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„El őbb-utóbb fény derül az ember eredetére  
és fejlődésére.” 

 
 

     (Charles Darwin) 
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Előszó az Olvasóhoz 
 

      Könyvem célja az, hogy hétköznapi nyelven érthetővé 
tegyem azokat a fogalmakat, melyek egyszerű érthetősége 
segítséget nyújt nekünk a mindennapokban. Szükségünk van 
öntudatra, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, és hová tartunk. 
A céltalan életnek nincs értelme. Ez a mondat igaz lelki, 
értelmi, testi és anyagi megfogalmazásokban is.  Elsősorban az 
egyszerű emberek számára írtam, a szöveg közepes szintű 
általános műveltség birtokában megérthető. 
     Mikor különválasztották az egyházat az államtól, a hitet és a 
vallásgyakorlást az emberek lelkiismeretére bízták. 
      Az ember egy intelligens lény, akinek érzései, gondolatai 
vannak. Ezek időnként felgyűlnek benne és van úgy, hogy nem 
bír velük megbirkózni. Ezért aztán marad a kocsma a 
cimborákkal, a nappali szoba a barátokkal, vagy a könyvtár az 
ismerősökkel. Ezeket választja, mert itt nem kell félnie attól, 
hogy beszélgetés közben valaki beszól, hogy: „ez így eretnekül 
hangzik”, vagy, hogy: „ez így tudománytalan, nem bizonyít-
ható” stb. 
      A felgyorsult világ nem csak a technikát fejlesztette, hanem 
az ember fejlődését is felgyorsította. Megnőttek az anyagi, 
szellemi és lelki igények. 
 Az emberiséget mindig foglalkoztatta, hogy honnan jött 
és hová tart. A világon mindenhol foglalkoznak a Szentírással, 
mint biztos kiinduló ponttal. Van, aki hisz benne, és van, aki 
nem. Minden korban másképpen értelmezték. A történelmi 
emlékeket, a népi mondavilágot felhasználva, és a tudomány 
eredményeit szem előtt tartva tanulmányoztam a Szentírásban 
leírtakat. Így egy teljesen más értelmezést kaptam a múltról és 
a jövőről egyaránt, melyet szeretnék megosztani az Olvasóval. 
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     Rögtön az elején meghatározok 3 biztos pontot, melyekhez 
az elmondottakat igazítani lehet. 

1. Hitelesnek fogadom el az Ószövetséget és az Újszövet-
séget. 

2. Elfogadom, hogy a Bibliában leírt események időrendi 
sorrendben vannak, nincsenek keverve. 

3. Elfogadom, a mai tudományok vívmányait, mivel létre-
hozóik magasan képzett sorstársaim. Eredményeik egy 
egész élet munkáját tükrözik. 

 
 
Ezt a három pontot szem előtt tartva osztom meg gondola-
taimat az Olvasóval, mint magánember. A gondolkodás ingyen 
van, és mindent lehet másképpen is csinálni. 
      A közölt adatok (esetleges pontatlansága) csak a mondani-
valóm bizonyítására alkalmasak, semmit nem millimétereztem 
ki, mert nem ez volt a célom. 
      A fő témához szorosan nem kapcsolódó fejtegetések nem 
szellemi kalandozások, a könyv egészének megértéséhez szán-
tam őket. 
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I. fejezet. Közös emlékek 
 
A Világ különböző részein élő népek közös emléke arra 

enged következtetni, hogy az emberiség egy tőről fakadt, egy 
helyről indult, majd később elszaporodva benépesítette a 
Földet. A különvált, és egymástól nagy távolságra betelepült 
törzsek a hagyományaikban megőrizték ezeket, a közös emlé-
keket. (teremtés, Éden, vízözön, ruhaviselet, építészet, stb.) 
 

I.1.  Vallás 
 

A vízözön előtti vallásokról , erkölcsi normákról és az Istenbe 
vetett hitről nem tudunk semmi részleteset, mert az a világ 
elpusztult. Egy pár dolgot említ a Biblia. Éva teremtése után 
írja, hogy a férj elhagyja a családját, hogy a feleségével új 
életet kezdhessen és ragaszkodik a feleségéhez. Itt az egy-
nejűség törvényéről ír. 
„Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és 
ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.” 
      (1 Móz. 2,24.) 
 Hogy miért lesznek egy testté, azt a VII. fejezet 3. 
alcímében fogom részletezni. Amint megszületett Ádám két fia 
és felnőtté váltak, leírja, hogy áldozatot mutattak be az Úrnak.  
Testvérgyilkossága miatt Kainnak mennie kell a szülői háztól. 
Ebből tudjuk, hogy a gyilkosság már az elején halálos bűnnek 
számított. 

Érdekes, hogy a történelem során leírt és fennmaradt 
történetekben, ahol a hódítók ismeretlen népekkel és törzsekkel 
találkoztak (ez mind az öt kontinens területére igaz), az 
ismeretlen népek és törzsek függetlenül a vallásuktól és szer-
tartásaiktól közel azonos erkölcsi normák szerint éltek. 
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E történetek alapján olyan érzésünk támad, mintha a tíz-
parancsolat ismeretében cselekedtek volna. Mivel Ádám és Éva 
evett a jó és gonosz tudásának fájáról, ezért a későbbiekben az 
emberek választhattak, hogy jót vagy rosszat cselekszenek. 
Ebből a szabadon választhatóságból az lett, hogy a vízözön 
előtti időkben egyre többen lettek gonosztevők. 

„És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága 
a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása 
szüntelen csak gonosz:” 

                                                                           (1 Móz. 6,5.) 
 
Vízözön előtti bűnök 
 
 A fejezet elején tárgyalt Kain testvérgyilkossága már 
halálos bűnnek számított. Ádám és Éva példáján láttuk, hogy a 
férj ragaszkodott feleségéhez. Ennek a hűségnek nevezett 
erénynek ellentettje a hűtlenség, amikor a ragaszkodás hiánya 
miatt válásra került sor, a már meglévő gyerekek „félárvák” 
maradtak a csonka családok miatt. Vagy még létezhetett a félig 
hűtlenség, mely az egy vagy több szerető tartásával a testi, és 
érzelmi paráználkodás bűnébe lehetett esni. 
 Lámekh és Czilla fia volt Tubálkain, minden réz- és 
vasszerszámok kovácsolója. Ebben az időben már biztosan 
létezett magántulajdon, mivel már a vaskorban éltek, így bizo-
nyos, hogy egyesek az üzletszerű kéjelgés bűnével élve a 
legősibb szakma nagymestereivé váltak. 
 A gonosz gondolatok hazug szavakat és hazug tetteket 
szülnek. A hazug szavak különböző nevű hazug mondatokká 
állnak össze. Nézzünk ezek közül néhányat: hamis tényállítás, 
ámítás, féligazság, félrevezetés, megtévesztés, bűnre való 
felbujtás, szellemi és érzelmi zsarolás stb.. Ezeknek, a bűnök-
nek az elkövetéséhez csak a mindenki által beszélt nyelv volt 
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szükséges, ami már Ádám és Éva birtokában volt. A szelle-
mileg és anyagilag fejlett társadalomban mind a tíz parancsolat 
ellen vétkezni tudtak. 
1. az Istenbe (Él) vetett hit (hitél) helyett többek lelkében a 
hitel volt meghatározó. Ez magával hozta a gazdasági bálvá-
nyok imádatát (kincs, pénz). 
2. Megjelent az Isten szidása. Az Ő következményeként létre-
jött Él-et szó negatív képzéseiből, cifra, kerek mondatokat 
képezve, megjelent a Sátán imája. 
Ez a változás sokakat megrémített: 

„Séthnek is született fia, és nevezé annak nevét Énósnak. 
 Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét.” 
      (1 Móz. 4,26.) 
3. Nem tartották meg a hetedik napot, melyen se nem pihentek, 
se nem imádkoztak. 
4. Szüleiket nem tisztelték, „Én már jobban tudom ezt, mint 
te.” Mondat alapján, melyet a gyors fejlődés sugall, és a fel-
sőbbrendűség hamis érzetével tölti el a fiatalabb generációkat. 
5. „A föld pedig romlott vala Isten előtt és megtelék a föld erő-
szakodással.” 
       (1 Móz.6,11.) 
 Az erőszak fogalmába sok minden belefér. Lássunk néhány 
fogalmat: kényszermunka, politikai rabszolgaság (leigázott 
nép), gazdasági rabszolgaság (hitelekkel, és energiaforrások 
megvonásával sanyargatott nép), vallási rabszolgaság (a 
leigázó nép vallásának kötelező átvétele). 
 A szellemi rabszolgaság (a leigázó nép nyelvének és 
írásának kötelező átvétele) ebben az időben még nem létezett, 
mivel csak egy nyelv és írás volt, de később, a nyelvek össze-
zavarodása után, gyakran előfordult a történelemben. Nálunk 
legutóbb 1010 évvel ezelőtt fordult elő, amikor többek között 
át kellett venni a latin betűket. 
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 Még néhány fogalom: gyújtogatás, termény felégetés, 
vízmérgezés, lelki terror, gazdasági zsarolás (kötelező adó), 
testcsonkítás, gyilkosság és népirtás. 
6. A paráználkodás bűnének lehetőségét a tízparancsolat meg-
szegésének említése előtt már leírtam. 
7.  A magántulajdon megjelenésével a más tárgyi javainak az 
eltulajdonítása mindig erős kísértésnek számított. Ezt a bűnt 
fokozni is lehetett: zsebtolvajlás, lopás, betöréses lopás, rablás, 
fosztogatás. 
8.   Történtek valóságtartalmának elferdítésével, egmásításával, 
hazugsággal, bizonyítékok és bűnjelek eltüntetésével az ártat-
lanok bűnhődését elősegítették, mivel törvények és büntetés-
végrehajtó szervek már akkor is voltak. 
9. A párválasztás utáni hűtlenség gondolata vezetett odáig, 
hogy más férfi asszonyának megismerése a családok egymás 
közötti, és belső békéjét döntötte romba. 
10. A békés egymás mellett élés gazdasági szempontból fontos 
törvénye volt a magántulajdon szentsége és háboríthatatlan-
sága. Az irigység és az anyagi alapon való kasztosodás rémétől 
óvta volna meg a társadalmat. A Bibliában említett erősza-
koskodások miatt feltételezhető, hogy ez sem valósult meg 
hiánytalanul. 
  A vízözön után Noé oltárt épít, és égőáldozatot mutat 
be az Úrnak. Ebből tudjuk, hogy a hálaáldozat bemutatása 
fennmaradt az özönvíz után is. 

Ekkor tiltja meg az Úr a véres hús evését. Ez után meg-
erősíti a gyilkosság bűnét azzal, hogy számon kéri az embertől 
az ember életét. 

A történelem során számos tartós vallás és rövidéletű 
szekta alakult ki. Közös bennük az, hogy a békés együttélés 
érdekében a felebaráti szeretetre alapozva, az Isten, vagy 
Istenek tetszése szerint próbáltak élni, és egy szebb jövőben 
reménykedtek. Eurázsia területén (beleértve a Közel-Keletet is) 
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három fajta istenhit alakult ki. Egyistenhit (Izrael), több istenhit 
(görög köztársaságok, Római Birodalom stb.), szentháromság 
hit (Levente). 

Az ókori ember az élettere közelében lévő magas he-
gyeket, csúcsokat tekintette az isten, vagy istenek lakhelyének, 
vagy a velük való kapcsolatfelvétel helyszínéül nevezte ki. A 
Bibliában több ilyen helyről is ír. A világ minden részén 
vannak szent hegyek.                    
      Az embereknek mindig volt vallásuk, mindig hittek valami 
fölöttük létező felsőbbrendű lényben. Ez a gyakorlat máig 
világszerte megmaradt, ezért ez az egyik legerősebb közös 
emlékünk. 
 

  I.2.    Nyelv és írás 
 
Az ember közösségben él. Ezek a közösségek változó 

létszámúak lehetnek. 
A kettő már többes szám. Párválasztáskor az egyénnek már 
alkalmazkodnia kell a vele élő embertársához. A rokoni kap-
csolatokat, baráti kötelékeket, a majmok, egymás kurkászá-
sával erősítik meg. Az ember szőrtelenségének köszönhetően le 
kellett mondjon a kurkászás örömeiről. Talált helyette magának 
való, színvonalasabb elfoglaltságot: a masszírozást. A kurká-
szással ellentétben a masszírozás agytevékenységet igényel és 
művészete csak tanulással sajátítható el.  Napjainkban 
nagyobbrészt fizetős luxusszolgáltatásként űzik. 

A testi érintkezésen túl szellemi érintkezésre is szükség 
volt. Közölnivalójukat arcmimikával, testbeszéddel, szóban és 
írásban fejezték ki. A kis közösségeknél ezek a módszerek 
elegendők is voltak. 
 Az egyedek közti értekezésre, nyelvre és írásra is szükség volt. 
A nyelv volt az első, utána következett csak az írás. Még Éva 
sem volt, amikor Ádám nevet adott az állatoknak. 
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„És nevet ada az ember minden baromnak, az ég mada-
rainak, és minden mezei vadnak;”   
     (1 Móz. 2,20.) 

A vízözön előtti nyelvről és írásról nem maradt ránk sok 
korabeli tárgyi bizonyíték. Jóval a vízözön után említi a nyelvet 
Bábel tornya építésekor. 

„Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle 
beszéde vala.” 

      (1 Móz. 11,1.) 
Itt, mint látjuk, külön említi a nyelvet, és külön a beszédet. 
Ebből arra lehet következtetni, hogy még tájszólások sem 
voltak. Ha ennyire egységes maradt a nyelv, akkor írás is csak 
egy volt. A nyelvet és az írást azok vitték tovább, akik túlélték 
a vízözönt. Ebből következik, hogy a vízözön előtt ugyanaz az 
egyetlen nyelv és írás volt, mint Bábel tornyának építésekor. 
 Az írásokról azt tudjuk, hogy Egyiptom kivételével 
alfabetikus írások léteztek az ókorban, Eurázsiában. A balról 
jobbra írás fiatalnak számít, a görögök, és rómaiak vezették be. 
Jobbról balra írtak az arabok, a zsidók, a szkíták, és a japánok. 
 A legnagyobb földrajzi területen elterjedt írás a székely-
magyar rovásírás volt, ehhez jött még a türkök rovása és a 
vikingek rovása. Dél-Jemenben, a volt „Boldog Arábiában” 
találtak székely-magyar rovásírással megegyező feliratokat, 
mert ez volt a régi arab írás még Kr.e. 500-ban is. Dániel 
próféta korában a délről kirajzó arab törzsek rovásírást 
használtak.  Azon a területen, ahol ezek a régi arab rovások 
előkerültek, ott 100 %-os a 0-ás vércsoport aránya. Kevere-
désről, írás átvételről szó sincs. A másik érdekes az, hogy a 
különböző népek rovásai, különböző nyelven olvashatók. Az 
arab, arab nyelven, a viking, viking nyelven, a föníciai, föníciai 
nyelven. Csak az írásjelek azonosak, de a jelekhez nyelvenként 
különböző hangok vannak hozzárendelve. 
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Nézzük meg, hogy néznek ki a különböző nevek alatt ismert 
rovásírások ábécéi, ha egymás mellé írjuk őket, így könnyeb-
ben felismerhető a közöttük lévő közeli rokonságot. 
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Ha Dél-Jemenben, érintetlenül maradt ősi rovásírást használ-
tak, akkor feltételezhető, hogy őseik Sém-től tanulták. Annak 
idején Anonymus fejtegette, hogy a magyarok Jáfettől, Noé 
harmadik fiától származnak. Mivel miénk a legnagyobb terüle-
tet lefedő, és az egyetlen máig használt rovásírás, így feltételez-
hető, hogy őseink Jáfet-től tanulták. Ha Sém és Jáfet rovással 
írt, akkor valószínű, hogy a középső, elátkozott fiú, Khám is 
rótta a betűket.  Csakhogy ők a vízözön előtt voltak fiatalok és 
vagy Noé-tól, az apjuktól, vagy az iskolában tanulták. 
Ethiópia területén találtak a régészek egy 14.000 éves rovás-
írást, mely téglák felületére van nyomtatva. A leletről készült 
rövidfilm megtekinthető a YouTube internetes video portálon. 
Ebből derült ki, hogy a régi világ egységes írása a rovás volt. 
A skandináv mitológiában a rúnák feltalálását Ódin istennek 
tulajdonították. Ő volt náluk a főisten. Ebből látható, hogy 
Ádámot az Isten tanította meg rovásírással írni még az Éden 
belsejében. A Skandináv nyelvek őse az óészaki nyelv. A talált 
lelet korának alapján az akkori király nevéről, Idősebb Futhark 
írásnak nevezték el. A legkorábbi ismert betűrendbe állított 
teljes készlet körülbelül Kr. u. 400-ból származik; ez a híres 
gotlandi Kyvler-kő. Csakhogy Gotland (gót föld) szigetén élő 
emberek, akik ezt a követ készítették, az óészaki nyelvet 
beszélték és gótok voltak. Azoknak a gótoknak a leszárma-
zottai, akik Kr. e. 2245-től kezdődően, az iráni fennsík Zagros 
hegyvonulatának, a mai Kordestan és Bakhtaran tartományai-
nak hegységeiből kiindulva támadták az Akhád Birodalmat. A 
támadások hatására az Akhád Birodalom meggyengült, 
annyira, hogy három évig név nélküli ellenkirályok uralkodtak. 
Ezzel megtört az Akhád dinasztia sémi nyelvű királyainak sora, 
mert Dudu király neve már ősi sumér név, mely a későbbi 
polgári perek résztvevőinek nevei között is szerepel. Az őt 
követő király Su-Turul  (Kr.e. 2168-2154) aki Levente szülötte 
volt, a „fekete-magyar” népből származott (a honfoglalás kori 
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Szabolcs vezér népe), és magyarul beszélt. Tizenöt éves ural-
kodásával sem tudta megmenteni a birodalmat, melyet a gótok 
Kr. e. 2154-ben végleg elpusztítottak. A birodalom szétesett, és 
sötét anarchiába süllyedt. Jól mesél a harcokról az egyik, 
földből előkerült ékírásos agyagtábla, mely szerint olyan sok 
volt a harcokban elesett, és temetetlenül hagyott áldozat, hogy 
Ur városának utcáin a hullák folytak szét a járdán a tűző nap 
melegében. Turul nem halt meg, hanem népével északnak 
indult, és a Kaukázus folyosóján átkelve, mint az Akhád 
Birodalom utolsó civilizált császára, a turáni szkíták népéhez 
csatlakozott. Így került a szkíták legendáiba annak a királynak 
a totemállata, melyet Turul otthon, Mezopotámiában választott 
magának. Az Akhád Birodalom fővárosát Agade néven ismerik 
a történelemkönyvek. Turul idejében a fővárost Úri -nak hívták, 
és a legutolsó időkig lakott város volt. Állítólag Baghdadtól 
nyugatra feküdt a két folyam között. Még nem találták meg a 
várost, biztosan egy Tell alatt rejtőzik, és feltárásra vár. 
A mitológiában két, valóban élt állat szerepel: a sas és az 
oroszlán. A Taurus-hegység óriás-kurgánja előtt lévő földi 
istenek két oldalán, 4 trónon helyet kapott 2 oroszlán és 2 sas. 
Úgy tudjuk, hogy a görögök idejében pusztult ki az oroszlán 
Európából. Az őskori legendák hősei Libanon, és a Taurus 
magas hegységeiben a szirti sasnál sokkal nagyobb sasokkal 
harcolnak. Az őskori legendák hősei a könyv során bizonyítást 
nyernek, ezért most ezeket, a sasokat az Olvasó engedelmével 
bizonyítottnak tekintem, hogy tovább tudjak lépni. Az ásatások 
során feltárt későbbi időkből származó leletek között találjuk 
Sarrukin király Lamassu-nak nevezett emberfejű szárnyas 
oroszlánját, vagy a későbbi Babilont jelképező oroszlánt. 
 Nem csak az oroszlánt választották jelképül, hanem a 
sast is, mert látható, hogy a két állatot még keverték is: orosz-
lánra is ragasztottak sasszárnyakat. A legrégebbi asszír dom-
borműveken látható, amint a csapatok előtt lépdelő „zászló-
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vivő” egy magas rudat tart, melynek tetején az akkori király 
totemállatának aranyozott szobra látható. Ennek a hagyomány-
nak a folytatását látjuk a római légiók élén haladó, a birodalmi 
sassal ellátott rudat cipelő zászlós, és a három tiszt csatába 
indulását. 
 Eldugott magyar falvakban, ahol még él a régi nyelv és 
kultúra, ott a kis kapu oszlopait sas-nak nevezik. Azért, mert a 
későbbi, kétoldalt elhelyezett várkapukat védő állatszobrokhoz 
hasonlóan, a régi, fából készült családi házak kiskapujának fél-
fái tetejére fából sas szobrokat faragtak. Már rég nem faragnak 
szobrot, de az oszlopokat még mindig így nevezik.  
 Nem tudom, hogyan lett Su-Turul császárból kerecsen-
sólyom, de az biztos, hogy a kerecsensólymot nem lehet össze-
téveszteni azzal az óriási sassal, mely a legendák szerint léte-
zett, és melynek csontjait az ornitológus régészek még nem ta-
lálták meg. Ez a Turulról elnevezett totemállat szerepel Turul-
madárként a legendákban, és a díszítő motívumokban. Később, 
ahogy nőtt az iráni fennsík befolyása a különböző népek 
ornamentikájában, úgy változott át a szárnyas oroszlán is 
szárnyas iráni párduccá. A Turulmadár, és a griffé stilizált 
szárnyas párduc motívum már megtalálható volt a székelyek 
(„kései avarok”) Kr. u. 698 évi utolsó hazaköltözésekor, mely 
díszítő motívumok miatt a „griffes-indás” díszítés népének 
nevezték őket a történészek.  (Ez az esemény egyes történelem-
könyvekben az „első honfoglalás” néven ismeretes). 
 Turul király bukása után az Akhád Birodalom végleg 
szétesett. A későbbi mezopotámiai városállamok története már 
részletesen megtalálható a szakkönyvekben. 
 A Gotlandon élő gótok úgy használták az Északi tenger 
közepén fekvő szigetet, mint a Mínoszi-kultúra Kréta szigetét a 
Földközi tengeren. A gótok voltak a germán népek tanítómes-
terei. Az összes Európában alakult germán ajkú állam vezető 
rétegébe beépülve (az erdélyi gepidákat is beleértve) átadták 
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kultúrájukat, és bekeveredtek az adott ország népébe. Ezért 
nincs ma külön országuk Európában. Egy idegi még találko-
zunk királyaik nevével (Pl. I. Agila, II. Agila, stb..) azután 
végleg eltűnnek. 
 Varázslatos építészetüket és áttört faragású díszítő motí-
vumaikat, melyeket családi házaikon és fapalotáikon fejlesz-
tettek ki, megcsodálhatjuk a középkori gótikus katedrálisokon, 
melyek köve megőrizte őket az utókornak.  Ezt az építészetü-
ket, kultúrájukat és rúnáikat az iráni fennsíkról hozták 
magukkal. Mert, úgy ahogy finn-ugor nép nem, úgy indo-
germán nép sem létezik. Csak ind van és germán, követ-
kezésképpen csak finn van és ugor. A régi népek egymástól 
független valóságát a VII. fejezet végén fogom bizonyítani. 
Hogy lehet megtalálni az ősi nyelvet, ha Bábelnél összezava-
rodtak? 

„És monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a 
nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi 
sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit el-
gondolnak magukban. 
Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, 
hogy meg ne értsék egymás beszédét.” 
     (1 Móz. 11,6-7.) 

 Ha megfigyeljük napjaink nagy országainak fővárosait, 
melyek a különböző népek és kultúrák nagy olvasztótégelyévé 
váltak, akkor észrevesszük, hogy azok a régi emigránsok, akik 
már nem beszélik a saját népük nyelvét, a dédunokáik körében 
gyakran előfordulnak a régi hazából hozott személynevek. Ha a 
nevek időállóbbak, mint a nyelv, akkor ezen a szálon kell ke-
resgélni. A Bibliában leírt legelső városok a Tigris és Eufrátesz 
folyamok által öntözött síkságon létesültek. Célzottan a város, 
ország és személyneveket vizsgálom meg. Legelőször vizs-
gáljuk meg Leventét. Ismerősen hangzik, a területet ma 
Libanonnak hívják. Ábrahámék Sineár földjéről indultak új 
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hazát keresni. Hárán érintésével északról érkeztek az ígéret 
földjére. Az ők akkori személyneveikben kell, hogy legyen 
hozott anyag. Leventében szentháromság típusú istenhit volt, a 
főisten neve Él. Ez egy magyar ige, majd később tárgyalom 
részletesen. Megvizsgálom, hogy a bibliai személynevekbe 
beépült-e az akkori isten neve: Abimáel, Adbeél, Réhuél, Bela, 
Éla, Héles, Dániel, Elifélet, Saálthiel, Izráel, Jéhalélel, Jóel, 
Adiel, Uzriel, Jéhiel, Eliel, Azriel, Jahdiel, Uzziel, Uriel, Eliél, 
Jóél, Mikáel, Joel, Jediáel, Hanniel, Pénuel, Mélek, Asel, 
Elifél, Ela, Reuel, Ásel, Ismael, Kenuél, Bethuél, stb… Él 
főisten neve tényleg beépült. 
 A teremtés elején szerepelt Ádám és Éva. Éva régi neve 
Ea. A sumér teremtés legenda szerint Ea istennő volt, ő hozta 
be a sumérokat a tenger felől, a tündöklő felől. Ha Mezopo-
támia területén találunk olyan ország neveket, melyekben Éva 
neve szerepel, akkor azok nagyon régi országok, régi nevekkel: 
Médea, Káldea, Júdea stb. Élám és Assur országok Noé 
unokáinak neveit viselik. 
 Levente a régi neve annak az országnak, melyet a régé-
szeti térképek Levante néven jelölnek. Azért Levente a régebbi 
neve, mert városainak nevei is ezt tükrözik: Arad  (Mózes 
foglalta el), Árvád, Írkáta, Árpád,  stb. További magyarul 
hangzó városok nevei Mezopotámiában: Kis, Ur, Uruk, Úri,  
stb. 
 Ha már így bejött a magyar nyelv a mezopotámiai 
történelem útvesztőjében, megpróbáltam Bábel tornyát és 
városát megkeresni. Bábél = Báb-Él. A báb régi magyar szó, a 
háztető, vagy torony csúcsában elhelyezett házőrző szellem 
faragványa, bálvány bábja, vagy bálványtorony. A torony, sza-
vunk a gót nyelvből jött át: tor-ony = kapus, kapuval ellátott. 
Torony a városfalon és a várfalon volt. A bálvány báb a város 
központjában volt. Ezek szerint: Báb-Él= Isten Tornya, arabul 
Bab-ili = Isten Kapuja. 



 
 

 
 

26 

 A rovásírás emléke azért található kis számban a leletek 
között, mert jórészt fára, vagy más, nem időálló anyagra rótták. 
Nagy újítás volt az ékírás megjelenése, mert a rovásnál gyor-
sabban ment a puha agyagra. Ezt megszárították, vagy 
kiégették, így egész könyvtárakat tudtak megtölteni az írásos 
anyagokkal. Mezopotámia területén nagyon sok nép élt, de a 
hivatalos írás az ékírás lett. Ugyanez történt később Európában 
is, amikor a Római Birodalom területén élő sokféle nép átvette 
a balról jobbra írt latin betűket. Ennek következménye lett az, 
hogy a francia, angol, német, és magyar nyelven írt szövegek 
nem egyeznek az elhangzottakkal, mivel az írásjelek, csak a 
latin nyelv hangjegyeit tartalmazzák. A balról jobbra történő 
írás fiatalságát mutatja az, hogy ha a farkas tejen felnőtt 
testvérpár, Romulus és Rémus nevét jobbról balra olvassuk. 
Így lesz belőle Sumér és Sumor, az eredeti testvérpár, kiknek 
nevét egy latin ős véletlenül balról jobbra olvasta el. 
 Az antropológusok véleménye az, hogy az ember elein-
te próbálta legegyszerűbben kifejezni magát. Az első nyelv 
egyszerű és rövid szavakból állhatott. A magyar nyelvben a 
legrövidebb szavak a testrészeket, a természet fő alkotóelemeit 
és az első háziállatokat jelölik. A többi hosszú szó, később 
alakult ki, vagy más népektől vettük át. 
 A négy őselem neve három betűs, hosszú ékezetes: főd, 
víz, tűz, lég. 
A föld szavunk nem talajt, hanem területet jelent. A nyelv 
egyszerűségét a szavak rövidsége felől vizsgálom. 
 Agy, ajak, alak, alkat, alvad, anya, anyós, apa, após, 
ara, arasz, arc, árva, atya, baba, bácsi, bal, banya, barát, bátyja, 
belső, stb. 
 Él, ad, áhít, ajánl, ájul, akar, aláz, áld, aljas, alkot, alku, 
áll, álom, alszik, ámít, ámul, ápol, árt, árul, átall, avat, badar, 
báj, bamba, bámul, bán, bátor, becs, stb.. 
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 Ág, akaszt, állat, alma, anyag, apad, aprít, apró, ár, 
áram, arat, arra, ás, aszal, át, avas, ázik, bab, babér, bak, bála, 
barom, béka, stb. 
 Agyag, ágy, ágyú, ajtó, akác, ács, akna, akó, alá, alap, 
alj, alkony, alsó, annyi, apály, arány, arany, ár, árny, áru, 
asztal, átlag, avul, báb, baj, balta, bánya, bárd, batyu becsű, be, 
béke, benn, bér, bérc, stb. 
A többi szó is ilyen rövid, nem kívánok itt egy 1000 oldalas 
szótárnak helyet hagyni. 
Nézzünk néhány példát az emberi testre: fej, ész, agy, nyak, 
szív, kéz, láb, has, vér, bél, máj, ujj, szem, fül, arc, áll, far, bőr, 
szőr, fog, íny, hát, ín, ér, stb. 
Néhány példa a környezetre: fa, ág, fű, kő, tó, hó, jég, eső, 
Nap, Hold, Ég, hegy, est, fény, árny, köd, lé, mag, szár, tő, stb. 
Régi háziállatok nevei: eb, ló, macs, teve, lúd, tyúk, stb. 
 Ezért feltételezem azt, hogy a magyar nyelvben 
szereplő szavak, melyek két-hárombetűsek, képezték a közös 
nyelv szavainak felét. A többi rövid betűs szó átkerült a többi 
nyelvbe, a bábeli zűrzavarban. A nyelveket úgy is össze lehet 
zavarni, hogy egy törzsnél marad a régi nyelv, a többiek 
újat kapnak, így végül egyik sem érti már meg a másikat.  
Az írásjelek maradtak, csak nyelvenként más hangok lettek 
hozzárendelve, így az írásos emlékeket sem lehetett már nyelv-
tanulás nélkül elolvasni. 
 A legfontosabb érv, mely a rovásírást a legelső 
írásnak minősíti, az a tény, hogy magához a rováshoz 
semmilyen ipari háttér nem szükséges. Mivel az emberek 
többsége jobbkezes, ezért a balkézben tartott pálcán, jobbról 
balra rótt betűk, amikor elérték a bal kezet, és már nem volt 
fogása a pálcának, akkor lett vége a sornak. Ha nem volt 
hosszú a szöveg, akkor a pálca túlsó felére új sort lehetett 
kezdeni. 
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 Én nem vagyok nyelvész, ezek az én észrevételeim, 
melyek a mindennapi anyanyelv használata közben fogalma-
zódtak meg bennem. Csak az tud összehasonlítani, aki már 
találkozott idegen nyelvekkel. Egyes, magyar nyelvet tanulmá-
nyozó nyelvészek szerint, a magyar nyelv szerkezete bináris 
kód alapján van mesterségesen felépítve. A számítógép 
„gondolkodik” bináris kód alapján, ez szépen látszik a nagyon 
régi számítógépek által kiadott „lyukkártyákon”. 

 Akit pontosabban és részletesebben is érdekel a magyar 
nyelv, az ilyen témájú, már megjelent szakkönyvekben olvas-
hat róla. 
  

I.3.  Ruhaviselet 
 

A legrégebbi ruhadarab az ágyékkötő volt, amit nem a 
mai értelemben vett ruhaként viseltek, hanem intim-higiéniai 
okokból, ugyanis az akkori ősemberek nem voltak szégyenlő-
sek. Ezt a ruhadarabot a régészek a 72000 évvel ezelőtti, 
Közép-Afrikából elindult sikeresebb fajta ősember eszközei 
között találták. Az őt megelőző, szintén Közép-Afrikából 
elterjedt meztelen ősember (Homo sapiens idaltu), a szumátrai 
szuper-vulkán, környezetet és élővilágot károsító, 73000 évvel 
ezelőtti kitörése következtében kihalt. 

