-Ú; Ö-İ; O-Ó; I-í; É-ÉÉ; E-EE; Á-ÁÁ; A-AA Vagyis a
„hosszú" A nem azonos az Á-val, s az E-hez nem az É tartozik.
Meglehet, hogy eme egyetlen kiemelt nemzeti példa „praktikus" vagy „gyakorlatias" szempontok alapján jól indokolható és
megmagyarázható, de az ıseredeti ABC sorában felismerhetı az a
fizikai alap, amelynek mit sem szabadna törıdnie néhányszor tíz vagy
száz év szubjektív emberi „hagyományaival". Kifejteni ezeket pedig
amiatt szükséges, mert ıs-ABC-rıl beszélve feltétlenül gondolnunk
kell a világ népeinek jelenlegi, egymástól esetleg eltérı hangképzésére is. Ezek után tegyünk próbát néhány mássalhangzóval:
F, azaz (e)F, B,
azaz
B(é), K,
azaz
K(á).
Vegyük észre, hogy az F mellé önkényesen rendeltük hozzá az
elıtte álló (e) magánhangzót, a B után az (é)-t, s a K után is önkényes
az (á) használata.
Márpedig, ha ebbıl valamiféle következetességet szeretnénk

megállapítani - szintúgy a világ többi nyelvére is gondolva -, akkor
valamennyi mássalhangzóhoz az összes magánhangzót hozzá kell rendelni. Mert (e)F, G(é), H(á), (e)M, J(é), R(ó), (ó)M, csak úgy „vegyesen" és logikátlanul nem vizsgálható!
Miután a mássalhangzókhoz - kénytelen-kelletlen - hozzárendeltük az összes magánhangzót, a példa kedvéért;

(e)F, F(e), (é)F, F(é), (á)F, F(á), (e)G, G(e), (é)G, G(é),
(á)G, G(á), (e)K, K(e), (é)K, K(é), (á)K, K(á), (vastagon
kiemelve a hazánkban alkalmazott mai hangalakok),
ott van még a SCS, KH, HH, NNY, STR, amelyek szintúgy csupán
kiragadott példák, s ott vannak a dupla és többszörös hangalakok és
ezek betőformái is. Ebbıl pedig nyilvánvalóvá válhat, hogy a teljes
kommunikációs emberi hangsor megfejtéséhez tulajdonképpen minden hangzót minden hangzóval párosítani kell! S ekkor eszmélhetünk
rá arra, hogy az egyszerősített hazai hangsorunk mellett létezni fog
egy igen-igen hosszúra nyúló hangzástani kifejtés, amelyet romantikusán talán „teljes irodalmi hangsornak" lehetne nevezni.
E pillanatban még fogalmat sem alkothatnánk arról, hogy mely
hang-alakzatoknak létezhet energiaörvény-képe, és melyeknek nem,
hiszen a feladat éppen ennek megfejtése. Mégis szerényen meg kell
állapodnunk, hogy csupán a kettızött hangzók kifejtéséig merészkedhetünk, hisz az ezek segítségével megalkotott „irodalmi sor" máris
több mint 3600 féle hang-alakzatot ölel fel! Vagyis a hármas hangzások lehetségességébe (pl. STR, AKH stb.) csakis olyan mértékben
bonyolódhatunk bele, amilyen mértékig ezt a „józan ész" jelenlegi
keretei lehetıvé teszik. A többit pedig majd az új idık új tudományának lesz kötelessége megfejteni.
Egyvalamit józanul szeretnék elırebocsátani:
Mára az érzékeken felüli érzékelés, egészségügyi berkekben,
törvényesen elfogadott állapotfelmérı módszer. S kezdetektıl oktatás
tárgyát képezi, hogy e képességeivel senki nem élhet vissza, csakis az
egészsége rovására. Jelen esetben a hangok betőalakzatainak feltárására tulajdonképpen éppen ezeket a létezınek elfogadott képessé-

geket fogjuk alkalmazni. Fontos tehát tudni, hogy e képességeit büntetlenül, (egészségének károsodása nélkül), bárki maximum napi 15
percig gyakorolhatja!
Vizsgálódásainkat folytatva, a teljes „irodalmi sor" lehetséges
hangsora immár majdnem írásba foglalható. Mielıtt azonban annak
megfejtéséhez hozzákezdenénk, hogy a „teljes kommunikációs hangsorból" mely hangoknak VAN, és melyeknek NINCS asztrális energiaperdületi jelalakjuk (és koordináta-rendszerben kifejezhetı metszeti képük), essék szó a lehetséges sorrendiségrıl:
Tekintettel arra, hogy jelen pillanatban olyan sokféle, sajátos
kultúrával rendelkezı nép él a Földön, amely sokszínőség eddig tán
sohasem fordult elı, ki kell jelentenünk, hogy esetünkben teljesen
mindegy, hogy a hangzási sort ABC, ABVGD, Alfa, Béta, Gamma
vagy Alef sorrendiséggel közöljük, s ennek késıbb sem szabad fennakadást okoznia. S ezek után, a teljesség igénye nélkül bárki
ideképzelhetné azt a hosszú magán- és mássalhangzó sort, amely
immár vagy 4000 hangzóból áll, s amelyben lehetıség szerint a „mindent mindennel szerepeltetni" elv érvényesül. Pusztán a példa kedvéért tekintsük meg e hosszas felsorolás kezdısorát, mert ez az
elızetes vizsgálatok alapját fogja képezni:
A, Aa, Aaa, Aá, Aáá, Ab, Abb, Ac, Acc, Ács, Accs, Ad, Add,
Ae, Aee, Aé, Aéé, Af, Aff, Ág, Agg, Agy, Aggy, Ah, Ahh, Ai,
Aii, Aí, Aíí, Aj, Ajj, Ak, Akk stb.
Bocsássa meg a világ, hogy e regimentnyi betőkód felsorolásától eltekintettem, s továbblépve az
- energetikai-jelalakja van,
- energetikai-jelalakja nincs
vizsgálatokat fél év alatt saját magam elvégeztem! Vagyis a közel
4000 hangkód helyett csupán azon kódoknak a f elsorolása következik,
amelyek energiaörvénnyel, s ebbıl adódó jelalakkal rendelkeznek.
A hosszas „irodalmi sor" felsorolása helyett tehát a továbbiakban csakis olyan magán- és mássalhangzókról esik szó, amelyeknek
magasabbrendő, szimbolikus bető-jelalakjuk egészen biztosan létezik.

Miután a hangkészletünk energetikai sugárzása nem az anyagi
világ része, nem természetellenes kijelenteni, hogy - valamely jövıbeni leendı tudományos kutatás szintjén - ugyanezen hangok örvénylı energiaformái számunkra még igen sok meglepetéssel szolgálhatnak. S elképzelhetı, hogy egy-egy betőformátumot intézmények sora
fog hosszasan és alaposan elemeztetni. Nos, ennek eredményeképpen
kiderülhetnek majd kisebb-nagyobb eltérések a mai „módszereink"
eredményeihez képest. Tudni kell tehát, hogy a jelenlegi, emberi
érzékelésre alapozott (egyetlen) vizsgálati módszer a kisebb tévedések
lehetıségeit hordozhatja.
Hasonló tévedések elıfordulhattak a majd 4000 alaphang
elızetes vizsgálatai során is, s könnyen meglehet, hogy egy kifinomultabb módszerrel kiderül, hogy az e tájékoztatóban szerepeltetett
alaphangsornál több hangnak is létezik strukturális energiaörvényalakja, s kivetíthetı bető-jelalakja.
Szerény javaslatom, hogy akinek van elegendı tehetsége,
kedve, ideje és türelme, a „mindent mindennel párosítani" elv alapján
szépen lassan máris megkezdheti a teljes irodalmi sor újólagos
feltárását, hiszen elıfordulhatnak egyéb más jelformák is, amelyek
esetleg elkerülték e sorok szerzıjének figyelmét. Mi azonban itt és
most elégedjünk meg ezekkel az elsıdleges, meglévı és biztos
jelalakokkal!
Következzék tehát a viszonylag hosszasnak tőnı, mégiscsak
egyszerősített ABC-jelsor, mint a továbblépés alapja. Tekintsük meg
azt a felsorolást, amelyben a majd 4000 lehetıség közül kiszőrt minden egyes hang és hangkapcsolódás önálló energetikai jelalakkal rendelkezik:
- A, Aa, Aá, Ab, Accs, Ad, Ae, Aé, Ás, Aü
- AAk, AAkh
- Á, Ás, Áv, Az
- ÁÁİ

-

B, Bb, Be
C, Cc, Ce, Cé, Cg, Cí, Cs, Csá
CS, CSá, CSkh, CSu
CCS, CCSé, CCSkh

- D, Dá, Dd, De, Dt, Dzs
- E, Eb, Ebb, Ec, Ecc, Ecs, Eccs, Ed, Edd, Ee, Ef, Eff, Ég, Egg, Egy,
Eggy, Eh, Ehh, Ej, Ejj, Ejo, Ék, Ekk, Ekh, El, Eli, Ely, Elly, Em,
Emm, Én, Enn, Eny, Enny, Ép, Épp, Ér, Err, És, Ess, Esz, Essz, Ét,
Ett, Ety, Etty, Év, Evv, Ez, Ezz, Ezs, Ezzs, Ex, Ey
- É
- F
- FF
- G
- GG
- GY
- GGY
- H
- HH
- I
-

J, Ja, Jj, Jó
K, Kh, Ku
KK
L, Li
LL
LY
LLY
M, Mt
MM
N
NN
NNY
O
Ó
Ö
İ

- p
- pp
- R

- Ró
- RR
- S,Sá
- SS
- SZ, SZé
- SSZ
- T
- TT
- TY
- TTY
- U
- Ú
- Ü (hosszú ő nincs!)
- V
- W
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- ZZ
- ZS, ZZS
-X,Y
- AOUM
Ez lett volna tehát azoknak a magán- és mássalhangzóknak a felsorolása (illetve a hangok mai betőalakjainak sora), amelyek nemanyagi világbeli energiaörvény-alakzattal is rendelkeznek. E kódok
forrásvízbe vitele esetén a rájuk jellemzı energiaörvénylés a víz felszíne felett bizonyosan megjelenik. Ezzel egyértelmő felsorolást nyert
az a vizsgálandó hangsor is, amely a legısibb magánhangzókat és
mássalhangzókat tartalmazza. A felsorolt magán- és mássalhangzók
között a következı rendkívüli jelenség vonja magára figyelmünket: a
mássalhangzók, (e)-elıhanggal párosítva, kivétel nélkül ismételten
szerepelnek! Vagyis amint ezen (e)-vel hangzó sorozat létezésébıl
nyilvánvalóan következik: Teremtınk az egyetlen lehetséges ıs-ABC
alkalmazásához kezdetben feltehetıen szabályokat is adott. Ilyen
szabálynak tőnik a mássalhangzók mellett megjelenı (e)-vel hangzók
szabályszerő, teljes kifejtése és betősora.

Tehát a ma használatban levı mássalhangzó-sorozat - ily
módon felettébb együgyőnek és következetlennek tőnı - (e)F, G(é),
K(á) stb. önkényessége helyett (hiszen errıl lenne szó), valamennyi
mássalhangzót elıtte hangzó (e)-elıhanggal kellene kiejtenünk. Mert
a Teremtı által energiakóddal ellátott hangsorból messzemenıen
következik, és jól kiolvasható az „e-vel hangzó" hang-alakzatok
egyértelmősége, azaz:
eB, eC, eCS, eD, eF, eG, eGY, eH, eJ, eK, eL, eLY, eM, eN, eNY, eP,
eR, eS, eSZ, eT, eTY, eV, eZ, eZS.
Ennek alapján igen javasolt lenne az emberi kommunikációs hangsorba a magánhangzók, mássalhangzók és különleges hangzók mellé az
„e-vel hangzók" felvétele, illetve szerepeltetése.
Sokakban felmerülhet, hogy amennyiben az (e)-vel hangzás
igaz, pl: eB, eC, eD stb., akkor ilyenformán igaz lehet a mássalhangzók után szerepeltetett (e) hang, vagyis tehát a Be, Ce, De stb. is.
Nos, amint a vizsgálatok kimutatták; míg a Hangzás Szentsége (e)dıhanggal az eB, eC, eD stb. alakokat mássalhangzókként fogadja el,
addig a Be, Ce, De stb. hangalakokat összetett energetikai örvényekként kezeli, vagyis utóbbi esetekben az (e) hang az örvénylésben
különálló és önálló hangként, a betőalakzatban pedig önálló és
független betőként jelenik meg. Ez pedig igen jó visszaigazolása
annak, hogy bár a Be, Ce, De stb. önmagukban igen jól értelmezhetı
és hangzatos hang-kapcsolódások, valamint betőalakzatok (mai szóhasználattal élve: „jól hangzanak"), Isten valódi jelrendszerében
mégsem kapnak helyet. Vagyis az eB, eC, eD stb. ısi formátumok
léteznek, míg a Be, Ce, De stb. nem létezik, és önálló hang- és
betőalakzatként meg sem jelenik.
Összegzésképpen tehát - az örvénylı energetikai jelalakkal rendelkezı emberi kommunikációs hangzók az alábbi csoportosítást
teszik lehetıvé: Magánhangzók sora:
A, Aa, Aá, Ae, Aü, Á, ÁÁı, E, Ee, É, I, í, O, Ó, 0,0, U, Ú, Ü.
E-vel hangzók sora:

