
– 1 –

Szeptember 23-át követően a Nap már a déli égbol-
ton, jelképesen az alsó világban folytatja útját, a lé-
lek mélységeit, titkait világítja be. 
Eljött tehát az ideje a fokozottabb belső figyelem-
nek, melyet koncentrációs, kontemplációs gyakor-
latokkal is segíthetünk.
Az év végéhez közeledvén, számot kell vetnünk, 
hogy mit és hogyan tettünk 2010 ben?! Természe-
tesen különféle válaszok születnek, attól függően, 
hogy ki-hol tart saját fejlődésében, tudatosságban.

Néhány héttel ezelőtt, az egyik legelismertebb spi-
rituális vezető a Dalai Láma is azt hangsúlyozta, 
hogy a legfontosabb az egyéni fejlődés, hogy a vi-
lágban csak úgy teremthetünk rendet és békét, ha 
magunkban is megtaláljuk azt. Szeretnénk minden-
kit bíztatni, hogy induljon el, kezdje el megismerni 
önmagát és korlátait.
Nincs már idő arra, hogy másoktól várjunk segítsé-
get. Ideje hogy a magunk kezébe vegyük életünket, 
és magunk teremtsünk Új rendet önmagunkban, s 
így a minket körülvevő világunkban is.
Eleink nagyon jól tudták, hogy a Fény megszületé-
sét váró időszakban a lebontó oldal van hatalmon. 
Magas szellemi tudásukkal képesek voltak ezt a ha-
tást megakadályozni, vagy enyhíteni. A decemberi 
„sötétség” idejében számos jeles névnap alakalmá-
val tartottak zajoló, mókás rítusokat, amelyek kere-
tében termékenység varázslást, egészséget, bősé-
get igyekeztek lehozni a környező világ energiáiból. 
A felvonulásokkal megtisztították a teret, elűzték az 
ártó szándékot és erőket. 
Ezek a varázsló tevékenységek egyértelműen azt 
mutatják, hogy népünk földműves és állattartó 
révén igyekezett földjét és jószágait termékennyé 
tenni. Nem kellett nekünk senkitől semmit átven-
ni, hiszen az évezredek alatt kikristályosodott az a 
szellemi és gyakorlati tudás, ami kiállván az idők 
próbáját a mai napig fenn maradt a kisebb települé-
seken, és a szórvány vidékeken.
Jellegzetes példája ennek az ún. Mikulás nap. Elgon-
dolkodtató miért a szlovák elnevezést honosították 
meg az utóbbi évtizedekben a Miklós név helyett. 
Sajnos a mikuláskodás-sal kiszorították a tudatunk-

ból a Magyar 
Láncos Mik-
lós csodálatos 
hag yományát , 
ami nem elsősor-
ban a névtelen aján-
dékozásra hajtott, ha-
nem tisztította a világot, és személyesen felkeresve 
az embereket megértést, türelmet, szeretetet adott 
nekik. Ebből lett később a krampusz, mert a Ma-
gyar Láncos Miklós a lánccsörgetéssel ijesztgette az 
embereket. 
A lánc viszont a szeretet erejét is jelenti! 

A másik gondolkodtató téma a Titokzatos 2012 es 
Évforduló.
Hogy is írnak erről?

A titokzatos X bolygó, avagy visszatér a sumérok 
bolygója? 
Magyarországon eddig kevés nyilvánosságot kapott 
az a feltételezés, hogy Naprendszerünk belső boly-
gói felé közelít pályáján az X bolygó – sumer nevén 
Nibiru –, mely a 6000 éves kőtáblák szerint 3600 
éves periódusonként érkezik a Föld pályájának kö-
zelébe, keresztezi a bolygók mozgásának útvonalát.
Nézzünk egy kicsit utána a nagy titoknak, először 
a tudomány oldaláról. A történetet a 7. és 8. bolygó 
felfedezésével kell kezdenünk. 
Az Uránusz bolygót, és két holdját, 1781-ben Sir 
Willam Herschel, német származású angol csilla-
gász fedezte fel.
Az 1840-es években kiderült, hogy az Uránusz pá-
lyája a számítottól eltér, a csillagászok azt a magya-
rázatot találták, hogy mozgását egy még távolabbi 
pályán járó másik bolygó gravitációs hatása befo-
lyásolja.
Később 1846-ban a német Johann Gottfried Galle 
felfedezte a Neptunuszt.
Még ez sem volt pontos számítás. Pickering és 
Lowell, amerikai csillagászok ezért további számí-
tásokat végeztek az esetleges kilencedik bolygó lé-
tezésével és pályájával kapcsolatosan. 