Híres festők festményein láthatjuk, amint Ádám és Éva, 
az Éden kertjében a fa két oldalán áll, ágyékukra egy-egy 
fügefalevél van ragasztva. Ez másképp van leírva, de a festői 
tehetség előtt fejet hajtva, az adott pillanat szülte ihlet és a 
szabad alkotás számlájára írhatjuk. 

„És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észre-
vevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért 
össze, körülkötőket csinálának magoknak.” 
     (1 Móz. 3,7.) 
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A meztelenség szégyenének fogalma a neveléstől függ 
és kultúránként változó. Mértéke relatív, mindig össze-
hasonlítás kérdése. Például a strandon csak bugyiban napozó 
nő, alulöltözöttnek érzi magát, ha a vele együtt napozó nőkön 
melltartó is van. 

Ádám és Éva azért rejtőzött el meztelensége miatt, mert 
az Úr Isten ruhát viselt. Ha Ő is meztelen lett volna, akkor nem 
lett volna okuk a rejtőzködésre. 

„És meghallák az Úr Isten szavát, a ki hűvös alko-
nyatkor a kertben jár vala; és   elrejtőzék az ember és 
az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.” 
     (1 Móz. 3,8.) 
 „És monda: Szavadat hallám a kertben, és meg-
félemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.” 
     (1 Móz. 3,10.) 
Szintén híres festők témája a kiűzetés. Ezeken, az 

alkotásokon Ádám és Éva foggal cserzett farkasbőr rövid-
nadrágban menekül. Ezt már nem lehet a művészi szabad 
gondolkodás számlájára írni. Hogyan képzelhető el az, hogy 
Isten miután megteremtette azt a csodálatos emberi fajt, amit az 
orvosok és biológusok csodálattal vizsgálnak, prémes ágyék-
kötőket készített és azt adta rájuk? Ha azok a bőrruhák minő-
sége igazodott az emberi faj minőségéhez, akkor a mai túra-
motoros (idő és időjárásálló teljes ruházat) bőrruhákhoz volt 
közelebb, mint az ágyékkötőhöz. 

Az ok egyszerű: szabni és varrni sokkal könnyebb, 
mint embert teremteni. 

„És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének 
bőr ruhákat, és felöltözteté őket.” 

      (1 Móz. 3,21.) 
A mai értelemben vett teljes ruházatot Ádám és Éva viselte. 
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Mivel az Istenen nem ágyékkötő típusú ruha volt, ezért, miután 
felöltöztette őket, összehasonlítja magát velük. Ez az összeha-
sonlítás a test, az öltözet és a tudás minőségét teszi egyenlővé. 

„És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint 
mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván….” 
     (1 Móz. 3,22.) 

 A későbbi generációknál is hagyomány maradt a ruhaviselet, 
mivel Ádám és Éva az első ruhákat az Úrtól kapta, és készítését 
továbbadták gyerekeiknek is. Jó példa erre Noé esete, amely az 
özönvíz után történt. 

„Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete. És 
ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala 
sátra közepén. Khám pedig, Kanaánnak atyja meglátá 
az ő atyjának mezítlenségét, és hírűl adá künnlevő két 
testvérének. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt 
mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be 
atyjok mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták 
atyjok mezítelenségét.” 
     (1 Móz. 9,20-23.) 

Noé 600 éves elmúlt, és fiai is elmúltak 100 évesek. Nem a 
szégyenlősség miatt nem szabadott meglássák az apjukat ruha 
nélkül, hiszen az apjuk részeg volt, nem látta és nem hallotta 
őket. Utólag mondták el neki, hogy mi történt. Ez is a kötelező 
ruhaviselet hagyományát példázza. Hogy miért nem szabadott 
levetkőzni? Ennek megfejtésére a későbbiekben kerül sor. 

 
 

I.4.  Építészet 
 

 Az előző alfejezetekben láttuk, hogy maradtak ránk kö-
zös emlékek. Az építészet területén is kellett, hogy maradjanak. 
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I.4. A.  Város 
 
A legszembetűnőbb és leglátványosabb épületegyüttes, 

amivel mindenki találkozott az a város. Ádám épített először 
várost. Hol említi a Biblia? 

„És a mint a láda hordozói a Jordánhoz jutának, és a 
ládahordozó papok bemárták lábaikat a víznek szélébe 
(a Jordán, pedig az egész aratási idő alatt telve vala 
minden ő partja felett): Megálla a víz, a mely felülről 
foly vala alá, és álla egy rakásban, nagy messzire Ádám 
városánál, a mely Czarthan mellett vala; a puszta 
tengere, a Sóstenger felé aláfolyó víz pedig egészen 
elfuta, és általméne a nép Jerikhó előtt.” 
         (Józs. 3,15-16.) 

Az idézett szöveg szerint akkor még tudták, hogy hol volt 
Ádám városa. 

Tudomásom szerint Jerikhó-nál régebbi várost nem 
sokat találtak a régészek. Ami késik, nem múlik. A többi meg-
talált városról is azt hitték korábban, hogy csak legenda. A 
következő várost Kain építette, miután testvérgyilkosként 
elhagyta a szülői házat. 

„És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód 
földén, Édentől keletre. 
  És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhé-
ben, és szűlé Hánókhot. 
  És építe várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről 
Hánokhnak.” 
     (1 Móz. 4,16-17.) 
Ha az első két pátriárka várost épített, akkor ez is 

hagyománnyá kellett, hogy váljon, mert a vízözön után írja, hogy 
Jáfet unokáját Thársis-nak hívták. Az ő nevét viselő város 
birtokolta a környékén lévő ezüstbányákat az ókori történelem-
ben. Törökország déli tengerpartján épült, ma is lakott város. 
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Noé középső fiának, Khámnak, Khús volt az elsőszülött fia. 
Állítólag Khús fia volt Nimród, aki Bábelt építette, ezért Thársis 
városának első épületei közel egyidősek kell, hogy legyenek 
Bábel városának első épületeivel. A régi városokat mindig 
újraépítették, mert gyakran pusztultak el járvány, tűzvész és 
háborúskodások miatt.  Bábel időben a harmadik város, amiről a 
Biblia ír. Az elsőt Ádám építette, a másodikat Kain építette. 

„És lőn mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földén 
egy síkságot találának és ott letelepedének. 
És mondának egymásnak: Jertek vessünk téglát és éges-
sük ki jól; és lőn nekik tégla kő gyanánt, a szurok pedig 
ragasztó gyanánt. 
És mondának: Jertek építsünk magunknak várost és 
tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk ma-
gunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek 
színén.” 

      (1 Móz. 11,2-4.) 
Tehát a városépítők az iráni fennsíkról érkeztek, átkelve a 
Zagros hegységen, mert az van Mezopotámiától keletre. Az 
idézett szövegből kiolvasható, hogy azelőtt, az iráni fennsíkon, 
kőből építkeztek. A nemzetek eredeténél írja, hogy először 
Nimród épített városokat. (Ádám és Kain után) 

„Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád 
és Kálnéh a Sineár földén.” 

      (1  Móz. 10,10.) 
Tehát Nimród, és népe az iráni fennsíkról érkezett. Nimrúz 
tartomány jelenleg Afganisztán nyugati tartománya, területét a 
Farah, Khash, és Helmand folyók öntözik. Mezopotámiában, 
Nimrud nevű városban talált palotából értékes leletek kerültek 
elő a Kr. e. IX. sz.-ból. 
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Olvastuk, hogy Nimród birodalmának első városa volt, a 
nyelvek összezavarásának helyszíne: Bábél. Ezért biztos, hogy 
nem a káldok építették Babilont, ők csak újjáépítették. Ha 
leveszem a város nevéről a sémi fonetikát, Bábélon lesz belőle. 
Jelentése, hogy a város Báb-Él-on épült. Hajdanán a folyó 
melletti dombra épült az Etemenanki, amely egy 91,55x91,55 
m alapterületű lépcsős piramis volt 90 m-es magassággal. Ezt 
hitték sokáig Bábel tornyának. Tizenkét kapus udvarban állt, a 
kerítés falak közel négyzetes teret hoztak létre. Már nincs meg 
az Etemenanki. Erről a dombról jól belátható a hajdani Babilon 
egy részlete, kiásott és újraépített állapotban (múzeum város). 
 A tizenkét kapus égi templom alatt hallgat Bábél 
piramisának maradványa, mely a domb és az udvar mérete 
alapján egy 180 x 180 m-es élhosszúságú gúla alsó szintjeit a 
ma is meglévő domb takarja és feltárásra vár.  155 m-es magas-
ságával az akkori épületekhez képest elérte volna az eget, mert 
ez volt az építők célja. 

A Bibliában leírt nemzetek eredeténél, csak a nagy vá-
rosok nevét írja, többet közülük máig nem találnak a régészek. 
Ábrahámtól kezdődően sok városról maradt fenn adat, olyan 
érzésünk van, mintha olyan sűrűn épültek volna a városok, 
mint nálunk a falvak. A későbbi városok nagyrészt megtalálha-
tóak részletesen is régészeti, és építészettörténelmi könyvek-
ben. 

 
I.4. B.   Piramis 
 
 A Világ minden táján építettek az ókori emberek 

piramisokat, vagy piramisokhoz hasonló építményeket. Ezek 
lehettek kőből, téglából vagy földből. A kőből épülteket 
piramisoknak, a téglából épülteket zikkurat-oknak, a földből 
épülteket pedig halomsíroknak nevezzük. 
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Régvolt királyok építtették őket, későbbi sírhelyükként 
szolgáltak, ezzel nevet szereztek maguknak, és nem feledkez-
tek meg róluk az emberek a történelem során. A későbbiekben 
csak piramisokról beszélek, mert így egyszerűbb. Szabályos, 
négyzet alaprajzú négyoldalú gúlák voltak.  A király sírkamrája 
a csúcsból állított magasságnak egyharmadánál (alulról 
számolva) volt. 

Anyag és munkaigényes építmények voltak, csak a 
nagy, és gazdag országok királyai engedhették meg maguknak. 
A szegényebb királyok, akik területükön nem találtak követ, és 
téglát sem égettek, azok halomsírokba temetkeztek (szibériai 
szkíta kurgánok, nagyalföldi kun-dombok, bakonyi halomsírok 
stb.). 

A piramisok egy része síklapú, mások lépcsősek. Az 
amerikai kontinens piramisainak formái kevertek, egyazon 
építményen vannak sík és lépcsőzetes felületek is. A királyokat 
az őskorban istenként tisztelték, jólétben éltek, és ezért hallha-
tatlanságra vágytak. A szent hegyek kúp formája, és a pirami-
sok gúlája az Isten Háza, az Égi Királyság földi mása volt. 

Nem lehet véletlen, hogy az istenek lakhelyének földi 
mását minden időben és helyen, egymásról mit sem tudva 
ugyanolyan formájúra építették. Ezek szerint tudták, milyen 
kell, hogy legyen, és milyen szabályok szerint kell építeni. De 
ha tudták, akkor ez egy közös emlék. 
Bábél piramisa jó közös emléknek, csak az a gyenge pontja, 
hogy fiatal. Az építésekor más kontinenseken lakó népek nem 
emlékezhettek rá, mert már nem voltak ott az építésnél. Sokkal 
régebbi emléket kell keresni. 
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I. 4. C.   Szentély falak (köntörfalak) 
 
A piramisok, mint az Ég Temploma, vagy mint bálvány 

báb játszottak szerepet és jókora területet foglaltak el a város-
központokból. 

Mivel szent helyek voltak, illett bekeríteni. A kerítést 
magas kő-, vagy téglafalak alkották, négyzet, vagy közel 
négyzet alakú udvart fogtak körbe, tájolásuk egyezett az általuk 
határolt piramiséval. Tömör átláthatatlan falat képeztek. 

 
 I. 4. D.    Kapuk 

 
Mind a négy égtáj felé voltak kapuk. A régieknél 12 db 

kapu, égtájanként 3, a későbbieknél ez a kapuszám csökkent. 
A Bibliában megtaláltuk Ezékiel próféta látomását az új 

templomról: 
 „És ímé, kőfal vala a házon kívül köröskörül;” 
      (Ezék. 40,5.) 
Az angyal megméri Ezékielnek a templomot, a kapuk az 
égtájak felé néztek, a kapu tornácának 2 gyámoszlopa volt, 3 
boltívvel, 3 őrkamrával, középen egy kapunyílással. Messziről 
olyan, mintha 3 kapu lenne egymás mellett. A későbbi zsina-
gógákat is hasonlóképpen építették. 

Mivel az angyal mérte meg, ezért érdemes lenne még 
keresgélni a különböző népek kapui között, hátha találunk 
hasonlót. 
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Székely-kapu, Erdély 
 
 

    
Mecset, Medina 
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 Városkapu, Fez 
 

 
Constantinus diadalíve, Róma 
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Mehrab mecset, Irán 
 
 
 

Ég temploma, Peking 
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Föld temploma, Peking 

 
 
 
 

 
Templom-kapu, Japán 
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Templom-kapu, Taiwan 
 
 
I.5. A koponyatorzítás hagyománya 

 
Nagyon alapos oka kell, hogy legyen annak, hogy egy 

anya és egy apa, a frissen megszületett saját gyerekének 
(csecsemő) fejét különböző eszközökkel eltorzítsa. Annál is 
inkább, mert mindig a fej volt az ember legbecsesebb kincse, 
ez tartalmazza azt az agyat, melynek működése megkülön-
böztet minket az állatoktól. A szülők legbecsesebb kincse a 
saját gyerek. A saját gyerek legbecsesebb kincse a feje. Ezért 
négyzetesen a legértékesebb kincsükhöz nyúltak hozzá. Ez a 
hagyomány nemcsak az eldugott kultúrnépeknél volt általános, 
hanem a finom úri családoknál is szinte napjainkig.  Napjaink-
ban nagyobbrészt már csak afrikai törzseknél fordul elő. Az a 
furcsa, hogy egy nagyon régi, világméretű hagyományról van szó. 
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Hippokrátész 2400 évvel ezelőtt írta, hogy Ázsiában a 
Maeotis-tavon él egy nép, amelyik gyerekeik fejét torzítja. Az 
ásatások igazolták a feltevést. Jerikhóból, görög és római sírok-
ból, a korai dél-amerikai indiánoknál, Egyiptomból és Afrika 
egyéb részeiről sok torzított koponya került elő. Egymástól 
függetlenül alakult ki a szokás, mert a nagy távolságok miatt 
egymástól nem tanulhatták. Magyarországon eddig 200 torzí-
tott koponyát találtak. 
Hippokrátész szerint a Fekete-tenger partján élt ókori népek a 
hosszúfejűeket tekintették a legnemesebb emberfajtának (árja), 
ezért ilyen alakúra formálták a csecsemőik fejét. 

A hazai koponyák a késő vaskorból és a kora népván-
dorlás korából származnak. A legkorábbi leletek a III. századi 
szarmata (szemere) sírokból származnak. Mezopotámiában, 
Eridu temetőjében a halottak fejének 80 %-a volt alakítva  
(Kr.e 3800). Egyiptomban a XVIII. Dinasztiabeli Echnatontól 
indult ki, a hettiták révén Eurázsia más részeibe is átterjedt. A 
legelső koponyák Franciaország újkőkorából származnak. Dél-
Amerikában a spanyol hódítás után a III. Limai zsinat (1585) a 
torzítást betiltotta. A flamand vidéken a XVI. Században is 
igen elterjedt volt. Franciaországban a XVIII. Században szinte 
mindenütt elterjedt. Az araráti kurdok fejének 75 %-a, még a 
XIX. században is mesterségesen alakított volt. 

Emlékeznek viszont olyan esetekre, amikor nem kellett 
alakítani a gyerek fejét, mert már úgy, hosszú fejjel született. 
Ilyenek voltak a régi fáraók: Amenhotep, Nofretete, Tutancha-
mon, stb. 
A beludzsisztáni Buddháról az ősi írások úgy emlékeznek meg, 
mint aki „turbánszerű” fejjel született. 

Úgy látszik, hogy Buddhában még csörgedezett a leg-
nemesebb emberfajtának a vére, és a bölcsességükből is jutott 
neki gazdagon. 
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Kellett, hogy legyen egy hosszúfejű típusú ember, mely 
típust a legnemesebbnek tartottak. A nép azt hitte, hogy ha 
gyerekei fejét torzítja, akkor a fiatalabb generáció majd olyan 
okos és nemes fajta lesz, mint azok, akikre felnéztek. 

Napjainkban is megfigyelhető ez a gyerekeknél, akik 
megcsodálják az ajándékba kapott Barbie babák derékbőségét. 
Ennél tovább is mennek, elszorítják, eltorzítják a derekukat, 
hogy ők is úgy nézzenek ki, mint a többi barátnő által is körül-
rajongott játék baba. 

Az antropológusok a talált koponyák vizsgálata alapján 
arra a következtetésre jutottak, hogy a kőkortól kezdődően az 
előkerült koponyák egyre rövidülnek, egyre több a „rövid” fejű 
ember a világon, okát nem tudták megmondani. 
Nem ismerem azokat a vizsgálati eredményeket, melyek az el-
Obeid, és az előtte lévő kultúrák koponyáit vizsgálta. Ha a 
koponyák torzulása nem mesterséges beavatkozás eredménye, 
hanem az egyén születési rendellenessége, akkor a vizsgált 
sírokban valóban a hosszúfejű árja faj képviselőit temették. 
 
 I. 6.  Legendák 
 

Őstörténelmünk tanulmányozásának egyik hiteles forrá-
sa az írott történelem, a másik pedig a régészet tárgyi bizonyí-
tékai. A tárgyi bizonyítékok száma azért kevés, mert szakem-
berek kiszámolták, hogy ha minket most egy világméretű 
katasztrófa súlytana, akkor fejlett civilizációnknak 5000 év 
múlva már nyoma sem maradna. Az előkerült tárgyi bizonyí-
tékok olyan szerencsés megőrződéseknek számítanak, mint egy 
lottónyeremény. 

A történelem írott forrásai is kis számban maradtak 
ránk, ezek is egy ötös találatnak felelnek meg. Így vállhatott a 
Biblia a leghíresebb könyvvé a Földön. Más írásos bizonyíté-
kok nem voltak ennyire szerencsések. A történelem folyamán 
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történtek olyan katasztrófák, melyek megtörténtét a történészek 
az óta is bánják. Gondoljunk csak arra, hogyan égette fel a 
papnő Alexandria könyvtárát, megsemmisítve ezzel az ókori 
mediterrán világ írásainak 90 %-át. Vagy hogyan égette el az 
első kínai császár a makramékat, amikor bevezette a ma is 
használatos kínai írásjeleket, megsemmisítve ezzel a kínai 
őstörténelem írásainak 99 %-át. 

Egyesek voltak annyira éberek, hogy fáradságot nem 
ismerve, a fellelhető összes ékírásos agyagtáblát elásták Ninive 
városa alatt, nehogy a hódító arab katonák kezébe kerüljön. Ezt 
a mentett kincset volt szerencséjük később megtalálni a 
gyarmatosító briteknek, és Kr. u. 1855-ig meg is fejtették ezek 
tartalmát. Hány európai nép írásos emléke veszhetett oda, 
amikor a Római Birodalom áttért a keresztény hitre, és a pap-
ság eretneknek minősítette, és a megtaláltakat megsemmi-
sítette. Ki tudja hány rovásos emlékünk lett tűz martaléka első 
(Szent) királyaink uralkodása alatt? 

Hasonlóképpen jártak Amerika írásos emlékei, amikor a 
papok, az inkvizíció buzgalmában felmáglyázva égették el a 
régi írásokat és az inka típusú makramékat. 

A legendák azért maradtak fenn, mert az emberek 
szájról-szájra átadott íratlan hagyománya volt, és érezték, hogy 
ezeknek, a meséknek lehet valamennyi valóságtartalma. 

Ennek a könyvnek a témája alkalmas arra, hogy a 
legendák valóságtartalmának a mértékét megvizsgáljam. 
Kevés számú legendát vizsgálok meg, azokból is csak részlete-
ket, és csak azokat, melyek tartalma nem ellenkezik a Bibliá-
ban leírtakkal. 

A törzsekbe szerveződött kultúrnépek, melyeket mi 
bennszülött őslakosoknak nevezünk, szájhagyományai között 
olyan legendák is vannak, melyek gondolkodóba ejtenek. Ezek 
a primitívnek tűnő emberek ősei nem ismerték Galilei-t, 
Newton-t,   Mehrner von Braun-t, A. Einstein-t és Carl Sagan-t 
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sem. Nem végeztek időjárás-feltáró kutatásokat Grönland 
jegén, nem voltak laboratóriumaik és űrteleszkópjuk sem. 

Hogyan lehet az, hogy ezek a népek olyan régi dolgok-
ról is regélnek, melyek az ember megjelenése előtt történtek? 

Mivel őseik ezekre, az eseményekre objektív okokból 
nem emlékezhetnek, ezért egyedüli magyarázat az, hogy Isten 
valamelyik ősüknek részletesen elmesélt mindent. Ebből a 
részletességből a sok ezer éves átörökítés nyomán, máig sok 
információ fennmaradt. Ha ezek az információk Istentől szár-
maznak, akkor nem lehet átlépni fölöttük, mivel a Biblia szöve-
gének egy része szintén Istentől származik, és emiatt fogadjuk 
el hitelesnek. 

A legendákat lerövidítettem, témájuk szerint tördeltem, 
és megpróbálom mondanivalójuk szerint időrendi sorrendbe 
leírni. A címüket nem közlöm, csak a nép, vagy terület nevét, 
ahonnan származnak. 
Három csoportba osztom őket, és számozás alapján lehet elkü-
löníteni a hozzáfűzéseimtől. 

 
I.6. A.    Teremtés legendák 
 

1. Mielőtt a világ létrejött volna, semmi sem létezett. Nem volt 
még sem forma, sem mozgás, sem anyag, sem élet. Csak az 
Üresség tátongott határtalanul és felfoghatatlanul. Senki sem 
tudja, hogy ez meddig tartott, mert még idő sem létezett. Az 
üresség határán született fény sugaraiban porszemcsék táncol-
tak, így született meg egyszerre a mozgás és az anyag. Ezzel 
kezdődött a későbbi nagy átalakulás. 

      (Polinézia) 
2.  A világ kezdetekor nem létezett semmi. Sem a földön, sem 
az égben. 
    Nem volt Nap és nem volt Hold, csak mindenhol végtelen 
sötétség. 
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    Ő volt a Teremtő: az Egyetlen, Aki Fenn Él.  
             (apacs indián) 
 3. Szétrobbant egy hatalmas magányos szikla, s kiszabadult 
belőle Kvat, az Alkotó Szellem. Ez a robbanás volt az első zaj, 
és az első mozgás, amely fölkavarta a világ ősállapotát. 
       (Melanézia) 
4. Ngoc Hoang isten az égben rendezte be királyságát. Kilenc 
arany fallal körülvett pompás jade-kőből készített palotában lakott 
családjával és minisztereivel, ezért is hívták Jade-Császárnak. 
       (Vietnam) 
5. Az istenek sokat dolgoztak, megérdemelték hát, hogy 
pihenjenek és mulassanak. Ezért aztán csodálatos, égi palotát 
építettek, olyan hatalmasat, mint egy város. Egyszer-egyszer 
szivárványhídjukon lesétáltak a Földre is.   
       (Skandinávia) 
6. Ódin, Vili és Vé, a három isten a Földet Midgardnak, 
Középső világnak nevezte el. 
      (Skandinávia) 
7. De a Föld még kopár volt és terméketlen. A Teremtő jó-
kedvében állatokat, madarakat, fákat és hegyeket varázsolt rá. 
      (apacs indián) 
8. Az egyik isten ekképpen fordult a többiekhez: 
- Alkossunk olyan tökéletes lényeket, akik megbecsülnek 
minket, és dicséretünket zengik. 
Megteremtették a Föld első lakóit, az állatokat, hogy őrköd-
jenek a növények fölött. Mivel az állatok nem voltak hálásak 
az életükért, ezért vadászzsákmány sorsra jutottak. 
      (Közép-Amerika) 
9. Az első világ, amely más volt, mint a miénk, időtlen időkkel 
ezelőtt létezett. Egy napon az isten jaguár képében az égbe 
szökkent és lenyelte a Napot. Ezzel indította meg az első világ 
pusztulását.       
      (Közép-Amerika) 
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10. Ezt a második világ követte, amelyet Quetzalkóatl isten 
által segített varázslók romboltak le. A varázslók minden 
embert majommá változtattak. Egy nyugatról keletre száguldó 
szélvihar végül eltörölte a második világot. 
      (Közép-Amerika) 
11. Az első emberek még meztelenek voltak és szegények, és 
nem tudták, hogyan segíthetnének magukon. 
      (feketeláb indián) 
12. Mielőtt az inkák megjelentek volna a Földön, a vidéket 
bozóttal benőtt magas hegyek borították. Olyanok voltak az itt 
élő emberek, mint a vadak; sem vallásuk, sem törvényeik, sem 
falvaik, sem házaik nem voltak. Nem értettek a növények ter-
mesztéséhez, ruhátlanok voltak, főzni sem tudtak. Barlangok-
ban laktak, gyökerekkel, bogyókkal és nyers hússal táplálkoztak. 
Semmiben sem különböztek az állatoktól, melyek között éltek. 
       (inka) 
13. Az istenek elhatározták, hogy embereket teremtenek, akik 
majd hálásak lesznek. Nedves földből egész népet formáltak, de 
ezek semmiféle érzelmet nem mutattak, és semmivel sem voltak 
értelmesebbek az állatoknál. Ezért aztán elpusztították őket. 
      (Közép-Amerika) 
14. A harmadik világgal egy délről érkező izzó lávaeső végzett. 
Ezt Tlalok, az eső, a villámlás és a tűzhányók istene okozta. 
      (Közép-Amerika) 
15. A föld színén sokáig senki nem lakott. Csak a törpék, akik 
a föld alatt laktak, sohasem látva a napot, és szüntelenül ková-
csolták az ott talált érceket. 
         (Skandinávia) 
16. A következő fajta embereket fából teremtették. Beszéltek, 
szaporodtak, házat is tudtak építeni, de nem volt szívük, és nem 
voltak céljaik. Kegyvesztettek lettek, és eltűntek a Föld színéről. 
      (Közép-Amerika) 
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17. Réges-régen, mielőtt az emberek a Földön laktak, az égben 
éltek, ugyanis az égbolt fölött volt egy másik világ. Vadálla-
tokkal népes erdők, tavak és folyók voltak ott, és emberek, akik 
falvakban települtek össze. Az egyik faluban élt egy fiatal-
asszony. Aténtisz…. Aténtisz hosszú ideig zuhant lefelé. Nem 
is sejtette, hogy keresztülsiklott az égbolton tátongó résen. 
      (Észak-Amerika) 
18. A Földön lakó embereknek nem voltak szerszámaik, nem 
ismerték a tűzet, nem volt se könyökük, sem térdük. Az első 
ős, miután az Égiek kitagadták, az Ég földjéből emelt egy 
építményt, abba sokfajta állatot összegyűjtött, melyek a földön 
ismeretlenek voltak. Kovácsszerszámokat is vitt magával. El 
akarta lopni a Nap egy darabját, hogy levigye, a tüzet az embe-
reknek. A tüzet őrző Égi kovácsok lángoló szalmafáklyákat 
dobáltak a tűztolvaj után. Közben a gúla egyre gyorsabban 
ereszkedett lefelé, szikracsóvát hagyva maga után. Nagy zök-
kenéssel értek földet. Az ősnek kialakultak az ízületei, ebben a 
pillanatban az emberek teste is ugyanúgy átalakult.  
       (Afrika) 
19. A Jin, benne foglaltatott a Jangban, a Jang pedig a Jinben. 

(kínai) 
20. Ódin isten, a parton talált két fából Arkrból és Emblából 
megalkotta az első emberpárt. Életre keltette őket, Hoemir 
istentől értelmet kaptak, Lódhur isten pedig érzékeket és 
emberi formát adott nekik. 
       (germán) 
21. Az istenek elhatározták, hogy még a hajnal hasadása előtt 
megteremtik az igazi embert. Ezek végre értelmes lények vol-
tak! Köszönetet mondtak teremtőiknek, és nevükön nevezték 
őket. Láttak a sötétben, ugyanazt a nyelvet beszélték és ugyan-
olyan okosak voltak, mint az Isten. 
      (Közép-Amerika) 



 
 

 
 

48 

22. A Föld közepén a „Kezdet fája” emelkedett. A „Kezdet 
fájának” hűs árnyékában - ez a fa zöld volt - a paradicsom 
foglalt helyet. Ide kerültek az igazak lelkei. 
       (maja) 
23. Muluku, a leghatalmasabb isten teremtett egy értelmesnek 
tűnő emberpárt, egy férfit és egy asszonyt. Meztelenek voltak 
és csupasz bőrűek, a hátsó lábaikon álltak. Rávette őket a föld-
művelésre, a házépítésre, a főzésre. Szólt, hogy ne hagyják 
kialudni a tüzet. Ezek után Muluku elhagyta a földet, mert más 
feladatok vártak rá. 
       (Afrika) 
24. Nagyon régen, mikor az indiánok a Földre születtek, élt egy 
ember a Földön, aki nem ismerte a tűzet, gyökereken és gyü-
mölcsön élt. Egy nap egy gyönyörű, hosszú szőke hajú nőt vett 
észre, aki nyugtatóan, halkan énekelt neki. A nő megtanította 
tüzet gyújtani (két száraz fa összedörzsölésének módszerével). 
      (abenaki indián) 

 

A legendás maja időszámítás 
Egy maja év 365,2420 napból állt. 0,0001 nappal volt ponto-
sabb a mi korszerű naptári évünknél. Holdhónapjuk 0,00039 
nappal rövidebb volt, mint ahogy mi most számoljuk. A maja 
kronológia kezdő dátuma Kr.e. 3.113. A maja időszámítás 
mitikus kezdete az abszolút „nulla” Kr.e. 5.041.738. 
 Nem veszítek semmit, ha megpróbálom megmagyarázni 
az utolsó évszámot. Az emberek, valamilyen esemény örömére, 
az esemény évének időpontját nulla évnek veszik, és onnan 
kezdik számolni az időt. Ez a Kr.e. 5.041.738-as év olyan régi 
időpont, hogy nem is fér rá a számológépem kijelzőjére. 
 Ha egy ilyen régi, örvendetes eseményt keresünk, akkor 
csak az antropológusok segíthetnek. Ők meg is találták kis-
ecsetükkel ezt az eseményt a földnek porában. Kormeghatáro-
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zásuk alapján ebben az időben vált szét a közös őstől származó 
afrikai emberszabású majomfaj és az emberi faj (Homo). 
 Két lényeges különbség van a maja-féle, és a kormeg-
határozásos évszám között. 
1. A csontok kormeghatározása alapján az évszám nem pontos: 
5.000.000 év. 
2. Az esemény örömteli, de nem kötődik 1 darab konkrét ese-
ményhez. 
 Mondok egy példát: Két különböző nemű állat, félve 
attól, nehogy egy éhes ragadozó áldozatává váljon, találkozik 
az erdőben, hogy fajfenntartási kötelezettségének eleget tegyen. 
 Ez az esemény a világ minden erdejében, mindennap 
megtörténik. A maják pontos dátuma azt sugallja, hogy Kr.e. 
5.041.738. évben az első embernek nevezhető faj, teremtés 
által vált el az emberszabású majommal közös őstől. 
 A leghitelesebb információ forrása a szemtanú. Abban 
az évben Isten ott volt. Csak Ő adhatta a fülest a majáknak. 
 

Legenda a vallásalapítóról 
(A történet helyszíne Közép-Amerika, maja, azték, 
tollték forrásból.) 