eB, eBB, eC, eCC, eCS, eCCS, eD, eDD, eF, eFF, eG, eGG,
eGY, eGGY, eH, eHH, eJ, eJJ, eJo, eK, eKK, eKH, eL, eLL,
eLY, eLLY, eM, eMM, eN, eNN, eNY, eNNY, eP, ePP, eR,
eRR, eS, eSS, eSZ, eSSZ, eT, eTT, eTY, eTTY, eV, eVV, eZ,
eZZ, eZS, eZZS, eX.
Mássalhangzók sora:
Be, Jó, Ku, Mt, Ró stb.
Különleges hangzók:
pl. AOUM.
Továbbá újólag a mássalhangzókhoz lennének sorolhatóak az (e)
elıhang nélküli ismétléseik: B, C, D stb., különleges hangzók terén
pedig a Vízöntı-Világhónap kiteljesedésével igazi meglepetések
várhatók.
Amint e felsorolásból kitőnhet, jól megszokott hazai kedvenceink, (pl. Be, Ka, Ha stb.) a majd 4000 hangkód elızetes vizsgálatai
során - energiaörvény és jelalak hiányában - nyomukvesztetten
kiestek, s helyükre a feltehetıen ısi jelalak (eB, eC, eD, eK, eH stb.)
került.
Hogy pedig ez problémát a jövıben sem jelentsen, a mássalhangzókat (e)-vel hangzás esetén is önállóan kell leírni (pl. B, C, D
stb.), de - hangzástanilag - elıtte ejtett (e)-hangzóval kellene kimondani (pl eB, eC, eD stb.).
Immár kissé furdall a lelkiismeret, amiért e könyv megjelenése
elıtt a magyar rovásírás szabályaiba beletekintettem, mert úgy lett
volna igazán kerek az egész, ha ez nem történik meg. Az a bizonyos
könyv ugyanis majdnem kiesett a kezembıl, amikor azt olvashattam,
hogy a magyar rovásírásra is az (e)-vel hangzás szabályszerősége
érvényes!

ÁTTÉRÉS A HANGOKRÓL A MAI
ÍROTT JELALAKOK VIZSGÁLATÁRA

Miután a betőképeket hordozó hangok sorát tisztáztuk, következhettek
volna a több résztvevıvel folytatott elemzı kísérletek. Kis csapatunk
azokból tevıdött össze, akik a mintegy háromszáz lelkes résztvevı
közül kitüntetetten jól érzékelték a hangkódok jelalakjait, s azokat
egymaguk is képesek voltak elıállítani és beazonosítani, valamint a
legjobban alkalmazták az ısjelkutatás késıbb ismertetendı szabályait.
Ekkorra már nyílt titok volt, hogy a gyakorlati mérések során a
késıbbiekben erısen megtréfálhatnak bennünket a tengelyesen szimmetrikus alakzatok mőszaki életbıl ismert csalafintaságai. Ez rendre
be is következett.
A jelalakok vizsgálata során szépen kirajzolódott a legısibb
ABC-betősor, a kapott eredmények közel 40%-a mégis jogos kétségeket kezdett ébreszteni. Rájöttünk, hogy ebben a pillanatban estünk
ugyanabba a csapdába, amelyet a rég letőnt ısi korszakok látnokai
sem tudtak elkerülni.
Az igen gyors perdülető energetikai örvények érzékelése közben
ugyanis következetesen figyelemmel kellene kísérni azt a tényt, hogy:
- a kapott betőalakzatok jelei a bal oldali térfélrıl átnyúlhatnak a
jobb oldalira, s viszont.
-az Y tengely lehet a szimmetriatengelyük, de attól akár el is távolodhatnak.
- az Y tengely a jelalakok része lehet, vagy sem.
- az X tengelyen talpuk is lehet, melyet nem tudunk érzékelni!
Szerencsére segítségünkre sietett a „véletlen", mert valamennyi
f elmer ülı kétséget képes volt feloldott egy 1991-ben megfogalmazott,
kozmikus érvényő asztrálfizikai és bioenergetikai szabályszerőség,
amelyet kezdetektıl fogva Páros-páratlan szabálynak neveztünk el.
(Szıke Lajos - Tóth Tamás: Bérlet a lll. évezredhez l Kiadó: Magyar
Nemzet, ISBN: 963 7661 0 34) E Páros-páratlan szabályról amelyet eredetileg bolygómozgásokra

dolgoztunk ki -, az ısjelkutatás ABC-sora szempontjából annyit
feltétlenül szükséges tudni, hogy egy-egy energetikai jelalak páratlan
számú ismétlése esetén a bioenergetikai örvénylés kifelé, vagyis a
képzeletbeli Y tengelytıl távolodva terjed (a jelalak szélesedik), míg
ugyanezen jelalakok páros számú ismétlése esetén az energiamezı
felfelé, azaz a képzeletbeli X tengelytıl távolodik, helyesebben
sodródik el (a jelalak mintegy: „magasodik", megnı). (Lásd az l-es
és 2-es számú ábrákon!) E szabály ismeretében tehát az ıs-ABC energiajeleit azXésY tengelyektıl el lehet távolítani! Ilyen alapon pedig
valamennyi felmerülı kétség megszüntethetı!

1. ábra

2. ábra
Óriási jelentısége volt annak, hogy mi legalább tudtunk arról;
tévedésbe estünk, illetve eshetünk. Megvallom, mérnökként számoltam is ennek lehetıségével. Frappánsan elıállott tehát a Párospáratlan szabály, mint alkalmazási lehetıség, e tévedések kivédésére.

Immár csupán olyan technikai megoldást kellett keríteni, melynek
segítségével az ABC-sor energiaperdületi jeleit a saját függıleges és
vízszintes tengelyeiktıl, vagyis a palackozott víz tengelyvonalától és
a vízfelszínétıl el lehet távolítani. Röviden fogalmazva: a kapott
jelalakokat valami módon széthúzhatóvá és emelhetıvé kellett tennünk. Mert el kellett érnünk, hogy egy-egy jelalak akkor se érintse a
saját tengelyvonalát, ha ennek elıtte azon húzódott, esetleg átnyúlt
volna rajta.
Kérem a Kedves Olvasót, ne fájdítsa fejét ennek lehetetlenségén, hiszen a probléma (bár kezdetben tengeri kígyónak látszott),
röptében megoldódott.
A megoldáshoz szükség volt valamely másfajta polarizációs
eljárásra, melynek segítségével az ıs-ABC sugárzó jelei közül a kritikusabbakat ismét és ismét vizsgálat tárgyává lehet tenni, miközben
figyelemmel kisérhetjük a Páros-páratlan szabályszerőségre adott
energetikai reakcióikat.
Az elmúlt ezredévek során a nyelvi kavarodások java részét
éppen az okozhatta, hogy feltehetıen nem adódott ilyen lehetıség a
közvetlen energetikai vizsgálatokra. (Ez igaz a magyar rovás jelrendszerére is.) S az egyes betőjeleket (amelyek feltehetıen valamely tó
vize felett csillogva megjelentek), nem tudták annak idején sem a
vízfelszíntıl, sem pedig a jelközéptıl eltávolítani, illetve ennek a
szükségessége fel sem merült bennük. Ily módon a látnokok és a beavatottak tévedésbe estek, felszínes megfigyelésbıl származó hibáikat
az utódok tisztelettel átvették, s ilyenformán egyre nagyobb lett a
kavarodás. Pedig csupán egy egyszerő ténnyel kezdıdhetett minden:
a többféleképpen értelmezhetı jelalakok esetén mindegyikük a saját
képzelete csapdájába esett!
Amint kiderült, a Páros-páratlan szabály alkalmazására valóban szükség volt, hiszen továbblépni csupán ennek energetikai ismeretében lehetett. Ám e szabályt hangalakokra nem sikerült érvényesítenünk. Emiatt az eddigi vizsgálatokat fedésbe hoztuk valamely másfajta polarizációs technikával, amely jelentısen el kellett hogy térjen
a hangzók vízbe vitelétıl.
A második eljárás lényege az lett, hogy az immár kirajzolódó

ıs-ABC jelalakjainak mai ismert, írott betőieleit vezettük ismételten
forrásvíz-közegbe. S a két eljárás egyértelmően igazolta egymást!
A letisztult hangalakzatok biztos ismeretében, e hangzók mai,
általánosan elfogadott betőjeleinek polarizálásával, megvalósíthatóvá
vált a Páros-páratlan szabály alkalmazásának lényege: az energiajelalakok többszörözése. Ezen ısi jelek vizsgálatára tehát a kódjaik
megkettızése és megháromszorozása nélkül, hitelesen aligha lehetne
sort keríteni. A továbbiakban, hosszadalmas ismételgetések helyett a
Páros-páratlan szabály lényegére - egy-egy ısbető esetén - oly módon utalunk, hogy amennyiben a betőkód megfejtéséhez a párosság
szabálya szükséges (vagyis a betőkettızés), akkor ezt páros csillaggal
(**) fogjuk jelölni mindenütt, ha pedig a megfejtéshez a páratlanság
elve szükségeltetik (betőjel háromszorozás), akkor három csillagot
szerepeltetünk (***). Értelem szerint, amennyiben az energia-ısjelet
- a vizsgálatokhoz - úgy az Y, mint az X tengelyektıl el kell távolítani,
akkor ennek jelölése a következı lesz: (**, ***).

A SZIMMETRIKUS ÉS ASZIMMETRIKUS
ALAKZATOK PROBLÉMÁI

Az Y tengelyre történı jobb és bal oldali tükröztetés sajátos, de közismert mőszaki problémákat vet fel. Nézzünk néhány erre vonatkozó,
jellemzı példát:
Amenyiben az Y tengelyre tükröztetett T-alakzatot kapnánk
eredményül, vajon milyen lehetett az eredeti kiindulási forma? (Lásd:
3. ábra.)

3. ábra
Hiszen csekély odafigyeléssel belátható, hogy megforgatva pl. a 4.
ábra alakzata is T-formátumú forgástest-kontúrvonalakat eredményez.

4. ábra
Amennyiben rajzolunk egy Y tengelyre vetített körszimmetriát (lásd:
5. ábra), vajon ugyanígy, a kiindulási alakzat félkör, netán teljes kör
lehetett-e?

5. ábra
Nos, e kétségeket hivatott értelmezni a Páros-páratlan szabály, amely
a panelház építéstıl a csillagvilágig, s a metrón álldogáló utasoktól a
fejeskáposzta-ültetvényekig energetikailag feltehetıen mindenre érvényes. Ennek okait most ne kutassuk, majd megfejti a tudomány. Vegyük azonban észre, hogy a Sorsnak milyen határtalan humorérzéke
van. Hiszen amennyiben nem magam foglalkoztam volna e szabály
kidolgozásával, akkor most ıs-ABC-rıl szó sem lehetne, mégha ezt
dr. Jung a saját elmélete szerint szinkronicitásnak nevezte is el. Ez
utóbbinak lényege sem kicsiny: valamely embersors, logikai sor vagy
energiagerjedés, gondolat vagy történés az önmaga tárgyát, energiáját,
rezonanciáját, vibrációját, véletleneit, megoldását magához vonzza!
E kitérıt követıen, az X-jelalakot felrajzolva, meg fogjuk érteni,
hogy fentiek ismerete nélkül e jel megfejthetetlen lenne, amennyiben
az X-et önmagában az Y tengelyre tükröztetnénk. (Lásd: 6. ábra.)

6. ábra
A leolvasást illetıen ugyanis eredményül - bető-jelalakként - a 7. sz
ábra rajzolatát is, a 8. sz. ábra, s a 9-es és 10-es számú ábrák rajzolatát

is odaképzelhetnénk, hiszen végeredményül - forgástestekként
mindegyikük az X formátumot kénytelen produkálni.

10. ábra

7. ábra

8. ábra

9. ábra

Az Y tengelyre történı tükröztetés tehát a szimmetria és aszimmetria alapelveinek törvényszerő részét képezi.
Az ABC jelalakjainak Y tengelyen történı lehetséges „átnyúlása" miatt a legkritikusabb bető-jelalakok mindaddig nem lehetnek
hitelesek, míg az egyszeres és háromszoros (tehát páratlan számú
többszörösüknek megfelelı) jelalakokat is meg nem vizsgáltuk. Ezért
a továbbiakban, valamennyi ısbető esetén, rajzon is szerepeltetve lesz
az energiaörvények egyszeres és háromszoros képe. Mindezek mellett
- a vízszintes tengelyen húzódó esetleges betőtalpak tiszta érzékelése
érdekében - a jelalakok páros számú érzékelésére is kerítünk példát.
(Lásd: az U bető esetében.) Vagyis ilyenformán, a Páros-páratlan
szabály segítségével, képesek lehetünk arra, hogy kiszőrjük a tükröztetések megtévesztı voltát.