KEDvES OLvASó!
Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az idei évben viszonylag korán köszöntött ránk az ősz, je-
lezvén ezzel számunkra, hogy itt az idő a befelé fordulásra. 
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1930-ban Clyde Tombaugh amerikai csillagász 
megtalálta a Plútót.
Ezzel a felfedezéssel csak az volt a baj, hogy a Plútó 
mérete, tömege és sűrűsége túl kicsi ahhoz, hogy az 
Uránusz és a Neptunusz gravitációs pályamódosu-
lásainak hatását megmagyarázza. 
A Plútó pályája is nagyon különös, némelykor köze-
lebb van a Naphoz, mint a Neptunusz (1979–1999 
között) és keresztezi annak pályáját.
A Plútó forgása is meglepő, hiszen ellentétes irányú 
a Naprendszer többi bolygójának forgási irányához 
képest, pályasíkja is eltér a többi bolygóétól. 
Magyarázatként a 10. bolygót kezdték keresni, 
mely legalább 2x nagyobb a Jupiternél, ám ezt az 
X bolygót a mai napig nem találták meg.
A NASA 2004-ben tervezi egy űrszonda indítását, 
mely 2012-re érne a Plútóhoz. Ennek feladata lenne 
az X bolygó létezésének bizonyítása vagy cáfolása…

Ezek után nézzük meg, mit rejtenek számunka e 
témában a mezopotámiai kőtáblák.
A sumeroktól maradt ránk a világ teremtésének 
és a vízözönnek a legrégibb leírása, melyek úgy 
szólnak, hogy a víz apadása után ismét az Égből 
szállt alá a Földre a Tudás. Csillagászati ismereteik 
olyan magas fokon álltak, hogy megkülönböztették 
az állócsillagokat a bolygóktól. Ismerték az üstökö-
söket, meteoritokat. A Nap, Föld és Hold egymás-
hoz viszonyított mozgását is.
Ezekből az adatokból pontos naptárt készítettek, 
melyben az újév kezdetét a tavaszi napéjegyenlőség 
pontjára tették. Ismerték a precesszió fogalmát és a 
25.920 kis évet felölelő nagyévet is.
A legrégibb naptár Kre. 4400-ból Nippúrból szár-
mazik. 
Egy a Kre. III. évezredben készült agyagtábla alap-
ján a mai kutatók pontosan beazonosíthatták az ott 
felsorolt bolygókat és csillagképeket.
Zecharia Sitchin, amerikai kutató elmélete szerint 
a sumer teremtésmítosz, az – Enúma elis – melyet 
7 agyagtáblára róttak fel az ókori Folyamközben – 
nemcsak az istenek születésének története, de egy-
ben a Naprendszer keletkezését mondja el nekünk, 
ahol az istenek a bolygókkal azonosak. Ugyanezt az 
eposzt babiloni változatban is ismerjük. 
A kérdéses bolygót Nibirunak, – találkozások 
bolygójának – nevezik, aki útja során a minden-
ség legtávolabbi zugait keresi fel, majd újra és 
újra visszatér. 
Keringési idejét 3600 évben adják meg, mely az 
ókori Mezopotámia történetében is nyomon kö-
vethető.

Tehát többféle nézőpontot találunk az X bolygóval 
kapcsolatban. Vannak, akik azt mondják, egyálta-
lán nem is létezik. Mások úgy gondolják, létezik és 
látogatása szűkebb kozmikus környezetünkben ha-
marosan bekövetkezik, esetleg 2012-ben. 
Létezik olyan spirituális nézet, mely szerint az X 
bolygó az emberiség magasabb szellemi tudatra 
ébredésének metaforája. Mindenesetre ez az uni-
verzum megfejtésre váró titkai közé tartozik. A 
világmindenségben bolygók keringenek központi 
napjuk körül, naprendszerek keringenek egymás 
szomszédságában, melyek külső bolygói gravitáci-
ójukkal befolyásolhatják egymás pályáját.
Lehet, hogy sosem leszünk képesek megfejteni eze-
ket a titkokat??? 
Bízom benne hogy a tudatunk képes felfogni a 
mögöttes üzeneteket is. A világ dolgai mindig 
egyszerűnek tűnnek, amikor már megértettük 
őket. Itt a végtelenség az, ami megállíthatja gon-
dolatainkat. És bár folyton arra törekszünk, hogy 
megérthessük a világmindenség működését, 
mindig csak részleteit vagyunk képesek kiragad-
ni, amely részek megismerésével egyre közelebb 
jutunk ahhoz, hogy a világ által magunkat is job-
ban megismerhessük. 

Ahogy a világegyetemben minél távolibb helyek-
re jutunk el képzeletben vagy akár űrszondák 
segítségével, úgy saját kicsi világunkban is talán 
egyre közelebb kerülünk létünk magjához.

Hangolódjunk erre a jelenségre is.

Mindenkit arra bíztatok, hogy induljon el, kezdje el 
megismerni önmagát és korlátait. 

Mi továbbra is szeretnénk segíteni és támogatni a 
tudatosodási folyamatot.
Ehhez tudunk további segítséget nyújtani…
Addig is kívánok mindenkinek Önmagához képest 
HALADÁST a befelé forduláshoz, a szép de időn-
ként nehéz ÖNISMERETI ÚTON.
Szeretettel várunk mindenkit előadásainkon, kép-
zéseinken.
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