 
 Halandó anyától, Kvezál Virágától és Mixcóatl-tól, 
Tollan uralkodójától született. 
Quetzalcóatl az emberek között élt, felnőtt korában istenként 
imádták. Ruhaként fehér leplet viselt, termete magas volt, arca 
és bőre fehér, hosszú koponyáján hosszú szőke hajat és sűrű 
szakállt viselt. Quetzalcóatl szakadatlanul vezekelt, átszúrta 
lábait és vérét ontotta. Őt Tollas Kígyónak, és költői néven 
Hajnalcsillagnak neveztek a tolltékok. Kr. u. 876-ban lépett a 
trónra. Tollan, a Nap Városának egyben főpapja és királya volt. 
Új vallást alapított, megtiltotta a korábban közkedvelt ember-
áldozatokat. Alattvalóit számos mesterségre tanította, közülük 
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is az építészetre. Igen magas ötlépcsős temploma volt, tele 
faragott domborművekkel, keskeny lépcsőfokokkal. Templo-
maiból és palotáiból 52 évig kormányozta alattvalóit. 
 Teotihuacan városában, a templommal szemben lévő 
piactéren kitört palotaforradalom nyomásának engedve, a 
papság is követelni kezdte a lakosság kívánságát: követelték 
tőle a véres emberáldozatok újbóli engedélyezését. Sérelmezte, 
hogy elfordultak tőle, és az általa alapított vallástól. A nép 
hangulatából sejthette, hogy ő lesz a legértékesebb áldozati 
bárány, ha nem menekül el. Ezért még a városban, a piramis 
lépcsőjén felkapaszkodva megátkozta népét, amiért a legjám-
borabb uralkodásért cserébe, hálátlanságból a Sátánnak aján-
lották fel szívüket. Nem volt hajlandó engedélyezni az ember-
áldozatokat, ezért menekülnie kellett. Leghűségesebb emberei-
vel együtt, az atlanti partok felé, belevetették magukat a 
rengetegbe. 
 Búcsúzóul elmondta, hogy ő most visszamegy keletre 
az ő népéhez. 
Megígérte, hogy az 1 Nád évében eljönnek az ő népéből, hogy 
megváltoztassák a vallást és a törvényt, és megbüntetik majd a 
népet. Végül senki nem látta, hogy hova, és hogyan távozott. 
 A jóslat beteljesült. Az 1 Nád éve Kr. u. 1519-re esett. 
Abban az évben szálltak partra a „Világ Legkatolikusabb Or-
szágának” spanyol tengerészgyalogosai Hernando Cortez veze-
tésével. Megváltoztatták a törvényeket, bevezették a katolikus 
vallást. Mexikó indián lakossága 90 év leforgása alatt 25 
millióról 1 millióra csökkent. Valószínűsíthető, hogy nem mind 
természetes halállal haltak meg. Így bűnhődött a nép a véres 
emberáldozatok bűne miatt. 
 A legenda érdekessége az, hogy Quetzalcóatl halandó, 
közép-amerikai indián szülők fia. Csak ő volt fehérbőrű, szőke 
hajú, magas és szakállas. Az indiánok egyáltalán nem így 
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néztek ki. Szülei alacsonyak voltak, sötétebb bőrűek, fekete 
hajúak. Apjának még szakálla sem nőtt. 
 

I.6. B.   Vízözön legendák 
 
 A vízözön a legtöbb nép legendájában fennmaradt, ez 
az egyik legjobban megőrződött közös emlék, ezért ezt az 
alfejezetet rövidre fogom. 
1. A vízözönkor rengeteg ember pusztult el. Deukalion ácsolt 
magának fatörzsből egy bárkát, amely ellenállt a víznek és a 
viharnak. A bárka szántszándékkal úgy volt megépítve, hogy 
ellenálljon a vizek őrült dühének. 
       (görög) 
2. Mire befejezték a tutaj építését, hatalmas esőzések kez-
dődtek, tengernyi vizet zúdítva a Földre. A folyók megáradtak 
és elöntötték a völgyeket. Az emberek fel akartak mászni a 
hegyre, de azt is elborította a víz. 
        
      (szelis indián) 
3. A Teremtő készített egy vízhatlan anyaggal bevont golyó 
alakú, faszerkezetű bárkát. Négy nap múlva következett be az 
áradás. A Teremtő egy felhőre szállt, és magával vitte huszon-
nyolc segítőjét is. Tizenkét nap múlva az áradás megszűnt, és 
egy hegy tetején maradtak. Ott a hegyen Árva Lány mindenkit 
összehívott, hogy hallgassák meg az Egyetlent, Aki Fenn Él. 
„Azt tervezem, magatokra hagylak titeket.” - mondta, majd így 
folytatta: 
„Remélem, hogy a legjobb tudásotok szerint fejezitek be egy 
boldog világ építését.” 
       (apacs indián) 
4. Éa szólt Út-napistim-nek, hogy csináljon bárkát, mert jön az 
özönvíz. A bárkát Suruppak város lakossága kezdte építeni. A 
bárka oldalmagassága 120 rőf volt, tetejének szélessége ugyan-
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csak 120 rőf. Belső része hat emelet magas volt, hosszában 7 
rekeszes. A vízvonal alatti rész 9 rekeszes volt. 
      (Mezopotámia) 
5. Visnu isten szólt Manu-nak, hogy árvíz fogja ellepni a 
földet, és hogy őt szemelte ki arra, hogy valamennyi faj meg-
mentője legyen. Elvezette az óceánig és küldött neki egy olyan 
óriási bárkát, amely képes volt befogadni a Föld összes állat-
fajából egy-egy párt. Ültetni való magokat is kellett tegyen a 
bárkába. Visnu hal formájában maradt, a szarvához kötötte a 
hajót, és a hegyekhez vontatta őket, ahol Manu  kivárhatta, 
amíg az ár elvonult. 
       (India) 
Az alábbi illusztráción látható egy szarvval ellátott hal az 
óceánban, mely a szarvával képes elvontatni egy, a kék bálná-
nál tízszer hosszabb bárkát. 
 

 
Tengeralattjáró 
 
6. A negyedik világot a vizek istennője semmisítette meg. 
Özönvízzel árasztotta el kelet felől a Földet, amely 52 eszten-
deig víz alatt maradt, és az Ég is beroskadt. Amikor az ár 
visszahúzódott, már nyoma sem maradt az emberi életnek a 
Földön. 
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 Ezért aztán a világegyetem törvényének értelmében 
meg kellett teremteni az ötödik világot. Quetzalkóatl azzal 
kezdte, hogy leszállt a földalatti birodalomba és föltámasztotta 
a halottakat. 
      (Közép-Amerika) 
7. Rögtön a vízözön után tél lett, legtöbbször fagy volt, havazott, 
dörgött, villámlott. Az emberek hidegben éltek, de visszakívánták 
a régmúlt meleg nyarait. Később mindenki vándorútra indult. 
      (É-amerikai indián) 
 

I.6. C.   Mitológiai lények 
 

Csak két mitológiai lény volt, amelyeknek köze lehetett a mai 
ember kialakulásának körülményeihez. Legendáinkban világ-
szerte fennmaradtak. 
Szirének. Világszerte fennmaradt az emlékük a különböző 
legendákban, és különböző elnevezések alatt. Ezek közül 
néhány: szirén, sellő, vizitündér, hableány, nimfa, tengeri 
nimfa, nereida. A sziréneknek külön helyet biztosítottam a VII. 
Következtetések című fejezetben. 
 

 Az óriások 
 

 A vízözön előtti időkben, mikor az emberek már nagy 
számban éltek a Földön, akkor éltek az óriások, akik nem 
mitikus lények voltak, hanem hús-vér emberek. 

„Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még 
azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek 
leányihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. 
Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves 
emberek voltak.” 
     (1 Móz. 6,4.) 
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Hogy kik voltak pontosan az Isten fiai, azt a IV. fejezet 4. és 5. 
alpontjában fogom kifejteni, mert szorosabban kapcsolódik 
ahhoz a témához. Nézzük inkább, hogyan emlékeznek meg a 
legendák az óriásokról. Ezeket a legendákat szintén lerövidí-
tettem, és csak részleteket közlök belőlük. 
1. Éa fia volt Marduk. Marduk volt a leghatalmasabb az istenek 
között, termete mindenkiét felülmúlta. Hatalmas volt a keze és 
lába, minden testrésze, mint az óriásoké. 
      (Mezopotámia) 
2. Említenek Tartaroszban élő óriásokat, akiket Küklópszoknak 
neveznek. A küklópszok villámot, dörgést és mennykövet ko-
vácsoltak. Az istenek és a titánok között 10 évig tartó háború 
tört ki, mely végül az istenek győzelmével végződött. 
       (görög) 
3. Bur nem volt óriás, de feleségül vette az óriások egyik 
leányát, és házasságukból megszületett az első három skandi-
náv isten: Ódin, Vili és Vé. 
Az óriások és az istenek között háború robbant ki. Az óriásokat 
legyőzték és elpusztították. 
      (Skandinávia) 
4. Poszeidón, a többi istenhez hasonlóan nem maradt hű 
feleségéhez. Neki több felesége is volt az istennők, nimfák és 
különösen az egyszerű halandó leányok között. Érzelmi kicsa-
pongásai eredményeként királyok, hősök és szörnyetegek szü-
lettek. A legismertebb szörnyeteg a Polüphémosz nevű óriás 
volt. 
       (görög) 
5. Gilgames Uruk városának volt a fejedelme. Gilgames 
testének kétharmad része isten, egyharmad része ember volt. 
Termete hatalmas, mint a vadbikáé. Senki sem múlta őt felül 
erőben, de bölcsességben sem. Ismert minden dolgot a világon, 
nem volt előtte rejtély vagy titok. Gilgames barátságot köt 
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Enkiduval, egy másik óriással. Gilgames és Enkidu a cédrus-
erdőben legyőzik a Humbaba nevű óriást. 
      (Mezopotámia) 
6. Héraklész (Herkules) félisten, anyja Alkméné, halandó 
ember lánya, férjes asszony volt Théba városában. 
       (görög) 
 

Buddha (Kr.e. 544-464) 
 

Buddha a buddhizmus megalapítója. A Sákják nemzetségéből 
származott. Apja egy városállam királya volt, személyneve 
Szakka. A városka Észak-Indiában volt, közel a mai nepáli 
határhoz. Anyja személyneve Maya, a fogantatás előtt csodála-
tos álmot látott, melyet reggel az összehívott papok megfej-
tettek. A megfejtés szerint fia fog születni. A fiú, ha otthon 
marad, világhódító császár lesz belőle, ha remeteségbe vonul, 
akkor megvilágosító Buddha lesz belőle. Anyja 10 hónapig 
hordozta méhében a magzatot. Anyja a szülés előtt Dévadaha 
városába utazott a rokonaihoz, de nem ért oda. Félúton a 
Lumbíni nevű ligetben megszülte a gyereket. Anyja belehalt a 
szülésbe, apja a külvilágtól elzárva nevelte. Felnőtt korára a 
remeteséget választotta, 35 éves korában világosodott meg, 
akkor lett Buddha. 
 Az ő tiszteletére épült templomokban Buddhát ábrázoló 
szobor átlag kétszer akkora, mint egy normál ember. 
 Zápfogát, mely kétszer akkora, mint egy emberé, Sri 
Lanka szigetén, szent ereklyeként őrzik egy templomban. 
 Ez nem egy óriás legendája, de mivel születésének tör-
ténete hasonló a Bibliában leírt Mózes születésének körülmé-
nyeihez, ezért érdekességképpen megemlítem. 
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 Sarrukin akhád király legendája 
 
Anyja papnő volt, apja egy ismeretlen vadász, szülővárosa 
Azuparinu. Anyja titokban szülte meg, egy nádkosárba helyez-
te és a folyó vízére tette, de a kosár nem süllyedt el. Messzire 
elvitte a víz, egy vízmerítő ember mentette meg, aki fiává 
fogadta. Felnőtt korára kertész lett. Istar istennő kegyelméből 
királlyá lett a fekete fejű nép felett (a sumérok felett). 
      (Mezopotámia) 
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 II. Fejezet.   Az ember teremtése 
 

Az első fejezetben tárgyaltak alapján a közös emlékeket meg-
vizsgálva következik, hogy az emberiség egy tőről fakadt, és 
egy bizonyos helyről indult el. Csak a helyhez kötött teremtés 
biztosítja a fenti feltételeket. 
 

II.1.  A 6. napon 
 

Isten a 6. napon megteremtette a szárazföldi állatokat és végül 
az embert. 

„Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat 
nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és 
szárazföldi vadakat nemök szerint. 

 És úgy lőn. 
Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, 
a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó 
mindenféle állatokat nemök szerint. 

 És látá Isten, hogy jó.” 
      (1 Móz. 1,24-25.) 

Az ember teremtése: 
„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és 
hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az 
ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a 
földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.” 
     (1 Móz. 1,26.) 

Itt egy teremtésre való felhívás hangzott el, nézzük meg, hogy 
mi valósult meg ebből a későbbiekben. 

„Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten 
képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.” 

      (1 Móz. 1,27.) 
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Itt kétszer hangzik el, hogy a saját képére teremtette, egyszerre 
férfiúvá és asszonnyá. A második mondatban kiemeli, hogy 
férfiúvá és asszonnyá. Akkor milyen Isten képe?: férfiú és 
asszony. Miért? Mert a teremtésre való felhívásban az Isten 
magáról többes számban beszél. 

„És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé 
igen jó. 

 És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.” 
      (1. Móz. 1,31.) 
 A 6. napon teremtett embereknek nem volt nevük és lelkük, 
róluk többet nem ír szinte sehol a Biblia. Egy helyen ír csak, 
azt majd a későbbiekben tárgyalom. 

„Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, 
a melyet alkotott vala, megszűnék  a hetedik napon 
minden munkájától, a melyet alkotott vala. 
És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; 
mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, 
melyet teremtve szerzett vala Isten.” 

      (1. Móz. 2,2-3.) 
A 7. nap reggelére befejeződött a Földön a teremtés, ezért ezt a 
napot Isten megszentelte. A 6. napon teremtett emberek a földi 
élővilág részét képezték. 
Ha az előszóban elfogadtam azt, hogy a Bibliában leírt ese-
mények időrendi sorrendben vannak, akkor hol van Ádám és 
Éva? 
 

II.2.   A 8. napon 
 
 Ebben a felállásban vagy a 7. nap végén, vagy a 8. 
napon teremtette őket. A nap teljesen mellékes, ugyanis a 7. 
napon a teremtés befejeződött. Hogy miért 2 teremtés és nem 1, 
azt a továbbiakban olvashatjuk: 
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„És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek 
porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. 
Így lőn az ember élő lélekké.” 
     (1 Móz. 2,7.) 

Mint látjuk, először a férfiút teremtette meg, utána pedig az 
állatokat. 

„És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül 
lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. 
És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei 
vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az ember-
hez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely 
nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve. 
És nevet ada az ember minden baromnak, az ég mada-
rainak, és minden mezei vadnak; de az embernek hozzá 
ill ő segítő társat nem talált vala.” 
     (1 Móz. 2,18-20.) 
 „És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet 
kivett vala az emberből, asszonnyá, és vivé az ember-
hez.” 
     (1 Móz. 2,22.) 

Ezt a napot a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében a 8. 
napnak nevezem el. 
A férfit és a nőt nem egyszerre teremti. A legfontosabb 
különbséget ezután mondja ki: 

„Ez az Ádám nemzetségének könyve. A mely napon 
teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté 
azt.” 
     (1 Móz. 5,1.) 

Itt olvashatjuk, hogy Ádám nemzetségéhez tartozó embert Isten 
a hasonlatosságára teremtette. A 6. napon teremtett embert 
pedig csak a képére. A teremtésre való felhívás tehát 2 lép-
csőben valósult meg. A 6. napon először a külső tulajdonságok 
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valósultak meg, a 8. napon pedig a belső tulajdonságok is. 
Hogy miért is? 

„Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendőt, és 
nemze fiat az ő képére és hasonlatosságára és nevezé 
annak nevét Séthnek.” 

(1 Móz. 5,3.) 
Ádám, és fia Séth példáján keresztül mutatja be az Isten, hogy 
mit jelent az a fogalompár, hogy saját képére és hasonla-
tosságára. Ha ezt a fogalompárt Isten minden mondatban 
azonosképpen értelmezi, akkor Isten ugyanúgy néz ki, és 
ugyanolyan belső tulajdonságokkal rendelkezik, mint az ember. 
Egy egyenlőség, ha balról jobbra igaz, akkor jobbról balra is 
igaz. 
 A földből előkerült ősemberek csontvázai pontosan 
olyanok, mint a miénk. Biológiailag a két faj megegyezik. Az 
őskori leletek hiányossága az, hogy nem tudnak beszélni. 
Megszólalásig hasonlítanak a mai emberre. Ha megszólal-
nának, az őket kiásó tudós rögtön letagadná, hogy tőlük szár-
mazik, ugyanis Isten nem adott belső tulajdonságokat az elő-
ször teremtett emberi testhez. Ez a tény meglátszik a csontok 
mellett talált személyes tárgyak (szerszámok, fegyverek) szín-
vonalában, melyeket még a neandervölgyi eszközkészlete is 
felülmúlt. 
 Ádám és Éva már az Édenben evett a tudás fájának gyü-
mölcséből, és az Éden kertjében gyakorolta be a földművelést, 
és az állattenyésztést, amit később Ábel és Kain folytatott.  
Utódaik tevékenységeinek nyomai még nem kerültek elő 
régészeti feltárások során, ezért mindig a 6. napon teremtett 
ember szakócáit dugják az orrunk alá bizonyítékként. Most, 
hogy sikerült minőségében különválasztani az ősembereket, 
ideje megvizsgálni a teremtés helyszínét, mivel az összes ma-
gunkkal hurcolt közös emlék erről a helyről származik. 
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II.3.    Az Éden meghatározása 
 

Mondanom sem kell, hogy az általam önkényesen választott 8. 
nappal indítok. 

„Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még 
semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még 
nem bocsátott vala esőt a földre; és az ember sem vala, 
ki a földet mívelje;” 

      (1. Móz. 2,5.) 
Itt arról mesél, hogy sem növények, sem eső, sem ember nem 
volt még. Pedig a 7. napon a felsoroltak már meg voltak 
teremtve. 

„Azonban pára szállott vala fel a földről, és megned-
vesíté a föld egész színét.” 

(1. Móz. 2,6.) 
Itt úgy mondja a párát, mintha ég és felhők nem lettek volna, a 
földet alulról jövő pára nedvesíti meg. Ezután formálja Isten az 
embert a földnek porából. 

„És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet 
felől, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala.”  

(1 Móz. 2,8.) 
 
Isten a kertet Éden belsejében ültette. Hogy Éden mihez képest 
volt napkelet felől azt nem tudni. Az embert egy olyan helyen 
formálta, ahol nem volt sem mezei növény, sem mezei fű, sem 
eső, sem ember. Miután ez megtörtént, a megteremtett embert 
az Éden belsejében lévő kertbe helyezteti. Azért végezteti 
mással ezt a munkát, mert egy nagy főnöknek mindig szoktak 
lenni segédei. Mivel időben ellentmondásos mondatokat olvas-
tunk, ezért a tér-idő kapcsolat miatt rákérdezhetünk arra, hogy: 
hol nem volt még növény, fű, eső, ember, amikor  Isten az 
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embert teremtette a földnek porából? Az Édenben nem volt. A 
Földön a teremtés már rég befejeződött. Hol volt az Éden? 
Napkelet felől volt. Ha napkelet felől volt, akkor a Föld színén 
kellett, hogy legyen. Miért nem esett az eső? Mert fedett volt!  
Honnan tudom? Nézzük meg mit ír tovább. 

„És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, 
tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kert-
nek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. 
     (1 Móz. 2,9.) 

Ilyen tulajdonságú fák a természetben nem fordulnak elő, ez 
egy mesterségesen létrehozott kert ültetett fái. 

„Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntö-
zésére; és onnét elágazik és négy főágra szakad vala.”
     (1 Móz. 2,10) 

 
Még mindig nem esik az eső, a kertben öntözéses gazdálkodás 
folyik. A kert az Édenben volt. A folyóvíz csak úgy jöhet ki 
Édenből, ha Éden testéből jön ki, és még a belsejében meg-
öntözi a kertet. Miután megöntözi, négy főágra szakad. Ezeket 
a folyókat mindjárt részletezem. Ha a vízből folyók lettek, 
akkor a víz, ami a kertet öntözte forrásvíz kellett, hogy legyen. 
A forrásvíz, forrásból tör elő (például szikla, hegy, stb.), de 
mindenképpen valamilyen szilárd testből. Ez a szilárd test 
fedett, és akkora, hogy a fedett rész alatt kertet lehet ültetni. Ez 
lehet például egy hegy belsejében lévő barlang is. Éden kilétét 
addig nem tudom meghatározni, amíg nem bizonyítottam, hogy 
mi az. A hegy és a barlang, egyelőre maradjon feltevés. 
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Hegyi barlang kertje 
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Vizsgáljuk meg, hogy földrajzilag hol helyezkedett el az Éden. 
A négy folyó leírását olvashatjuk az alábbiakban: 

„Az elsőnek neve Pison, ez az, a mely megkerüli 
Havilah egész földét, a hol az arany terem. És annak a 
földnek aranya igen jó; ott van a Bdelliom és az Onix-
kő. 
A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, a mely 
megkerüli az egész Khús földét. 
És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel; ez az, a mely 
Assziria hosszában foly. 
A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátes.” 
     (1 Móz. 2,11-14.) 

A négy folyóból az Eufráteszt már ismerjük. A harmadik 
említett folyó a Tigris lehet, mely Asszíria hosszában folyik. 
Mindkettő Mezopotámiától (Irak) északra, az anatóliai fenn-
síkon ered. Az első két folyó még hiányzik. Az első fejezet 
városépítésénél említettem, hogy a papok száraz lábbal mentek 
át a Jordánon. 

„Nagy messzire Ádám városánál, a mely Czarthan 
mellett vala;” 

      (Józs. 3,16.) 
Tehát akkor még tudták, hogy hol volt Ádám városa. Jerikhótól 
messzire északra, az északról aláfolyó Jordán irányában, 
pontosan Czarthan mellett. Ha rátesszük a vonalzót a térképen 
bejelölt Jordánra, akkor a folyó által meghatározott képzelet-
beli vonal a kelet-anatóliai fennsík közepén halad végig. Ádám 
az Éden keleti kapuján jött ki, és ezért valószínű, hogy Édentől 
keletre telepedett le, Édenhez közel. 

„És kiűzé az embert, és oda helyezteté az éden kertjének 
keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó pallos 
lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.” 
     (1 Móz. 3,24.) 
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Ebből következik, hogy Ádám városa Édenhez közel épült, 
ezért az első két folyó forrásvidékét is itt kell keresni, mert a 4 
folyó forrásánál volt az Éden. A Tigris és az Eufrátesz két 
bővizű folyam, a másik két folyó sem lehet patak. Az egyik 
nagy folyó (mostani nevén Kizilirmak) nyugatra indul és útvo-
nalával egy nagy sarló alakot leírva, északnak fordul, egy nagy 
országrészt megkerülve ömlik a Fekete tengerbe. Az ókori 
térképeken ezen a területen volt a hettiták földje. A Római 
Birodalom világtérképe ezt a területet jelöli Pontus-nak, majd a 
későbbi térképeken az egész Fekete tengert Pontus-nak nevezi, 
az összes többi tengert Mare-nak nevezi. Tehát a Pison, a 
Pontus-ba folyt bele, a mai Fekete tengerbe. Hogy miért nevez-
ték így a latinok, és mit kerestek Anatóliában? Ha megnézzük a 
régészeti térképeket a rézkorból és a bronzkorból, meg a vaskor 
elejéről, akkor láthatjuk, hogy a legtöbb Európába bevándorolt 
ősnép a Bosporuson átkelve Anatólia felől érkezett. Már csak a 
Gihon folyó kiléte homályos. Úgy írja, hogy megkerüli az 
egész Khús földjét. A Pison is megkerülte Havilah földjét, 
tehát olyan nagy folyót kell keresni, ami a fennsíkról ered, és 
nagy ívben kanyarodik. A feltételeknek az Araks folyó felel 
meg. Jereván folyója, Azerbajdzsán területén ömlik a Kaspi 
tengerbe (tóba). Ki volt Khús? Noé unokája volt, Khámnak az 
elsőszülött fia. Noé megrészegedett a saját borától, ezért a 
borhoz való szőlőt termeszteni kellett valahol. Az Ararát csú-
csához legközelebb fekvő völgy, ahol termelni lehet, Jereván 
észak-keleti lejtője, mert a dél-nyugati napfényben fürdik. Első 
osztályú szőlőtermő vidék ma is. A vízözön elmúltával Khám 
már száz évnél idősebb volt, tehát a fia Khús foglalt területe 
sem lehetett nagyon messze Jerevántól. Megvan a négy folyó, 
és az a vízgyűjtő fennsík, amelynek oldalából az említett 
folyók erednek. A fennsíknak jelenleg csak időszakos lefolyása 
van, mivel éghajlata száraz, félsivatag. A tudósok által készített 
vízözön előtti Európa térképeken a Fekete tenger édesvizű tó, 
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mely Európa olvadó gleccsereinek vízét nyeli el, Anatólia (mai 
Török Köztársaság) területe pedig buja mediterrán erdőnek van 
feltüntetve, sok csapadékkal, aminek akkor állandó lefolyása 
kellett, hogy legyen. Ebben a mediterrán erdőben megtalálható 
volt az a vad fügefa (Ficus sycomorus), aminek leveleiből az 
Éden kertjében, Ádám és Éva elkészítette magának a „fűszok-
nyákat”. 
 Mivel sem az Édent, sem a régészeti feltáráshoz 
szükséges pontos helyet nem tudtam még elegendő információ 
hiányában meghatározni, ezért ezt csak az utolsó VII. fejezet 
elején fogom megtenni, amikor már minden adat a rendelke-
zésemre áll. 
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 III. Fejezet.   Istenek és emberek 
 

III. 1.   isten-ember-állat 
 

  Az ember, mint gondolkodó intelligens lény, magát, 
mint embert az isten alárendeltjeként képzeli el. Magát viszont 
az állatok fölé helyezi, mert a rendeltetés szerint uralkodik 
rajtuk. 

 
Az ember minőségében az isten és az állatok között 
helyezkedik el. 
 
 III. 1. A.    Az isten fogalma 
 
Vegyünk először általános fogalmakat: 

- teremtő, mindenható, jó és gonosz tudója, ítélő. 
Mit jelent a teremtő? 
Minél nagyobb tudású valaki, annál szebb, értékesebb 

és bonyolultabb dolgot tud teremteni. Mivel az Ő tudása 
végtelen, ezért „keze munkájának” eredménye az a csodálatos 
Világegyetem, amiről már sokat tudunk, és még többet nem. 
Isten régi, találóbb neve Él. Isten szavunkat a mezopotámiai 
Istar főisten neve alapján kölcsönöztük. 
Van-e a Teremtőnek teste? Úgy tűnik, hogy van, de a teste nem 
anyagból van. Az anyaggal kialakult tér, és a mozgási idő miatt 
nem Él-hetne örökké. A tér-idő kapcsolat miatt ő felsőbbrendű. 
Az atomfizikusok szétbontották az atommagot kvarkokra, sőt 
tovább is mentek. Azt vették észre, hogy minél kisebb alkotó-
elemet szeretnének megkapni, annál nagyobb energiaráfordítás 
szükséges. 
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 Végtelenül parányi atommag alkotóelem kinyeréséhez, 
végtelenül sok energia szükséges. Viszont az energia csak 
önmagától, soha nem alakul anyaggá. 
Az anyag kódolt ősenergiából van. 

Milyen fajta energia az ősenergia? 
1. A nyugati ember ezt az ősenergiát kozmikus 

energiának nevezi. 
2. A keleti ember ezt az ősenergiát chi-nek nevezi. 
3. Az energetika területén kutató tudósok „nullponti 

energia” néven ismerik. 
Az Ige Él-től származik, és minden általa lett.  Tehát az első 
ige az Él. A második ige az Ige. A többi ige csak ezután követ-
kezik. Miért van ez így? 
 A hétköznapokban igéje csak élőlénynek van. 
Példa: az ember szalad, a ló üget, az eb ugat stb. 
Az élettelen tárgyaknak nincs igéjük, velük csak történik 
valami. 
Példa: az eső esik, a hó hull, a főd ázik, a föld benépesül, a 
légnek nyomása van, a tűz éget stb. 
A nyelvtan a mondatelemzés során összemosta az igét a törté-
néssel. Az élőlény igéjét tettnek nevezzük, akkor is, ha a tett 
eredménye egy tárgy. 

 
A tett az elkövető és a teremtett tárgy között van. 
Az Ige jelentése: szellemi erővel elkövetett tett. 
A végtelenül bölcs Teremtő az Ige segítségével 
anyaggá kódolta a kozmikus energiát. 
A kozmikus energia a mai műszereinkkel nem mérhető, 
csodálkoznék is, ha az lenne. Az ember viszont képes beszívni 
és használni, mint azt eddig számtalanszor bizonyították. Az 
energetikusoknak is sikerült megcsapolni a „nullponti 
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energiát”, én három, egymástól különbözőfajta módszerről 
hallottam. 
A Teremtő „Teste” a kódolatlan kozmikus energia 
(chi). 
Az általunk észlelt Világegyetem Isten testéből jött 
létre az Ige által. 
Él-t hármasságában imádjuk: Atya, Fiú és Szentlélek. 
A lélek szó új a magyar nyelvben. Két régebbi, szintén magyar 
szó összeolvadásából jött létre. Az első szó a lélek régi neve: 
lél (l-Él) a második szó az Él-ek: élek. 
Így a lélek szó jelentése: Él által lélekkel élek. 
Az emberi lélek (lél) a Szent Lélektől, Él-től szár-
mazik. 
Az előző meghatározások szerint a teremtő az anyagot és a 
hozzá tartozó fizikai törvényeket is teremti. Azért hívjuk 
Atyának, mert Jézus a fia. 
Az Atya értelmes lényeket teremt. 
A Fiú (Jézus) az áldozathozatala miatt Bárány. 
Lelke mindenkinek van, a hitetleneknek is, de csak egyszerű 
emberi lélek, és nem Szent. Azok az emberek, akik tényleg 
hisznek, a Szent Lélek kegyelméből teszik. Befogadásához 
lelki nyitottságra van szükség. A gőggel és önteltséggel betelt 
és bezárkózott lélek semmit nem bír befogadni. Ezt a 
hétköznapokban úgy halljuk, hogy legyünk nyitottak a Világra, 
az új elfogadására, hogy az lenne a jó, ha az ember holtig 
tanulna, stb. Ezek a felhívások az értelem nyitottságára vonat-
koznak és nem a lélek nyitottságára. Ennek ellenére mindkét 
folyamat hasonlóan működik. Mint már az előszóban emlí-
tettem, hogy ennek a könyvnek a szóhasználatát, a könnyebb 
érthetőség érdekében, a hétköznapi társalgás szóhasználatához 
igazítottam, mellőzve (amennyire lehet) a vallási és tudomá-
nyos szakkifejezéseket. 



 
 

 
 

70 

 
Mit jelent a mindenható? 

 
A hatni ige a cselekvőképességre utal, és a tenni ige testvére. 
Isten mindent megtehet, amit csak szándékában áll 
megtenni. Mindent, amire mi gondolunk, és még 
olyat is, ami még senkinek nem jutott eszébe. 
 Az ember, mint uralkodó faj a Földön, gyakran sérel-
mezi, és már gondolati állapotában próbálja megkérdőjelezni a 
Mindenható e jogát. Pedig, mivel minket a saját hasonlatos-
ságára is teremtett, így mi is hasonlóképpen szoktunk csele-
kedni, csak kisebb léptékben. Ha egy mester, mindent a saját-
jával, saját maga részére valamilyen tárgyat alkot, akkor ez a 
tárgy a saját tulajdonát fogja képezni, és bármit megtehet vele, 
amit csak akar. Megtarthatja, vagy akár meg is semmisítheti, ha 
nincs megelégedve vele. Ha senki sem akarja az embert egy 
tárggyal összehasonlítani, akkor mondok egy másik példát. 
 A tanyán lakó családapa, a karácsonyi ünnepek előtt 
hátramegy az ólba, és levágja az egyik disznóját. Nem kérdezi 
meg, hogy melyik jelentkezik, és a kiválasztott példánytól sem 
kérdezi, hogy akarja-e vagy sem. A családi hagyománynak 
megfelelően kivérezteti, szétbontja, egy részét hűti, más részét 
füstöli, a többit hurkának és kolbásznak tölti fel. 
 
 Az istenfélelem 
 
A Bibliában leírt történetek olvasása során Ábrahám életének 
leírásakor találkozunk először a példaértékű hittel és istenféle-
lemmel. 
 A régi idők emberei lelkesedéssel éltek. Ez az önfelál-
dozó lelkesedés és szeretet nemcsak az istenük iránt nyilvánult 
meg, hanem az istenként tisztelt királyuk iránt is. A csatákban 
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puszta testükkel (fegyvertelenül) is hajlandók voltak királyaik 
életét menteni, még a saját életük árán is. Ezt ma sokan fanatiz-
musnak tekintik, de a császárság idején élt japánok bizo-
nyították, és mutattak nekünk példát arról, hogy az egész csak 
nevelés és hozzáállás kérdése. 
 A mai ember lelkének fásultságára bizonyítékul szolgál 
az a jelenség, hogy napjainkban az istenfélelem, időszakonként 
egyszer, választási félelemként jelenik meg, mintha a nem 
létező, görög típusú demokráciánkat féltenénk. A hétköznapok-
ban pedig a különböző színű és cégjelzésű haszongép-
járművek portánk előtti leparkolásának réme foglalja el a 
régi emberek mindennapjaiban érzett istenfélelmének helyét. 
 
Mit jelent a jó és gonosz tudója? 
 