AZ İS-ABC ENERGETIKAI JELALAKJAI
Eljutottunk tehát a jelalakok lehetséges vizsgálatáig, leolvasásáig és
megfejtéséig. Mivel azonban hasonló vizsgálat azóta nem történt, mióta
ez az emberi faj él a Földön, nagyon is érdemes még egyszer összefoglalni, hogyan is jutottunk idáig:
• A folyamat elindítását az tette lehetıvé, hogy az emberi kommu
nikációs hangok forrásvízbe vitelének megoldása lehetségessé vált.
• A hangok közül az összes variációt elı kellett állítani, s a felmerülı
majd 4000 kódból kiválasztani mindazokat, amelyeknek energia
örvény-összetevıjük is van. Ilyenformán megállapítottuk, hogy mely
hangok hordozzák ma is a Teremtés üzenetét.
• Ily módon született egy bıvített magánhangzó-, (e)-vel hangzó- és
mássalhangzó-sor, valamint különleges hangzó, összességében alig
több, mint 140 (!) variáns.
• Következett volna a jelalakok leolvasása, azaz: az ısbetők megfej
tése, de az energiörvény-alakzatok Y tengelyen történı átnyúlása és X
tengelyt érintése miatt az ısbetők leolvasásakor következetlen, többvariációs megoldások születtek (s ez a jelalakok mintegy 40 %-ára
bizonyult igaznak).
• Emiatt át kellett térni másfajta polarizációs eljárásra, melynek során
az ısbető-alakzattal rendelkezı hangok mai, ismert betőformáit volt
szükséges forrásvízbe kódolni, s a jelalakok helyes értelmezéséhez
meg kellett ismerkednünk a Páros-páratlan szabály alkalmazásával.
Röviden ez történt eddig, s következhetnének a kiszőrt, kb. 140
energia-alakzat betőképei, azonban ekkorra kiderült egy örömteli és
váratlan meglepetés, amelyet a további vizsgálatok igazoltak: a kb.
140 betőformátum szőkített jelrendszerében - a példa kedvéért a C,
C(e), C(é), C(í), s a többi hasonló variációk értelmezései vagy messzemenıen azonos jelalakot, illetve betőrajzolatot adtak, vagy két
különálló bető logikai kötését tárták elénk. Ily módon, e „maradék"
140 jel, egy ennél is szőkebb jelsorra mutatott rá!
Ennek alapján a továbbiakban nemcsak a C, C(e), C(é), C(í)
stb. hangalakokat és betőkódokat, de az A(á), A(e), A(é), A(s), A(ü),

M(t), SZ(é) stb. formátumokat sem érdemes külön bemutatni, hiszen
betőalakjuk valamely elızınek a tökéletes ismétlése lenne.
Ettıl függetlenül, e „legszőkebb" jelrendszer végén, néhány
különös megtapasztalás érdekében mégis továbblépünk, betekintésképpen a lehetséges többszörös hangzások és „mással"-hangzások
bonyolultabb fizikájába.
Az ismertetésre kerülı ısbető-alakzatok szabályszerőségeit amennyiben szükséges - az ismertetésükkel egyidejőleg tárgyaljuk.
Miután az egyes jelalakok rajzolatai egészen sajátos problémákat
vethetnek fel, ezek magyarázatára szintén a betőalakzatok ismertetésével egyidejőleg kerítünk sort, de a magyarázatok száma az ismertetések során természetszerőleg csökkeni fog.
Kezdjük tehát az ısbetők sorának tanulmányozását!
Az eddigi vizsgálatok alapján az egyes emberi hangzók örvénylı jelalakjainak tengelyirányú metszeti képeibıl a következı, tüneményesjelrendszer bontakozik ki:

Az A jelalakja (**, ***)

A jelalak az X-Y tengelyekkel jól behatárolható tartományban helyezkedik el, s ez valamennyi betőalakra jellemzı.
Az Y tengely az örvénylésfüggılegesfıtengelye, s bár e papírlapokon síkot érzékelünk, nevezzük mégis az Y tengelytıl balra esı
területet bal oldali, a jobbra esı területet pedig jobb oldali tér negyednek. A jelalak, mivel egy örvénylı perdületi rendszer része, az Y
tengelyre bal és jobb felıl a legteljesebben szimmetrikus.
Mivel az egyes kontúrvonalak elıbb-utóbb át fognak csúszni a
bal oldali térnegyedbıl a jobb oldaliba és viszont, valamelyik variációt feltétlenül vastagabb vonallal szükséges megkülönböztetnünk,
illetve jelölnünk. Teljesen véletlenszerően válasszuk ki - megvastagítás céljából - a bal oldali kontúrvonal-alakzatot.
Ilyenformán tehát kétféle vonalvastagságot fogunk kapni: vastagabb vonallal jelöljük ezután a bal oldali térnegyed betőkódjainak
kontúrvonalát, vékony vonallal pedig annak a jobb oldali párját, s az
X, Y tengelyeket (amelyeket zavaró körülmények esetén olykor egyszerően elhagyhatunk).
Közben elkövettünk egy önkényes, mégis igen jelentıs választást: mivel a bal oldali jelet vastagítottuk meg, a további jelek , illetve
szavak csakis az Y tengelytıl kifelé sodródhatnak az energiaörvényben! Vagyis az „írásunk" ezért jobbról bal felé köteles haladni! (Ha
a jobb oldali jelet vastagítottuk volna meg, akkor az írásunk - az energiaképekbıl adódóan - balról jobb felé haladna!)
írásunkban döntı tényezı a választott irány mellett való megmaradás következetessége!
A továbbiakban nagy szükség lesz arra, hogy egy-egy ısbető
alakját - a Páros-páratlan szabály értelmében - egyedileg és háromszorosan ismételve is megismerjük, különben a jelalakok egy része
(szinte a fele) nem lenne pontosan értelmezhetı. A betőjelek talpainak, vagyis az X tengelyen történı vonalvastagításoknak a magyarázatát - amely szintúgy a Páros-páratlan szabály sajátossága -,
csupán késıbb, az U bető esetében lesz célszerő írásba foglalni.

Ezek után tekintsük meg az A magánhangzó, illetve bető energetikai, vagyis ısrovás-jelalakját:

AAA
Részletekbe menı vizsgálatok igazolása szerint az a, Alfa, Alef stb.
betőkódjai az A bető betőkódjával teljesen megegyezı jelet mutatnak,
s ez sok esetben igaz egyéb esetekben is.

A

Az Á jelalakja (**,***)

s s s

AAA

A B, (e)B jelalakja (**, ***)

B
A jelalak tökéletes szimmetriát mutat.

BBB

Felmerülhetne, hogy az egyik átló az egyik oldalhoz, a másik
a másik oldalhoz tartozik, esetleg az alakzat képe X helyett csupán >szerő baloldalt és <-szerő jobboldalt mutat, de a vizsgálatok az X
formátumot igazolták.
Ismételten térjünk vissza az egyszeres jelformához. Tüzetesebben elemezve az érzékelhetı jelalakot, különösen a felsı szárvégeken,
vékonyka vonalfoszlányokat, apró kisüléseket regisztrálhatunk az
energiaörvénylésben. (Lásd: 11. ábra.)

CS

A CS, CS(á), (e)CS jelalakja (**, ***)

D

CSCSCS

DDD

A D, D(á), (e)D, D(é) jelalakja (***)

11. ábra
Nem egyebek ezek, mint az elektromágneses él- és csúcshatások
fizikából jól ismert másodlagos energiaszóródásai, amelyek a tájékozatlanokat olykor megzavarhatják.

Az E jelalakja

A C, C(é), C(í), (e)C jelalakja (***)

E

C

CCC

EEE

Az Y tengelynél a jelek nem érnek ugyan össze, de a bal- és a jobboldal között (az elektromágneses-jellegő csúcs- és élhatás miatt)
olykor intenzív összekötı-energiavonalak érzékelhetıek, melyek intenzitása és helye pillanatonként változhat, s melyek valójában nem az
adott jelalak részei. Ezek tehát nem állandóak, s az energiaörvénylés-

ben folyvást szétszakadoznak. (A jelenséget külön ábrán nem
jelöljük.)

A GY, (e)GY jelalakja (**, ***)

Az É jelalakja

y
77

x

L

x /•

,
EEE
Az E jelalakjának energiaszóró csúcs- és elhalásai a tapasztalatok
szerint jobbára a betűjel hasi részét célozzák meg (lásd később az AÉ
példáján). E jelenség a feltárási munkát olykor megzavarhatja.

GY
GYGYGY
E jelalak felületes észleléssel a D jelalakjával könnyedén összetéveszthető.

A H, (e)H jelalakja (***)

Az F, (e)F jelalakja (***)

F
Az F jelalakja gyönyörű példája az egyoldali jelenlétnek.

FFF

H
HHH
Amint látható, a H jelalakja esetében is lehetne elmélkedni, hogy
miképpen is értelmezzük e sodródó energiaörvényt. Amint kiderült, a
H betű az egyoldali jelenléthez ragaszkodik.

Az I jelalkja (***)

A G, (e)G jelalakja

i
G

GGG

Ismertetése külön magyarázatot nem igényel.

m

Az í jelalakja (***)

/

Az L, (e)L, L(i) jelalakja

///

/•

X X /•

L

A J, (e)J, J(a), J(o) jelalakja

/

LLL

Az LY, (e)LY jelalakja (***)

JJJ
A K, (e)K jelalakja (***)

LF

LFL7LF

A jelalak páratlan, erőteljesen egy oldalra kívánkozó, s csupán az
egyik átlót felhasználó aszimmetrikus alakzat, melynek kiválasztott
átlója jócskán túlnyúlik az Y tengelyen.

Az M, (e)M jelalakja (***)

K
KKK
Amint a jelháromszorozásból kiderül, a K az egyoldali jelenléthez
ragaszkodik.
M
MMM
Az Y tengely függőleges vonala nem tartozéka a jelnek, vagyis a betű
függőleges vonallal nem lezárt.

Az N, (e)N jelalakja

W

Az Ó jelalakja

NNN

A bal és jobb oldalt összekötő csúcs- és élhatás vonala szinte mindig
jelentkezik, de időben nem állandó és nem tartozéka a jelnek (vékony
vonallal berajzolva a jobb és a bal oldal között).

O

ÓÓÓ

Az Ö jelalakja

A NY, (e)NY jelalakja

Ö
NY

ÖÖÖ

Az Ő jelalakja

NYNYNY

Az O jelalakja

ő
O

ŐŐŐ

000
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A SZ, (e)SZ, SZ(é) jelalakja (***)

A P, (e)P jelalakja (***)

p

PPP

sz

szszsz

Figyelem! A középsı rész kicsúcsosodásának érzékelése nagy odafigyelést igényel!

Az R, (e)R jelalakja (**, ***)

AT, (e)Tjelalakja (***)

RRR

R

Az S, (e)S, S(á) jelalakja (**, ***)

T

TTT

A TY, (e)TY jelalakja (**, ***)

s

sss

Az S jelalakja tehát nem kíván az Y tengelyen túlra átnyúlni.

TY

TYTYTY

E bonyolult jelalak érzékelhetıségéí az él- és csúcshatások is megnehezítik. A TY jelalakjának megháromszorozásánál a rövidke jelzıvonalak a szárakkal fedésbe kerülnek. E betőnek „talpa" is van.

Az U jelalakja (**, ***)

U

Fenti példa nem valamiféle különc megoldásra hívja fel a figyelmet,
hanem a páros számú ismétlıdés energiaszabályára! A többi kétséges
betőforma esetében csupán nem lettek e kettızések lerajzolva, mert
megnehezítenék az esetleges tanulás folyamatát. Kettı-négy-hat betőjel, azaz párosság esetén mindannyiszor valami ehhez hasonlatos,
általános kép tárulkozik elénk.
Tekintsük meg a maga teljességében az U magánhangzó
sokszorozásából adódó energiajeleket l, 2, 3, 4, 5, egymást követıen
hangzó, vagy forrásvízbe kódolt betőjel esetében, s ez rá fog világítani
a Páros-páratlan szabály lényegére (13. ábra):
UUUU
13/3. ábra
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Az U bető a háromféléi lezárt ügy. Tévedés nem merülhet fel, ı már amint mai rajzolt alakjában is mutatja -, a majdnem befejezett földi
forma. De hogyan jelenthetjük ki bizonyossággal, hogy e jelformát példának okáért - az X és Y tengelyeken is meg kell vastagítani?
Hiszen amint látható, ez a jelháromszorozásból nem derülhet ki. Nos,
erre a betőkettızést követıen fellépı energetikai hatás adhat egyértelmő választ, amely a Páros-páratlan szabály aktív próbatétele.
Amint arról szó esett, a háromszoros, ötszörös jelalakok esetén
a képzıdı betőformák szoros egymásutániságban kifelé nyomakodva
terjednek, egyre távolodva az Y tengelytıl. Ezzel szemben, ugyanezen
szabály párossági elve; bető kétszerezés és négyszerezés esetén a
hangzás és a képzıdı betők energiaképletefelfelé törekszik, vagyis az
X tengelytıl igyekszik eltávolodni. Tekintsük meg, mit mutat a kettızés
energiaképlete:

13/1. ábra

U
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13/2. ábra
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13/4. ábra

13/5. ábra UUUUU
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12. ábra

A jelalakok tehát páros számú
ismétlıdéskor felfelé, páratlan számú ismétlıdéskor pedig kifelé
törekszenek. Ez akkor is igaz, ha a leírt betők egymástól eltérnek,
vagyis szóalkotásnál és mondatfőzésnél ugyanez a helyzet áll fenn!

A V jelalakja (***)

Ennek alapján derülhetett fény arra, hogy az U betőalakja az X és Y
tengelyek felıl is lezárt, azaz mindkét tengely aktív része a jelnek.
Hasonlóképpen derült fény arra, hogy az A. Á. C, CS. D. GY. I. í. J.
P. R. S. T, U. U. V. Z. ZS esetében az Y tengely megvastagítandó
szerves része a kontúrvonalaknak, hogy az F, H, K. LY. M. Ü
esetében az Y tengely megvastagítása éppen hiba lenne, s hogy az X
tengely felıl az A. Á. GY. TY. U. Ú. Ü betőknek talpuk is van.

vvv
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Az általunk ismert W betőt az energiaörvények kódrendszerében
külön nem jegyzik, hangzáskor és kettızéskor a V bető legegyszerőbb, kettızött jelalakja sugárzik felénk. Azaz: W-t az alaphangok
ABC-jelalakjai között szerepeltetni felesleges.

Az Ú jelalkja (**, ***)

AZ jelalakja (***)

u

uuu

z

uu

zzz
A ZS jelalakja (***)

Az Ü jelalakja (**, ***)

ü

üüü

Az Ü esetében figyelmei érdemel a féloldalas szimmetria és a talprész,
valamint, hogy az általunk ismert (hosszú) Ő-t az energiaalakzatok
néni igyekeznek értelmezni, azaz: az Ő-nek külön jelalakja nincs!

zszszs
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Amint a ZS jelalakja igazolja, e hangunk energetikailag aszimmetrikus alakzatot gerjeszt, melynek része az Y tengely.

,MÁSSAL"-HANGZÓK És KÜLÖNLEGES HANGZÓK
A magánhangzók és e-vel hangzók kategórái mellett továbbra is létjogosultsággal bíró „mással"-hangzók közül, példa értékően tekintsük
meg az (i)KSZ, X, KSZ, a K(u) és a R(ó) jelalakjait:
(i)KSZ, X, KSZ (**, ***)

Amint látható, gerjedésekor X helyett a K és az SZ hangok jelalakja
jelentkezik a párosság energiaszabálya szerint. Vagyis az X-et az
alaphangok közé sorolni felesleges, hiszen önálló energiaörvényalakzattal nem rendelkezik.

A példa értékően választott K{u) hang önálló energiaörvény-alakzattal bír, azaz: az alaphangsorba sorolni nagyon is célszerő.
R(ó)(***)

A R(ó) hang önálló energiaörvény-alakzattal szintén rendelkezik,
vagyis az alaphangsorba sorolni célszerő.
A „mással"-hangzók és különleges hangzók száma egy lehetséges és tudományosabb feltárás során bizonnyal jelentısen szaporodni
fog. A további feltárások szerepe kettıs lehet: hisz amint példáinkból
kitőnhetett, míg kedvencünk, a W és az X Isten kódrendszerében
említés nélkül elenyészik, addig egyéb más hangalakzatok K(u), R(ó)
stb. jelentıs szereposztáshoz juthatnak.
Ezek lettek volna tehát azok az ısjelek, amelyek a magánhangzók és mássalhangzók energiaörvény-képleteibıl kiolvashatóak. Ezeket az ısi-óvás--jelalakokat bárki a világon megtapasztalhatja, felismerheti, és önmaga is beazonosíthatja, amennyiben képes arra az
áldozatra, hogy önmagában békességet, nyitottságot, kíváncsiságot és
elfogadókészséget teremtsen.
E jelrendszerrel egy olyan ABC-jelsort sikerült megismernünk,
amely a teremtettfizikai világban mindenütt egyaránt igaz, s idıtıl és
hely tıi függetlenül, bizonyosan „egy tırıl fakad". Hisz ez éppen az a
kódrendszer, amelyet valamennyi, nálunk esetleg intelligensebb lény
feltétlenül megért: meg kell hogy értse, mert e jelek mögött a Teremtı
valósága és a fizika törvényei állnak.
Ne zavarjon meg egy kutató elmét sem, hogy e jelenségeket pillanatnyilag „természettudományos szempontból" nem lehet megmagyarázni, his/en itt sokezer év áthidalásáról van szó. Ma még nem
értjük, de holnapra tudomány lehet belıle.
S legyen bár valaki a leghangosabb kételkedı, csak kétszáz
évvel ezelıtt bizonnyal azt sem tudta volna megmagyarázni, hogy mi
az az elektromosság.
Az Isteni Terv számunkra létrehozta eme ıs-ABC jelsort. Immár az ısi jelkészletet - legalább alapjaiban - megtekintve, tiszteletünk jeléül foglaljuk írásba a máig fennmaradt, s nyilvánvalóan
ugyanazon tırıl leszakadt magyar rovásírás egyik, napjainkban elfogadott változatát.

ÖSSZEHASONLÍTÁSKÉPPEN
Mai betőjel
Függetlenül attól, hogy magyar rovás jé lek számos variációja fennmaradt, szerepeljen itt tán a legelfogadottabb jelkészlet, hogy az
analógiákat és a tévesztéseket minden érdeklıdı észlelhesse.
Tekintsük meg egymás mellett az ıs-ABC jeleit és a magyar
rovás jelkészletét.
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Jelen felsorolásban tehát egymás mellett szerepel a magán- és a mássalhangzók mai, elfogadott hazai betőjele, az ıs-ABC megfelelı jelalakja és a magyar rovásírás közismertebb írásképe, amely székely
testvéreink jóvoltából fennmaradt.

Utólag nyilvánvaló, hogy valamennyi történelmi szituáció az
emberlélek szárnyalását és fejlıdését segíti. Elmarasztalni tehát senkit
nem szükséges, hiszen rövidke emberlétünkbe nemigen férnek bele a
véletlenek. Szabadjon azonban mégis megállapítani, hogy hazafias
érzelmektıl hevülve, vagy a kíváncsiság lázában égve, e magyar
rovásjelek fennmaradásáért a politika és a tudomány eddig nem valami sokat tett.
Amint látható, az ıs-ABC és a magyar rovásírás közti különbség valóban éppen azoknál a jelalakoknál fordul elı, ahol az Y vagy
az X tengelyekre való tükröztetés tévesztéseket okozott, vagyis ahol
nem egyértelmő a jelalak. Ettıl függetlenül, immár nem csekély büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy annyi ezer év után, tulajdonképpen
nem is torzultak olyan számottevıen e jelek! S egyébként is - kissé
visszanyúlva az ıstörténetbe -, még az is kitőnhet, hogy e jelrendszert
a magyarság a Vízözönt követıen már akkor hibásan vette át, mert a
hibák valahol a ködbeveszı múltban keletkeztek, valamikor az Aranykor (vagyis az Oroszlán Világhónap) elıtt, amikor még az atlantiszi
faj volt az emberi világban az egyeduralkodó.
Ez ugyan már valóban csak romantika, de képzeljük csak el: ha
ez az ısi nyelvrendszer csupán a saját tévesztéseit is ezer éveken át
ilyen precízen képes volt továbbadni, micsoda iszonyatos távlatokból
érkezhetett ez a tudás!
Nyugodt lélekkel kimondhatjuk tehát: amit megkaptunk, azt
magyar testvéreink a leghívebben megırizték a világnak. Köszönet
érte!
Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a történelmi idık sodrásában vajon mikor és hol deformálódhattak el ezek a jelek? Erre nem
érkezik válasz. Emlékezzünk mégis elsıként a történelem elıtti
idıkre.
• Elsı közelítésben a legnyilvánvalóbb e hibákat onnan eredeztetni,
hogy idınként születhettek olyan beavatottak, akik jogosan, vagy túl
tengı önbizalommal „belenyúltak" a bizonnyal „szent" jelek sorába, s
önhatalmúlag ısi jelformákat változtattak meg.
• Nyilvánvaló lehet a régi látnokok, papok, írástudók, uralkodók és
próféták felelıssége (vagy inkább felkészületlensége), amiért e jelala-

kok egy részénél az X tengelyen elhelyezkedı betőjelek talpait nem
fedezték fel, vagy figyelmen kívül hagyták, s az Y tengelyen átnyúló
jelalakokat egymással (sokszor nem tudatosan) megkeverték vagy
összetévesztették, hiszen a maihoz hasonlatos kontrollra nem adódott
lehetıségük.
• Harmadsorban nem szabadna figyelmen kívül hagyni, hogy e „szent
jelek" egyidejőleg a történelem elıtti idık nagy részében titkosak is
voltak! S hogy rendszerük egykönnyen ne legyen felfedhetı, hajdaná
ban szándékolt cseréket és elírásokat is alkalmazhattak azok, akiknek
ehhez bármiféle érdekük főzıdhetett.
• Továbbá: jelentıs fordulatot hozhatott az az idıszak, melynek során
a többszázezer évig uralkodó atlantisziak - saját végóráikat érezve -,
a mi kis alkalmazkodó, „ügyes", bár rövid élető, hordaszellemben élı,
s akkor még fél-állati fajtánknak átörökítették a tudást (a saját tudá
sukat!).
• Nagy horderejő változás következhetett be, amikor „az Isten fiai
bementek az ember lányaihoz". Ez valamikor a Vízözönt követıen
történhetett, mégpedig feltehetıen erıteljes genetikai beavatkozással
párosítva. Hiszen (immár tudvalevıleg) - „amikor az Isten fiai az
ember lányaival összeházasodtak, és ezek gyermekeket szültek nekik:
ezek voltak a régi idık híres hısei" (Tér. K. 6.4.). Ez a beavatkozás,
különösen Noét követıen, vagyis miután az atlantiszi faj végképp
elenyészett, teljességgel alkalmassá tette a homo sapiens feltörekvı
faját arra, hogy teste képes legyen az emberlélek befogadására és a
tudás átörökítésére. E beavatkozás - legalábbis az ıs-ABC jelrendsze
rét illetıen - bizonnyal nem szétforgácsoló, hanem építı lehetett
(illetve kellett hogy legyen), hiszen az „Isten fiai" feltehetıen szintén
ezzel a jelrendszerrel érkeztek, s kommunikációs céljaikra ık is
ugyanezt használták.
• Áttérve a történelmi idıkre, meglehetısen romboló erejő változások
történhettek, amikor az emberiséget vezetı papság elhatározta Bábel
tornyának - a Világtoronynak - a felépítését.
• Tudjuk, hogy abban az idıben új erıre kapott a feltörekvı népek
Vízözönt követı mozgolódása, vándorlása és helykeresése.
• İsjelkutatás szintjén, immár bizonyságok fedezete mögött is igazán

érdekfeszítı titkok lappanganak. Hogy a Vatikán kincseskamráiban
még a saját ismerıseim is láttak többezer éves, kopjafákba vésett rovás abc-t, azt elhiszem nekik, hiszen avatott papokról van szó. Hogy
István királyunk kénytelen volt a rovások ısi szokásmódja (kultusza,
szertartása) ellen terrort (is) alkalmazni, immár elfogadom. Hogy a
Nyugatnak nem érdeke az igazság felszínre vetülése, ezt minden
magyar beavatott jól tudja.
Mégse feledjük, hogy e tudás felszínre hozatala amiatt szükséges, mert azt a racionális fajtát, akik évszázadok óta irányítják a politikát, technikai fejlıdést és annak lehetséges irányát, a háborúsdit és
a Föld kirablását, nemsokára éppúgy elsöprik az Idık viharai, mint
ahogyan az atlantisziak eltőntek. Az anglikán kultúrkorszak letörésével pedig visszavonhatatlanul megkezdıdik a Vízöntı Világhónap
megvalósításának kora.
Csak reménykedhetünk abban, hogy eme ısjelek és a magyar
rovás egyezısége a saját tudatunkat is képessé válhat olyformán módosítani és alakítani, hogy a racionalitás szőkült agytekervényein
felülemelkedve, s a „magyarkodás" csapdáját alázattal és törekvéssel
elkerülve, egyre többen rátaláljanak végre - önmagukra!
S nem elsısorban arra lenne szükség, hogy a magyar koponyák
az összes világtájak irányába szétszóratva, a világ minden más egyetemén tanítsanak, hanem hogy mindegyikünk idehaza találja meg
önmagát, s felhagyjon a világ más nemzeteinek utánzásával.
Babilon korában talán amiatt váltak szét a nyelvek, hogy valamennyi törekvı nép lélekfejlıdése egyéni utakon indulhasson el. A
Teremtı a teremtett Valóságot csupán az emberi tudatállapotunkon és
földi tapasztalásainkon keresztül képes megtapasztalni. Emiatt nemcsak valamennyi nép, hanem minden egyes ember feladata tökéletesen
egyedi. Ha pedig emberek embereket másolnak, népek pedig népeket,
akkor abból sok jó nem származhat, mint ahogyan abból sem, ha terrorral kényszerítenek bárkiket az „alkalmazkodásra".
Hát ezért kellene kábult népünkbıl valamiféle teremtı erıt gerjeszteni. Teremtı erı pedig ma már csupán azokból származhat, akik
az érdek elvet és hatalmi törekvéseket mellızni képesek, s nem is hajlandók félelemben élni emiatt.