A jó az erényes gondolattal és cselekedettel egyenértékű. A 
gonosz a bűnös gondolattal és cselekedettel egyenértékű. Hogy 
mi számít jónak és rossznak, azt tanulással sajátítjuk el, de a 
választás a mi kezünkben van, mivel Ádám és Éva evett a jó és 
gonosz tudás fájának gyümölcséből. Isten időnként üzent a 
prófétáknak (isteni kinyilatkoztatás), hogy eszünkbe juttassa 
azokat az értékrendeket, melyeket hajlamosak vagyunk elfelej-
teni. 
 
Az állatoknak sem erényeik, sem bűneik nincsenek. 
 
Ezt a kiváltságot csak az értelmes lények birtokolhatják. Olyan 
játék ez, mintha a mérleg egyik serpenyőjébe lenne a jó, a 
másikban pedig a gonosz. A játék szépsége az, hogy csak az 
tud választani, aki mindkét serpenyőbe belelát. Nem lehet meg-
találni az ismeretlen ellentétjét. Az ismeretlen ellen nem lehet 
harcolni. 
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 Ha valaki nem tesz rosszat, az még nem jelenti azt, 
hogy nem képes rá. 
Ez a hibás feltevés szüli azokat a helyzeteket, melyeket utólag, 
fölösleges provokációnak szoktak minősíteni. Ha valaki úgy 
dönt, hogy a jó cselekedeteket választja, az azért van, mert 
ismeri a bűnöket is, melyek iránt nem vonzódik. Ez még nem 
jelenti azt, hogy ezeket a bűnöket, soha nem fogja elkövetni. 
Ugyanis adódhatnak olyan helyzetek az életben, melyek az 
egyéntől elveszik a választás jogát, és olyan cselekedetekre 
kényszerítik, melyeket korábban a szülei sem gondoltak volna. 
Ezekre, a helyzetekre a VI. fejezetben található III. Világ-
háború leírásakor fogok kitérni. 
 

Mit jelent az ítélő? 
 

 Ha az ember nem élhet döntési jogával, akkor ítélkezni 
sem lehet fölötte. Pontosan azért van jelen a jó mellett a rossz, 
és követi mindennap, bárhova megy, hasonlóképpen, mint egy 
árnyék. Köztudott, hogy mindennap meg kell küzdeni a 
gonosszal. 
 Az ember ragaszkodik értékeihez. Ez lehet testi (szüle-
tési adottság, vagy kemény munkával szerzett), vagy anyagi 
(örökölt, vagy szerzett javak) jellegű. 
 Ezen értékeihez az ember csak addig ragaszkodik, amíg 
kedvét leli bennük. Ha egy idő után az egyén úgy ítéli meg, 
hogy valamelyik régebbi értéke már fölöslegessé és értékte-
lenné vált, mihamarabb próbál megszabadulni tőle, de minden-
képpen mellőzni fogja. Isten is hozzánk hasonlóan ítél. Ha 
életünkkel és cselekedeteinkkel nem nyerjük már el a tetszését, 
akkor először mellőzni fog, majd amikor összevet minket a 
még mindig értékesekkel, akkor megszabadul tőlünk. Az ítélet 
legkevesebb két végkövetkeztetést eredményez: értékes, vagy 
értéktelen. 
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III.1. B.    Az ember fogalma 
 

 Vegyünk először általános fogalmakat: 
-teremtő, képességeinek határán belül bármit 
megtehet, jó és gonosz tudója, ítélő 

 
Mit jelent a teremtő? 

 
A teremtés ige az alkotás ige testvére. 
Mit teremtett Ádám és Éva nemzetsége, vagy mit alkotott? 
 Ádám és Éva az Éden kertjében, a növények és állatok 
társaságában tanulta meg a földművelést és az állattenyésztést. 
 Miután a napjaink embere felfedezte a világ összes 
országát, és a legeldugottabb helyekre is eljutott, rájött arra, 
hogy egyes kultúrnövényeknek nincsenek vadon élő ősei. Ezek 
a növények a búza és a lencse. Vadrizst csak Thaiföld hegy-
vidéki erdejében találtak, egy kisebb területen. Ezért feltételez-
hető, hogy e három növényt, már az első emberek termesz-
tették. 
 Az első embereknek fa és kőszerszámaik voltak. Ezek 
segítségével építették fel először Ádám városát. Ugyanezekkel 
később Kainét is. Akik nem a városi életformát választották, 
azok nomádok lettek, és gyorsabban távolodtak a szülőföldről, 
mint a többiek. 

„És szülé Háda Jábált. Ez volt atyjok a sátorban-
lakóknak, és a barompásztoroknak.” 

(1. Móz. 4,20) 
Később, hogy énekeiket kísérni tudják, a ritmust adó dobolás 
mellé, hangszereket is készítettek. 

„Az ő atyafiának pedig Jubál vala neve: ez volt atyja 
minden lantosnak és síposnak.” 

Móz. 4,21.) 
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A vízözön előtt is hasonlóképpen történt a fejlődés, mint utána. 
A kőkorszak után következett a rézkor, a bronzkor és a vaskor. 
 A teremtett tárgyak és a fejlődés iránya viszont nem 
volt azonos a történelem órán tanultakkal. Ők nem fogyasztói 
társadalomban éltek. Nem zsákmányolták ki a természeti 
kincseket és az élővilágot. Abból éltek, amit megteremtettek 
maguknak, és az általuk megkímélt világban éltek. Ha nem így 
történt volna, akkor az özönvízkor már nem lett volna, ami 
elpusztuljon (az emberen kívül). 
 Nem tudjuk, hogy milyen mértékű mérnöki és egyéb 
tudás birtokában kellett elhagyniuk az Éden kertjét, de 
Ádámnak már városa volt. 
 Ha megkérdezünk egy várostervező mérnököt, hogy 
milyen szakmák kellenek ahhoz, hogy egy beépítetlen mezőn 
valakik felépítsenek egy várost, a mérnök így kezdi majd a 
választ. - Hajaj! Kell hozzá ez is, meg az is, és egy fél óráig 
fogja sorolni, hogy mi szükséges a felépítéséhez. 
 Valamit csak alkothattak, mert a Biblia nem a fegy-
vereket említi, hanem a réz és vasszerszámok kovácsolását. Ha 
nem fogyasztói társadalomban éltek, akkor mi tette lehetővé a 
magas fokú fejlettségi szintet? A tudományok és a fejlesztés. 
Ha sokkal több energiát fektettek a fejlesztésekbe, mint a 
tömeggyártásba, akkor érthető, hogy miért nem kerültek elő 
még tárgyi bizonyítékok. A tudás, csak tudásnyomokat hagy az 
utókornak. Ezek közé tartozik az orvostudományon belül a 
természetgyógyászat az összes ágazatával, a homeopátia, a 
gyógymasszázs és lélekgyógyászat. Ez utóbbi a papok feladat-
körébe tartozott. 
 Mint tudjuk, a régiek meglepően jók voltak a csilla-
gászat területén. 
Miért tanulmányozták a csillagos eget? 
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„És monda Isten: Legyenek világító testek az ég 
mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, 
és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napok-
nak és esztendőknek.” 

(1. Móz. 1,14.) 
A régen élt embereknek sem torony-, sem karórájuk nem volt. 
A csillagok állásából nézték le az idő múlását, a vetés és aratás 
idejét, az áradások és ünnepek pontos idejét. Ez mindenki hét-
köznapi tevékenységévé vált. A sok ember, sok ezer éven át 
történő csillagvizsgálása nyomán kiküszöbölődtek a hibás ér-
telmezések, és az egész a ma ismert asztrológia tudományává 
állt össze. 
Az emberiség akkori fejlődését nagyban megkönnyítette, hogy 
mindenki egy nyelvet beszélt és egyfajta írást használt. 
 Ugyanúgy fejlődött a többi, nálunk nem elfogadott 
tudományág. Az orvosláshoz elegendő volt egy ház nagyságú 
épület (úgy ahogy egy dél-amerikai kiásott faluban megta-
lálták) is, ahol a gyógyhatású készítményeket (ír) elkészítették. 
Napjainkban, a természetben előforduló növények 1 %-át hasz-
nálják gyógyításra. A többi növény gyógyhatása feledésbe 
merült. 
 Vizsgáljuk meg, hogy mi történt az emberekkel rögtön 
a kiűzetés után. Hogy lehet az, hogy a 6. napon teremtett 
bennszülöttek nem verték agyon furkósbotjaikkal az Édenből 
(Ádámmal az élen) kikergetett tudós társaságot? Mert nem 
bírták megtenni. A tudós agy fegyverként használja a testet, 
egy kézbe felkapott hosszú bot négy kőbaltást is meg tudott 
alázni. A harcművészet tudományának alapjait szintén Istentől 
tanulták. Ha nem így lenne, akkor Ádám és Éva betört kopo-
nyájú csontváza ott feküdne Anatólia porában, és mi most nem 
lennénk. 
 A fejlesztéseken alapuló technikai fejlődés egyes legen-
dákból lemérhető. A boszniai piramis monolit betonja, és az 
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erdélyi Bálványosvár másnapra megszilárduló folyékony köve 
arra enged következtetni, hogy már a vízözön előtt ismerték a 
betont. A járművek terén is olvashatunk csodákat. Az erdélyi, 
Szováta környéki Rapsonné, a várából indulva, hintajával 
negyed óra alatt ért le Udvarhelyre. Ezt a távot ma fél óra alatt 
teszik meg a személyautók aszfaltos úton. 
A kínai őskorban létezett egy olyan lófajta, mely egy nap alatt 
ezer mérföldet tudott vágtázni. Napjainkban ezt a távot egy nap 
alatt a Dakar Rally-n résztvevő terepmotorosok igyekeznek 
teljesíteni. Gyerekkorunkban olvasták nekünk azt a népmesét, 
amikor a két legidősebb királyfi, a királyi istállóban felpattan 
az arany és ezüstszőrű paripára (Türkmenisztán területén ma is 
tenyésztett akhal-tekini, több mint 3000 éve kitenyésztett, 
titokzatos eredetű versenyló-fajta). A legkisebb királyfi csak 
egy fekete gebét talál az istálló mélyén.  A „táltos ló” megkéri, 
hogy adjon neki parazsat. Etetés után a „táltos ló” megkérdezi, 
hogy milyen sebességgel vágtázzon (- mint a szél, vagy mint a 
gondolat?). 
 A vízözön előtti időkben már annyira fejlettek voltak, 
hogy Noé az Úr felkérésére és utasításai alapján, háza népének 
segítségével megépíti azt a bárkát, mely a növények, állatok és 
emberek egy részét hivatott megmenteni. 
 A vízözön után az ember újra elkezdte a könnyebben 
élhető világ megteremtését. Alkottak újra a pattintott, majd 
csiszolt kőkorszakban. Újra megteremtették a rézkor és bronz-
kor, gazdagságot és jó életfeltételeket biztosító világát, majd a 
vaskor szegénységben vívott háborúskodásainak időszakát. Az 
ipari forradalom ezek következménye volt. A 20. század 
alkotásait nem mesélem el, mert mindenki ismeri. Hab a tortán, 
hogy miután meguntuk az ipari robotok gyártását, már ember-
szerű robotokkal kísérletezünk, és nemsokára az egész világ 
klóónozási lázban fog égni. 
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Az ember képességeinek határán belül bármit megtehet 
 
 A vízözön előtti ősök képességeit nem ismerjük, csak a 
legendák szólnak arról, hogy sok mindenben túltettek rajtunk. 
Maradjunk egyelőre a mi képességeinknél. Gondolatainkból 
születnek azok a tettek, melyeket kezünk segítségével hajtunk 
végre. Át tudjuk alakítani a környezetünket. 
 A tettek szabadságát, az együttélést szabályozó tör-
vényeink korlátozzák. A környezeti átalakításaink valójában a 
pusztítás szó szalonképes megfogalmazása. Valami miatt bár-
mekkora világrengető találmányok születnek, nem lesz tőlük 
könnyebb és boldogabb az életünk, olyan is előfordult, hogy 
egy-egy találmány rontott az emberek életminőségén. 
Az alkalmazott tudományok annyira kevés támogatást kapnak, 
ami csak a név fenntartásához szükséges. 
 Ezeknek a hibás döntéseknek a sorozata arra enged 
következtetni, hogy az emberi agy működése korlátozott. Itt 
egy egyszerű példa. 
 A történelemben évezredeken keresztül minden nép 
háborúskodott a szomszédaival. Ha védekező állásba kénysze-
rültek, akkor erődített várakba húzódtak, és próbálták túlélni az 
ostromot, miközben a várat védték. 
 Nagyon régóta léteznek mérnöki tudományok. Előre 
elkészített tervek alapján építettek mindent, mely tervek tartal-
mazták az alaprajzokat, a homlokzatokat és a metszeteket. 
Hogyan történhetett meg az, hogy több ezer év háború, és több 
ezer vár eleste kellett ahhoz, hogy a török hódítás idején valaki 
ránézzen egy vár alaprajzára, és két ceruza vonallal feltalálja az 
új-olasz bástyát, mely valóban védhető? 
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Az ember, mint jó és gonosz tudója 
 
A választás szabadságát írott és íratlan erkölcsi szabályok 
korlátozzák. Ezekhez jönnek még az adott ország területén 
belül érvényben lévő törvények. Hogyan lehet érzékeltetni a 
választás szabadságának mértékét? Aki keveset tud a jóról és a 
gonoszról, annak kevés választási lehetősége marad. Az egy-
szerű emberek az egyszerű jó, és az egyszerű gonosz tudói. 
Példának nézzük meg, hogy milyenek voltak Ninive város 
lakói, Jónás próféta idejében. 

„Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, a melyben 
több van tizenkétszer tízezer embernél, a kik nem tudnak 
különbséget tenni jobb és balkezük között, és a barom is 
sok van?!” 
     (Jón. 4,11.) 

Napjainkban nehéz a választás, mivel a gonosz nagyon bo-
nyolult és kifinomult formában jelenik meg, gyakran a jó, és a 
hasznos álruhájában mutatkozik. Ezért nehéz felismerni, és 
emiatt gyakran választjuk szabad akaratunkból. Nézzünk 
néhány példát: 

1. Vegyszerekkel tartósított konzervek, és félkész ételek 
(gyors főzés ígérete). 

2. Egyes filmek (televízió, mozi, DVD) kép és 
hanganyaga (bűnös példaképek és tetteik) 

3. Interneten terjedő káros információk (gyors, cenzúrá-
zatlan információk ígérete) 

4. Zárjegyes termékek fogyasztása (szeszes italok, do-
hány, feketekávé) 

5. Kábítószerek fogyasztása (gyors, de rövid ideig tartó, 
múló boldogság ígéretével kecsegtetik a fogyasztót) 

Stb. 
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Aki a Jó part felé szeretne úszni, annak igyekeznie kell, mert 
nagyon erőssé vált a sodrás, ami a tétova embert a Rossz 
partjára fogja kitenni. 
 

Az ember, mint ítélő 
 

 A nagy ítéletek közötti hétköznapokban ezt az igét 
döntésnek hívják. 
1. Az ember teste fölött a hatályban lévő törvények ítélkeznek. 
2. Az ember értelme fölött a pszichiáter szakorvos ítélkezik. 
3. Az ember lelke fölött Isten ítélkezik. 
 Az egyén a döntéseit a saját értelmi szintje szerint 
hozza meg, melyeket még a környezetéhez is hozzá igazít. 
 A hibásan meghozott döntések nagyon rossz irányba 
képesek befolyásolni az egyén életútját. 
 

Az embert hármasságában ismerjük 
 

Mivel Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket, 
ezért mi is három részből állunk: lélek, elme és test. A 
továbbiakban a lél, ész és test kifejezéseket fogom használni. 
Napjainkban divatos a „tudat”  szó használata, de féligazság-
nak tartom, mert a bolondnak is van tudata, csak hát megvál-
tozott tudatállapotba került. A legfontosabb a lél, mert léte Él-
től függ, halhatatlan, az őt hordozó test pedig lecserélhető. 
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                           LÉT 
 
Azért választottam az Ész szót, mert az észjárás gondolatokat 
szülő agyműködést jelent. A féleszű pedig bolondot jelent. Az 
ember minden tudását tanulással szerzi meg, csak a hajlamokat 
és a tehetségeket örökli. A viselkedést (természetet) is félig 
örökli, félig pedig a környezet és a nevelés határozza meg. Az 
örökletes tulajdonságokat ebben a könyvben hozott anyagnak 
fogom nevezni. Gyenge minőségű hozott anyaggal rendelkező 
egyén, ha nem megfelelő nevelésben részesül, és még is-
kolázatlan is marad, biztosan nem lesz belőle se tudós, se híres-
neves ember a többiek között. Ha ez a folyamat generációkon 
keresztül folytatódik, akkor ember, és ember között nagy 
különbségek is kialakulhatnak. 
 Az emberi test felépítése olyan, hogy a durva, nehéz rab-
szolgamunkától kezdve, egészen a precíziós műszerész munkáig, 
mindenre alkalmas. Helyváltoztatásának sebessége nem nagy, de 
minden tereppel megbirkózik.  Kit nevezünk embernek? 
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Az emberszerű (humanoid) értelmes lényeket 
embereknek nevezzük. 
 
 Az állat 
 
Az állatoknak fontos szerepe van az emberi faj életben 
maradásában. A tápláléklánc kihagyhatatlan elemei. Ember, 
csak harmonikusan felépített, és működőképes természetben 
tud élni. Ez a természet ember nélkül is működőképes marad. 
Ezért az ember a táplálékláncon kívül helyezkedik el. A 
táplálékláncot piramis ábrázolásával szemléltetik, az ember 
nem a csúcsa, hanem a teremtés koronája. 
A Föld élővilága abból a célból lett megteremtve, 
hogy ember élhessen rajta. 
Állatnak nevezzük azt az élőlényt, mely szerves táplálékot vesz 
magához, helyváltoztatásra képes, intelligenciája messze elmarad 
az emberé mögött, és nem tudatosan alakítja át a környezetét. 
A nem emberszerű értelmes lényeket lelkes 
állatoknak nevezzük. 
 

III. 2.     A három fajta isten meghatározása 
 

 A legendák szövegeinek értelmezésekor úgy érezzük, 
hogy elveszünk az istenek kavalkádjában. Nemcsak azért, mert 
sok van belőlük, hanem vannak köztük felsőbbrendű és, alacso-
nyabb rendű istenek is. Azoknál a népeknél, ahol több istenhit 
volt, ott is volt egy főisten, amely a mi Teremtőnknek felelt 
meg. Még olyan isteneket is találunk, melyek a Földön éltek, és 
alacsony rangúaknak számítottak. 
 Egy közép-amerikai legenda szerint három fajta isten van. 
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1. Először is van a Teremtő, a Nagy Szellem, akihez 
imádkozunk. 

2. Vannak az Égben lakó istenek. 
3. Vannak a Földön lakó istenek. 

Az Égben lakó istenek is a Földről származtak, csak sokkal 
korábban. Amikor katasztrófa sújtotta a Földet, fel tudtak 
emelkedni az Égbe, így menekültek meg. 
 A Bibliában található szövegek számos vitára adtak 
okot, mert nem tudták eldönteni, hogy a szóban forgó próféta 
az Istennel beszél-e, vagy esetleg földönkívüliekkel. Én elhi-
szem a prófétának, hogy Istennel beszélt. Bárki is volt a fen-
tebb említett három fajta isten közül, a történet alapján felsőbb-
rendűnek bizonyult. Az ember az Isten alárendeltje, bármelyik 
is legyen a három fajta közül. Csak egyenrangú felek egyez-
kedhetnek, vagy vitatkozhatnak. Az embernek csak egy másik 
ember lehet vitapartnere. 
 Azt mondta az indián, hogy az Égben lakó istenek is a 
Földről származtak, csak sokkal korábban. Vegyük példának 
azokat a földönkívüliekkel történt találkozásokat, melyek fel-
röppent híre világszerte nagy vihart kavart a múlt század 
médiájában. Számos író és kutató foglalkozott a témával, végül 
eredmények nélküli nyitott kérdéseket hagytak az utókorra. 
 Egyvalami senkinek nem tűnt fel a történetekből. 
Éspedig az, hogy a lények, melyekkel a szemtanúk kapcsolatba 
kerültek (pontosan ember alakú, vagy csak emberszerű, vegye-
sen), nem volt libegő, szökkenő járásuk, nem vonszolták magu-
kat, és túlnyomásos légzőkészüléket tartalmazó sisak sem volt 
fejükön. Ilyen ruhában csak a mi űrhajósaink járnak. 
 Vizsgáljuk meg, hogy milyen a légköri nyomás az 
űrrepülőgép fedélzetén, amikor éppen egy keringő műholdat 
szerelnek. A fedélzeti légnyomás 1 atmoszféra. Ha építettünk 
volna a MIR űrállomás utódjául egy másikat, mely forgásával a 
gravitációt imitálná, akkor ennek az imitált gravitációnak a 
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mértéke 1 g-re lenne beállítva. Így az állomáson tartózkodók a 
földi viszonyokat éreznék. A megfigyelt földönkívüli lények 
mozgásában és légzésében azért nincs semmi furcsa, mert 
hajójuk fedélzetén a légnyomás 1 atmoszféra, és az anyahajóju-
kon a mesterséges gravitáció mértéke 1 g. 
 Elképzelhetetlennek tartom, hogy minden élhető bolygó 
a miénkkel azonos méretű, azonos összetételű, és azonos 
vastagságú légkörrel rendelkezik. 
 A Bibliában olvashatunk a Kerúbokról, kiknek csak 
szemből volt emberarcuk. Legelőször ők őrizték Ádámmal és 
Évával szemben az élet fájának útját. Ez nekem egy olyan 
sisaknak tűnik, melyen elől üveg van. Miért csukták le a 
Kerúbok a sisakjuk plexijét, ha simán, sisak nélkül is tudtak 
lélegezni? Válasz előtt mondok egy példát. Ha este bekap-
csoljuk a televíziót, a hírekben nagy valószínűséggel fognak 
mutatni tüntetést a Világ valamely városából. A kivezényelt 
rohamrendőrök sisakjának plexije le van engedve, pedig a 
rendőrök sisak nélkül is simán tudnak lélegezni. Miért volt 
rohamsisak a Kerúbok fején az Éden kapujánál? Azért, mert 
Ádámék kétségbeesetten próbáltak a kapukon keresztül 
visszamenni, és dobálózhattak is. Egy elszabadult, tömegvere-
kedéssé fajult tüntetést vízágyúkkal oszlatnak szét. Ennél 
véresen komolyabb lehetett a helyzet a kiűzetéskor, mert a 
Kerúbok nem vízágyúk segítségével őrizték a kaput, hanem a 
villogó pallos lángjával. 
 Elképzelhető, hogy a nagy tülekedés miatt nem merték 
levenni a sisakot, nehogy valaki fejbe dobja őket egy kővel. 
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IV. Fejezet. A vízözön és következményei 

 
IV. 1.   A vízözön 

 
 Mint már a közös emlékekben írtam, a vízözön élménye 
minden nép fennmaradt legendájában szerepel. A régészeti 
leletek számának drasztikus lecsökkenése alapján bekövetkezte 
Kr. e. 9750 és Kr. e. 9300 közé tehető. Az amerikai indiánok 
szerint a víz keletről jött, az eurázsiai legendák szerint pedig 
nyugatról. Ezek szerint a víz az Atlanti óceán felől indult. Ez 
lehetett egy becsapódó üstökös, vagy pályájáról letért aszte-
roida, mely a légkörbe érve vagy száz darabra eshetett szét, és 
az északi félteke több kilométer vastag jegébe csapódott. Az 
izzó kőzáportól darabokra estek szét a gleccserek, és egy nap 
alatt elolvadtak. Negyven nap múlva érkezett a következő 
kőzápor, mely kevés számú nagyobb darabból állt, és Atlantisz 
környékébe csapódott. A becsapódott mennykövek anyagának 
összetevői idézhetik elő a Bermuda-háromszögben észlelt 
fizikai rendellenességeket. 
 Számítások alapján a körkörösen gyűrűző első árhullá-
mok magassága meghaladhatta az 1000 métert is, és többször 
megkerülhették a földet, mielőtt a szembetalálkozó hullámok 
végleg kioltották egymást. Mindenhol említi az esőt, és a vizek 
felfakadását. Ez csak azzal magyarázható, hogy a mennykövek 
két sorozatban hullottak le. A becsapódások kibillentették a 
Földet a forgási tengelyéből abba a helyzetbe, amelyben most 
van.  A legutóbbi chilei földrengés is kismértékben kibillentette 
a Földet a forgási tengelyéből. 
Akinek a kezébe kerül, egy napjainkban szerkesztett, a vízözön 
előtti állapotokat feltüntető világtérkép, az láthatja, hogy az 
egyes éghajlattípusok növényzetének elterjedési területei az 
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egyenlítővel 30 fokos szöget zárnak be. A sarkokat és az 
egyenlítőt változatlanul a mai helyén ábrázolják, a kontinensek 
is a mai forgástengely szerint vannak felrajzolva. A Világ 
minden iskolájában a földrajz tankönyv azt tanítja, hogy az 
időjárás legmeghatározóbb tényezője a Nap, és a napsugarak 
beesési szöge. Ezért az éghajlattípusok növény és állatvilágá-
nak elterjedése az egyenlítővel párhuzamos sávban terül el. 
Éghajlat típusainkból néhány: mérsékelt égövi, sarkvidéki, 
kontinentális, trópusi, szubtrópusi stb. A Rák-, és Baktérítő 
mentén, szintén az egyenlítővel párhuzamosan alakultak ki a 
sivatagok. 
 Csak a 12.000 évnél régebbi állapotot feltüntető 
térképeken nem igazak az iskolában tanultak. Pedig akkor is 
volt Nap, és a napsugaraknak akkor is volt beesési szöge. Azért 
sikerültek ilyenre ezek a világtérképek, mert így a térképészek-
nek nem kellett átrajzolniuk a hosszúsági és szélességi köröket, 
a sarkköröket, a Rák-, és Baktérítőt, és az Egyenlítőt. A föld-
gömb felületének újbóli kiterítése következtében a kontinensek 
és országaik formája másképp torzult volna, mint ahogy mi azt 
mostanság megszoktuk. 
 Ennek a kényelmességnek az lett az eredménye, hogy a 
vízözön előtti állapotokat feltüntető térképek hamis képet 
adnak a világról, megnehezítve ezzel a kutatást. 
A Föld új helyzete, hirtelen megváltoztatta az Északi-sarkon 
felgyülemlett és megvastagodott jégmezők fölött a napsugarak 
beesési szögét és megváltoztatta a tengeráramlatok irányát. 
 A második mennykő indíthatta el az árhullámot. 

„Noé életének hatszázadik esztendejében, a második 
hónapban, e hónap tizenhetedik napján, felfakadának 
ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég 
csatornái megnyilatkozának. 
És esék az eső a földre negyven nap és negyven éjjel.” 

(1 Móz. 7,11-12.) 
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„Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, 
és a legmagasabb hegyek is mind elboríttatának melyek 
az egész ég alatt valának.” 

(1 Móz. 7,19.) 
Ha az 1000 méteres árhullám nekiütközött egy meredek hegy-
nek, az ár akkor is elérte az 1500 méteres tengerszint feletti 
magasságot. Így csak azok az élőlények menekültek meg, 
melyek a katasztrófa idején a legmagasabb hegyekben, vagy a 
legmagasabb fennsíkon tartózkodtak. 
 Megvizsgálom, hogy ki, hol tartózkodott a katasztrófa 
idején. 
 Az élet első törvénye az, hogy az élet minden, 
számára alkalmas helyen megtelepszik, és maximálisan 
betölti azt. 
 A második törvény szerint a legéleterősebb faj 
foglalja el a számára legjobb területeket, az élettér peremé-
re szorítva ki ezzel az alulmaradt fajokat. 
 Így is történt. 
 A 8. napon teremtett ember, a mezőgazdaság és állat-
tenyésztés folytatásának érdekében, elfoglalta a gazdagon 
termő, tengerszinthez közeli folyóvölgyeket. 
 Azok a 6. napon teremtett emberek, akiket nem fogtak 
be „segédmunkásnak”, a hegyekben tovább folytatták a 
halászó-vadászó és gyűjtögető életmódjukat. A 6. napon 
teremtett ember életterének felfele mozdulása felszorította a 
Gigantopithecus-t a magas hegységekbe. 
Ezáltal megmenekült a testfelületéből adódó túlmelegedéstől és 
a katasztrófa idején megmenekült a megfulladástól. 
 A hegyi-gorillánál nagyobb méretével ő látogatja meg 
éjjel a hegymászó turistákat, mint magas-hegyvidéki majom-
ember. A Gigantopithecus blacki, nagyobb, alföldi faja, a 
Homo sapiens idaltu-val együtt kihalt a szumátrai szuper-
vulkán kitörése következtében. 
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 A magas hegyekben, és magas fennsíkokon életben 
maradt gyűjtögető emberekkel keveredetett össze a bárkákból 
kiszálló Ádám nemzetsége a vízözön utáni időkben. 
 A Föld forgástengelyének megváltozásával az Északi-
sark, Grönland legdélebbi Farvel fokától átkerült a mai helyére. 
 A tengeráramlatok, és a földrészeken kialakult hirtelen 
éghajlatváltozások az életben maradtakat hosszú vándorlásra, 
és új élettér keresésére kényszeríttették. Ennek nyomai ma is 
láthatóak a térképen. Vegyük például az indiai népet. Elmon-
dásuk szerint egy olyan hegyről származnak, ahol az év egy 
napból, és egy éjszakából állt. 
 A vércsoport világtérképről kiderül, hogy Észak-
Szibéria Talmyr félszigetén van egy magas hegy és az egész az 
északi-sarkkörön túl van. Itt feneklett meg bárkájuk a vízözön 
után. Vándorlásaik során 12-szer álltak meg, míg végül Indiába 
értek. Ennek a vándorlási útvonalnak a nyoma úgy látszik a 
vércsoport világtérképen, mint a kerti házas csiga haladási út-
vonalának nyálkával jelölt nyoma. Ez a nyomvonal derékszög-
ben keresztezi az összes népvándorlás nyomvonalát, Északról 
Dél felé halad, és a népvándorlások viharai, azóta sem tudták 
elmosni, eltüntetni az abban a sávban lakó mai lakosság 
véréből sem, a B típusú vércsoportot. 
 Az Északi-sark jégmezőinek a gyors ütemben való ol-
vadása rengeteg édesvizet adott a mediterrán éghajlatú övezet-
nek, lehetőséget nyújtva ezzel az embernek, hogy birtokba 
vegye Európát. 
 A Golf-áramlat megfordult iránya Észak-Amerika 
felmelegedését tovább gyorsította, és ezzel egy időben kezdett 
kiszáradni és elsivatagosodni Észak-Afrika, melyet Ádám ide-
jében egy, a mai Amazonas folyó őserdejével azonos méretű, 
mediterrán dzsungel fedett. 
 Két legnagyobb folyama közül a nyugati, a mai Tunézia 
területén épült Gabés városánál készült a Földközi-tengerbe 
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ömleni. Víz alá került deltájának hordaléka ma is megfigyel-
hető. Vízgyűjtő medencéjének méretét a mai időszakos folyók 
jelölik. A keleti folyam léte az egyiptomi leírásokban maradt 
fenn a „tengeri népek” támadása idejéből, és a lybuk országát 
öntözte észak felé haladva. Ez a mai Libya területe. 
 Észak-Afrika medencéiben az ár levonulásakor vissza-
maradt tengervíz helyenként összegyűlt, létrehozva ezzel a ma 
ismert sós tavakat, melyek vize nem iható. 
 A földrengések következtében a közel-keleti tűzgyűrű 
fölött elterülő Észak-Jordán medencéje megsüllyedt. Így jött 
létre a világ legmélyebb gödre, benne a Sóstengerrel. A Jordán 
eredetileg hosszan folyt délnek, majd Élát-nál belefolyt a mai 
Vörös-tenger mélyebb medrének keskeny beltengerébe, mely 
egy édesvizű tó volt. Tengerpartjai bőven termők voltak, mert 
földjét Afrika és az Arab-félsziget felől érkező kis folyók és 
hegyi patakok öntözték. 
 Azért hívják Vörös-tengernek, mert a legenda szerint 
rengeteg ember meghalt, amikor a tenger vize, az Ádeni-öböl 
felöli szoros kapuján (Bab el Mandeb) keresztül betörve, 
elárasztotta a sűrűn lakott völgyet. 
 A Tigris és az Eufrátesz, egy folyammá egyesülve 
hömpölygött végig a mai Arab-öböl síkságának közepén, és 
csak a Hormuz-szoros után ömlött az Omán-öbölbe. A folyó 
medre a tengerfenékből ma is kirajzolódik. A tenger mélysége 
csak 75 méter, könnyűbúvárkodásra alkalmas. Síksága a későb-
bi Egyiptom és Mezopotámia termékenységével és gazdagsá-
gával lehetett azonos. Ezért a tenger alján lévő homok rengeteg 
romvárost és kincset rejtegethet. 
 Az ár elvonulása után a tengerszint több mint 100 
méterrel emelkedett. Ez megszüntette a Földközi-tenger bel-
tengeri állapotát és Gibraltárnál (Herkules oszlopai) kijárást 
biztosított Atlantisz óceánjára. 
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 A sós víz a Márvány-tengeren keresztül belefolyt az 
iható, édes vizű Fekete tengerbe, melynek színe az olvadó 
európai gleccserek vize által erodált rengetek termőföldtől 
sötétült meg.  Színe csak nagy vihar idején figyelhető meg. 
 A legendákban Atlantisz vetélytársaként szereplő Mu 
földrész (Lemúria), amely partjait a Csendes-óceán mosta, csak 
úgy létezhetett, ha a régi Északi-sark Grönland déli, Farvel-
fokának magasságában volt. Az akkori Déli-sark pedig, a 
jelenlegi déli-mágneses pólustól 200 km-re, északra helyez-
kedett el. Ezt az is indokolja, hogy Észak-Amerika, Grönland 
és Európa északi felének gleccsereiben volt az akkori világ 
édesvízkészletének a 99 %-a. (Ez a jégréteg sehogy sem tudott 
volna kialakulni, ha akkor is olyan meredeken sütött volna a 
nap, mint napjainkban nyáron, hogy légkondi nélkül mindenki 
ájul el a 30-35 fokos kánikulában). 
Ez 30 fokos eltérést jelent a mostani állapothoz képest. 
Lemúria, Csendes-óceánba elsüllyedt kontinensét azért nem 
találták meg, mert nem nyelte el a tenger. A csendes-óceáni 
kontinentális tábla egy darabból van, látszana, ha elsüllyedt 
volna egy nagy földrész. 
 Ha nem süllyedt el, akkor most is nagyon látszik. A 
földgömböt a régi sarkoknál átlyukasztva derül ki, hogy 
Antarktisz sokkal északabbra kerül, és tényleg úgy tűnik, 
mintha a Csendes-óceánban lenne. 
 Tudósok szerint 6000 éve borítja örök jégtakaró. 8000 
évvel ezelőtt kezdődhettek a kiadós havazások, amikor Észak-
Afrikában, a mai Mali állam északi csücskében, a Szahara siva-
tag még csak Magyarország nagyságú volt. Lemúriát betakarta 
a gleccserek örök jege és a feledés homályába süllyedt el. 
 A vízözön előtt nagyon kellemes éghajlata lehetett. A 
Dél-Amerika felé nyúló Palmer-félsziget időjárása a Dél-
afrikai Durban, a Dél-brazíliai Porto Alegre, vagy az ausztráliai 
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Brisbane és Sydney kikötővárosaiban érzett időjárásához 
lehetett hasonló. 
 Lemúria szárazulatának területe Európánál kisebb volt, 
de Grönlandnál sokkal nagyobb. Az Antarktiszi jégtakaró alatt 
nem egy kontinens van, hanem több nagyméretű sziget 
található. Ezek közül a legnagyobb belsejében még egy bel-
tenger is volt, hasonló a Kaspi-tengerhez. Napjainkban kezdték 
kutatni, hogy medre fagyott állapotban van-e a gleccserek alatt, 
vagy felszín alatti tenger állapotába került. Mivel sziget-
csoportról van szó, ezért nem alakulhatott ki rajta kontinentális 
éghajlat. Növény és állatvilága leginkább a mai Dél-Amerikáé-
hoz, míg időjárása a mai Új-Zélandéhoz hasonlíthatott. Lakos-
sága a legendákban fennmaradtakhoz hasonló lehetett. 
 Az emberek, a vízözön következtében összedőlt, és víz 
alá került romvárosaikat, melyekbe minden tudományukat és 
eredményeiket őrizgették, már nem tudták újjáépíteni. Ezért a 
vízözön utáni társadalom visszazuhant a komoly tárgyi 
eszközök nélküli, sötét, pattintott kőkorszakba. 
 Így veszett el az írott történelem, a tudományok, a 
mesterségek. A vadállatoknak minősített, bárkákba be nem 
került fajok sokasága (mamut, gyapjas orrszarvú, kardfogú 
tigris, barlangi medve, barlangi oroszlán stb.) szintén a vízözön 
áldozata lett. Ugyanúgy jártak azok a vadon élő növények is, 
amelyek magvai elpusztultak a 12 hónapig tartó víztakarótól, 
és nem hajtottak ki többé. 
 Nem maradtak ránk városszerkezetek, építészeti 
műremekek, korszerű építőanyagok, az akkori technika vívmá-
nyainak szerkezetei, a gyógynövények hatástanulmányai stb. 
 Mivel a vízözön derékba kettévágta az emberiség 
fejlődését, mindent újra kellett kezdeni a nulláról. Hogy mi-
képpen kezdtük újra, azt a kiadott történelemkönyvekből 
tudhatjuk meg. 
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 IV. 2.  A bárka méretei és hajóosztálya 
 
 Isten Noét választotta ki arra, hogy bárkájával meg-
mentse Eurázsia régi világának egy töredékét. Ő lett Él No. 1-
ese: Noél. 

„Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házadnépe 
a bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a 
nemzedékben.” 

(1 Móz. 7,1.) 
A háza népével együtt kellett bemennie a bárkába. A későbbi 
belterjes szaporulat elkerülése érdekében nem kevesebb, mint 
500 ember lelkét kellett megmenteni (S.O.S.). Ez a létszám 
abból gyanítható, hogy ha Noé csak nyolcadmagával ment 
volna be, akkor a vele lévő három fiának nem születtek volna 
unokái. Pedig a Biblia, Noé 36 fiú dédunokájának nevéről 
emlékezik meg. 16 fő meg nem született feleség szülei nem 
hiányozhattak a bárkából. Hasonlót olvashattunk Ádám idejé-
ből is. Ha csak egy emberpár lett volna az Édenben, akkor 
Ádámnak nem születhettek volna unokái, Ádám és Kain 
városai nem lehettek üres skanzenek. 

 
IV. 2.A.    A bárka méretei 
 
„Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csi-
nálj a bárkában, és szurkozd meg belől és kívűl szurokkal. 
Eképpen csináld pedig azt: A bárka hossza háromszáz 
sing legyen, a szélessége ötven sing, és a magassága 
harmincz sing. 
Ablakot csinálj a bárkán, és egy singnyire hagyd azt 
felülről; a bárka ajtaját pedig oldalt csináld; alsó, 
közép, és harmad padlásúvá csináld azt.” 

(1 Móz. 6,14-16.) 
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A bárka anyaga gófer fából volt. Ez a fafajta lehetett az a 
cédrus, melyet Levente és Kréta előszeretettel használt a 
bronzkorban a háromsor-evezős gályák építésénél.  Ha a singet 
Ezékiel próféta angyalának singjével mérem, akkor hossza 0,5 
méter lesz. Így a bárka 150 m hosszú, 25 m széles és 15 m 
magas méretekkel kellett, hogy rendelkezzen. Ha valaki utazott 
már hajón, akkor ezekből. a méretekből rájön arra, hogy egy 
ekkora hajóra felfértek-e az életbemaradáshoz szükséges embe-
rek, állatok és készletek. Szemléltetésképpen felsorolom a 
rakományt, amit Noé, Isten utasítására be kellett vigyen a 
bárkába. 
- 500 ember, és a nekik szükséges 12 hónapra elegendő élelem, 
víz és ellátmány 
- minden tiszta baromból 14 db. fajtánként, és ezek 12 hónapi 
élelme és vize 
- minden nem tiszta baromból 4 db. fajtánként, és ezek 12 
hónapi élelme és vize 
- az égi madarakból 14 db. fajtánként, és ezek 12 hónapi élelme 
és vize 
- minden földön csúszó-mászó állatból 4 db. fajtánként, és ezek 
12 hónapi élelme és vize 
 Ebbe a 150 méteres bárkába, ruhátlanul összeölelkezve, 
még lábtól sem fértek volna be 500-an. Az élelmük, az állatok 
és azok élelme, pedig sehogy. A történet úgy szól, hogy ezek 
mind befértek, és az özönvíz utolsó napja Noé életének 601. 
évében, az év első napja volt. 
 Mivel a történet hiteles, ezért az általam számított sing 
hossza nem lehetett 0,5 méter, hanem 1,00 méter kellett, hogy 
legyen. Ugyanazt a hosszmértéket használták, mint mi. Az így 
méretezett bárkába a felsoroltak tényleg befértek. Senki ne 
ijedjen meg a bárka méreteitől, mi már ennél nagyobbakat is 
építettünk a 20. század folyamán. A bárka hossza 300 m, szé-
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lessége 50 m, magassága 30 m. Akkora volt, mint a szerencsét-
lenül járt Titanic óceánjáró. 
A múlt században hasonló méretű személyszállító óceánjárók 
épültek. Néhány közülük: Queen Mary, Queen Elisabeth, 
Titanic, Lusitania, Majestic, Baltic, Grand Princes, Normandie, 
Voyager of the Seas, Arosa Blue, stb. 
 A szurok nem az eresztékek eltömítéséhez kellett, mert 
egy ekkora viharálló fahajó megépítése komoly hajóépítő 
múlttal rendelkező tudást igényelt. Csak egy későbbi fahajó 
volt méreteiben hasonló a bárkához. Athén és Rodosz össze-
fogásával, Kr. e. 500 körül megépítették az „Alexandriát”, 
mely kéttestű katamarán volt 4000 evezőssel. Ez viszont nem 
volt viharálló. A külső szurok a 12 hónapig tartó utazás során a 
sós tengervíz áztató hatása ellen védte a külső felületeket. A 
belső szurok a 12 hónapig tartó állati vizelet és trágyalé, áztató 
és maró hatása ellen védte a bárka belső födémjeit, és 
tartószerkezetét. 

 
Özönvíz, Noé bárkája 
 

 A bárka méreteit az Úr határozta meg. 
360 fülke volt benne, mindegyik 10 rőf széles, 10 rőf hosszú, 
középen 4 rőf széles folyosó húzódott. A bárka háromemeletes 
volt. Voltak benne elefántok, struccok, hollók, kecskék és 
szarvasmarhák. A bárkában Noé és fiai etették az állatokat. 
Sém a barmokat, Hám a madarakat, Jáfet a csúszó-mászókat. 
       (héber) 
Egy bécsi rőf = 0,777 méter. Ha csak 0,8 méternek veszem, 
akkor egy rekesz mérete 8 m x 8 m volt. A folyosó 3,2 méter 
széles volt. Ha háromemeletes volt, akkor egy szinten 120 
fülke kellett, hogy legyen. Ha négy sorban veszem a fülkéket, 
akkor 32 fülke hosszú, és négy fülke + folyosó széles lesz a 
bárka. Így hossza a bárka két keskenyebb vége nélkül és 
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válaszfal vastagságok nélkül 240 méter. A 360 fülke a 
következő méretekkel rendelkező bárkába fér be. A hajótest 
hossza 300 méter, szélessége 37 méter, magassága 20 méter. 
Mivel említi az elefántokat, ezért egy szint magasságának négy 
métert kell vennem, így lesz egy rekesz magassága 5 röf (10 
sing). A födémek, a rekeszek miatt, 8 méter fesztávúak, melyek 
elefántokat is meg kellett, hogy tartsanak. Ezért a födémvastag-
ságot a mestergerendákkal együtt 0,5 méterre veszem. Mivel 
nagytestű állatok is voltak a fedélzeten, ezért az ők magassá-
gukhoz viszonyítva a 4 méter belmagasság megfelelő. Az 
állatok mozgása és a bepakolás érdekében kétkarú, pihenővel 
rendelkező lépcső lehetett célszerű. Az általam rajzolt bárka az 
alábbi illusztráción látható. Felső fedélzeti felépítményével 
együtt mérete 300m x 37m x 27m. Ennél kisebb bárkába a 
fentebb leírtak nem fértek be. Ezért Noé bárkájának méretei: 
300m x 50m x 30m. 

 

 
A bárka keresztmetszete 
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                 Fedélzetek 
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             Hosszmetszet 
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IV. 2. B.        A bárka hajóosztálya 
 

 Bárkát csak a vízözönkor építettek az emberek, sem 
előtte, sem utána. A hajók osztálynevei között nem szerepel, 
egyedül a halászbárkát hívják így, ezt is azért, mert a név nem 
volt foglalt. A halászbárka inkább egy lélekvesztőhöz hasonlít, 
semmi köze a vízözönt átvészelő bárkához. 
 Szemléltetésképpen nézzünk néhány ókori vízi jármű-
vet név szerint, méretileg növekvő sorrendben: kenu, evezős 
csónak, vitorlás csónak, evezős hajó, evezős-vitorlás hajó, 
egysor-evezős gálya, kétsor-evezős gálya, háromsor-evezős 
gálya, bárka. 
 Bárka csak akkor épül, ha nagyon nagy a baj. 
 
 IV. 3.    A fehér faj és vércsoportjai 
 
A Biblia úgy írja, hogy Noé három fiától népesült be a Föld. A 
legendákban viszont több bárkáról ír. Hogyan lehet kideríteni, 
hogy melyik nép, melyik bárkából származik? 
 Nézzük először a vércsoport világtérképet. Ebből látjuk, 
hogy Európa, az európai Oroszország és Anatólia döntően A-s 
vércsoportú. A Közel-Kelet, döntően 0-s vércsoportú. Észak-
Afrika és Szibéria belső fele pedig vegyes, döntően B-s vér-
csoportú. A gond az, hogy India is döntően B-s vércsoportú. 
 Ha visszaemlékezünk arra, amikor Noé megátkozta a 
középső fiát Khám-ot, akkor azt mondta, hogy Khám ivadékai, 
Sém és Jáfet szolgái lesznek, a két testvér, pedig egymás 
sátorában is lakozhat. 
 Ezek szerint Khám utódai nem maradtak egy tömbben, 
hanem szétszóródtak. Mivel Sém utódai döntően 0-s vérűek, és 
Európa (a szigetlakók) pedig A-s vérűek, ezért Khám lehetett 
B-s vérű. Mivel az indiai népnek külön bárkája volt, ezért az 
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Indiában megtalálható B-s vércsoportú lakosság nem Noé 
bárkájából származik. Az indiaiak bárkája Talmyr félszigeté-
nek hegységén akadt fenn, és ott tényleg az év egy napból és 
egy éjszakából áll. 
 A régészek furcsa, nem odaillő emberek csontjait 
találták meg a Központi Szibériai Plató és Sayan hegység 
folyóvölgyeibe. Ezek a folyók a Tunguzka, Angara és Jeniszej. 
A leletek azért furcsák, mert az indiai lakosság itt vonult 
délnek, míg végül a mai Indiába ért. 
 Khám népe szétszakadt. A nyugatra tartók Észak-
Afrikába vonultak, és ők lettek a régi Észak-afrikai 
nagyállattartó népek. A délnek indult Khám utódai Afrikában, 
a Vörös tenger partja mentén telepedtek le. A keletre szakadtak 
képezik Belső-Ázsia kis országainak B-s vérű lakosságát. 
 Ezek szerint Noé bárkájából származó népek csak a 
fehér faj képviselői lettek. 
 A többi rassznak, és a családjukba tartozó népeknek 
külön bárkájuk volt. Ez így nagyon egyszerűnek tűnik, csak az 
a gond, hogy Európa lakosságának szinte fele 0-ás vércsoport-
ba tartozik. 
 Ha Sém délnek indult, és tőle származnak az arabok és 
a zsidók, akkor honnan került a rengeteg 0-ás vérű ember 
Európába?! Csak egy helyről kerülhetett, mégpedig az iráni 
fennsíkról. A mai Irán területe annyira központi helyen van, 
hogy a vércsoportok szétválasztása, az évezredek alatt történt 
különböző irányú népvándorlások következtében, lehetetlen. 
Mivel az iráni fennsíkról is mindhárom vércsoport elindult, 
ezért már teljes a káosz, és a vércsoportok alapján a népek ere-
detét már nem lehet kideríteni, akkor sem, ha az összes létező 
markert figyelembe vesszük. Jó példa erre, hogy Anonymus 
szerint a magyarok Jáfettől, Noé A-s vérű fiától származnak 
(pedig az ő idejében még nem volt vérvizsgálat). A legendáink 
viszont azt állítják, hogy a magyarok Nimródtól származnak. 
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Ez azért van így, mert mindkettő igaz.  Úgy sem lehetne 
kideríteni, ha minden magyar nyelvű lakost megvizsgálnának, 
mert tudomásom szerint a régi néptöredékekkel együtt, több 
mint 30 nép él a Kárpát-medencében, és mind magyarul beszél. 
Leghitelesebb lenne a genetikai vizsgálat. Ezeket a legtöbb 
országban már elvégezték (még a fáraók múmiáit is meg-
vizsgálták). Az így kapott eredmények miatt állítólag át kellene 
írni a Világ összes történelemkönyvét. Mivel ez nem történt 
meg, és nagy a hallgatás ez ügyben, ebből az gyanítható, hogy 
a jelenleg hatalmi pozícióban lévő népekre ez a genetikai ered-
mény rossz fényt vet, az összezsugorodott országú, és kihaló-
félben lévő népekre viszont jó fényt vet. A másik ok az lehet, 
hogy a kapott eredmények nem egyeznek az általánosan 
elfogadott, a Darwinét utánzó fejlődéselmélettel. Csak ezzel 
tudom magyarázni az évek óta tartó hallgatást. Ezzel a hall-
gatással elkerülhető az, hogy a koldus-szegény rokonoknak 
legalább elméletileg igazat kelljen adni. 
 

IV. 4. Az életkor lecsökkenése 
 

 Az előző alfejezetben láttuk, Noé bárkájából a fehér faj 
túlélői szálltak ki. Ők a 8. napon teremtett emberek leszárma-
zottai voltak. Ezt onnan tudom, hogy Noé 601 éves volt az 
özönvíz végén. Sokan számolták már hold-hónapokban vett 
éveknek őseink életkorát, de ők is túl nagy számokat kaptak 
ahhoz az életkorhoz képest, amit a régészek határoztak meg a 
kiásott csontok alapján. A csontleletek azt mutatják, hogy az 
emberek átlag életkora 35 év volt. A következő idézetet egyben 
érdemes elolvasni, mert így van értelme. 

„L őn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld 
színén, és leányaik születének. 
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És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy 
szépek azok, és vevének magoknak feleséget mind azok 
közül, kiket megkedvelnek vala. 
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az 
emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz 
húsz esztendő. 
Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még 
azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek 
leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek 
ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek 
voltak.”      
     (1 Móz. 6, 1-4.) 

A fenti idézet a vízözön előtti időkre vonatkozik. Az Úr 120 
évet engedi élni az embert, már a vízözön előtt. Nézzük meg a 
pátriárkák életkorát a vízözön előtt, és hasonlítsuk össze a 
vízözön után éltek életkorával. 
 
   Vízözön előtt   Vízözön után 
1 Ádám 930 év Sém 500 év 
2 Séth 912 év Arpaksád 403 év 
3 Énós 905 év Séláh 403 év 
4 Kénán 910 év Héber 430 év 
5 Mahalálél 895 év Péleg 209 év 
6 Járed 962 év Réu 207 év 
7 Methusélah 969 év Sérug 200 év 
8 Lámekh 777 év Tháré 205 év 
9 Noé 950 év Ábrahám 120 év 
 
Az összehasonlításból látszik, hogy a vízözön előtt közel 1000 
évig éltek, utána Sém már csak 500, és a többieké csökken, 
egészen Ábrahámig. Az Úr jóval a vízözön előtt határozta meg 
a 120 évet, amit a pátriárkák évezredekig nem tartottak be. 
Most ha tényleg Ő mondta volna, akkor egyik nemzedékről a 
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másikra beállt volna a 120 éves életkor. Ezért valószínűbb, 
hogy az emberek nem tudták mivel magyarázni a világméretű 
életkor csökkenést, és gyanították, hogy Isten „keze” van a 
dologban. 
 Az óriásokat azért hívták félisteneknek, mert anyjuk 
halandó ember lánya volt, apjuk viszont Isten fia. Sokan azzal 
magyarázták a történteket, hogy Istennek fiai földönkívüliek 
lehettek, és ezért születtek az óriások. Mindezidáig nem is 
lehetett megtámadni ezt az elméletet, mert tényleg az egyetlen 
valós magyarázat volt. Csakhogy ez az egyetlen ésszerű 
magyarázat abból a hibás feltevésből született, hogy abban az 
időben a Földön csak 1 emberi faj létezett. De mivel volt a 6. 
napon teremtett, és a 8. napon teremtett ember, és az utóbbinak 
felettébb nagy természete volt, ezért nem kellett igénybe venni 
a földönkívüliek férfiasságát. 
De miért hívták a halandó emberek a 8. napon teremtett emberi 
faj férfiait Isten fiainak? 
Egyszerűen azért, mert a 6. napon teremtett ember (halandó) 
átlagéletkora 35 év volt. 
A 8. napon teremtett emberi faj átlagéletkora 930 év volt. 
Ádám kortársai az Édenben ettek a tudás fájának gyümöl-
cséből, a bennszülött őslakosok pedig nem. Ha biológiailag 
egyezett a két faj, akkor kereszteződésükből miért nem 
születtek normál méretű gyerekek? 
 Az óriások bizonyítják, hogy nem egyezett 100%-osan. 
Valami miatt Ádámék 20-szor tovább éltek. A fejtorzítás ha-
gyománya világított rá arra, hogy az óriásoknak és a legneme-
sebb emberi fajnak (árja) hosszú formájú koponyája volt. 
Van egy érvem a földönkívüli elmélet ellen: az ivaros szapo-
rodás egyik buktatója a faji különbözőség.  Ha ez nem lenne, 
akkor egy csimpánz feleségtől ma is születhetne majomember. 
(Ehhez viszont a fajtalankodás bűnét kellene elkövetni). 
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 Még egy érvem van a földönkívüli elmélet ellen. Ha ők 
mentek volna be az emberek leányaihoz, akkor az Ádám 
nemzetségéhez tartozók napjainkban is átlag 930 évig élnének. 
Ebből látszik, hogy a két emberi faj összekeveredett. Nem 
tudom, hogy milyen gén-mutáció okozta az óriások testméretét, 
de intelligenciájukat Ádám nemzetségétől örökölték. Ezt állítja 
az idézett szöveg is, miszerint híres-neves emberek lettek. Ezt 
bizonyítja Gilgames és Buddha példája is. Persze akadhattak 
kivételek is, erre példa, amikor Dávid legyőzi Góliátot. Nem 
biztos, hogy Góliát csak az önteltsége miatt veszítette el a 
párbajt. Nem lehetett egy agy-tröszt. Ha bölcs lett volna, mint 
Gilgames, akkor ő lett volna a filiszteusok királya. Szellemi 
képességei miatt csak a legerősebb harcosuk lett. 
 Ezek a régi írott szövegek és legendák, csak a pátriár-
kákról, királyokról és hősökről emlékeznek meg. Mi lehetett a 
helyzet az egyszerű emberek (nép) körében? 
 Ígértem, hogy kiderítem azt, hogy miért átkozta meg 
Noé a középső fiát, Khámot, amiért meglátta apja mezítelen-
ségét. Az alfejezet elején tárgyalt nagy idézet szerint Istennek 
fiai a szép lányokhoz mentek be. Honnan tudták, hogy a lányok 
szépek, ha nem szabadott levetkőzni? Isten leányai is szépek 
lehettek. Onnan, hogy a halandó ember (6. nap) leányain nem 
volt ruha. A férfi szemét vonzza a meztelen női test látványa. 
Ezért az a férfi, aki engedett a kísértésnek, halandó feleséget 
vitt haza a szülői házba. Jó példa erre népünk őslegendái, 
amikor a vadat űző vadászok „őrizetlenül” hagyott leányokat 
találnak, akiket hazavisznek feleségnek. Minél többen engedtek 
a meztelen női test kísértésének, annál több óriás született. 
Végül az óriások egy külön fajt kezdtek képezni, mivel fajfenn-
tartó képességük megmaradt a mutáció ellenére is. Méretük és 
eltérő életformájuk vezetett odáig, hogy háború robbant ki az 
„istenek” és a „titánok” között. 
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 Vegyük példának egy afrikai színes bőrű férfi és egy 
európai fehér nő egybekelését. A családnak félvér gyerekei 
lesznek. Az Egyesült Államokban figyelték meg, hogy a félvér 
gyerekeket sem a színes bőrű közösség, sem a fehérbőrű 
közösség nem tekintette magáénak, és nem fogadták be őket. 
Így a félvér, mint új rassz, saját fajtársai társaságát kezdte 
keresni. 
Egy másik fontos probléma is felmerült az óriások születé-
sekor. Az óriások jóval tovább éltek, mint a halandók, de meg 
sem közelítették apjuk életkorát. Ha megfigyeljük Noé 20 
évvel tovább élt, mint Ádám, pedig Noé pár ezer esztendővel 
később élt, mint Ádám. Noé fia Sém, csak 500 évig élt. Hogy 
lehet ez? Nézzük meg, mit mond a számtani középarányos.  
950+35 =985:2= 492,5 
Ha Noé-nak halandó ember leánya volt a felesége, akkor a 
matematika szerint Sém csak 492,5 évig élhetett. Mivel a 
feleség 35 éve átlagéletkor, és Sém életkorát nem a matematika 
határozta meg, ezért 500 évig élt. Ebből látható, hogy Sém 
pátriárka félisten volt és óriás, akkor is, ha ezt külön nem írja. 
Ha Sém óriás volt, akkor Khám és Jáfet nevű öccsei is. Noé 
saját asszonyválasztási hibáján búsulva, eltúlozta az Ádám óta 
létező ruházkodási és nősülési törvény betartását, ezért más-
naposan, elkeseredettségében megátkozta Khámot. A fiúk 
anyja már rég meghalt, a bárkába Noé második, vagy harmadik 
felesége ment be. Így történhetett meg, hogy Sém 480 évet élt a 
szülőanyja halála után. Az ősi törvény szerint nem volt szabad 
összekeveredni a 6. napon teremtett „halandókkal”. Mivel 
Ádám nemzetségéből kerültek ki a különböző országok uralko-
dói, ezért nem a magántulajdon megjelenése hozta azt a 
törvényt, miszerint királyok királyokkal, urak urakkal, és a 
szegény csak szegénnyel köthetett házasságot. A királyok a 
8. napon teremtett emberek voltak, a halandó emberek (pornép) 
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pedig a 6. napon lettek megteremtve. A genetikusok, anyai 
ágon, visszakövették a lányos családokat. 
Eredményük szerint, egyik ősanyánk, akit Xéna-nak neveztek 
el, 25.000 évvel ezelőtt élt a Kaukázusban. A másik eredmé-
nyük szerint 72.000 évvel ezelőtt Közép-Afrikában megjelent a 
Homo sapiens egyik új alfaja, melynek egyedszáma 2000 fő 
volt, és már ágyékkötőjük is volt. Az előző, szintén K.-
Afrikából 125.000 éve kirajzott és szétterjedt, teljesen meztelen 
Homo sapiens idaltu, a 73000 évvel ezelőtt kitört szumátrai 
szupervulkán kitörése következtében kihalt. A Föld növény és 
állatvilága 1000 év alatt heverte ki a vulkánkitörés okozta 
környezeti katasztrófát. 
Isten, a 6. napon, a saját képére, férfivá és asszonnyá 
teremtette az ősembert Közép-Afrikában. 
 Mivel, a Kaukázusban élt Xéna ősanyánk, és Közép-
Afrika szavannája között van egy pár ezer kilométer gyalogút 
és 46.000 év, ezért, ha 46.000 évig egy Homo sapiens csa-
ládban sem született leánygyermek, akkor a faj ki kellett volna, 
hogy haljon. Mivel a faj nem halt ki, ezért Xéna ősanyánk 
nem Közép-Afrikából származott, és nem a Homo sapiens 
fajhoz tartozott.  Nagyon sokatmondó ez a 25.000 éves 
kaukázusi zsákutca eredmény. 
 Senkit nem zavarna a két emberi faj összekeveredése, 
ha csak az életkor lecsökkenéséről lenne szó. A nagyobb baj 
az, hogy az intelligencia szint is hasonlóan alakult, mint az 
életkor, a számtani középarányos számolásánál. 
 Az összekeveredés általánossá vált a különböző orszá-
gok fejlett területein. Csak a törvénytisztelő királyok és a 
magas-hegyvidéki erdőkben gyűjtögető törzsek nem kevered-
tek. Ezeknél, a törzseknél máig megmaradt a 35 éves átlag 
életkor, sehogy nem akar átlag 70-re emelkedni. Azért gyakori 
a Kaukázus környékén élő népeknél, hogy nagy számban 
vannak olyan öregek, akik közel a 120-hoz, vagy a fölötti élet-
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korukban halnak meg. Ez nem csak azért van, mert a hegyek-
ben minden értelemben zavartalanabbul élnek, hanem azért is, 
mert közel van a „Világ Közepe”. A valószínűség számítás 
szerint a leghosszabb életkor a hajdani Éden körüli területen 
kell, hogy legyen, ahonnan Ádám elindult, és a legkisebb volt 
az esély arra, hogy keveredjenek, szemben azokkal, akik 
kontinenseket átszelő vándorlásaik során sokkal több meztelen 
bennszülött leánnyal találkozhattak. 
 Kr. u. 1995-ben mondták be a hírekben, hogy meghalt 
egy nagyon öreg, földműves férfi, aki a Kaspi-tó partján lakott 
egy kis faluban. Ez az öreg 1855-ben született, és 140 évesen 
halt meg. Ő nem tudta, hogy legfeljebb 120 évig szabad élni. 
 Miután a két fajta ember összekeveredése befejeződött, 
és már megvolt a kialakult átlagos intelligencia szint, akkor 
következett a legrosszabb: Bábel tornya. 

„Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, 
melyet építenek vala az emberek fiai. 
És monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a 
nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi 
sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit el-
gondolnak magukban. 
Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, 
hogy meg ne értsék egymás beszédét. 
És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek 
színére; és megszűnének építeni a várost.” 

      (1 Móz. 11, 5-8.) 
 
        Legenda részlet 
 

„Az istenek ekkor aggódni kezdtek. 
- Most aztán túl jól sikerült a művünk. Korlátozzuk egy 
kissé képességeiket! 
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Az emberek szemére párafelhőt bocsátottak, s az elho-
mályosította látásukat, így már nem láttak mindent a 
világból, csak azt, ami a közelükben volt.” 

      (Közép-Amerika) 
 Nekem úgy tűnik, hogy Bábelnél nem csak a nyelvek 
zavarodtak össze, hanem intelligenciacsökkentés is történt. 
Isten 100%-ról 30%-ra korlátozta az agy térfogatának „műkö-
dését”. Mi erre a bizonyíték? Az általánosan elfogadott véle-
mény szerint az ember az agyának csak 30%-át használja, a 
többi 70% nem tudni, hogy mire való. Aki valamilyen ideg-
rendszeri „hibával” születik, az olyan különleges dolgokra lesz 
képes, ami az átlagembereknél hiányzik. Ők lesznek a 
mágusok, természetgyógyászok, látnokok, hipnoterapeuták stb. 
Ez azért van, mert az agy, kis területi „hibája” helyileg aktivál 
egy részt a letiltott agyállomány 70%-ból. Ezért valószínű, 
hogy Ádám nemzetsége Bábel építése előtt agyának 100%-át 
tudta használni. Ha szemügyre vesszük a 6. napon teremtett 
ősember eszközkészletét, akkor valószínűsíthető, hogy agyának 
5%-át tudta használni. A vízözön előtti időkről (aranykor) 
szóló legendák azért mesélnek olyan csodálatos emberi tulaj-
donságokról, mert az akkori ember tényleg olyan csodálatos 
volt. A titok nyitja a 100%-os agy. 
 