Az ıs-ABC jeleit a magyar rovás nyelvemlékeivel összevetve, a
többé-kevésbé „egységes" elírásokat érdemes részletesebben is sorra
venni. Ezen elírások egységessége arra utal tehát, hogy az esetlegesen
nem is szándékolt ferdítés már az igen régi idıkben történhetett. A
magyar rovás különféle iskolái e jeleket tulajdonképpen már ilyen
alakban vehették át, s másolták azokat egymásról („ élethoszsziglan").
Mivel az elírások jobbára az X és Y tengelyekkel kapcsolatos
analógiák ismeretének hiányából adódhattak, megállapítható, hogy a
jelalakok közül a
B, CS, D, E, É, G, I, J, L, N, NY, O Ó, Ö, İ, R, Z jeleivel alig
merül fel probléma, s ezeket a késıbbi másolók, illetve iskolák
egymástól is, hellyel-közzel, jól vették át.
Ezzel szemben a
C, F, H, K, LY, S, T, Ü a tükröztetés tévesztéseit jelzi,
míg az
A, GY, M, SZ, TY, U, Ü, ZS feltehetıen jóval Babilon elıtti
tévesztésre utal.
Valahol különös jelentısége lehet annak, hogy végig a mezopotámiai, sumer, szkíta, etruszk, türk-vonalon hasonló vagy ugyanazon
hibákat vették át, követték el és vitték tovább az írástudók.
Könnyen lehet, hogy az elírások eme „egységességében" is számunkra kódolt üzenet rejlik.

MAGYAR ROVÁSOK KÜLÖNFÉLE VÁLTOZATAINAK
ENERGETIKAI EGYBEVETÉSE
Szükséges megállapítanunk, hisz ezt bárki hozzáértı megtapasztalhatja, hogy a magyar rovás számos válfaja sem a jelek, sem pedig a mögöttes hang-alakok energetikai képét nem befolyásolja!
Amint az elviekben mintegy hat-hétezer éves tárkány-rovás, s
az úz(palóc)-rovás változatos jelkészletébıl kitőnik, nyilvánvalóan és
elıszeretettel alkalmazták a cirkalmazást, a különféle „kanyarintásokat", a jobb és bal oldali jelek csereberéjét. (Vagyis energetikailag
vegyítették a jobb és a bal oldal jelkészletét.) Ugyanezen rendszerekrıl az is kiderül, hogy a hibákat, elírásokat, ferdítéseket és félreértéseket rendre éppen olyanformán követték el, ahogyan az imént
láthattuk. Vagyis ugyanazt szükséges ismét megállapítanunk: ezeknek
is egyetlen, e korszakokat megelızı közös ıstıl kellett származniuk,
s ez az ısjel-készlet tisztán energetikai, vagyis asztrálfizikai alapokon
kellett hogy nyugodjék. Tehát ismeretanyaga az e tájékoztatóban
közölt elvek alapján kellett, hogy álljon.
Igen súlyos problémánk és lélekbeni válságunk, hogy a homo
sapiens tudománya a jelenlegi „elıfeltevéseinek" korlátai között a
szuper-intelligens ısiséget nem fogadhatja el. Ma azt vallják legtöbben, hogy kezdetben voltak a képi jelek, abból lettek a szóképek, majd
a betők. Vagyis az írástudók többsége egyetért abban, hogy régen
lerajzoltak pl. egy oroszlánt, késıbb abból alakult ki a LEÓ fogalma
és jele, majd ez egyszerősödött, mígnem lett belıle rovás, (ékírás),
majd „latinos" L-bető.
A Teremtés nyelve ezzel szemben a következıket sugallja: a
legnyilvánvalóbb, hogy e fizikai energiajeleket az érthetıség kedvéért
- akár az elemi iskola elsı osztályában -, egyenkénti, megfelelı képi
jelekhez, praktikusan „isteni szimbólumokhoz" kapcsolták az emberiség akkoriban élt legbölcsebb emberei.
Átörökítettünk egy szuperfizikai ABC-kódrendszert, amelyhez
a mai kor fizikája nem is konyít. Hogy ez valamiképpen továbbadható

legyen, az emberiség legbölcsebbjei ebbıl - az iménti példánál
maradva - „oroszlánt" csináltak. (Elıbb lehetett az L-bető ısrovás
jele, melybıl a földi emberiség számára fekvı oroszlán-szimbólumot,
képi jelet alkottak.) Ez a képi jel tartósan létezhetett. Ez lehetett az oka
sok tévesztésnek is. Késıbb vagy olykor rávezették a látnokokat arra,
hogy e jelrendszer mindenkor érzékelhetı valóság. S bár titkon ugyan
ez a tudás is élt, a „világi" birodalmakban a képi jelekbıl ismét
„visszaalakították" a szóképeket, s abból egyszerősítették a mai ABC
jelrendszerét.
A magyar rovásírás teljesen egyértelmő betői: E,
É, G, J, L, N, NY, O, Ö.
Azok a betők, amelyek a magyar rovás szerint is pontos jelalakkal rendelkeznek, de átnyúlnak a másik térfélre:
B, D, I.
Azok az egyértelmő betők, amelyek felismeréséhez a Párospáratlan szabály alkalmazása szükséges: CS, P, R, V, Z.
Rovásjelek, apróbb eltérésekkel:
y
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ss

I, O, O.
Rovásjelek eltérésekkel vagy ferdítéssel:
A, Á, M, TY, U, Ú (értelmezésükhöz a Páros-páratlan szabály
alkalmazása szükséges).
Rovásjelek a tükröztetés tévedéseivel:
C, F, H, K, LY, S, T, ZS (értelmezésükhöz a Páros-páratlan
szabály alkalmazása szükséges).
Azon jel, amelynél a jobb- és baloldali tévesztés nyilvánvaló:
Ü (megfejtéséhez a Páros-páratlan szabály alkalmazása szükséges).

Téves, helytelenül értelmezett vagy mesterségesen változtatott
jd:
GY (megfejtéséhez a Páros-páratlan szabály alkalmazása szükséges).
Természetesen ezzel e jelrendszer „nem lehet teljes", mint ahogyan
intuitív készséggel vizsgálva valójában egyik rendszer sem lehet „teljes". Ahhoz azonban ennyi is elegendı, hogy aki kicsit is kíváncsi természető, ezáltal beletekinthessen valamely „más", s talán eszményibb
„Valóságba". Ez a Valóság létezik, jelen van, s korunkban fıképpen
a jobb és bal agyféltekék harmonikus együttmőködésén keresztül
szándékozik érvényesülni. Sajnos, ezt „fizikailag" vizsgálgatni nem
mindig könnyő feladat. Hogy pedig ezen intuitív tudást miért nem
könnyő a racionális tudás talajára lefordítani, arra vonatkozóan - azt
hiszem - választ adnak a következı fejezetek.

JELALAKOK SODRÓDÁSA AZ ENERGIAÖRVÉNYBEN
Valamiféle gyorsító és taszító nyomaték miatt a páratlan számú betők
utolsó tagja folyamatosan kifelé nyomja az energiaörvény perdületének palástját, vagyis: mintegy szélesíti az örvényt.
Betők párossága esetén a bető-jelalakok utolsó tagja nemcsak
kifelé, hanem (általában a legutolsó jelet illetıen) kifelé és felfelé
tolódik, sodródik, és karakterével el is csavarodik az energiamezıben.
Párosság esetében szinte mindig ez a szabály érvényesül, ám amint
még egy betőt írunk az ilyen szóalkotásban a páros számú jelek mellé,
a betősor (páratlan számúvá válva) ,mintegy „kiegyenesedik", azaz
kifelé tolódik.
Az alapkutatásnak ezen a kezdeményezı szintjén tulajdonképpen még azt sem voltunk képesek megállapítani, hogy e jelenséget
a tudatunk eredményezi-e, avagy spontán, „ember nélkül" is igaz lehet-e mindez. Hisz gondoljunk csak bele, ha kimondjuk vagy leírjuk a
J(o), KH vagy SZ alaphangokat, tisztán fizika helyett - csakis a
tudatunk képes eldönteni, hogy esetükben egyetlen hangra és betőre,
avagy két különállóra gondoltunk-e. A betőalakzat ugyanis, energiában, ennek megfelelıen alakul! S ilyenformán érthetı meg igazán ez
a kölcsönhatás.
A tévesztések elkerülése végett mindezeket még a vizsgálatok
megkezdése elıtt jól meg kell fontolni. S bármiféle alapkutatást folytassunk is hang-alakzatok és betők esetében, a jelalakokat háromféleképpen szükséges vizsgálat tárgyává tenni:
- önmagukban,
- önmagukban - hármas ismétlıdéssel,
- önmagukban - kettızötten.
Az ilyen vizsgálatok során meg kell szoknunk, hogy páros betőkötésben az utolsóként szereplı jel az energetikai adottságokhoz
alkalmazkodni igyekszik, s egyáltalában nem valamiféle „erıtlenséget" jelent, ha olykor az elıtte álló jelalak fele méretét produkálja.
(Lásd pl. az AA esetében.)
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Rajzoljuk le e jeleket különválasztva is:
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Újabb betű hozzáír ásóval a „ rend" szinte mindig helyreáll, a sor
„kiegyenesedik", s ismételt hozzáír ás esetén más betűjel fog felugorni
a sor végére.
Természetesen folyamatos írás közben mindezeket nem kell ily
módon figyelemmel kísérnünk, hisz ez csupán az energetikai jelenség
sajátos fizikáját jellemzi.
A további jelalakok bemutatása esetében - a növekvő bonyolultságifok miatt - a bal oldali jelalak-ábrázolás kizárólagosságánál
maradunk, hisz a jobb oldali jel ennek amúgy is a formális tükörképe
lenne.
Tekintsünk meg néhány kettőzött jelalakot, részben a példa kedvéért, részben, hogy kitűnjék; a kutató elme e vizsgálódások során milyen nehézségekkel találja szemközt magát:
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Kettős betűkapcsolatok esetén gyakorta alkalmi betűkötések jönnek
létre.
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Betűkettőzés és kettőzött betűkapcsolat esetén a szórt energiavonalak
(csúcs- és elhalás) gyakran megzavarhatják a jelek értelmezését,
mégha ezen energiaszóródás intenzitása elenyészőbb is.
Betűkettőzés esetén a szóródó energiavonalak kisülési iránya gyakorta módosul, ámde ez a jelalakok ismeretében már nem is annyira
zavaró. (Lásd: AÉ/1, 2, 3.)

AEI1

AE/2
A REJTETT DIMENZIÓK SZÁMUNKRA TALÁN
KÜLÖNÖS TÖRVÉNYEI

AE/3
Ennél sokkalta bonyolultabb probléma a bal és jobb térfél egymásba
csúszása, vagyis amikor egy-egy jel esetében nem tudni, hogy a baloldali kontúrvonal vajon a baloldali jel része, avagy a jobboldalhoz tartozik-e. (Lásd pl. a B, D, F, LY esetében.)
Komoly tapasztalat, hogy a betőkettızéseket igen megsínyli a
koncentrált figyelem.
Természetesen ezek már nem hangok és hangzók szabályai, hanem a betők szabályai. Mert az energiaörvénylés egyik térfelének
képzeletbeli elhagyásával a betők önálló életre keltek!

Végezzünk el egy érdekes kísérletet: írjunk le egy mai magyar D betőt,
s vessük alá polarizációs eljárásnak. Válaszként rövidesen felgerjed
elıttünk a D energetikai rovásjele; (J-)Most vessük papírra az NY bető ısi rovásjelét; ( D ), amely
tehát tulajdonképpen a mai magyar D betőnek feleltethetı meg, s
polarizáljuk ezúttal ezt. Nos, természetesen nem jelenik meg energetikai rovásjel, hiszen az ısrovás NY betője maga is energia-jelalak;
(D), vagyis még egy jelalakja nem lehet, hiába is hasonlít a D betőre!
Ha pedig ez eddig esetleg zavaros is lett volna, gondoljuk végig,
ha kell, többször is: az elsı és a második esetben is szabályos magyar
D betőt vetettünk papírra, de az elsı esetben valóban a D betőre koncentráltunk, míg a második esetben hiába írtuk fel ugyanezt, amikor
közben a rováskészlet NY betője járt a fejünkben. Vagyis a két eset
között egyetlen eltérı sajátosságot találhatunk: a két eset mindegyikében más és más, tehát eltérı volt a tudattartalmunk! S mivel
eltérı volt a tudattartalmunk, ennek megfelelıen alakult a magasabb
fizika energiaválasza is!

MENNYEI És FÖLDI JELALAKOKRÓL
Zarathusztra Zend Avesztája szerint Isten jelei és szimbólumai, amelyek a Mennyei Birodalomból származnak, világos színő, sugárzó jelalakok, nincsenek „teli", belülrıl nyíltak, üresek, vagyis a Matéria
anyagával nem kitöltöttek. Ezért írt Jézus az ujjával a porba, ezért karcolták, nyomták, préselték agyagba, vésték kıbe és faragták fába az
ısrovás jeleit, s emiatt látható a magyar Szent Korona legfelsı képén,
az Atya képmása környezetében valamennyi szimbólum szigorúan
világos színő mintázattal rajzolva. Mert ezek ily módon „fénylenek",
nem úgy, mint a tinta vagy golyóstoll írás, s a papírra nyomtatott bető.
Emezek „teli" vannak tintával, nyomdafestékkel, „Matériával", tehát
nem is fénylenek, hanem inkább „sötétlenek".
Mai írásformáink közül egyetlen olyan akad, amely tán napjainkban is szentnek tekinthetı, amennyiben vissza nem élnek vele: a
tanárok táblára történı krétaírása.
A fénylı, az Istentıl való, ami „nincs teli" Matériával, belül
fehér és tiszta, avagy áttetszı, mint például valamely bető körberajzolt
jele pl.: K. A Zend Aveszta szerint ez jelzi, hogy mennyei kapcsolatról, avagy jelrıl van szó, míg ezzel ellentétben pl. a „teli" K jelalak,
bár: attól még lehet jó avagy rossz, de mivel a nyomdafesték
anyagából áll össze, a földi világhoz tartozik. Emiatt szerepel a magyar Szent Koronán a Jézus Krisztus ábrázoláson Krisztus neve is, s
képmása környezetében az összes szimbólum is sötét színnel ábrázolva; mert habár Krisztus maga „mennyei" eredető, de Jézus teste már
az anyagi világból való.
Mennyei jelalakokat ma nagyon nehéz produkálni. Emiatt, körberajzolt betők helyett (A, B, C), beavatott ıseink a tudást sokáig
inkább „fülbe súgva" tanították, hogy ne szegjék meg az ısi elveket.

BETŐK KAPCSOLATA, SZÓALKOTÁS, MONDATOK
Az itt közölt vizsgálatok során, „alapszinten", Isten kódrendszerében
kis- és nagybetők közötti különbséget, mondatkezdı nagybetőket és
írásjeleket mindeddig nem sikerült feltárni.
A további szabályszerőségek rendszerbe foglalásával feltehetıen meg kell várnunk, amíg a tudomány vagy az emberi érdeklıdés
megteremti a szisztematikus vizsgálatok kutatási feltételeit. Éppen
ilyenformán úgy tőnik, hogy a gyorsabb írásmódra való törekvés
pusztán az emberiség „mennyiségi" szemléletmódjából származó
igény, melynek e kódrendszerben különösebb jelentısége nincsen.
Érdekes sajátossága az ısi energetikai jelrendszernek, hogy
egymástól függetleníthetı, hosszú hangsor vagy betősor, s lezárt gondolat esetén az elválasztható energetikai résznél, az energiajelek
„zárásaként" és új „mondat" kezdéseként, a két jelsorozat között megjelenik egy nagyobb pont vagy egy apróbb köröcske!

LEHETİSÉG AZ EMBERI İSNYELV FELTÁRÁSÁRA
Feltételezve, hogy a feltárt ıs-ABC nyomatékosan hozzájárult az
összemberiség szóalkotásához és hajdani mondatformálásaihoz,
szinte kívánkozik a következı kérdés: vajon milyen lehetett az az ısi
nyelv, az a kiejtés, szó és mondatformálás, amelyen Isten szava
zengett?
Bizonnyal ezen már sokan és sokat gondolkodtak a nyelvtudomány
szakemberei is, s „hála" az egypártrendszer majd fél évszázadának,
errıl a legkevesebbet mégis tán a magyar ember tud.
Tudományos igényő feltárási munka már sokhelyütt folyt erre
vonatkozólag, jómagam is legalább háromféle variációval találkozhattam nyomtatásban. Igaz, ami igaz, ezeket a munkákat némi igénnyel
azért keresgélni kellett, s aki nem keres, ugyan miért találna bármit is?
Kedvenc logikánk szerint a homo sapiens faja valamiféle ködös
homályból érkezhetett az Értelem Fényébe. Ezt igazolja a szisztematikus tudományosság, s érdekességképpen ugyanezt igazolhatja az
„ezotéria" is. Még a Teremtés folyamatának sem mond ellent, hogy
amikor az Értelem Fénye és az emberiélek a bennünket megelızı
atlantiszi fajban élt, akkor a mai ember ısi vetületeinek falkái, majd
hordái a törzsszövetség legısibb és leglazább félmajom szintjén, fütytyögve és öntörvényőén járták csapatostul az erdık mélyét.
Egyelıre igazolhatatlan, de amiképpen mi, a mai napig szolgálatunkba kényszerítjük a lovat, barmokat, elefántot; feltehetıen a
misztikus agyfélteke bővöletében élı atlantiszi faj a homo sapiens
akkoriban még „eszméletlenségben" leiedzı, befogott példányait
éppen így, barmokként és rabszolgákként dolgoztatta (és „nemesítgette").
Az szóba sem jöhetne, hogy az a bizonyos Ádám és Éva a mi
fajunkhoz tartozott volna, hiszen még a Biblia is említi azt a nagyarányú genetikai beavatkozást, ami az Isten fiai és az ember lányai
között zajlott, ez pedig a Vízözön után történt.
Ettıl függetlenül „ısi" nyelv már ebben az idıszakban kialakulhatott, de ez az ısnyelv kezdetektıl is velünk együtt élhetett, még-

pedig nemcsak a homo sapiens, hanem az atlantiszi ısidık óta, s ha
úgy tetszik; Ádám és Éva megjelenése óta. Akármelyik emberi faj,
akárhol kezdhette is küzdelmeit, „logikusabbra" fordítva a szavakat:
több mint feltételezés, hogy félállati szinten az artikulációt megelızhette a bıgés, röfögés és makogás, de talán már némiképpen „kultúrának" lehetne tekinteni azt az idıszakot, amikor valamikor és valahol,
ezekbıl kiformálódott az egytagú „szavak" artikulálása.
Vagyis a történelmi átlényegülések és átlépések, sorsfordulók
és újrakezdések folyamatában a mondatfőzést és szóalkotást meg kellett hogy elızzék az „ısszavak", az egyszótagú, legrégibb kifejezések.
Lehet-e ezt utólag vizsgálni? Mi sem egyszerőbb ennél, ehhez csupán
csak annyi szükségeltetik, hogy szisztematikusan megvizsgáljuk az
általunk ismert nyelveket, s azokból összeírjuk, hogy melyik nyelvben
milyen arányban szerepelnek az emberi testrészekre, környezetre, tájegységekre, idıjárási és természeti jelenségekre, valamint emberi cselekvésekre jellemzı EGYTAGÚ kifejezések, vagyis vélhetıen az
életbenmaradás legısibb kifejezései.
Amennyiben az evolúció alapelvei igazak, s ez miért is
ellenkezne a Teremtési elmélettel, akkor az egytagúból kellett hogy
kialakuljanak a többtagú szavak, s az egyszerőbbıl a bonyolultabbak.
Valamely nyelv ısisége tehát olyanformán igaz, amilyen mértékben
nagyobb arányú benne az egytagú „ıskifejezések" aránya.
Kérem, ki-ki tekintsen hát bele a szótárba, mi pedig, addig is,
vegyünk példát közösen, magyar nyelvünkbıl.
Amennyiben bárki találna olyan nyelvet, melyben az „ıskifejezések" száma felülmúlja a mienket, akkor az a nyelv bizonnyal
ısibb, mint a magyar. Ha azonban kiderül, hogy a nyelvünkhöz hasonló
részletességgel egyetlen más nyelv sem tartalmaz ilyen mennyiségő
egytagú ıskifejezést, kérem, akkor ezt ne szégyelljük bevallani!
Kiragadott példák egytagú szókészletünkre:
- emberi testrészek:
test, törzs, fej, haj, szem, fül, orr, száj, nyelv, fog, íny, áll, arc, nyak,
kéz, kar, váll, láb, ujj, comb, far, hát,
- belsı szervek, szövetek, testi mőködés:
szív, agy, vér, ér, csont, bır, bél, ín, test-vér, göb, szır, seb, háj, máj,

- tájegységek:
hegy, völgy, út, táj, sík, csúcs, szirt, rét, tó,
- emberi környezet:
fő, fa, ág, bot, gally, kı, lent, fent, lyuk, mély, sík, tér, gömb, kör,
zsupp, lak, hon, kés, tır, kard, trón, szék, pad, tok nyíl, íj, vár, ház,
kert, van, volt, lesz, hang, szó, fütty,
- égitestek, természeti és idıjárási jelenségek:
Nap, Hold, Föld, ég, föld, tőz, víz, köd, szél, fény, fagy, jég, dér, ısz,
nyár, tél, fúj, száll, füst, ég, lég,
- emberi cselekvés:
él, hal, szül, szúr, vág, tép, ver, fojt, sír, ül, áll, jön, megy, fél, szı, fon,
varr, kér, nyúl, lép, hoz, húz, hőt, hisz, mond, szól, tár, nyit, szív, bír,
bán, hág, ad, ás, ír, óv, un, őz, bök, csal, csen, csuk, dúl, fut, fúr, gyújt,
főt, gyúr, győjt, hány, hív, lel, süt, fız,
- Néhány szó - válogatás nélkül - a magyar értelmezı szótárból:
ad, agy, ah, ál, ács, ám, ár, ás, áll, baj, bak, bal, báb, báj, bán, bár, báty,
becs, be, begy, bel, bél, bér, bent, bocs, bog, bor, bot, bök, bır, bısz,
bú, búg, búj, bús, bükk, bőn, bont, boly, bölcs, böjt, bőz..., s a sor foly
tatható így tovább abc sorrendben, szavak és kifejezések ezreivel.
Belátható, hogy minél kevesebbet jegyzünk le belılük, annál cseké
lyebb lehet e szavak megtámadhatósága.

TOVÁBBI JELALAKOK KIFEJTÉSE HELYETT,
HOZZÁFÉRHETİ GYAKORLATI MÓDSZER:
A MÉZ-POLARIZÁCIÓ

Ismét birtokunkban van tehát az a nem-anyagi világból folyamatosan
sugárzó jelkészlet, amely csak arra vár, hogy immár éljünk vele. E
jelkészlet maga a Kozmikus ABC rovás-jelrendszere, amelynek szuperfizikai lényegét nem ember találta ki.
Amint tapasztalhattuk, lényegüket tekintve a lerajzolt jelek
tengelyesen szimmetrikus kontúrvonalak egyszerősített változatai,
amelyek igen gyors perdülető energiaörvénylések tengelyirányú metszeti képeibıl adódnak. Jelzett energiaörvénylések elemi emberi
magánhangzók és mássalhangzók velejárói, amennyiben képessé
válunk belılük létrehozni az energiabefektetés nélküli, letisztult
Hangzást.
A jelalakok vagy İS-BETŐK ismeretében további megállapítások is születhetnének, s bizonnyal születni is fognak. Mindazokra a
jelalakokra és szabályszerőségekre, amelyekre e sorok írója talán nem
fordított elegendı figyelmet, feltehetıen további, jövıbeni, nyelvészetileg is megalapozott kutatások fognak rávilágítani.
Tekintettel arra, hogy korunk fizikája a hangok szükséges mérvő
letisztítására és kódolására morálisan még semmiképpen nincs
felkészülve, viszonylag kockázatmentes, házilag kivitelezhetı közelítı
eljárást és helyettesítı módszert szeretnék közreadni, amely érzékelés
szempontjából ugyan nagyobb odafigyelést igényel, de ártani feltexx

hetıen nem lehet vele. A helyettesítı módszer segítségével - az OSABC hangsorát illetıen - bárki, odahaza, egyszerő írott betőjelalakokból is eredményes tapasztalatokat szerezhet.
A házilag könnyedén alkalmazható polarizációs módszernek mely segítségével valamennyi ısi rovásjel bárki által létrehozható - ,
lényege a következı:
• Egy üres, fehér papírdarabkára, békességgel telt, tiszta lelkő
személlyel írassuk f el bármely magánhangzó vagy mássalhangzó mri
közismert betőjelét vagy megnevezését (pl. A, Alfa, Alefstb.).

A betőt ne keretezzük be, vesszıt vagy pontot se tegyünk utána.
A papírdarabon egyéb írás vagy vonaldarabka nem szerepelhet! Több
bető esetében az a módszer nem alkalmazható, hogy egy nagyobb
papírra sok betőt íratunk, s azt utólag betőnként kivágjuk. A papírt
elıtte kell darabokra vágni, s egyenként kell a betőket ráírni arra! (Ha
valaki dohányzik, szereti a hasát, s az erıszakkal telt esti filmeket,
gondokkal küzd vagy beteg, akkor ı maga semmiképpen ne vállalkozzék a vizsgálandó betők leírására, mert a jelalakjainak csúfosan
nagy „szárnyai" lesznek, s ez még csak aprócska figyelmeztetés!)
• A Páros-páratlan szabályt betőkétszerezésre és háromszorozásra a
következıképpen kell alkalmazni: pl. AA ; AAA
• A leírt betőt tartalmazó papírdarabkát az írással felfelé, valamely
nyugodt helyre kell tennünk.
• Ezután a papírdarabkára rá kell helyeznünk egy petricsészét (eset
leg helyette festetlen kistányért, dunsztosüveget vagy vizespoharat),
olyanformán, hogy az teljesen lefedje a betőjelet.
• A csészébe vagy üvegedénybe töltsünk néhány evıkanálnyi, üzletben
vásárolt mézet. Ez a méz nyugodt körülmények közepette a bető által
jelzett energiára rövid idı (20 perc) alatt ráhangolódik, s felette meg
fog jelenni az illetı hangzásra jellemzı, nem-anyagi szintő ener
giaörvénylés, vagyis a bető ıseredeti rovás-jelalakja.
• Jelzett energiaörvénylésbıl -az e tájékoztatóban ismertetett módon
-, ABC-jelalakként, az adott ısbető leolvasható.
• Ezt követıen a méz jóízően elfogyasztható, de egyéb betőkódokhoz
ismételten már f el nem használható, ezért ne is keverjük ismét a méz
közé!
Amennyiben a kapott jelalak a méz felszíne vagy az asztal lapja alá
sugárzódna, a kísérletet abba kell hagynunk, mert hibát követtünk el,
s a kiindulás feltételei valahol sértik a természet törvényeit!
Amennyiben e megtapasztalások során bennünket a hiúság, önzés, érdek vagy vágyak vezérelnének, a középpontból felfelé vetülve
megjelenik egy töretlen és nyílegyenes, 70-85 fokos szögben haladó
vonal: a mágia jele. Ez esetben a vizsgálatot fel kell függesztenünk,
mert ilyen indíttatással úgysem azt kapnánk eredményül, amit
reméltünk volna.