 

IV.5.  Az emberszabású ember 
 
 Láttuk, hogy a két emberi fajt az agyműködése külön-
böztette meg egymástól. Az ősember teste emberi test volt, de 
agyműködése és intelligencia szintje miatt életvitele alig tért el 
az emberszabású majométól. A könnyebb különválaszthatóság 
érdekében nevezzük el őt majomszabású embernek. 
 Ádám nemzetségét Isten saját hasonlatosságára is 
teremtette (8. nap), ezért agyműködése, intelligenciája és élete 
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hossza közelebb volt Istenhez, mint az állatokhoz. Ezért ezt a 
fajt a könnyebb különválaszthatóság érdekében nevezzük el 
istenszabású embernek. 
 A háromfajta isten meghatározásánál láttuk, hogy az 
alacsonyabb rendű istenek a földön éltek. A görögök azt 
vallják, hogy az ők isteneik nem szellemek, hanem valódi 
kézzelfogható emberek voltak. 
 A földi istenek tehát az istenszabású emberek voltak 
(Ádám nemzetsége). Miért neveznénk mi, a 21. század küszö-
bén egy kőkorszakban élő embert istennek, ha mellesleg még 
vér szerinti ősünk is? 
Azért, mert Albert Einstein relativitás elméletét figyelembe 
véve, az isten - ember viszony is relatív. Ahhoz, hogy ezt a 
relációt értékelni tudjuk, azonos mértékegységet kell adnunk a 
földi isteneknek és a földi embereknek. Mivel a test azonos, 
ezért csak az agyműködéssel és az életkorral számolhatunk. Az 
élethossz mértékegysége legyen az É. Az agykihasználtság 
mértékegysége legyen az AQ.  Összesítve az isteni reláció 
mértékegysége az ÉAQ. 
    Ebből még nem sokat tudtunk meg, mivel, azóta sok minden 
történt. 
 Inkább napjaink embertársai körében vizsgálódjunk. 
Vegyünk egy mindenki által ismert híres személyt, akire 
mindannyian felnézünk. Vegyük például Albert Einsteint. A 
könnyebb számolás érdekében életkorát 100 évre kerekítem. 
Mint tudjuk, a mai ember agyának 30 %- a működik, a 70 %-a 
nem tudni, hogy mire való. 

 

Ádám életének hossza 930 esztendő 
Az ősember átlagéletkora   35 év 
Ádám agykihasználtsági foka 
Az ősember agykihasználtsági foka 5 % 

 930 év   =   930 É 
    35 év  =     35 É 
  100 %   =  100 AQ 
      5%     =      5AQ 
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Az ember istent felsőbbrendű lénynek, az állatokat pedig 
alacsonyabb rendű lényeknek képzeli. 
Albert Einstein emberi mivoltához nem férhet kétség, hiszen 
szinte kortársunk volt. Emiatt, és az ÉAQ érték miatt őt 
középre írom fel. 
 

Ádám = 93.000  ÉAQ = ISTEN 

Albert Einstein =  3.000  ÉAQ  = EMBER 

ősember =     175 ÉAQ = MAJOM 
 

Az istenszabású ember, és a majomszabású ember 
összekeveredésével jött létre az általunk ma ismert 
emberszabású ember (Homo sapiens sapiens). 
 

 

Albert Einstein élete hossza 100 év 
Agykihasználtsági foka  30 %. 
Albert Einstein isteni relációjának 
mértéke: 
Ádám isteni relációjának mértéke: 
Az ősember isteni relációjának 
mértéke:            

100 év  = 100 É 
  30  % = 30 AQ 
 
100 É x 30 AQ = 3.000 ÉAQ 
930 É x 100AQ = 93.000 ÉAQ 
 35 É x 5AQ      = 175 ÉAQ 
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V. fejezet. Az emberiség életének hossza 
 

Ha Isten elmesélte nekünk az emberiség kezdetének körül-
ményeit, Dániel prófétának és János apostolnak az emberiség 
végének a körülményeit, akkor a teremtés, és az ítélet időpontja 
meghatározható. A két időpont közötti évek száma lesz az 
Ádám utáni emberiség életének hossza. 
 
 V.1.    Jézus születésnapja 
 
Először is vizsgáljuk meg, hogy ki volt Jézus. 

A. A hívők elhiszik, hogy Isten Fia volt. 
B. A hitetlenek hajlandók elhinni, hogy létezhetett, mint 

ember, de nem lehetett Isten Fia. 
Kizárásos alapon fogom megvizsgálni, hogy ki lehetett, és ki 
nem. 
Mária, József jegyese volt. József, Dávid házából való férfiú 
volt. 
Máriát szűznek tartották azok, akik ismerték. 
Mária bevallotta Gábriel arkangyalnak, hogy ő nem ismert 
férfiút. 
1. Ha tényleg úgy volt minden, ahogy a szülők nyilatkoztak, 
akkor vagy Gábriel, vagy az Égben lakó istenek közül valaki 
lehetett az apa, Mária pedig az anya. Ha így volt, akkor Jézus 
óriás méretű félistennek kellett volna, hogy szülessen. Jézus 
testméretei egy normál, magasabb termetű emberének feleltek 
meg, és saját elmondása szerint Isten Fia volt. Tehát sem 
félisten, sem óriás nem lehetett! 
2. Sem a Földön lakó istenek, sem a félistenek nem tudtak ön-
erejükből feltámadni.  Jézus feltámadt! 
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Következtetés: A fenti két lehetőség kizárta Mária vér szerinti 
anyaságát. 
Jézus, sem József, sem Mária tulajdonságait nem 
örökölte, nem Mária petesejtjéből fejl ődött ki, 
hanem egy, az Ige által létrejött kész magzatból 
fejlődött ki. 
Jézus az Atya fia volt, valódi Isten, és az Ige által 
testesült meg, lelke nem emberi volt, hanem a 
Szent Lélek. 
Jézus születésének körülményeiről elég sok információ fenn-
maradt. Érdemes megtudni, hogy mikor volt Jézus születésnap-
ja, hátha köze van a Világ Kezdetéhez, vagy a Világ Végéhez. 
 Csodálatos álmot gyermeke születése előtt sok anya 
látott, ezért ez nem jó támpont. Nézzük inkább a császárkori 
időszámítást. Jézus abban az időpontban született, amelyet mi 0 
évnek fogadtunk el, akkor is, ha 4 évvel elszámolták az éveket 
a sötét európai középkor idején (kis jégkorszak). Csakhogy 0-
val nem lehet szorozni, a +;-; 4 év pedig pontatlan. Három 
keleti bölcs is meglátogatta a kis Jézust. Ők honnan tudták, 
hogy meg fog születni, ha nem hallottak azokról a prófétákról, 
akik ezt az örvendetes eseményt előre megjövendölték? 

„A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethle-
hemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek 
jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók ki-
rálya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát nap-
keleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.” 
     (Máté  2,1 - 2.) 

A napkeleti bölcsek bevallják, hogy nem álmot láttak, hanem 
az ő csillagát látták, otthon, napkeleten. Hogyan lehet a csalást 
kizárni? Ha én ma egy ipari térvilágítást biztosító műhold 
panellel megvilágítom Betlehemet, akkor napkeleten senki nem 
fogja tudni, hogy éjjel mit jelent az a csillag, és a függőleges 
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fénycsóva. Akkor sem tudták, hogy mit jelentett. Csak három 
bölcs tudta, akik hagytak csapot-papot, és elzarándokoltak. 
Nem tudták, hogy hol születik, a csillag és a fénycsóva csak a 
helyszínt mutatta. Honnan tudták, hogy aznap fog megszületni? 
Vizsgáljuk meg Jézus csodatételeit. 
Jézus csodatételei közül legtöbb a vizes, halászatos. 
Akik értettek a csillagképek állásához, azt mondták, hogy ez 
azért van, mert Jézus idejében kezdődött az a korszak a Földön, 
amely fölött a Halak csillagkép a meghatározó. Napjainkban 
divatos emlegetni, hogy vége van a Halak korszaknak, és 
kezdődik a Vízöntő csillagkép „uralma”, ezért nagy változások 
várhatók. A jelenlegi változásokat azok magyarázzák a kor-
szakváltással, akik hisznek az asztrológia tudományosságában. 
Az események magyarázatához a hit nem elég. A tudományok 
területén számolni és bizonyítani kell, akkor is, ha az 
asztrológiáról van szó. 
Ugyanis a Halak korszak nem 2.000 évből áll, és még nem ért 
véget. 
Ugye havonta egyszer is van egy csillagkép, minden újság 
közli az aktuális horoszkópot (szórakoztatás). 
Egy nagy csillagkép korszak időtartama egyenlő egy platóni 
hónappal (2.152 év). Egy platóni év 12 hónapból áll (25.824 év). 
Honnan érkeztek a keleti bölcsek? 
Csak olyan országokból érkezhettek, melyek vallása nem 
tagadta a messiás megszületését, Betlehemtől keletre terült el, 
és fejlett csillagászati megfigyeléseik voltak. 
1. A japánok már a szigetükön laktak. 
2. A mandzsuk kínai vallásúak voltak. 
3. Az avarok a Bajkál-tó partján fagyoskodtak. 
4. A kínaiak akkor „frissen” fejezték be a Nagy Fal építését és 
univerzisták voltak. 
5. A nyugati- és keleti-hunok a kínaiakkal harcoltak. 
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6. A szkíták a Római Birodalom, és a hunok között őrlődtek. 
Az utolsó népvándorlást megtorpantó Római Birodalom inge-
rült feszültségbe hozta a mozgásba lendült népeket. 
Csak olyan országból jöhettek a bölcsek, ahol viszonylagos 
nyugalom volt Jézus születésekor. 
4 ilyen ország volt. 
  1. Babilónia 
  2. Perzsia 
  3. India 
  4. Tibet 
Honnan tudta a három bölcs, hogy aznapra kell Betlehembe 
érni, ha sem a zsidó népről, sem az országukról nem hallottak? 
A csillagok állásából tudták, hogy aznap születik meg a meg-
váltó. A csillagok állása törvényszerűséget jelent, a jóslat, 
pedig egyszeri alkalmat jelent. A törvényszerűség pedig több 
alkalmat jelent. Ezek szerint a Megváltó nem csak egyszer 
született meg. A törvényszerűség szerint a születés, a Halak 
korszak első napján, március 23-án volt előrelátható. Az égen 
újonnan megjelent csillag függőleges fénycsóvája, csak a 
bethlehemi helyszínt mutatta. 
 
 V. 2.     Népvándorlások 
 
 A történelemkönyvekben csak egy népvándorlásról be-
szélnek. A régebbi népvándorlásokról a régészeti könyvekben 
beszélnek, ugyanis több népvándorlás is volt. Egy része a 
kőkorszakban, majd a rézkorban, bronzkorban és vaskorban. 
Szociológusok felvetették, hogy jelenleg is folyik egy népván-
dorlás, mely a jobb megélhetés érdekében egyénekre és csalá-
dokra lebontva „szivárgásos” típusú, és nem olyan egy tömeg-
ben mozgó népvándorlás korát éljük, mint az ókorban, a Római 
Birodalom idején. 
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 A népvándorlások mintha valamilyen rendszert követ-
nének, és közel 2000 évenként kerül rájuk sor. Mivel nem 
kötődnek az egyes korok technikai fejlettségéhez, ezért kiváltó 
okukra eddig nem derült fény. 

 
V.3.    Országalapítások 
 

 Az országalapítások ugyancsak valamilyen belső „óra” 
szerint működnek, és a népvándorlásokhoz hasonlóan ugyan-
csak közel 2000 évenként tömegesen, világszerte létrejönnek 
az országok, az adott nép kulturális és technikai fejlettségi 
szintjétől függetlenül. Az országalapítások törvényszerűsége 
nem annyira látványos, mivel kisebb „viharral” jár, és mint 
tudjuk, a rossz hír gyorsabban terjed, mint a jó. 
 A következőkben felsorolok az országalapítások közül 
néhányat, olyanokat melyekre sokan emlékezni fognak. 
 
Angol királyság (802-1035) 
Skót királyság (842-1625) 
Vales királyság (825-1063) 
Ír legfőbb királyság (445-1186) 
Francia királyság (751-1870) 
Anjou grófság és hercegség (909-1480) 
Aquitania  hercegsége (898-1453) 
Bourbon hercegség (1310-1527) 
Bretagne-i hercegség (937-1514) 
Champagne-i (Trolyes) grófság (950-1316) 
Normandiai hercegség (911-1189) 
Toulouse-i grófság (849-1271) 
Flandriai grófság (864-1405) 
Holland grófság (916-1433) 
Luxemburg grófság és hercegség (963-1443) 



 
 

 
 

114 

Burgundia és Németalföldi Országok (898-1555) 
Velence (Dózsék) (726-1798) 
Leóni és Kasztíliai királyságok (718-1506) 
Navarrai (Pamplonai) királyság (824-1610) 
Aragóniai királyság (1035-1516) 
Portugál királyság (1097-1910) 
Szent Római Birodalom (800-1806) 
Bajor hercegség (907-1180) 
Lotharingiai hercegség (959-1766) 
Ausztriai hercegség (976-1490) 
Norvég királyság                    (858- 
Dán királyság                    (940- 
Svéd királyság                    (980- 
Bolgár Császárság (680-1396) 
Cseh királyság (870-1564) 
Lengyel királyság (960-1795) 
Magyar királyság (1000-1301) 
Kijevi hercegség (893-1240) 
Jeruzsálemi királyság (1099-1291) 
Kalifátus (632-1258) 
Cordobai Kalifátus (756-1031) 
Iszlám Egyiptom (868-1953) 
Ottomán Birodalom (1280-1923) 
Számánida királyság (864-999) 
Gaznavida Birodalom (977-1186) 
Szeldzsuk-Szultanátus (1038-1194) 
Korezmi birodalom (1098-1231) 
Perzsa Ilkánok (1256-1343) 
Kolár Birodalom (850-1279) 
Delhi Szultanátus (1206-1526) 
Kínai császárság (Kr.e. 221-Kr.u.1912) 
Japán császárság (Kr.e. 40-Kr.u. 1868) 
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Angkor királyság (550-1353) 
Etióp császárság (1270-1975) 
Inka Birodalom (1200-1572) 
Azték Birodalom (1372-1521) 
 
Ezeknek az országalapításoknak a középideje Kr. u. 954,45. Az 
országfelbomlások középideje Kr.u. 1.197,55. Az országfenn-
állások középideje Kr. u. 1.076. Ha visszaemlékezünk az ókor 
nagy országalapításaira, akkor láthatjuk, hogy Kr. e. 1076. 
körül szintén tömeges volt a jelenség. Említek egy pár példát, a 
többi a történelemkönyvekben van felsorolva. 
1. Létrejön az egységes Izrael. 
2. Itália etruszk civilizációja „talpra áll”, miután a Kárpát-

medencéből kirajzó székelyek és umberek elözönlik a 
félszigetet (Szicíliát is beleértve). 

3. Mezopotámiában új korszak kezdődik a „Tengerföld” 
dinasztiák vezényletével. 

4. India virágkorát éli a Maharadzsák uralkodás alatt, miután 
az árják beépültek az uralkodó osztályba és megszabadult 
az Indus-völgyi vetélytárs civilizáció pandaváitól. 

5. A fehér hunok ágához tartozó dahák, országot alapítanak 
Nepál területén. (Azok a dahák, akik később a Római 
Birodalom idején Erdélyben tűnnek fel.) 

6. A magyarok (ógurok, ting-lingek) a mai Dzsungária (a 
későbbi újgurok földje) területén alapítanak országot. 

7. A keleti-szkíták országának az aranykora (paziriki-leletek) 
8. Az ázsiai-hunok (fekete hunok) Ordos országában és San-

szi tartományban, a Sárga folyó mindként partján tele-
pednek le és alapítanak országot. 

9. A Dél-Európából, és Észak-Afrikából kirajzó „tengeri 
népek” a Földközi-tenger partvidékein birodalmakat buk-
tatnak meg, és új országokat alapítanak. 
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10. Az Indus-völgyének megszállásával egyidőben, keletről, 
hosszú kardú szkíta népesség tör be a Kárpát-medencébe, 
mely az évezred vége felé (késő bronzkor) megteremti a 
dúsgazdag és virágzó Péceli-kultúrát. Ez a gazdagság 
okozta demográfiai robbanás később a kárpát-medencei 
szkíták minden irányú kirajzásához vezetett. 

11. Az iráni-fennsíkon államot alapítanak a perzsák. 
12. A görögök megtelepednek az Égei-tenger környékén. 
13. Az első olmék városok a Mexikói-öbölben. 
14. Perut a Chavin kultúra uralja. 
15. A monok országot alapítanak Burmában. 
16. Jemenben megalakul Sába királysága. 
17. Az Urmia-tó környékén országot alapítanak a médek. 
18. A mai Bulgária területén országot alapítanak a trákok. 
Statisztikailag ugyancsak közel 2000 évenként (2152 év) 
voltak a világon a nagy korszakváltások, melyek alkalmával, a 
népvándorlások által „okosabb” emberek özönlötték el az 
egyes országok területeit. Így jelent meg „varázsütésre” a világ 
minden táján a megalitikus építészet, a rézkor gazdag „művelt-
ségei” és a bronzkor gazdag országai. 
 

V.4.   A kiűzetés dátuma 
 

Megtudtuk, hogy Jézus a Halak korszak első napján, március 
23-án született. A Halak korszak egyforma hosszú a többi állat-
jegy hosszával és megegyezik a platóni hónap 2.152 évével. 
 Támpontnak még ott van nekünk Xéna ősanyánk, aki 
25.000 évvel ezelőtt élt a Kaukázusban. 
 A vízözön időpontját önkényesen választom: Kr.e. 
9.600. 
 Xéna, és a vízözön között eltelt 13.400 év elég volt 
ahhoz, hogy kifejlődjön az a fejlett vaskorban élő világ, amely 
elpusztulását az előző fejezetekben végigkísértük. 
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Ugyancsak Xéna idejében jelentek meg a barlangfest-
mények, és a Homo sapiens „hirtelen” lecserélte a 60 darabos 
szakócakészletét és 100 darabból állót kezdett készíteni. Ebben 
az időszakban történt egy „hirtelen ugrás”, amit az antropoló-
gusok nem tudnak mivel magyarázni. 

Milyen évszámot kapnék, ha feltételezném, hogy a 
kiűzetés napja egybeesett valamely csillagkép-korszak kezdő 
napjával? Xéna a Vízöntő korszakban született. A Vízöntő 
korszak első éve Kr.e. 23.672. Jézus a csillagok törvénysze-
rűsége szerint mindig a nagy korszakok első napján született. 
Ezért sétált Ő az Éden kertjében, amikor Ádám és Éva a 
mezítelenségét takargatta a vad fügefa leveleivel. Ő akkor volt 
velünk először. Ezért Ádám és Éva, Édenből való kiűzetésének 
pontos dátumát a Vízöntő első napjára teszem. 
Ádám pátriárkát és feleségét Évát, sokadmagával, 
Kr.e. 23.672 március 23-án űzték ki az Édenből és 
egyúttal az Éden kertjéből is. 
 

 
V. 5.  A világvége dátuma 

 
A Bibliában a János jelenésekről szóló szövegek, az én 
kötetemben 15 oldalt tesznek ki. Dániel prófétának azt mondta 
az Úr, hogy pecsételje be a könyvet a végső időig. 

„Te pedig Dániel, zárd be a beszédeket, és pecsételd be 
a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és 
nagyobbá lesz a tudás.” 
     (Dán. 12,4.) 

Dániel próféta Kr.e. 500 körül láthatta, hogy mi lesz az utolsó 
időkben, és a könyvet bepecsételhette, mert még messze voltak 
az utolsó idők. János apostol is hasonlóképpen látta az utolsó 
időket, de neki már mást mondott az Úr. 
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„Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófé-
tálásának beszédeit, mert az idő közel van.” 
     (Jel. 22,10.) 

 János apostol látomása óta több mint 1900 év telt el, és 
még mindig nem következett be a Világvége. Viszont Dániel 
bepecsételt könyve, és János nyitva hagyott könyve között csak 
600 év telt el. Ez azt jelenti, hogy Kr. u. 2010-hez sokkal köze-
lebb lehet a Világvége, mint ahogy azt ma sokan gondolják. 
Nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha Jézus csak az általunk 
elhitt harmadszor jön el hozzánk, és a törvényszerűség szerint 
újra a nagy korszak első napján. Ha a Világvége az új korszak 
utolsó napján lesz, akkor a Halak korszak volt a platóni év 
utolsó hónapja, és emiatt az eljövendő Vízöntő korszak nem 
létezik. Tehát Jézus betlehemi születése az utolsó platóni hónap 
első napján volt. A Halak korszak összesen 2152 évből áll. 

 
 
V. 5. A.  Világgazdasági időgörbék 

 
Napjaink legfőbb híre a világgazdasági válság. A múlt század-
ban is voltak válságok, legnagyobb az 1933-as válság volt. A 
II. világháborút követő éhség után újra a fellendülés, és a gaz-
dasági jólét útjára léptünk, mely durván 70 évig tartott. Miért 
van újra válság? Mit jelent a válság szó? 
 Időnként halljuk, hogy nem csak anyagi, hanem 
morális, és lelki válság idejét is éljük Ezzel újra elérkeztünk az 
általam említett emberi faj 3 alkotóeleméhez. Ezek szerint 
maga az ember van válságban. 

Vizsgáljuk meg, hogy mi okozhat válságot: 
1. Túlnépesedés 
2. Globalizáció 
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a. pénzügyi 
b. gazdasági 
c. politikai 
d. vallási 
e. kulturális 

  stb. 
3. Környezeti katasztrófák 
4. Kifogyóban lévő energiaforrások stb. 

Olyan híreket is hallunk, hogy modern-kori népvándorlás korát 
éljük, mivel a családok a jobb életkörülmények miatt más 
országokba, esetleg más kontinensekre kiöltöznek.  Becslésem 
szerint ez a mostani népvándorlás az 1848-as forradalom idején 
kezdődött, és egyre fokozódó tendenciát mutat. 
Ha a régi időkben is hasonló okok miatt alakultak ki a világvál-
ságok, melyek népvándorlásokhoz vezettek, akkor ebből a néző-
pontból vizsgálva magyarázatot adhatnak néhány őskori talányra. 
Például: a Kelet-Szibériában talált 4000 éves, 180 cm magas, 
hosszú szőke hajú apa és anya, meg a két gyerek csontváza 
nem hajdani turistáké volt, és a fajtájuk sem titokzatos, hanem 
az europid rasszhoz tartoztak. A különböző népeket úgy keze-
lik az ősrégészek, mintha ültetett gyümölcsfák lennének. Az 
embereknek mindig volt 2 lába, és a lovuknak volt 4 lába. 
Ezért, ha abba a tájba nem illő típusú ember csontvázát megta-
lálják, akkor illik megkérdezni a lelettől, hogy milyen szándék 
vezérelte 5-10 ezer kilométer megtételére. 
 A világ országai nincsenek azonos fejlettségi szín-
vonalon. Vannak köztük: 
  1. fejlett országok 
  2. fejlődő országok 
  3. szegény országok 
A történelem folyamán is mindig így volt. Ezért a világ fejlett-
ségi szintje egy grafikonon csak messziről látszik 1 vonalas 
görbének, valójában egy sodrott drótkötélhez hasonlít, melyben 
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minden egyes drótszál egy-egy ország pillanatnyi gazdasági 
helyzete és a többi dróttól eltérő görbülettel rendelkezik. Ha 
felüti a fejét egy 20-30 évig tartó Világválság, akkor az egész 
drótkötél egy mélyrepüléses völgyet képez. 
 

 
Rövid időtartamú válsággörbe 
 
 A népvándorlások világválságai nem 20-30 évig, hanem 
400-500 évig tartottak. Ezek szerint a drótkötél íve évszáza-
dokig mélyrepülésben volt. Az országalapításokra a világgaz-
dasági jólét idején kerülhetett sor, mikor a drótkötél ugyancsak 
400-500 évig nem völgy, hanem domb alakot vett fel. 
 Ha 2.152 évenként mindig sor került egy világméretű 
népvándorlásra, akkor a csillagképek nagy korszakváltásaival 
magyarázható. 
 Sokan azt mondják, hogy a csillagok nincsenek hatással 
az emberek életére, sorsára.  Én úgy gondolom, hogy az ember 
életében, mondjuk, egy évben teljesen elhanyagolható befo-
lyással bírnak, a csillagok hatásai. Mondjuk, legyen 1 ezrelék, 
a többi erősebben befolyásoló tényező mögött, a sor legvégén. 
Ha ezt a jelentéktelen 1 ezreléket beszorozzuk a Világ 6 
milliárd 600 millió lakosával, akkor évente 6 millió 600 ezer 
emberre van befolyása a csillagok állásának. Ha ez a hatás 
1000 és 2000 évig tart, akkor az egész Világ lakosságára 
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befolyással lesz, mivel az emberiség nem úgy viselkedik, mint 
az egyén. Pedig abból indultunk ki, hogy a csillagkép, csak egy 
elhanyagolható 1 ezreléket befolyásolja évente az ember sorsát. 
Nézzük meg, milyen évszámokat kapunk, ha egymás mellé 
felírjuk a népvándorlások, és az országfennállások közép-
idejének évszámait. 
 

Népvándorlások középideje,  Országfennállások középideje 
 

Kr.e. 23.672   
   22.596 
 21.520   
   20.444 
 19.368   
   18.292 
 17.216   
   16.140 
 15.064   
   13.988 
 12.912   
   11.836 
 10.760   
   9.684 
 8.608   
   7.532 
 6.456   
   5.380 
 4.304   
   3.228 
 2.152   
   1.076 
 0   
   + 1.076 
 +2.152   
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Jó évszámokat kaptunk, mert a pattintott kőkor, a csiszolt kő-
kor, a rézkor és a bronzkor régészeti leleteinek kormeghatáro-
zása alapján a régészek is ezeket a „kezdő” évszámokat kapták. 
 

 
Világgazdasági grafikon az utolsó időkr ől 
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A Világvége évszáma Kr. u. 2.152 
 

Sem a hónapot, sem a napot, sem az órát nem határozhatom 
meg. Az évszámot a következő fejezet bizonyításai fogják 
megerősíteni. 
Ádám óta létező emberiség életének hossza a Világ 
végéig 1 platóni év, vagyis 12 x 2.152 év. Összesen: 
25.824 esztendő. 
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VI. fejezet. Értelmezéseim a János 
Apostolnak, Mennyei Jelenésekről Való 
Könyve néhány fontos részletéről 
 

 Nem elég gyanítani, hogy honnan jöttünk, hanem azt is 
kellene tudni, hogy hová tartunk, hátha van a kettő között 
valamilyen összefüggés. Mint tudjuk, János apostol Jézus leg-
fiatalabb tanítványa volt, és a látomásait, melyeket Jelenések-
nek nevezett el, jóval Jézus feltámadása után látta. Milyen 
körülmények között kezdődtek János látomásai? 

„Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is 
a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és 
tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak nevez-
tetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyság-
tételéért.” 
      (Jel. 1,9.) 

Érdekes, hogy Jézus ugyanazzal a mondattal kezdi János felé 
intézett kinyilatkoztatását, mint amivel végzi, mintha egy fon-
tos mondanivalót hordozó keretbe foglalná az egész szöveget. 

„A mely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az 
Omega, Az Első, és Utolsó;…” 

       (Jel. 1,11.) 
„Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy 
holt. És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne 
félj; én vagyok az Első és az Utolsó;” 
      (Jel. 1,17,) 

Mielőtt elkezdte sorolni időrendi sorrendben azokat az esemé-
nyeket, melyek a János élete utáni jövőben várnak az emberi-
ségre, Jánosnak még mondott egy pár fontos dolgot, hogy 
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figyelmét felkeltse, mert nagyon fontos információkat fog 
átadni. 

„Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek 
koronáját.” 
      (Jel. 2,10.) 
„A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyüle-
kezeteknek. A ki győz, annak nem árt a második halál.” 
      (Jel. 2,11.) 
„És adom annak a hajnalcsillagot.” 
      (Jel. 3,5.) 
„A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki 
annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak 
nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.” 
      (Jel. 3,9.) 
„A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek 
templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá 
az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának 
nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből száll alá az 
én Istenemtől, és az én új nevemet.” 
      (Jel. 3,12.) 
„A ki győz, megadom annak, hogy az én királyi-
székembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az 
én Atyámmal az ő királyiszékében.”   
             (Jel. 3,21.) 

Ezek után ragadtatik el lélekben János, és a Királyi Terem 
leírása következik, melyet később tárgyalok. Az első hat pecsét 
felszakítása során az első négy pecsétet négyszínű lóval 
szimbolizálja, és ebben a fél oldalban van összesűrűsítve az a 
2000 év, ami János halála után következik be. Ez számunkra 
már történelem, tele vannak vele a könyvtárak. 
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VI. 1.     Az elragadtatás 
 

 A tizenkét törzsből elpecsételtek 
 

„És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégy-
ezer, az Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsé-
telve.” 
      (Jel. 7,4.) 

Ezután következik a nemzetségek felsorolása az elpecsételtek 
számának pontos említésével. 
 
Júda             = 12000 Áser               = 12000 
Ruben          = 12000 Nafthali         = 12000 
Gád              = 12000 Manassé        = 12000 
Simeon        = 12000 Zebulon         = 12000 
Lévi             = 12000 József            = 12000 
Izsakhár       = 12000 Benjámin       = 12000 
 
Mint tudjuk, Izrael területén nagyon kevés zsidó él, a világ 
minden részén szétszóródottak létszámához képest. A világon 
élő zsidó nemzetiségűek lélekszámát én több mint 140 millióra 
becsülöm. Teljesen mindegy, hogy szám szerint hányan van-
nak, mert a nemzetségekből elpecsételtek száma teljesen más 
mondanivalót takar. Lehetetlennek tartom, hogy a szétszóra-
tásban élő nemzetségek lélekszáma azonos. Ha azonos lenne, 
akkor nemzetségenként 12 millió lenne a lélekszám. Még 
kisebb a valószínűsége annak, hogy a különböző lélekszámú 
nemzetségek egyénei azonos lélekszámban üdvözülnek. A fenti 
nemzetségekből üdvözültek száma azt mutatja, amit Noé 
bárkájának állatállománya mutatott. Mégpedig azt, hogy Noé 
idejében, mindegy volt, hogy a tiszta barmokból hány tízezer 
legelt a mezőn fajtánként, az utasítás szerint Noé fajtánként 
csak hetet-hetet vihetett fel a bárkába. Azért csak hetet, mert ha 
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többet vitt volna fel, akkor egy Nimitz-anyahajó méretű bárka 
sem lett volna elég nagy. Az összlétszám mutatja, hogy az 
üdvözültek számára fenntartott hely korlátozott. Mégis ez a 
„helyszűke” valójában óriási tömeg befogadására képes. 

„Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki 
meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, 
és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány 
előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeik-
ben pálmaágak.” 
      (Jel. 7,9.) 

 
Minden 1000 emberből, csak 1 ember üdvözül az 
elragadtatás során. Egy ember, akit az Úr 1000 
közül a legigazabbnak lát abban a nemzedékben, 
amely az elragadtatás pillanatában fog élni. 
 

VI. 2.     A III. Világháború 
 

 A III. Világháború összesen 7 hónapos villámháború 
lesz, mely két részből fog állni. 2 hónap tömegpusztító fegyve-
rekkel vívott, és 5 hónap hagyományos fegyverekkel vívott 
háború lesz. A Biblia külön és részletesen tárgyalja a 2 hónapot 
és az 5 hónapot. A háború áldozatainak számát a Világ össz-
lakosságához viszonyítja. Nostradamus nem tárgyalja külön, 
csak 7 hónapos háborúról beszél. 
 „T űz a levegőégből a királyi épületre 
 Midőn a háború fénye alábbhanyatlik, 
 Hét hónap nagy háború, gonosz emberek halála. 
 Rouren, Evreux  a királynak nem fog hiányozni.” 
         (Nostradamus) 
Mindenki látott már televízióban atomrobbantást, mely fölött a 
felhők körkörösen 1-2 másodperc alatt eltűnnek, oly módon, 
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mint egy vízbe dobott kavics által keltett körkörös vízhullá-
mok. A szétterülő füst pedig eltakarja a Nap fényét. Az 
emberek pedig anyagi, és társadalmi pozíciójuktól függetlenül 
atombunkerekben próbálják meghúzni magukat, hogy életüket 
mentsék. 

„Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és 
ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a 
szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. 
És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa 
hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. 
És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset 
összegöngyölítik; 

 És minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték. 
És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a 
vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden 
szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek 
kőszikláiba. 
És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek 
mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, a ki a 
királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: 
Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki áll-
hat meg?” 

      (Jel. 6,12-17.) 
Egy atomtámadásnál nem maga a robbanás szedi a legtöbb 
áldozatot, hanem a radioaktív port tartalmazó, magasra fel-
emelkedő felhő, mely szétterülve, egy kis ország lakosságát is 
képes kiirtani. A felhőt a szél teríti szét. Ha nem fúj a szél, 
akkor az okozott kár „minimális”. 

„Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy 
szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne 
fujjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára.” 

       (Jel. 7,1.) 
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Ez után következik be az „elragadtatás”, melyről az előző 
alfejezetben írtam. 

„Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, 
se a fáknak addig míg meg nem pecsételjük a mi 
Istenünk szolgáit az ő homlokukon.”        