• Ha valaki úgy tapasztalná, hogy az X, Y tengelyek a betőjelek
erısségével sugárzódnak, s ez már-már zavaró, akkor az energiakép
ben megjelent a technika jele, az alkalmazott technikai energia. E
technikai sugárzást oly módon lehet csökkenteni avagy kiszőrni, hogy
ilyen esetekben az írószerszámot, papírt, asztalt, mézet, csészét vagy
a szándékunkat mindaddig cserélgetnünk kell, amíg az erıteljes tech
nikai sugárzás elfogadhatóvá nem csillapodik.
• Ha valaki önmagát vagy másokat igyekezne becsapni, s egy bető
kód leírása, vizsgálata közben más egyébre, más hangokra, betőkre,
vagy történésekre koncentrál, esetleg közben szerteforgácsolódik a fi
gyelme, az bizonnyal egyéb életterületeken hasonló hibákat követ el.
• Legcélravezetıbb és legsikeresebb, ha bármely jó tapasztalatok
esetén is, naponta egy - és csakis egy - betőjelet vizsgálunk!
Fentebb részletezett MÉZ-polarizációs eljárás lényegéhez és
házilagos kivitelezhetıségéhez tartozik az alábbi javaslat: valahányszor a Kedves Olvasó e tájékoztatóban tiszta víz-hordozóközegrıl
olvas, a „víz"-szavak helyett helyénvaló, ha saját, gyakorlatias szempontjainak megfelelıen nyomban mézre gondol. A víz-polarizációs
kifejezések helyett pedig otthoni, önálló kutatási feladatok esetén,
egyszerően méz-polarizációt kell érteni! Hiszen a kettı (víz vagy
méz), az ısjelkutatás szempontjából lényegében ugyanazt jelenti.

AZ ÉRTÉKELÉSHEZ

Van tehát egy viszonylag könnyen alkalmazható módszerünk, melynek
segítségével házilag is energiaörvénylésre késztethetıek a gondolataink szintjén megfogalmazott magán- és mássalhangzók, hangok,
betők és betőkapcsolatok, s ha nem is olyan intenzitással, de ugyanazt
a jelalakot sugározzák, mint a forrásvízbe vitt, letisztult hangok.
Ha valaki pl. az A betők sorát szeretné vizsgálat tárgyává tenni,
külön-külön méz-közegbe kódolhatja az A, az a , az Alfa vagy bármely nép ugyanazon hangalakra jellemzı írásjelét, összehasonlíthatja
ıket, s valamennyi esetben azonos eredményt kell kapnia; az eredmény ugyanazon ıskép kell, hogy legyen.
Amennyiben valamely összetettebb hangzó vizsgálatát végezzük, az esetek többségében az eredményül kapott jelalak az e tájékoztatóban szereplı jelalakok közül fog kikerülni. (Pl. az orosz SCS hangzó az S - CS hangokra jellemzı betőalakzatokból fog összetevıdni.) Amint a két betőt megcseréljük, a kapott alakzatok is nyombanfelcserélıdnek. Vagyis e kód napjainkban is igen jól mőködik!
Egyedül a saját elhatározásunktól függ, hogy az energiaörvénylés tengelyirányú metszeti képének jobb vagy bal oldalát vesszük e
figyelembe. Ha ugyanis a bal oldalt rajzoljuk le eredményül, akkor az
írásunk szükségszerően jobbról bal f elé kell, hogy tartson, ha pedig a
jobb oldalt dekódoljuk, akkor a szavaink és mondataink - írásban balról jobb felé kötelesek haladni. Ez a törvényszerőség abból adódik,
hogy az energiaörvény-alakzatban az egymást követıen kiejtett hangok vagy leírt betők az örvénylésben folyamatosan kifelé sodródnak.
Lásd pl. az ABC ABC ABC ábráját:

Könnyen meglehet, hogy akad majd, akinek a jobbról-balra sodródó
jelalakok írása lesz szimpatikusabb, míg mások inkább a balról jobbra haladó sorokat részesítik elınyben. Ismételném: mindkét megoldás
helyes! Álljon hát itt egy rövid összefoglaló az ıs-ABC jelalakjainak
bal sodrású és jobb sodrású jeleirıl.
Az ıs-ABC balra tartó jelalakjai:

Az ıs-ABC jobbra tartó jelalakjai:

Az ıstudás e jelei tehát akár bab-ól-jobbra, akár pedig jobbról-balra
is írhatóak. Esetükben az egyetlen lényeges szempont, hogy amenynyiben valamelyik írásmódot alkalmazni kezdjük, akkor amellett
következetesen meg kell maradnunk!
A mai, élı nyelveket energetikailag vizsgálva, nyomban világossá válhat, hogy Babilont követıen, bár az egyes népek jócskán
szétszakadoztak, az írástudók valamiképpen mégiscsak tisztában
voltak az örvény-jelalakok létezésével. A látnokaiknak legalábbis
tisztában kellett lenniök ezzel, hiszen a balról-jobbra, jobbról-balra és
fentrıl lefelé haladó írásmódok csak e tudás birtokában értelmezhetıek!

KÖZÖS FELADATAINK

Az e kiadványban szereplő energetikai jellegű vizsgálatok kényes
pontja az energiörvényléseket és jelalakokat érzékelni képes, majdani
szakértők felkészítése.
Jelen tájékoztató szerzője gondoskodni próbált arról, hogy a
téma megjelentetése pillanatában rendelkezésre álljon több, jó gyakorlati érzékkel megáldott hozzáértő is, akik a jelalakok megfejtésében segédkeztek, s megfelelő képességekről tettek tanúbizonyságot.
Kényes kérdés, hogy ezeket a nem-fizikai világból sugárzó jeleket az öt érzékszerv bűvöletében élő ember mindenáron fizikailag szeretné megtapasztalni. Márpedig erről annak ellenére le kell mondania, hogy ahol csak lehetett, mi magunk is erőltetni próbáltuk a bárki
számára elfogadható feltételeket. Feltehetően tudomásul kell vennünk, hogy a mai, robbanásszerűen kiteljesedő tizenkét-érzékszervű
világban öt érzékszervvel rendelkezni nem valami nagy dicsőség. Az
út azonban a tizenkét-érzékűség felé bárki számára nyitva áll.
Ezen ősi jelrendszer életképessége és léte valahol minden
embert érint. Hogy tehát valaki alkalmas-e az érzékelés és dekódolás
elsajátítására, az javarészt attól függ, hogy milyen mértékben hajlandó az illető fegyelmezni önmagát. Érzékelhetően azonban ez a
kívánalom újabb, kényes életterületeket érint, amelyekbe ezúttal nem
szeretnék belemerülni. Az érdeklődők számára ehhez elegendő információt tartalmaznak e sorok szerzőjének eddig megjelentetett szenzológiai jellegű könyvei (Egészségkárosító földsugárzások és kivédésük lehetőségei; Bérlet a III. évezredhez; Irányítható földsugárzások;
Befolyásolhatatlan földsugárzások; A hiányzó láncszem; A hetedik
pecsét feltörése), és kiadványai (Anonymus-2000; A Figyelmeztetések
Kora).
Igen fontos azonban annak hangsúlyozása, hogy elegendő
lenne, ha e kiadványok segítségével mindenki az önmaga kíváncsiságát elégítené ki, s óvakodna attól, hogy másokat meggyőzendőn,
különféle „bizonyítási" eljárásokat kezdeményezzen!

Rovásjelekről lévén szó, talán érdemes kitérni arra, ami a
legtárgyilagosabban igaz: azzal a mai magyar A, Á, B, C, CS, D jelrendszerrel, amelyet 1000 évvel ezelőtt, gyökerek nélkül kényszerített
ránk a világ, a Kárpát-medencében valóban csak 1000 éves múltunk
lehet. Mert ez a múlt csak akkor tágulhat ki, ha az ősrégi analógiákat
minél több magyar ember megismeri. Az ős-ABC jelrendszeréből, s
a rovásjelekből sokezer éves, ősi kultúránk dereng felénk, hogy
érzékeltesse számunkra a múltat és a jövőt. Ez a múlt, s ez a jövő
pedig roppant mód tudatos magyarságra utal, akik tisztában voltak,
vannak és lesznek saját értékeikkel. S kellő önismerettel és alázattal
rendelkeznek ahhoz, hogy az Egyistenhitű Krisztusi Szeretet jegyében
vállalják a magyarság súlyos keresztjének hordozását, s tudásukat
fenntartás nélkül képesek legyenek megosztani minden néppel és
valamennyi emberrel.

KELLİ ÉRZÉKENYSÉG HIÁNYÁBAN A
SIKERTELENSÉG LEGGYAKORIBB OKAI
Amennyiben a jelalakok örvénylı energiaképleteit egyáltalában nem
érzékelnénk, avagy ez irányú képességeink kétségbeejtıen bizonytalannak tőnnének, hol és miben kereshetjük a „hiba" okát?
A két leggyakoribb probléma: a téma iránti kellı bizalom esetén
a türelmetlenség, e bizalom hiányában pedig az ismeretlentıl való
tudattalan és fülöncsíphetetlen félelem.
Ok-okozati tényezıként jelentıs blokkoló hatása lehet a túlzásokkal terhelt étrendnek és életvitelnek. Amennyiben a Föld szívközpontját ırzı-védı nép nem hallgat egyéni feladatára, tudattartalmában
naponta ezernyi félelmet és gyötrelmet gerjeszt, elméjét leblokkolja
az idegfeszültség, természetes táplálékot alig fogyaszt; egyidejőleg
ezzé! eléri, hogy a világban a negativitás és a halál információja árad
széjjel. Ebbıl következıen; oly módon érzékelhetjük tudatmódosulásunk esetleges helyes irányát, hogy a körülményeink ellenében is
békével teltté válunk, s számunkra megszépül majd a világ.
További „érzéketlenítı" problémák lehetnek a zavaró energetikai terek. Sokakat teljesen leblokkolhatnak a környezetükben gerjedı elektromágneses energiamezık. Ezek intenzitásának négyzetesen
erısödı hatásai miatt olykor egy-egy fülhallgatós magnó vagy egy
villanyborotva kártékonyabb lehet, mint egy távolabbi 120 kilovoltos
távvezeték. Elektroszmog mindenütt létezik, a korszellem értelmében
ma talán mégis inkább az számít „sajnálatra méltónak"-nak, aki
ezekre a hatásokra túlzottan érzékenyen reagál. A Vízöntı korában
azonban az ilyen készülékeket felelıtlenül tervezı mérnök neve mellé
kerül majd a „bőnözı" kifejezés. Példa: Az emberi tudat szempontjából az un. „mobil" telefon: katasztrófa-állapotot jelent. S mai tervezıit és terjesztıit az sem nagyon mentheti fel, ha pár év múlva,
visszakozva kijelentik: „Hja, bocsánat, nem tudtuk!"
Ezek, a tudomány által ma még megfejthetetlen, „árnyalt" energiák a fejünk közelében válhatnak különösen veszélyessé. Ilyenek

lehetnek a hamis fények csillogásai, melyek sugárzását a távolsággal
négyzetesen erısödınek kell elképzelni, s ez lehet fémbevonatú,
tükrösített ablaksor, fröccsöntött, hivalkodó színő gyermekjáték, kardvirágok nagyalakú celofán-csomagolópapírja, 40 éve fülbıl ki nem
vett fülbevaló stb. S e tárgyak nem csupán az érzékenyülésí bénítják,
hanem egyidejőleg rengeteg egészségügyi problémát okozhatnak. S
mégis, a mobil telefon ezekhez képest: brutális!
Az emberi agy olyan, mint egy kifinomult, érzékeny mőszer. S
mivel ez a racionális embernek „derogál", a társadalmi szemlélet minden tekintetben az agymőködés durvítására törekszik. S milyen
érdekes az egyidejő, ellenkezı végletekre való törekvés; a szuperérzékeny emberek, látnokok legjobbjait elsıdlegesen az őrhajózás, a
hadsereg és a kémelhárítás környékezi meg.
Igen sokan veszik körül magukat idegen és ismeretlen helyekrıl
származó csecsebecsékkel, festett vagy faragott szimbólumokkal, más
világtájak emlékeivel. Érzékenyük agymőködéssel mindezek áldásos
vagy kárt okozó hatásai könnyedén feltárhatóak. Eldurvult, racionális
agymőködéssel mindebbıl annyit lehet megállapítani, hogy eme hatások között talán csak az Isten ismerheti ki magát.
Immár él a jövı, de még igen esendınek és kiszolgáltatottnak
tőnik. Komikus hát, ahogyan a józan eszére hivatkozó - manipulált ember ellentmondás nélkül elfogadja, hogy repülıgépen a mobil telefont ki kell kapcsolni, mert az megzavarhatja a gép elektromos rendszerét, s közben humorizál azon, hogy e telefon esetleg az embernek
árthat. Azért komikus, mert a repülıgép „érzékeny" berendezései az
emberi agyhoz képest csupán bunkósbotnak számíthatnának.
Napjainkban megtapasztalhatjuk az emberfejlıdéssel ellentétes
tendenciákat: a durvaságot, kártékonyságot, önzést, hatalomvágyat,
érdek-elveket, a valóságos értékek hamis utánzatait, az élet valódi
szépségeit helyettesítı káprázatokat és azok imádatát. Egy pillanatig
se gondoljuk azonban, hogy erre nincsen szükség. Hiszen éppen ez az,
amely a jelenlegi „zavarosból" magához képes vonzani valamennyi
ragadványt, amelyeket a jövı mindenképpen ki szeretne szőrni. Testi,
lelki, érzelmi eldurvulásunkkal pedig éppen azt igazolhatjuk, hogy mi

már a valódi vízöntı-kori iránymódosításra nemigen vagyunk alkalmasak, s nem lehetünk méltók.
Aki pedig mégsem így erezné, annak, e tendenciák ellenében
mindent meg kell tennie a számunkra ma még ismeretlen, tizenkét érzékszervvel érzékelhetı jövı alapjainak megalkotása érdekében.
A siker titka a „sikertelenségben", hogy a pusztán fizikai érzékszerveink mellett teret kell engednünk a „nem-fizikai" érzékszerveinknek is.
A mai emberek zöme roppant elégedett a „hiszem, ha látom"
elvi alapállással, figyelembe sem véve, hogy e biofizikai képesség is
rútul becsaphatja ıt. Azt már csupán kevesek mernék kijelenteni,
hogy „hiszem, ha hallom", s ennek - a látás mellett - nincs is akkora
„hitele".
Továbbgondolva az érzékszerveink lehetıségeit, a többire
olykor még hivatkozni is ostobaságnak tőnhetne, hacsak nem
„bizonyságként" ismételgetjük valamire: „hiszen éreztem", „kezemben volt", „most is érzem az ízét", s ezek már-már amolyan költıi
kifejezéseknek is tőnhetnek.
S mindez hol van még attól a lehetıségtıl, amikor az ember a
„nem-fizikai" érzékszerveire hagyatkozva, a maga egyszerő természetességében ki meri jelenteni: „érzem". Pedig jó okunk lehetne
azt hinni, hogy a nem is olyan távoli jövıben esetleg ez válhat az életbenmaradás feltételévé.

AZ İS-ABC JELRENDSZERE
BIOENERGETIKAI MEGFEJTÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI

Azt, hogy magánhangzó és mássalhangzó energia-jelalakok léteznek,
a kb. háromszáz fı vállalkozó szellemő résztvevı közül legkevesebben kétszázan képesek voltak érzékelni, közülük az ABC jelalak
megfejtéséig mégis kevesen jutottak el.
Nem véletlen az, hogy e jelek értelmezésével az elızı korok
Mtnokai is megszenvedtek, s ha ezeket az energiajeleket esetleg
valóban láthatták is (egynéhányan), az értelmezésüket illetıen mégis
gyakorta tévedésbe estek.
Az energiajeleket színes fényben pompázva látni; nem kis
kiváltságot jelent, hisz ezzel jelen sorok szerzıje sem dicsekedhet.
Ámde hiányosságainkat szorgalommal mindig pótolhatjuk, s ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Vízöntı Világhónap aktív kezdetével
ugyanezen képességek röpke évek alatt kiteljesedhetnek.
Kódolt hangok esetében igen egyértelmő volt a helyes jelalakértelmezés. Ugyanez, kódolt betőkbıl elıvarázsolva, már nem ilyen
nagyon egyértelmő. Mert a leírt betők összenergiájában benne foglaltatnak a betőt leíró személy szorongásai és betegségei, gondjai, gondolatai és tudattartalma, pillanatnyi lelkisége és érzelmeinek töltése.
Hétköznapi „józan ésszel" az ıs-ABC betőkódjainak megfejtését illetıen jelentıs sikereket lehet elérni, s mintegy 50 %-os esélylyel biztos eredményhez lehet jutni. Vakon bízni azonban ezekben az
eredményekben - akárcsak a világ összes tudományos eredményeiben
- sohasem érdemes!
Léteznie kell valamilyen józan határnak, amely az érzékelésre
és az érzékelés elsajátítására hajlamos érdeklıdıket optimálisan még
megérintheti, de amelyen túlmenıen ugyanezekre a kísérletekre több
idıt és energiát elpazarolni nem szabad. Mert ez akkorra már teljesen
nyilvánvalóan az emberi kapcsolatok és az egészség rovására válik.
Hiszem azt, hogy mi, a Kedves Olvasóval együtt, immár
nagyjából megtettük a magunkét, hiszen személyes vélemény és állás-

foglalás születhetett. Ezzel kapcsolatosan egyáltalában nem lényeges
az, hogy valamennyi vélemény helyeslı legyen, ennél lényegesen
fontosabb a szempontjaink szerint, hogy e tájékoztató végigolvasása
kialakult véleményekhez vezessen. A többi pedig immár valamely
nagyobb közösség feladata lesz.
Ez az a tipikus témakör, amelyet illetıen valamennyi sietség balul üthet ki.
Közös feladatunk csupán az ébredés és az ébresztés lett volna.
Aki ennél többet szeretne elérni, kérem, hogy a mai valóságtól túlzottan el ne rugaszkodjék, s különösképpen: be ne dıljön az e csekély hozamú eredményeinket meglovagolni szándékozóknak!
Könnyen lehet, hogy akad majd olyan jószándékú kísérletezı,
aki a példa kedvéért: egy szombat-vasárnap, méz-közegben valamenyi ısjelet elıállítja azzal a szándékkal, hogy ráérı idejében, esetleg napokkal késıbb, egyenként foglalkozzon az energia-alakjukkal,
vagy azok összehasonlításával.
A szándék igen dicséretes, mégis azt kell javasolnom, hogy ne
tegye! Mert ezek a jelek „élnek"! S hacsak minden egyes ısjel polarizált méz-közegét egymástól legkevesebb 2 méter távolságra el nem
helyezi, az energia-alakjaik „megkeresik" egymást, s egymással órák
alatt harmonizálva, sikeresen „frigyre" lépnek! Vagyis néhány napon
belül a különféle ısjelek helyett valamennyi polarizált közeg valamiféle azonos energiahalmazt fog tartalmazni, amely értékelhetetlen, illetve vizsgáihatatlan lesz, (emellett - mézként - azonban igen jóíző
marad).
Könnyen lehet, hogy akad majd olyan mecénás vállalkozó, aki
e cikkek, illetve könyv szerzıjétıl valamennyi ısjel polarizált víz-közegét bekéri, hogy azokat készletenként, díszcsomagolásban ajándékozza vagy árusítsa. Kérem, ne tegye! A probléma ugyanaz, mint fentebb: ezek az energiák „élnek"! S rövid úton, napok alatt, automatikusan kiegyenlítıdne, „harmonizálódna" a palackok energiatartalma.

PÉLDA AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓS HANGKÉSZLET
ESETLEGES EGYÉBIRÁNYÚ FELHASZNÁLÁSÁHOZ

Amint arról több ízben szó esett, furcsának tetszı, korát megelızı
fizikánk - idıvel - a tudomány kiteljesedéséhez vezethet. A hangokról már ma is köztudott, hogy velük gyógyítani és ártani lehet, e
hatások pedig éppen a nem-anyagi természető asztrális energiaörvény-alakzatoknak köszönhetıek.
Az egyes hang, illetve betőképek energiaörvényei, nem-anyagi
szinten harmonizálva az emberi test hasonló(!) vibrációival, abban
különféle, közérzetbeni változásokat indukálhatnak.
Egy-ugyanazon ember esetében egy-egy energetikai hangörvény (avagy „betőörvény") többnyire azonos érzeteket és reakciókat
vált ki, de ezek az érzetek és reakciók a különféle hangok és betők
esetében mások és mások.
Bıven találhatunk a magánhangzó és mássalhangzó hangsorban
(vagy mai abc betőrendben) olyan hangokat (illetve betőket), amelyek
ısrovás-jelének energiaminısége többnyire mindenkiben szimpatikus
érzetet vált ki, s melyek harmonizáló sajátosságai további vizsgálatokat érdemelnének.
Amennyiben ez bárkiben gondolatokat ébresztene, a betőjelek
házilag megvalósítható (méz-közeggel történı) kódolásának birtokában, immár a következıkre szeretném ráirányítani a figyelmet:
• A leghatározottabb és legszelídebb nyugtató energia az S hang ör
vénylı jelalakjából árad. Ezen tán nem is fogunk csodálkozni, hisz
valamennyi anyuka hasonló hanggal csitítgatja gyermekét. Sugárzása
az ıs-ABC hangkészletébıl emberi mivoltunkkal leginkább harmo
nizálni képes, s e hatás a bető-formátumból is elıhívható!
• Erıt adó sugárzás árad a CS és D hangok energetikai jelalakjaiból.
• Szelídebb erı rejlik az F hangalakjában, illetve betőformátumában.
• Valamiféle kellemes ébresztı hatás sugárzik a ZS energia-alakjából.
• „Hidegen" harmonizálhat a B és C jelalakja.
• Amennyiben hangosan kimondjuk, vagy csak végiggondoljuk a

Regina Hungarorum szavakat, energiaörvényként elıttünk „életnagyságban" megjelenik a Magyarország címerpajzsában látható,
fehér színben pompázó kettıs kereszt, s az emberi testbıl kisodródik
minden gonoszság és negatívum. E hatás ereje - valami egészen
elképesztı -. a következı kutatási téma tárgyát képezi, ugyanis meg
kellene találni a Regina Hungarorum magyar megfelelıjét. • Aktív
gyógyító energiát sugároz valamennyi, AOUM-jellel sikeresen
energetizált méz vagy víz.
Távol álljon tılünk, hogy ezt jelen pillanatban valamiféle medicinának tekintsük. Ám jöhetnek még olyan emberi korszakok, amelyekben figyelmünk fokozottabban e jelenségek felé fordul.
Ma még nem tudhatjuk, hogy mai kezdetleges kísérleteink sorában melyek azok, amelyek valóban alkalmazhatóak, s melyeket kellene hanyagolni; nem sejthetjük, meddig merészkedhetünk. Bizonnyal
azonban az eredmények nem annyira a fizikától, mint inkább a fizikát
alkalmazó ember erkölcsi tartásától fognak függeni.

AOUM!
Nem is lehetne másként: aki ezt kipróbálja, annak többé nem kell
„bizonyíték". Aki pedig „nem hiszi", annak tudomásul kell vennie,
hogy elsısorban önnön magával vannak problémái, hiszen e
bizonyságot csekélyke önfegyelemmel és belsı békességgel megtapasztalhatná.
Az ısjelkutatás kerek egy esztendeig (2000 Pünkösdjétıl 2001
Pünkösdjéig) tartó, országosan meghirdetett együttmőködı programjának jelentıs segédeszközévé válhatott a forrásvízbe kódolt, poláris
AOUM energia. Az az AOUM, amelyen az ıs-ABC energetikai
jelalakjainak értelmezhetıségét, határeseteit és érzékelését begyakorolhattuk és megtanultuk.
Az AOUM energiáját, kívánságra, a Faktor Bt. kódolta mélyrıl
feltörı, tiszta forrásvízbe. Akik kértek belıle, azok kaptak is, s jobbára
odahaza ırzik. Érdemes is, mert ez az energia egyidejőleg egyedülálló
és örök élető!
Tekintsük meg azt a megrendítıen szép és teljes értékő átváltozást, amely kizárólagosan csak az AOUM írásba foglalásakor fordulhat elı:
• írjuk le a szókezdı A betőt (aláhúzás, vesszı és pont nélkül) egy teljesen tiszta papírdarabkára, amelyen semmi egyéb nem lehet. Kódoljuk az A betőt tiszta méz-közegbe, s dekódolva olvassuk le a képzıdı
energia-jelalakját, vagyis az A bető rovásjelét:

A

Ugyanezt ismételjük meg az AO betőkapcsolattal is:

AO
Ezt követıen írjuk le és értelmezzük az AOU energia-alakját:

AOU
• S végezetül írjuk le és fejtsük meg az AOUM-kifejezés energetikai
lényegét:

AOUM
Annak a csodának, amely bekövetkezett, egy év alatt sokan tanúi lehettek, s ezen átváltozást 2001 márciusa óta bárki megtapasztalhatja!
Nézzük meg, mi is történt:

Megfigyelhettük, ahogyan az egyenként leírt betők létrehozzák a
jellemzı energiaörvényléseiket, s tanúi lehettünk annak a csodálatos
átváltozásnak, melynek során az AOU „szó" energiái a háttérbe húzódva elenyésztek, hogy teret engedjenek annak a hatalmas erejő
sugárzásnak, amely a teljes AOUM energetikai jelalakjából, immár
isteni szimbólumként árad. Mert (az elsı betők írásba foglalását
követıen) az utolsó bető hozzáírásakor a már megkezdett energetikai
folyamat hirtelen leáll, a sodródó jelek szinte a szemünk láttára elenyésznek, hogy helyettük a sugárzó Napkorong jelenjék meg. A
Napkorong, a Nap gömbje, amely a négydimenziós energiamezıkben
a Teremtı Isten szimbóluma!
S a Kedves Olvasótól nem is búcsúzhatnék másképpen:
Ugyanazt kívánom valamennyi társamnak itt a Földön, amit e csodálatos átváltozás tılünk egyáltalán elvárhat; igyekvést Alfától Omegáig, születéstıl a távozásig, az Embertıl - Isten felé!