       (Jel. 7,3.) 
A bombák úgy fognak hullani, mint ősszel a fák levelei. Min-
den csoda három napig tart, a mesék hármassága megtörik, már 
nem kettesével hullik a tűz az égből. Nimród átörökölt vadász-
ösztöne késztette arra az embert, hogy vadászpuskájával rá-
duplázzon a vadra. Ezt a ráduplázási szenvedélyt a puskánál 
nagyobb fegyverek esetén is kiélték. 
1. Gondoljunk Sodoma és Gomora esetére, amikor mindkét 
várost egyszerre emésztette el az égből jövő tűz. Mert a Siddim 
völgye olyan volt, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje, 
mielőtt az Úr elveszítette Sodomát és Gomorát. 
2. Gondoljunk Harappa és Mohendzsodaro esetére, amikor 
mindkét város környékét egyszerre emésztette el az égből jövő 
tűz, melynek fénye 100-szor fényesebb volt a Napnál. Mert az 
Indus völgye olyan volt, mint az Úr kertje, mint India földje, 
mielőtt az Úr elvesztette Harappát és Mohendzsodarot. 
3. Gondoljunk Hiroshima és Nagasaki esetére, amikor mindkét 
várost egyszerre emésztette el az égből jövő tűz, és magasra 
felszállt földjük füstje, mint a kemence füstje. A környéken 
sokan változtak sóbálvánnyá, pedig csak a kisboltig akartak 
elmenni. Mert Chugoku és Fukuoka földje olyan volt, mint az 
Úr kertje, mint Luzon földje, mielőtt az Úr elvesztette 
Hiroshimát és Nagasakit. 
 A jelenlegi atomarzenállal többszörösen elpusztítható a 
Föld. De mivel az atomcsapások után 5 hónap hagyományos 
háború lesz, ebből tudjuk meg, hogy észbe kapnak, és csak a 
Föld egyharmada pusztul el. 
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Az elragadtatás időzítésének az a titka, hogy ha a nagyszámú 
atomcsapás előtt kerül sor az elragadtatásra, akkor a Bibliát 
ismerő emberek rájönnek, hogy azonnal be kell húzódni az 
atombunkerbe vagy barlangba, mert olvasták, hogy kezdődik a 
III. Világháború. Mivel a szél nem fúj, ezért van mód kimen-
teni azokat az embereket, akik még nem lettek sugárfertő-
zöttek. És főleg azért, mert minek feltámasztani a végső 
feltámadáskor azokat az embereket, akik még élnek, és a Nagy 
Háború előtt is igazaknak bizonyulnak. 
 Ha a homlokon elhelyezett pecsét elegendő lenne 
ahhoz, hogy az üdvözültek a Földön túléljék a háborút, akkor 
ők sérült emberekké válnának, akkor is, ha hajuk szála sem 
görbülne meg. Hogy miért van ez így? Lássuk, hogy hogyan 
viselte meg a háború azokat az embereket, akik túlélték az I. és 
II. Világháborút. 
Ha valaki túlél egy háborút, akkor a léte (LÉT) megmarad. 
Mivel az ember 3 részből áll, vizsgáljuk meg, hogy az életben-
maradás szemmel látható ténye mögött milyen változások 
rejtőznek. 
 Az első két világháború eseményeiből azt a következ-
tetést szűrtük le, hogy a túlélők nem voltak egyformák. Őket a 
sérüléseik szerint fogom osztályozni. 
 
 Tiszta sérülések 
 
1. Testi sérülés, mely egy légitámadás során elhibázott 

bomba, vagy rakéta felrobbanása okoz, úgy, hogy a sérülő 
személy életéből kimarad a háború szörnyű élménye. 

2. Agyi sérülés, melynek következtében az illető féleszű 
marad az élete hátralévő részében. 

3. Lelki sérülés, a háború szörnyűségeit feldolgozni nem tudó 
személynél következik be. Ennek a sérülésnek a következ-
ményeiről adnak fogalmat azok a filmek, melyeket a 
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vietnámi háború emlékére készítettek, és a háborút megjárt 
amerikai katonák lelkiállapotát mutatják be. 

 
Vegyes sérülések 
 

A fenti sérülések kombinációjából tevődnek össze: 
Lél-Ész, Ész-Test, Lél-Test, Lél-Ész-Test. 
Összesen 7 fajta sérülésről volt szó, és az egyén, minden 
esetben életben maradt, olyan hosszú ideig, mintha békeidőben 
élte volna le az életét. 
Az elragadtatás során Isten nem az igaz, és sérült 
túlélőket ragadja magához, hanem a még sérülés-
mentes igazakat. 
A sérülésmentesség még nem azt jelenti, hogy az illető szemé-
lyeket Isten a mostani Világbéke jólétéből ragadja magához. 
Hogy is van ez? Most jólétben élünk, vagy nem? A politoló-
gusok azt mondják, hogy az I. Világháború egy sor probléma 
miatt robbant ki. A II. Világháború nem orvosolta az I. Világ-
háború problémáit, hanem még súlyosabbá tette azokat. A 
nagyhatalmak, és a nemzetközi szervezetek felügyeletével 
azóta is tartó Világbéke nem engedte, hogy az emberek, ezeket 
a problémákat megoldják, pedig 1945 óta a helyi háborúk és 
forrongások már 40 millió áldozatot követeltek. Lássuk, 
hogyan beszél a mi jó és gazdag 21. századunkról a Teremben 
álló egyik Égi Király. 

„Akkor felele egy a Vének közül, és monda nékem: 
Ezek, a kik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és 
honnét jöttek? 
És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: 
Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból és meg-
mosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a 
Bárány vérében.” 
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      (Jel. 7,13-14.) 
Ha az Égi Király nagy nyomorúságnak nevezte a mi világun-
kat, akkor milyen életkörülmények lehetnek majd a III. 
Világháború alatt és közvetlenül utána?! A II. Világháború 
után 10 évig tartott az éhség. 
 Megvizsgálom, hogy nagyságrendileg mekkora, és hány 
áldozatott fog követelni ez a harmadik Nagy Háború. 
1. Az első angyal trombitálását követően a földnek, az 

élőfáknak és a zöldellő fűnek egyharmad része megég. 
2. A második angyal trombitálását követően meghal a ten-

gerek élővilágának harmadrésze, és a hajóknak harmad-
része elvész. 

3. A harmadik angyal trombitálását követően az ivóvizek 
egyharmada megkeseredik és emiatt sok ember fog meg-
halni. 

4. A negyedik angyal trombitálását követően a légkörbe került 
füst és por miatt a Nap, a Hold és a csillagok fénye egy-
harmaddal csökken. 

A négy egymás után következő trombitaszó a háború első két 
hónapjának eseményeit meséli el, a következő trombitálások a 
hagyományos hadviselés eseményeiről szólnak. 
 
  Az ötödik trombitaszó 
 
Sáskákat említ, melyeknek hatalmuk van. Ezek a sáskák nem 
szabad, hogy bántsák a füvet, sem a zöldellőt, sem az élő fákat, 
csak azokat az embereket, akiknek a homlokukon nincsen az 
Istennek pecsétje. 
A sáskák hatalma 5 hónapig tart. Az általunk ismert sáskafajták 
a rovarok családjához tartoznak, az embert nem bántják, csak a 
füvet, a zöldellőt és az élő fákat. 
 Ha tovább olvassuk, láthatjuk, hogy pontos leírást ad a 
sáskák kinézetéről. 
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„A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz 
felkészített lovakhoz… 

 És az orczáik olyanok valának, mint az emberek orcái.” 
       (Jel. 8,7.) 

„És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek; 
és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra 
száguldó sok lovas szekerek zúgása.” 
      (Jel. 8,9.) 

Bocsássuk meg János apostolnak, hogy olyan történeteket ír, 
mintha népmeséket olvasnánk. Ő, akkor, az időszámításunk 
kezdetén, nem tudhatta, hogy milyen szavakkal kell leírni egy 
vadászbombázókból álló légiflotta támadását. 
 Hasonlóan ír 1.500 évvel később Nostradamus, aki 
szintén nehézkesen fogalmaz a 21. század csatáiról. 
 „Azt fogják gondolni, hogy éjszaka a napot látták, 
 amikor meglátták a félig disznóembert; 
 Zaj, sivítás; azt észlelik, hogy csatát vívnak az égen: 
 Beszélni hallják az oktalan állatokat.” 
      (Nostradamus) 
 

A hatodik trombitaszó 
 
A hatodik angyal eloldja azt a 4 angyalt, aki az Eufrátesznél 
van megkötve, hogy megölje az emberek harmadrészét. 
A mellvértes lovak támadásának leírásakor a „fejes” löve-
gekkel ellátott páncélos hadosztályok támadása jut eszünkbe. A 
lovas seregek számát 200 millióban határozza meg. 
 A háború után az életbennmaradt emberek nem térnek 
meg, és ugyanolyan bűnösek lesznek, mint azelőtt. 
Hány áldozata lesz a III. Világháborúnak, és ki lesz a vesztes 
fél? 
 „Az istenek tudatják majd az emberekkel, 
 hogy nagy háborút fognak okozni: 
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 Előtte mentes lesz az ég 
 fegyverektől és rakétáktól; 
 a legnagyobb kárt a bal felé eső szenvedi.” 
      (Nostradamus) 
Nostradamus a II. Világháborúval kapcsolatos látomásai 
alapján úgy saccolt, hogy 70-szer több emberáldozatot fog 
követelni a III. Világháború. 
 A jelenések szövege szerint az első 2 hónap a világ 
harmadrészének pusztulását okozza. Ez 2 milliárd 200 millió 
ember, az élővilág egyharmad részét most nem számszerű-
sítem. 
A következő 5 hónap hagyományos hadviselése újabb egy-
harmad emberveszteséggel fog járni. Ez 2 milliárd 200 millió 
ember. 
Ez a mai Világ népességének a kétharmada.  Tehát az áldoza-
tok száma összesen 4 milliárd 400 millió ember. A II. Világ-
háború 60 millió áldozatot követelt. 
A 4 milliárd 400 milliót elosztom 60 millióval, az eredmény 
73,3. Jó eredményt kaptunk, mert Nostradamus 70-szeres 
vérontást jósolt a középkorban. 

„Mars fenyeget bennünket háború erőszakával 
 és hetvenszeres vérontást fog okozni: 
 A papságot felmagasztalják, azután meggyalázzák 
 Azok, akik semmit se akarnak tanulni tőle.” 
      (Nostradamus) 
Nézzük meg, hogy milyen heves lesz a III. Világháború a II. 
Világháborúhoz képest. 
A II. Világháború kerekítve 5 évig tartott. 5x12=60 hónap. 
A III. világháború időtartama 7 hónap. A villámháború előnyeit 
az Öbölháború bizonyította. 
Titka az, hogy ha a hadigépezetből kifogy az üzemanyag, és a 
nagy távolságokra harcoló katonák ellátmányát nem lehet 
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pótolni, akkor nyomorúságos álló helyzetű gerillaháborúvá 
fajul, melynek győztesei nem, csak vesztesei lesznek. 
 60 hónap osztva 7 hónappal  = 8,57 
 73,3x8,57=628 
A III. Világháború 628-szor hevesebb lesz, mint a II. Világ-
háború. Hogyan lehet ilyen heves, ha a világ legnagyobb része 
szegény, és még a katonai nagyhatalmaknál is probléma a 
katonaság fenntartására szánt összeg elfogadtatása az állami 
költségvetés tárgyalásakor. 
Nézzük, hogyan állunk. A nagyhatalmak nem tudnak 100 
fronton harcolni, ahhoz kevés pénzük és kevés katonájuk van. 
A fejlődő országoknak sok katonájuk van, és 100 fronton is 
tudnának harcolni, ha a haditechnikájuk nagy része nem lenne 
elavult. Egy gerillaháborúba fulladt Világháború nem lehet 
heves, és nem tarthat csak 7 hónapig. Ha leszámítjuk a tömeg-
pusztító fegyverek 2 hónapját, akkor megvizsgálhatjuk, hogy 
milyen csoda folytán pusztul el 2 milliárd 200 millió ember a 
rövidke 5 hónap alatt. 
1. Vegyük alapul azt a stratégiát, hogy legelőször az infra-
struktúrát támadják légitámadással, és szárazföldi tüzérséggel. 
Az okozott veszteség nem csak a hadsereget bénítja meg, 
hanem a civil lakosságot is. Ez azonnali pánikhoz és fejetlen-
séghez vezet, a lakosság rövid időn belül víz, élelem, fűtés, 
elektromos áram, televízió, internet, telefon és üzemanyag 
nélkül marad. A II. Világháború idején is ez történt, mégsem 
ezek miatt haltak meg. Azért nem, mert 70 évvel ezelőtt a 
lakások mellett még voltak gazdasági épületek, a kertekben 
vetemény volt és nem sportfű, a családok élelme a pajtában a 
lábán állt, a padláson lógott, és a nagyméretű kamra polcán 
volt, a pince pedig tele volt gyümölccsel és zöldséggel. Ők 
erről a gazdasági szintről szegényedtek le a II. Világháború 
alatt, és próbálták az éhhalált elkerülni. 
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A mai embereknél már nincs meg ez a gazdasági szint. Ha 
valami katasztrófa történne a környezetükbe, akkor 1 hónap 
leforgása alatt éhen halnának. 
2. Legnagyobb gyanúm az, hogy ha csak a katonák lövöl-
döznének, akkor nem lenne olyan nagy az áldozatok száma, 
mint ahogy a jóslat megjövendöli. Mint tudjuk, a hatalomnak 
három eszköze van: 
 A. a tudás = hatalom;   B. a pénz = hatalom;  C. a fegyver = 
hatalom. 
A.  Nem látom a társadalmakban azt az igyekezetet, mely célul 
tűzte volna ki a nép tudásszintjének emelését. Inkább az ellen-
kező tendenciát látom érvényesülni, miszerint egy birka nép 
fölött könnyebb uralkodni, mint egy okos nép fölött. Ezért az 
emberek később sem lesznek sokkal okosabbak, mint most. 
B.  A pénz mindig egyre kevesebb lesz, mert minél többen 
leszünk, és minél rosszabb gazdasági helyzetbe kerülünk, annál 
több felé kell elosztani. 
Tehát pénzünk a jövőben még kevesebb lesz, mint amennyi 
most van. 
C. Fegyverünk az nincs, és nem is tarthatunk magunknál, mert 
béke van. Európában azért nem alakult ki az Egyesült Álla-
mokéhoz hasonló fegyvertartási és viselési törvény, mert sejtik, 
hogy a polgárok rögtön megoldanák azokat a problémákat, 
melyeket a két Világháború nem tudott megoldani. Amikor egy 
ország csatlakozik egy Világháborúhoz, akkor mozgósítja az 
éppen szolgálatban lévő hadseregét, behívja a tartalékosokat, és 
rendkívüli szükségállapotot hirdet. 
Ez a taktika mindig bevált, soha nem csúszott ki a tartalékos 
hadsereg, és a civil lakosság a felügyelet alól. Ezt a felügyeletet 
mindvégig a honvéd, vagy a győztes, ellenséges haderő 
gyakorolta. 
 Mi történik a felügyelettel, ha 3 emberből 2 marad 
életben, és az információáramlás megbénul az elpusztult infra-
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struktúra miatt? Az életben maradt 2 ember közül az egyik rá 
fog lőni a másikra, azzal a fegyverrel, amit a földön szanaszét 
heverő halott katonák már nem szorongatnak. 
 Ha a politikai és gazdasági okokból kirobbanó III. 
Világháború egy idő után világméretű polgárháborúvá változik, 
akkor megvan annak az esélye, hogy nagyon magas legyen az 
áldozatok száma. Volt már ilyen polgárháborúra példa a törté-
nelemben. Vegyük például Jugoszlávia polgárháborúját. A 
háború végén azt mondták, hogy 50.000-rel több ember halt 
meg, mint a II. Világháború idején, pedig akkor egyszer 
átvonult a német-front, majd később az orosz-front az ország 
területén. Nekik nem voltak német tankjaik, és sem a német, 
sem az orosz katonák nem lőtték őket. 
 Az történt, hogy egyik népcsoport lőtte a másikat, egyik 
falu a másikat. Előkerültek a régi sérelmek, ezért egyik ember 
lőtte a másikat. Hasonlóképpen, mint ahogy az Úr mondta, 
hogy felebarát, felebarát ellen. A másik véres polgárháború 
Közép-Afrikában volt, és nemrég ért véget. A békéltető nem-
zetközi erők csodálkoztak az áldozatok magas létszámán, mivel 
észrevették, hogy a szembenálló törzsek civil lakosságának 
semmilyen fegyver nem volt a birtokában. Akkor vallották be a 
TV-stáboknak, hogy fél-téglával verték agyon az ellenséges 
törzs tagjait.  A TV híradókon felnőtt korosztály a fegyver-
nek nevezett élettelen tárgyat a gyilkossal azonosítja, és 
ezért a fegyvertelen embert veszélytelennek véli. 
 Ha körbenézek, akkor azt látom, hogy Kelet-Európa 
lakosságának szegény egyharmada vegetál. Ezek az emberek 
nem élnek teljes életet. Reggeltől estig dolgoznak, lefekszenek, 
majd másnap minden kezdődik elölről. Ez a kelet-európai em-
ber nem azonos, mondjuk a Harmadik Világ szegényeivel. Az 
itteni ember nem énekel, és öntudatában van annak, hogy 
hogyan kellene élnie, ha megtehetné. Ezt az európai életmódot, 
a körülötte mesterségesen kialakított világ megköveteli, és ez 
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által stresszeli az anyagilag cselekvőképtelen néptömegeket. 
Még nem haltak meg, de nem élnek emberi életet. Az élőha-
lottakat a mindennapi szóhasználat szerint Zombi-nak nevezzük. 
 Mindenki látott már horror filmet, melyben mutattak 
zombit. Mindenik történet arról szólt, hogy a zombi egészen 
addig gyilkolt, amíg vagy meghalt, vagy életre kelt. Csak úgy 
halt meg, ha megölték, és csak akkor kelt életre, ha megölte 
azt, aki addig nem hagyta élni. 
 A külföldi hírekbe azért kerül be egyes távoli országok 
hadseregének 1-2 milliós létszáma, és haditechnikájának 
fejlettségi szintje, hogy senki ne vegye észre, hogy 100 millió 
zombi között él. 
 Én ezért nem tartok egyik katonai nagyhatalom had-
seregétől sem, mert mindenkinek megvan a saját baja. 
 Ha a világ egyes területeinek „időzített bombái” fel-
robbannak, akkor összeomlik a nemzetközi felügyelet, és meg-
valósul az a rémálom, mely szerint 5 hónap lövöldözésének, az 
éhhalálnak, a vegyi és biológiai fegyverek hatásának, világvi-
szonylatban sokkal több áldozata lesz, mint a II Világháború-
nak. 
 Ha a II. Világháború után 10 évig tartott az éhség, akkor 
a III. Világháború utáni éhségnek és járványoknak világvi-
szonylatban sokkal több áldozata lesz. 
 Emiatt a háború után következő 60 éves béke alatti újjá-
építésen csak 2 milliárd ember fog fáradozni (a Föld összlakos-
sága). 

 
„A járványok elmúltával kisebbé válik a világ, 

 hosszú ideig béke lesz a lakott földeken: 
Biztonságban járnak majd az emberek az égen, a 
szárazföldön, 

 a tenger hullámain; azután újra háborúk kezdődnek.” 
     (Nostradamus) 
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Valami nem stimmel. Nagyon profétikusak ezek a 
jövendölések, de sugárzásról nem, csak járványokról olvasha-
tunk. Ha végiggondoljuk az egészet, akkor ilyen sok áldozatot 
követelő háborúra még nem volt példa. Az első 2 hónap rövid-
sége és az emberiség egyharmadát követelő eseménysorozat 
atomháborút juttat eszünkbe. A következő 5 hónap hosszabb, 
mint a 2 hónap, az áldozatok száma viszont szintén az emberi-
ség egyharmada, de a hevesség a plusz 3 hónap miatt csökken. 

Ha gondolatban lefuttatunk egy atomháborút, akkor az 
atomcsapások után már csak azok a katonák harcolnak, akik 
sugárzásvédelemmel felszerelt katonai járművekben vannak. A 
sugárzással fertőzött, halálraítélt tömegeknek a túlélésük lesz a 
fontos, atommal sújtott országokat senki nem akar megszerez-
ni. Minden eshetőséget mérlegelve csak 10-szeres, vagy 20-
szoros lesz az áldozatok száma a II. Világháborúhoz képest. A 
jövendöléseket átszámolva 70-szeres eredményt kaptunk. 
Nagyon sok ez az 50-szeres eredmény különbség, és mivel az 
összes eshetőséget megvizsgáltuk, ezért ez a számolási hiba 
csak egy ismeretlen tényező figyelmen kívül hagyásából szár-
mazhat. A nehezen érthető 2 hónap, és az 5 hónap leírásakor 
aszteroidáknak tűnő, pusztítást okozó égi testekről, és sáskák-
ról beszél. Ha visszaolvasunk a Bibliában az ehhez tartozó 
visszautalásokra, akkor meg kell találnunk az ismeretlen 
tényezőt, amely az 50-szeres eredmény különbséget okozta. 

 
„Ki elhívom napkeletről a sast, messze földről tanácsom férfiát; 
nem csak szóltam, ki is viszem, elvégzem, meg is cselekszem!” 
      (Ésaiás 46,11.) 

„Gonoszságodban bíztál, és ezt mondád: Nem lát senki engem! 
Bölcsességed és tudományod csalt meg téged, és ezt mondád 
szívedben: 
Én vagyok, és nincs senki több. 
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Azért jő te reád a gonosz, a melynek keletkezését nem tudod, és 
romlás sújt le rád, a melyet meg nem engesztelhetsz, és hirtelen 
jő pusztulás reád, nem is tudod! 
No állj elő hát igéző szózatiddal és varázslásodnak sokaságá-
val, a melyekkel ifjúságodtól fogva vesződtél, talán segíthetsz 
valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet. 
Tanácsaid sokaságában megfáradál; no álljanak elő és 
tartsanak meg az égnek vizsgálói, a kik a csillagokat nézik, a 
kik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád.” 
     (Ésaiás 47,10-13.) 

„Felkelt az oroszlán az ő tanyájáról, és a népek pusztítója 
elindult; kijött a helyéből, hogy elpusztítsa a te földedet; 
városaid lerontatnak, lakhatatlanokká lesznek.” 
     (Jeremiás 4,7.) 

„Ímé! Úgy jő fel, mint felleg, és szekerei olyanok, mint a 
szélvész, lovai gyorsabbak a saskeselyűknél. Jaj nekünk, mert 
elvesztünk!” 
     (Jeremiás 4,13.) 

„A lovasok és a kézíveseknek kiáltozása elől elfut minden 
város, elrejtőznek a sűrűségekbe, és felmásznak a sziklákra: 
minden város elhagyottá lett, és egyetlen ember sem lakik 
azokban.” 
     (Jeremiás 4,29.) 

„Ímé, én hozok reátok messzünen való nemzetet, oh Izráel 
háza! Ezt mondja az Úr! Kemény nemzet ez, ős időből való 
nemzet ez; nemzet, a melynek nyelvét nem tudod, és nem érted, 
mit beszél! Tegze olyan, mint a nyitott sír; mindnyájan 
vitézek.” 
     (Jeremiás 5,15-16.) 

„Így szól az Úr: Ímé, nép jön el az északi földről, és nagy 
nemzet serken fel a földnek végéről! Kézívet és kopját ragad, 
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kegyetlen az és nem könyörül; szavok zúg, mint a tenger, és 
lovakon nyargalnak, fejenként viadalra készen te ellened, oh 
Sion leánya!” 
     (Jeremiás 6, 22-23.) 

„Harmadrészed döghalállal hal meg és éhség miatt pusztul el 
közötted, és harmadrészed fegyver miatt hull el körülötted, és 
harmadrészedet szétszórom a szél minden irányában, és kardot 
vonszok utánok.” 
     (Ezékiel 5,12.) 

„Mikor bocsátom az éhség gonosz nyilait rájok, hogy pusztítsa-
nak, a melyeket a ti pusztításotokra fogok bocsátani; és éhséget 
halmozok fölétek, és eltöröm köztetek a kenyér botját. 
És bocsátok reátok éhséget és gonosz vadállatokat, hogy 
gyermektelenné tegyenek; és döghalál és vérontás megy át 
rajtad, és fegyvert hozok reád, én, az Úr mondottam.” 
     (Ezékiel 5,16-17.) 

„Minden lakóhelyeteken a városok elpusztuljanak, és a magas-
latok elvesszenek, hogy elpusztuljanak és rommá legyenek 
oltáraitok, és törjenek össze és legyenek semmivé bálványaitok, 
és kivágattassanak naposzlopaitok, és eltöröltessenek csinál-
mányaitok. 
És elhulljon a sebesült közöttetek, hogy megtudjátok, hogy én 
vagyok az Úr. 
De maradékot hagyok, hogy legyenek közületek, a kik meg-
menekedtek a fegyvertől a pogányok közt, mikor szétszórattok a 
tartományokban.” 
     (Ezékiel 6,6-8.) 

„A ki messze van, döghalál miatt hal meg, a ki közel van, 
fegyver miatt esik el, és a ki megmaradt biztonságban, éhség 
miatt hal meg; és teljessé teszem búsulásomat rajtok.” 
     (Ezékiel 6.12.) 
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„A fegyver kívül, a döghalál és éhség belül; a ki a mezőn van, 
fegyver miatt hal meg, és a ki a városban, azt éhség és dög-
halál emészti meg. És menekülnek menekültjeik, és lesznek a 
hegyeken, mint a völgyek galambjai: mindnyájan nyögvén, kiki 
vétke miatt.” 
     (Ezékiel 7,15-16.) 

„Ezüstjöket az utcákra vetik, és aranyuk szenny lesz előttök; 
ezüstjök s aranyuk meg nem szabadíthatja őket az Úr búsu-
lásának napján; lelköket azzal jól nem lakatják, s hasokat meg 
nem tölthetik; mert csábítójok volt az a vétekre.” 
     (Ezékiel 7,19.) 

„És kiálta füleimbe nagy felszóval, mondván: Hozzátok el a 
városra a meglátogatásokat, kinek-kinek a kezében legyen 
vesztő eszköze. 
És ímé hat férfi jő vala a felső kapu útjáról, a mely északra néz 
vala, mindeniknek kezében zúzó eszköze, egy férfi pedig köztük 
gyolcsba vala öltözve, és íróeszköz vala derekán. És bemené-
nek és állának az érczoltár mellé.” 
     (Ezékiel 9,1-2.) 

„És monda az Úr néki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem 
közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, a kik 
sóhajtanak és nyögnek mindazokért az útálatosságokért, a 
melyeket cselekedtek annak közepében. 
És amazoknak mondá az én hallásomra: Menjetek át a városon 
ő utána, és vágjátok; ne kedvezzen a ti szemetek és ne szána-
kozzatok: Vénet, ifjat, szűzet, gyermeket és asszonyokat öljetek 
meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, a kiken a jegy 
van, ne közelítsetek, és az én templomomon kezdjétek el. 
Elkezdék azért a vén férfiakon, a kik a ház előtt valának.” 
     (Ezékiel 9,4-6.) 
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„És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és el-
távolítom a kőszívet az ő testökből, és adok hússzívet;” 
     (Ezékiel 11,19.) 

„És a lakott városok elpusztulnak s a föld pusztaság lesz és 
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.” 
     (Ezékiel 12,20.) 

„És a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cseleke-
dett, és megtartja minden parancsolatimat, és törvény szerint 
és igazságot cselekszik: élvén éljen, és meg ne haljon. 
Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem 
lészen; az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. 
Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát? Ezt mondja az 
Úr Isten! Nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen?” 
     (Ezékiel 18,21-23.) 

„Mert olyan leszek Efraimnak, mint az oroszlán, és Júda 
házának, mint az oroszlán-kölyök. Én, én szaggatom szét; 
elmegyek, felkapom, és nem lesz, a ki megszabadítsa!” 
     (Hóseás 5,14.) 

„Mert szeretetet kívánok én és nem áldozatot: az Istennek 
ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat.” 
     (Hóseás 6,6.) 

„De olyan is leszek hozzájok, mint az oroszlán; mint a párducz, 
úgy leselkedem az úton. 
Rájok rohanok, mint a kölykétől megfosztott medve, és szét-
tépem szívök borítóját, és felkapom ott őket, mint a nőstény 
oroszlán. 
A mezei vad szaggatja szét őket!” 
     (Hóseás 13,7-8.) 
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„Meglakol Samaria, mert daczolt az ő Istenével. Fegyver által 
hullanak el; csecsemőik földhöz veretnek, és terhes asszonyaik 
ketté vágatnak.” 
     (Hóseás 14,1.) 

„A mit a sáska meghagyott, megette a szöcskő; és a mit a 
szöcskő meghagyott, megette a cserebogár; és a mit a csere-
bogár meghagyott, megette a hernyó.” 
     (Jóel 1,4.) 

„Jaj ez a nap! Bizony közel van az Úrnak napja, és mint 
pusztítás, úgy jön el a Mindenhatótól.” 
     (Jóel 1,15.) 

„Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen! 
Rémüljenek meg e föld minden lakói; mert eljő az Úrnak napja; 
mert közel van az. Sötétségnek és homálynak napja; felhőnek és 
borulatnak napja; mint a hegyekre ráterülő alkonyat! 
Nagy és hatalmas nép, a milyen nem volt öröktől fogva és nem 
is lesz utána többé, nemzetségről nemzetségre. 
Előtte tűz emészt, utána láng lobog; előtte a föld olyan, mint az 
Éden kertje, utána pedig kietlen pusztaság; meg nem menekül-
het tőle semmi. 
A milyen a lovak alakja, olyan annak alakja, és száguldoznak, 
mint a lovak. 
Rohannak a hegyek tetején, mintha hadi szekerek robognának; 
mintha tarlót emésztő láng ropogna; a milyen az ütközetre kész 
hatalmas nép. 
Elrémülnek tőle a népek; minden arcz elsáppad. 
Száguldoznak, mint a hősök, felhágnak a kőfalakra, mint a 
bajnokok; mindenik a maga útján halad, nem bontják meg 
soraikat. 
Egymást nem szorongatják; mindenik a maga útján halad; néki 
rohannak a fegyvernek, és nem esik seb rajtok. 
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Betörnek a városba, futkároznak a kőfalon, felhágnak a 
házakra, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj. 
Reszket előttök a föld, és megrendülnek az egek; a nap és hold 
elsötétednek, a csillagok is bevonják fényöket. 
És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette 
nagy az ő tábora; mert hatalmas az ő rendeletének 
végrehajtója. 
Bizony nagy az Úrnak napja és igen rettenetes! Ki állhatja ki 
azt? 
De még most is így szól az Úr: 
Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, 
sírással is, kesergéssel is. 
És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg 
az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; 
késedelmes a haragra és nagy kegyelmű és bánkódik a gonosz 
miatt. 
Ki tudja, hátha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga 
után; étel- és italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek?! 
     (Jóel 2,1-14.) 

„Az északi népet is elűzöm tőletek, és puszta és sivatag vidékre 
vetem azt; elejét a keleti tengerbe, hátulját a nyugoti tengerbe, 
és bűze magasra száll; felszáll büdössége, mert nagy dolgokat 
cselekedett. 
Ne félj, te föld! Örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat 
cselekszik az Úr! 
Ne féljetek, ti mezei vadak! Mert zöldülnek a pusztának 
virányai; mert a fa megtermi gyümölcsét; a füge és szőlő is 
kitárják gazdagságukat. 
Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti 
Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és 
korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban. 
És megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a 
mustot és az olajat. 
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És kipótolom néktek az esztendőket, a melyeket tönkre tett a 
szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska; az én nagy 
seregem, a melyet reátok küldöttem. 
És esztek bőven és megelégesztek, és magasztaljátok az Úrnak, 
a ti Isteneteknek nevét, a ki csodálatosan cselekedett veletek, és 
soha többé nem pironkodik az én népem. 
És megtudjátok, hogy Izráel között vagyok én, és hogy én 
vagyok az Úr, a ti Istenetek és nincs más! És soha többé nem 
pironkodik az én népem. 
És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és 
prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmod-
nak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. 
Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a 
napokban az én lelkemet. 
És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és 
füstoszlopokat. 
A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az 
Úrnak nagy és rettenetes napja. 
De mindaz, a ki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; 
mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, a 
mint megígérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, a 
kiket elhí az Úr!” 
     (Jóel 2,20-23.) 

„Hirdessétek ezt a pogányok között; készüljetek harczra; 
indítsátok fel a hősöket. 
Járuljanak elé, jöjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak! 
Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdák-
ká; mondja a beteg is: Hős vagyok! 
Siessetek és jöjjetek el ti népek mindenfelől, és seregeljetek 
egybe! 
Ide vezesd Uram a te hőseidet! 
Serkenjenek fel és jöjjenek fel a népek a Josafát völgyébe; mert 
ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket. 
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Eresszétek néki a sarlót, mert megérett az aratni való! 
Jertek el, tapossatok, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók! 
Mert megsokasult az ő gonoszságuk! 
Tömegek, tömegek! Az ítélet völgyében! 
Mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében! 
A nap és hold elsötétednek; a csillagok bevonják fényöket;” 
Az Úr pedig megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálemből, 
és megrendülnek az egek és a föld; de az Úr az ő népének 
oltalma és Izráel fiainak erőssége! 
És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki a 
Sionon lakozom, az én szent hegyemen. 
És szent lészen Jeruzsálem, és idegenek nem vonulhatnak át 
többé rajta. 
És majd azon a napon a hegyek musttal csepegnek és a halmok 
tejjel folynak, és a Júda minden medre bő vízzel ömledez, és for-
rás fakad az Úrnak házából, és megöntözi a Sittimnek völgyét. 
Égyiptom pusztasággá lészen, Edom pedig kietlen sivataggá; a 
Júda fiain való erőszakosságáért, mert ártatlan vért ontottak 
azoknak földén. 
De a Júda örökké megmarad; Jeruzsálem is nemzetségről nem-
zetségre. 
És kitisztítom vérökből, a melyből még ki nem tisztítottam, és a 
Sion lesz az Úr lakóhelye!” 
     (Jóel 3,9-21.) 

„Ímé, én is lenyomlak titeket, ott ahol vagytok, mint a cséplő 
szekér lenyomja a kévékkel teli szérűt. 
Elvész azért a futás a gyorstól, és nem erősíti meg az erőst az ő 
ereje, és a hős sem menekedhetik. 
Nem állja meg helyét az íjj-hordozó sem, nem menekülhet el 
még a gyorslábú sem, és a lovon ülő sem menekedhetik. 
És a bátor szívű is a hősök között meztelenül fut el azon a 
napon, ezt mondja az Úr.” 
     (Ámós 2,13-16.) 
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„Bizony így szól az Úr Isten: A mely város ezerrel indult ki, 
százzal marad csak meg; a mely pedig százzal indult ki, tízzel 
marad csak meg Izráel házául. 
Bizony így szól az Úr az Izráel házához: Engem keressetek, és 
éltek!” 
     (Ámós 5,3-4.) 

„A ki a fiastyúkot és a kaszáscsillagot teremtette; a ki reggellé 
változtatja a homályt és a nappalt éjszakává sötétíti; a ki hívja 
a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére: az Úr annak a 
neve. 
A ki pusztulással sújtja a hatalmasokat, és pusztulás száll az 
erősségekre.” 
     (Ámós 5,8-9.) 

„Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez. 
Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek 
lesz az Úr, a Seregek Istene, a mint mondjátok. 
Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a 
kapukban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek 
Istene a József maradékinak.” 
     (Ámós 5,13-15.) 

„És lészen azon a napon, azt mondja az Úr Isten: Lenyugtatom 
a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal. 
Ünnepeiteket búra változtatom; és minden dalotokat szomorú 
énekké! 
Gyászruhát borítok minden derékra, és kopaszságot minden 
fejre, és olyanná teszem, mint a ki egyetlen fiát siratja; a vége 
pedig, mint a keserűség napja! 
Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok 
e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szom-
júságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. 
És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva 
napkeletig. 
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Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják 
meg.” 
     (Ámós 8,9-12.) 

„Látám az Urat állani az oltáron, és mondá: Üsd meg az 
oszlop fejét, hadd rendüljenek meg a küszöbök, és döntsd 
azokat mindnyájok fejére. 
A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg. 
Nem fog elfutni közülök a futó, és nem menekül meg közülök a 
menekülő. 
„Ha a Seolba ássák is be magokat, kezem onnan is kiragadja 
őket; és ha az égbe hágnának is fel, onnan is levonszom őket! 
És ha a Kármel tetején rejtőznének is el, onnan is előkeresem 
és elhozom őket; és ha szemeim elől a tenger fenekére bújná-
nak is, ott is parancsolok a kígyónak és megmarja őket.” 
     (Ámós 9,1-3.) 

„Fegyver által halnak meg az én népemnek minden bűnösei, a ki 
azt mondják: Nem ér el minket és nem jő reánk a veszedelem. 
Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom 
repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint 
volt hajdanán.” 
     (Ámós 9,10-11.) 

„Abdiás látása. Így szól az Úr Isten Edomról: Hírt hallottunk 
az Úrtól! 
És hírnök küldetett a népekhez: keljetek fel és támadjunk reá 
haddal! 
Ímé, kicsinnyé tettelek a népek között; felettébb útálatos vagy. 
Szíved kevélysége csalt meg téged, ki szikla-hasadékokban 
lakozol, kinek lakóhelye magasan van, a ki mondja az ő 
szívében: Ki vonhatna le engem a síkra?! 
Ha olyan magasra szállnál is, mint a sas, és ha a csillagok közé 
raknád is fészkedet: onnan is levonnálak, ezt mondja az Úr.” 
     (Abdiás 1,1-4.) 
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„De a Sion hegyén szabadulás lészen, és szentté lészen az, és a 
Jákób háza birtokba veszi az örökségét.” 
     (Abdiás 1,17.) 

„És a Sion hegyére szabadítók mennek fel, hogy megítéljék az 
Ézsau hegyét; és az Úré lesz a királyság.” 
     (Abdiás 1,21.) 

„Halljátok meg minden népek, figyelmezz föld és annak 
teljessége. 
És az Úr Isten legyen bizonyosság ellenetek; az Úr az ő szent 
templomából! 
Mert ímé, kijő az Úr az ő helyéről, és leszáll és lépdel a földnek 
magaslatain. 
És szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétsza-
kadoznak, mint a viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó 
vizek.” 
     (Mikeás 1,2-4.) 

„Azért éjszaka száll rátok, hogy ne lássatok, és sötétség jő 
rátok, hogy ne jövendölhessenek, és a nap lemegy a próféták 
felett és elsötétül rajtok a nappal. 
És megszégyenülnek a látók, és elpirulnak a jövendőmondók, 
és elfedik szájokat mindnyájan, mert nem lészen felelet 
Istentől.” 
     (Mikeás 3,6-7.) 

„És lészen: az utolsó időben az Úr házának hegye a hegyek 
fölé helyeztetik, és felülemelkedik a halmokon, és népek özönle-
nek reá.” 
     (Mikeás 4,1.) 

„Azon a napon, azt mondja az Úr, összegyűjtöm a sántát, és 
összeszedem az elszéledetteket, és a kiket megsanyargattam. 



 
 

 
 

151 

És a sántát maradékká teszem, az elszéledettet pedig erős 
nemzetté, és az Úr uralkodik rajtok a Sion hegyén mostantól 
fogva mindörökké.” 
     (Mikeás 4,6-7.) 

„És lészen azon a napon, azt mondja az Úr, kivágom lovaidat 
közüled, és elvesztem hadi-szekereidet. 
És kivágom a földednek városait, és ledöntöm minden 
erősségeidet. 
És kivágom kezedből a bűvszereket, és szemfényvesztőid nem 
lesznek néked. 
És kivágom faragott képeidet és bálványaidat közüled, és nem 
imádod többé kezeidnek csinálmányait. 
És kiszaggatom a te berkeidet közüled és elpusztítom a te 
városaidat. 
És haraggal és hévvel állok bosszút a pogányokon, a kik nem 
engedelmeskedtek.” 
     (Mikeás 5,10-15.) 

„Kicsoda olyan Isten, mint te, a ki megbocsátja a bűnt és 
elengedi öröksége maradékának vétkét?! 
Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az 
irgalmasságban!” 
     (Mikeás 7,18.) 

„Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne 
bízókat.” 
     (Náhum 1,7.) 

„Vitézeinek pajzsa veres, katonáinak ruházata bíborszínű, 
hadiszekere aczéltűzben ragyog fegyverkezése napján, és a 
dárdákat rengetik. 
Az utczákon robognak a szekerek, összeütköznek a piaczokon; 
tekintetök mint a fáklyák, futkosnak, mint a villámok.” 
     (Náhum 2,3-4.) 
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„Többen voltak kalmáraid, mint az égnek csillagai: a szöcske 
csapong és elrepül! 
Fejedelmeid mint a sáska, vezéreid mint a tücsök-raj; hideg 
időben gyepűkben tanyáz, napkeletkor pedig elrepül, és helye 
nem tudható meg, hol volt. 
Szunnyadoznak pásztoraid, Assziria királya, feküsznek vitézlő 
hőseid, néped a hegyeken széledez, és nincsen a ki össze-
gyűjtse.” 
     (Náhum 3,16-18.) 

„És lovai serényebbek a párduczoknál, és gyorsabbak az 
estveli farkasoknál, és előtörtetnek az ő lovasai; és az ő lovasai 
messziről jőnek, repülnek, mint a zsákmányra siető keselyű. 
Mindnyájan ragadmányért jön, arczuk előre néz, és annyi 
foglyot gyűjt, mint a föveny. 
Kaczag ez a királyokon, és a fejedelmek néki nevetség, minden 
erősséget csak nevet, töltést emel és megostromolja azt. 
Majd tovaszáll viharként és elvonul és bűnbe esik; ő kinek 
istene az ő hatalma.” 
     (Habakuk 1,8-11.) 

„Elvesztek, mindent elvesztek e föld színéről, azt mondja az Úr. 
Elvesztek embert és barmot; elvesztem az ég madarait, és a 
tenger halait és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel 
együtt; az embert is kiirtom a föld színéről, azt mondja az Úr.” 
     (Sofóniás 1,2-3.) 

„Azokat is, a kik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak; és 
azokat, a kik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő 
Molokjokra is; 
Azokat is, a kik elfordultak az Úr követésétől, és a kik nem 
keresik az Urat és nem tudakoznak felőle.” 
     (Sofóniás 1,5-6.) 
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„Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet; az Úr 
napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. 
Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak 
napja; felhőnek és borúnak napja. 
Kürtnek és tárogatónak napja a megerősített városok ellen és a 
büszke tornyok ellen! 
És megszorongatom az embereket és járnak, mint a vakok, mert 
vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérök, mint a por, és testök, 
mint szemét. 
Sem ezüstjök, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr 
haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti 
az egész földet; mert véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld 
minden lakosának.” 
     (Sofóniás 1,14-18.) 

„Akkor változtatom majd a népek ajkát tisztává, hogy mind 
segítségül hívják az Úr nevét, hogy egy akarattal szolgálják 
őt.” 
     (Sofóniás 3,9.) 

„És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, a kik 
bíznak az Úr nevében.” 
     (Sofóniás 3,12.) 

„Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Egy kevés idő van még, 
és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazt. 
És megindítok minden népet, és eljön, a kit minden népek 
óhajtanak, és megtöltöm a házat dicsőséggel, azt mondja a 
Seregeknek Ura. 
Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek 
Ura. 
Nagyobb lészen e második háznak dicsősége az elsőnél, azt 
mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békességet, azt 
mondja a Seregeknek Ura.” 
     (Aggeus 2,6-9.) 
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„Jól gondoljátok hát meg e naptól fogva az elmúltakat is! 
A kilencedik hónap huszonnegyedik napjától, attól a naptól 
fogva, a melyen letétetett az Úr hajlékának alapja. Jól meg-
gondoljátok!” 
     (Aggeus 2,18.) 

„És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, 
és a neve is egy.” 
     (Zakariás 14,9.) 

„Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a 
tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor 
lesznek meg ezek? És micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a 
világ végének? 
És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne 
hitessen titeket. 
Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: 
Én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. 
Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meg-
lássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell 
lenniök. 
De ez nem itt a vég. 
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és 
lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. 
Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. 
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek 
titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. 
És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és 
gyűlölik egymást. 
És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. 
És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban 
meghidegül. 
De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. 
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És az Isten országának ez az evangyéliuma hirdettetik majd az 
egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a 
vég. 
Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a 
melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, 
Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; 
A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit ki-
vigyen; 
És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. 
Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon. 
Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se 
szombatnapon. 
Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ 
kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. 
És ha azok a napok meg nem rövidíttetének, egyetlen ember 
sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek 
majd azok a napok.” 
     (Máté 24,3-22.) 

„Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap 
elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről 
lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. 
És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. 
És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az 
embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és 
dicsőséggel. 
És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik 
az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a 
másik végéig.” 
     (Máté 24,29-31.) 

„Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé 
nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a szőrzsák, és 
a hold egészen olyan lőn, mint a vér; 
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És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja 
éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. 
És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset össze-
göngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték. 
És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a 
vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, 
elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba; 
És mondának a hegyeknek és kőszikláknak: Essetek mi reánk és 
rejtsetek el minket annak színe elől, a ki a királyiszékben ül, és 
a Bárány haragjától: 
Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja: és ki állhat 
meg?” 
     (János Jelenések 6,12-17.) 

„Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a 
fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit 
az ő homlokukon. 
És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az 
Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsételve.” 
     (János Jelenések 7,3-4.) 

„Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg 
nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből 
és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, 
fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;” 
     (János Jelenések 7,9.) 

„Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel 
elegy, és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze megége, 
és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldellő fű 
megége. 
A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy 
hegy vetteték a tengerbe; és a tengernek harmadrésze vérré 
lőn; 
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És meghala a tengerben lévő teremtett állatoknak harmad-
része, a melyekben élet vala; és a hajóknak harmadrésze 
elvesze. 
A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy 
csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmad-
részére, és a vizek forrásaira; 
A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek 
harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektől, mivel 
keserűkké lőnek. 
A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak 
harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak 
harmadrésze; hogy ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképpen.” 
     (János Jelenések 8,7-12.) 

„Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett 
le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának 
kulcsa. 
Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, 
mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a nap 
és a levegőég a kút füstje miatt. 
A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak 
hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. 
És mondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi 
zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, a 
kiknek homlokukon nincsen az Isten pecséte. 
És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy 
kínoztassanak öt hónapig; és azoknak kínzása olyan, mint a 
skorpió kínzása, mikor megmarja az embert. 
Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, 
de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál 
elmegy előlük. 
A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz fel-
készített lovakhoz; és a fejökön mintegy aranyhoz hasonló 
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koronák valának, és az orczáik olyanok valának, mint az 
emberek orczái. 
És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja; és fogaik olyanok 
valának, mint az oroszlánoknak. 
És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek; és az ő 
szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok 
lovas szekerek zúgása. 
És skorpióhoz hasonló farkuk vala és fullánkjuk; és a farkuk-
ban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig. 
Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve 
zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve. 
Az első jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik. 
A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany 
oltárnak négy szarvától, a mely az Isten előtt van, 
Mondván a hatodik angyalnak, a kinél a trombita vala: 
Oldd el azt a négy angyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az 
Eufrátesnél van megkötve. 
Eloldaték azért a négy angyal, a ki el vala készítve az órára és 
napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek 
harmadrészét. 
És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; hallottam 
a számukat. 
És így látám a lovakat látásban, és a rajtok ülőket, a kiknek 
tűzből és jáczintból és kénkőből való mellvértjeik valának; és a 
lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje; és szájukból tűz 
és füst és kénkő jő vala ki. 
E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a 
füsttől és a kénkőtől, a mely azoknak szájából jő vala ki. 
Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban; 
mert az ő farkaik a kígyóhoz hasonlók, a melyeknek fejeik 
vannak; és azokkal ártanak. 
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A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, 
nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a 
gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és ércz és kő és fa 
bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem 
járhatnak. 
És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördön-
gösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.” 
     (János Jelenések 9,1-21.) 
 
 Olvashattunk itt áradásról, népvándorlásról, és főleg 
arról, hogy valójában az egész civilizációnk elpusztul, csak a 
hegyek erdeiben szétszóródott emberek maradnak életben. 
Ezek az események nem hasonlítanak azokhoz a háborúkhoz, 
melyek Dániel próféta könyvében vannak. Itt soha nem ír 
győztesekről és vesztesekről. Mindenhol, általánosan az 
emberek szenvednek és halnak meg. 
 De akkor ki lesz a győztes fél? 
Az események olvasásakor biztosan feltűnt az Olvasónak, hogy 
a győztes fél kinézetét és tulajdonságait már máshol is olvasta. 
 A Jelenések Könyvében szereplő, új Jeruzsálem királyi 
termében az Isten körül ülő 4 lelkes állat 1 fajhoz tartozik, 
éspedig Kerúb . Azért van 4 arca, mert háttal ülnek a királyi 
széknek. A szemből látszónak emberarca van. Az oldalt ülőnek 
borjú, mert nagy fülei vannak, csukva van a szája, és az embe-
rénél hosszabb álkapcsa van. A másik oldalt ülő azért hasonlít 
az oroszlánhoz, mert hosszú haja van, és nyitva van a szája. 
A negyedik azért olyan, mint a sas, mert háttal ül, ezért 
szárnyai eltakarják. 
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A Kerúb anatómiája 
 
Koponya és arccsont ember alakú. 
Koponya 3200 cm3, 16-szor akkora agya van, mint amekkorát 
a teste igényel. 
Álkapocs: oroszlán+vaddisznó = húsevő ragadozó. 
Vak = másképp tájékozódik (pl. ultrahang). 
Szájához legközelebbi két végtagon kezek = civilizációépítő, 
intelligens. 
(Ezékiel próféta az összecsukott szárnyak alatt kezeket látott.) 
Két szárnya van = tud repülni. 
Négy lába van = tud vágtázni. 
Farka hosszú, arányaiban, mint a kígyó, vége megvastagodott, 
mint a kígyó feje. 
A szövegek szerint a farka végén van a hatalma, azzal árt. 
A levegőben a farkával egyensúlyoz. 
Ha repül, akkor üreges csontjai kell, hogy legyenek = sokkal 
könnyebb a teste, mint amilyennek látszik. 
Az álkapocs és a hosszú haj kizárhatják a tollazatot, valószínű, 
hogy teste szőrös, vagy csupasz. 
Szárnyai  bőrrel borítottak lehetnek. 
Összesítve a végtagok száma 8 + farok. 
Tüdővel lélegzik, az izmaiban is képes oxigént tárolni, ezért 
repüléskor nem lesz oxigénhiányos az agy = megmarad a 
gondolkodási és manőverezési képessége. 
Oroszlán-ember+sas-skorpió=elevenszülő-elevenszülő+tojásrakó-
tojásrakó. 
50-50%-os arány, tehát se nem elevenszülő, se nem tojásrakó. 
Ebből következik, hogy elevenszülő, és tojásrakó is, mértékkel. 
A farok gerinctüskéi oltalmában szülőcsatorna megy hátra a 
farok fejéig, melyben enyhén kúpos, átmérőjében alakítható 
hengerfullánk, és magzatkilökő izmok vannak. 
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A magzat itt nyomul hátra, hogy a farok fejébe érve megvárja, 
amíg az anyja gazdatestet talál. 
A magzati állapot 2 részből áll. 2 hónap az anyában, 5 hónap a 
gazdatestben. 
Ha a nőstények fele-fele arányban vesznek részt a harcokban, 
akkor a gazdatestnek használt hadi foglyok (emberek) számát 
10-100 millióra saccolom. 
Minden méreggel védekező, és vadászó állat mérge 5 óráig, 5 
napig, vagy 5 hétig tart. Csak egy vemhesség tart 5 hónapig. 
Ha összeállt a kép, akkor megkapod a Vörös Sárkányt. 
Idén a sárkány éve van a kínaiaknál, és ők úgy tudják, hogy a 
sárkány a legerősebb állat. A mesék trillerében úgy maradt 
fenn, hogy mindig a sárkányok pusztították el a világot, és az 
embereket, egyúttal megújítva ezzel az adott világot. A túlélők-
nek ez a legjobb hír, az áldozatoknak, pedig a legrosszabb hír. 
 
 A véletlenszerűen érkező, véletlenszerű tömegű, sebes-
ségű, irányú és becsapódási helyű aszteroida, térben és időben 
kiszámíthatatlan pusztítást okoz. 
 Az időzített érkezésű, előre meghatározott tömegű, 
irányú, sebességű és becsapódási helyszínű aszteroida pusztítá-
sának mértéke, és az emberiségre gyakorolt hatása számító-
gépen lefuttatható. Az ősemberek ezt a szöveget így mondták 
egymásnak: „A szikla tetejéről rátok dobunk egy pár, nagy-
méretű követ. Mire leérünk a barlang bejáratához, addigra már 
nem is lesz kedvetek harcolni.” A légitámadásnál is sokkal 
hatékonyabb, olcsóbb, és minimális energia befektetést igényel 
a mennykővel való dobálózás. A tömeg és a sebesség szorzata 
elvégzi a munka nagy részét. 
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   Eseménysorozat 
 
 A két bolygó gravitációs kölcsönhatásának eredménye-
ként a földrengések, tűzhányók és szökőárak következtében az 
emberiség fél térdre ereszkedik. 
 Az egymás után becsapódó mennykövek hatására az 
emberiség a másik lábával is letérdel. 
 A katasztrófák okozta éhség és betegség szorzata 
elvégzi a munka oroszlán részét. 
 A szerencsésen életben maradt, kitartó erők, a nagy-
szabású légitámadások hatására megsemmisülnek. Ettől az 
emberiség leül. 
 Ezt követi a felszínen harcoló páncélos, gépesített hadosz-
tályok pusztítása, melynek következtében az emberiség lefekszik. 
 Utána, a nagyszámú (repülő, és lovasságként száguldó), 
gyalogsági támadásokkal az ellenállás utolsó szikráját is elfojt-
ják, minek következtében a hanyatt fekvő emberiség a fel-
húzott combjait széttárja. 
 A pásztor nélkül maradt, ide-oda szaladgáló, éhező 
civilek nyájai, az életben maradás erős ösztönétől hajtva, saját 
testükkel táplálják, és kihordják a sárkány magzatokat. 
 Végül „A győztes mindent visz!” 
 

 Azok a törvények, melyeket egy olyan törvényhozó 
hatalom hirdet ki, amely nem rendelkezik végrehajtó hatalom-
mal, senki által nem lesznek betartva. A fentiekben a végre-
hajtó hatalom létezéséről olvashattunk. 
 Ezért a III. Világháború, számozatlan, valódi neve: 
„A Kerúb Invázió Nagy Háborúja” 
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VI. 3.     Angyalok, arkangyalok 
 

 VI. 3. A.    Angyalok 
 
Az angyalok Isten hírnökei voltak, most is azok. Úgy tudjuk, 
hogy az angyal jelentése: Isten küldötte. angel = ang-él;   ang 
= küldött;   Él = Isten 
Kétfajta feladatot teljesítettek. Egyesek küldetése az üzenet-
továbbítás volt. Továbbadott üzeneteik a Biblia szövegeiben 
szépen fennmaradtak. Mások küldetése az ellenőrzés, védel-
mezés lett. Őket őrangyaloknak neveztük el. Isten a mennyben 
lakókat előttünk teremtette meg, szintén az ő képére és hason-
latosságára. Isten Jób-tól kérdezi, hogy hol volt akkor, amikor: 

„Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Isten-
nek minden fiai vigadozának?” 
     (Jób. 38,7.) 

Mit tudunk még róluk? Keresek még olyan szavakat, melyek 
tartalmazzák a küldött nevét. Ha találok, és hasonló a külde-
tésük, és a magyarázatuk a fentebb említettekkel, akkor az ang-
Él szónak az általam leírt jelentése tényleg helytálló. 
-hang: a h-ang önmagában már egy küldött információt jelent. 
-harang: har-ang 
Szintén információ-hordozó, templomok tornyába szerelték, 
hangja kilométerekre elhallatszott. A háborús veszélytől kezd-
ve, az imára hívásig mindent lehetett közölni a segítségével. 
Természetesen előre megbeszélt egyezményes kondítás-
erősség, - szám és - hangszín alapján, amennyiben egynél több 
harang volt a toronyban. A harangozást ma is használjuk. 
Legérdekesebb felhasználási módja, amikor hangfegyverként 
használják a közeledő jégesőt tartalmazó viharfelhők ellen. A 
20. század folyamán a harangtornyok kevésnek bizonyult 
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darabszáma miatt elektromos szirénákkal egészítették ki őket. 
Az egyik leghíresebb dallamú harangszó Londonban hallható. 
-bitang: bit-ang 
ang= küldött; bit= adomány (gót szó) 
Összeolvasva: küldött adomány. 
Bitangnak azt a gyereket nevezték, akit az anya csak magának 
szült (vagy szüleinek is), de a vér szerinti apja nélkül nőtt fel. 
-barlang: barl-ang 
A barlangokat Ádám nemzetsége történetleíró műalkotások 
múzeumának használta. (később a festett falú barlangok szent 
helyekké váltak). Hasonlóak voltak a napjainkban látható 
nagyméretű művészi grafittikhez. Európában is több híres bar-
langot találtak, melyek művészien kivitelezett vadászjelene-
teket ábrázolnak. 
 

VI. 3. B.   Arkangyalok 
 
Három arkangyalról tudok: Gábriél, Michaél, Raffaél. 
a; Gábri-Él  jelentése: Isten az én erősségem. 
b; Micha-Él  jelentése: Isten győzelemre visz. 
c; Raffa-Él jelentése: Isten meggyógyít. 
Mit jelent az ark szó? Nem tudom. Megvizsgálom, hogy me-
lyik régi szóhoz hasonlít. A legrégebbi eredeti bibliai szöve-
gekhez tartozó ábrázolásokon, Noé bárkájának orrára, a 
korabeli művész felírta, hogy Noé bárkája: „Archa Noel” 
Úgy látszik, hogy az „archa” szó a „bárka” szóval azonos. De 
mivel az illusztrátor nem volt magyar, ezért hallás alapján írta 
le, így maradhatott le a „b” betű az elejéről. Eredetiben Arch 
angel-nek írták le az arkangyalokat. Ha mindkét arch ugyanazt 
jelenti, akkor az utolsó „a” hang a következő „a” hanggal 
kezdődő szó miatt maradt le. Kiírom teljesen: 
 Archa-ang-Él = Bárka-ang-Él 
Jelentése: Isten bárkás küldötte. 
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 A létükért harcoló angyalok főangyalainak nevei a LÉT 
háromhadúságát tükrözik. 
Ezért a végső csata során a főangyalok személyét és tisztségét 
így képzelem. 
 1. Gábriél a lélektani és információs hadviselés hadvezére. 
            2. Michaél az ész küzdelme során lesz a fegyverekkel 
győző admirális. 
            3. Raffaél a biológiai test küzdelmének a hadvezére. 
(Egy csatában szembenálló felek egyik célja az, hogy az ellen-
ség biológiai testének ártsanak, és megsebesült bajtársaik testét 
minél hamarabb meggyógyítsák). 
 
 VI.3.  C. Az égi bárka hajóosztálya 
 
 A világ óceánjain a legnagyobb hajók (nem tankerek) 
közlekednek a leggyorsabban, és utasaik számára a legnagyobb 
biztonságot nyújtják. Mihály arkangyal harca miatt vessünk 
egy pillantást a 20. század néhány legnagyobb hadihajójára: 
Yamato, Musashi, Nagato, Bismarck, Tirpitz, Washington, 
New-Jersey, Missouri, Wisconsin, Admiral Nakhimov,  
Nimitz, Eisenhover stb. 
A csillagok sokkal nagyobb távolságra vannak egymástól, mint 
a kontinensek. Az útviszonyok biztosította feltételek is sokkal 
mostohábbak, mint a tenger felszíne. Ezért az égi óceánjárók is 
nagyobbak, mint az imént felsoroltak. 
 Szemléltetésképpen nézzünk néhány modern égi jármű-
vet, méretük szerinti növekvő sorrendben, melyekről az 
U.F.O.-kutatók jóvoltából volt szerencsénk tudomást szerezni. 
 Az egyes típusokat napjainkban is használt jármű-
vekkel fogom összehasonlítani. Az illusztrációmon szereplő 
hajók egymáshoz viszonyított mérete csak az osztályokat 
szemlélteti. 
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Égi járművek hajóosztályai 

 
a. fordított csészealj = felderítőgép,vadász (a legendák-
ban valkűr = forgó kör) 

 b. rögbi labda           = komp 
 c. hosszú henger       = gálya 
 d. bumeráng             = cirkáló 
 
Égi bárkát még senki nem látott. Azért nem, mert az angyalok, 
Mihály vezetésével csak akkor fogják használni, ha már 
nagyon nagy lesz a baj. Sok tudományos-fantasztikus filmet 
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láttam, de szinte egyik díszletében sem szerepelt égi bárka. 
Csak egyben, és abban a filmben is csak egy volt belőle. Akit 
érdekel, hogy milyen hatással van az emberre egy elképzelt égi 
bárka megpillantása, az részesülhet az élményben. George 
Lucas író és filmrendező, 
Csillagok Háborúja című, dupla trilógiájának 5. részében, a 
film 19. percétől kezdve látható a bárka. 

 
VI. 4.    Mihály harca a Sárkánnyal 
 
„És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai 
viaskodnak vala a sárkánnyal; és a sárkány is viaskodik 
vala és az ő angyalai; 
De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem 
találtatik többé a mennyben.” 

      (Jel. 12,7-8.) 
Ebből a látomásból tudtuk meg, hogy a sárkány (Sátán) és az ő 
angyalai (ördögök) nem a Pokolban laknak, hanem a Menny-
ben. Csak az idők végén, a döntő, és számukra vesztes csata 
után űzetnek ki a Mennyországból. Kell, hogy legyen vala-
milyen titka a Mennynek, mert számomra elképzelhetetlen, 
hogy az Atya, a Fiú, az angyalok, az arkangyalok, a Sátán és az 
ördögök egy szűk életközösségben élnek napjainkban is, mivel 
köztudott, hogy nem kedvelik egymást. 
 Mit mond még a sárkányról? 

„Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy 
veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő 
fejeiben hét korona; 
És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmad-
részét; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy 
mikor szűl, annak fiát megegye.” 
     (Jel. 12,3-4.) 
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A fenti leírt égi jelből látjuk, hogy a sárkányt az ég csillagainak 
harmadrésze követi. Ezek szerint az Atyát az ég csillagainak 
kétharmad része követi. Egyharmad meg kétharmad = egy 
egész. Ezek szerint meg kell határoznom a Menny természetét. 
Menny = Az Ég összes csillaga (Tejút) és a 
hozzájuk tartozó élhető Világok. 
A Tejút, már az Atya követőinek, és a Sátán követőinek is elég 
tágas hely. A nagy távolságok miatt nem kötelesek évezredekig 
egymás arcába bámulni. Hova kerül a Sátán és az ő angyalai, 
ha kiűzetnek a Tejútból? 

„És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki nevez-
tetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld 
kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is 
ő vele levettetének.” 
      (Jel. 12,9.) 

A csata az Égben lesz, égi csatahajókkal fogják megvívni, mert 
az angyalok tárgyalásánál láttuk, hogy Mihály arkangyalnak 
égi bárkája van. A sárkánynak hét feje van és az ő fejeiben hét 
korona. Ez szám szerint 7 koronás fejet jelent. A koronás fej 
pedig királyt jelent. Hét Égi Király követi a sárkányt, és övék 
az Ég csillagainak harmadrésze. 

„Tudom a te dolgaid, és hogy hol lakol, a hol a Sátán 
királyiszéke van;” 

          (Jel. 2,13.) 
Tehát a Sátán királyiszéke körül 7 Koronás Király ül. 
 Lássuk, milyen az Atya Királyi Terme?! 

„És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyi-
szék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyi-
székben; 
És a ki üle, tekintetére nézve hasonló vala a jáspis és 
sárdius kőhöz; és a királyiszék körül szivárvány vala, 
látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyiszék körül 
huszonnégy királyiszék vala; és a királyiszékben látám 
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ülni a huszonnégy Vénet fehér ruhákba öltözve: és a 
fejükön arany koronák valának.” 
     (Jel. 4,2-4,) 

A királyiszék körül ülő 24 idős király (Vén) uralkodik a 
csillagok kétharmad részén, és az Istent imádja, az Ő utasításait 
követi. 
 Rögtön a királyiszék körül 4 lelkes állat is ül. 
Az Atya, a Királyi Terembe (trónterem) nem visz be állatot, 
csak a mai ember széke körül őgyeleg egy kutya, vagy egy 
macska. A tróntermek trónjain örök emlékezet óta csak 
királyok ülhetnek. 

„És a királyiszék előtt üvegtenger vala, hasonló a 
kristályhoz; és a királyiszék  közepette és a királyiszék 
kőrül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul. 
És az első lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a 
második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik 
lelkes állatnak olyan arcza vala, mint egy embernek és 
a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülő sashoz.” 

       (Jel. 4,6-7.) 
 

Mennyei Királyság = Az Istent követő Égi 
Királyságok Szövetsége 
Égi Királyok: A 24 Vén és a 4 lelkes állat 
Az angyalok az Égi Királyságok állampolgárai 
Az arkangyalok az angyalok vezérei 
 

„Fegyverek zaja hallatszik majd az égen 
 és ugyanezen évben a teológusok ellenségek lesznek. 
 Igazságtalanul eltörlik a szent törvényeket 

S a mennydörgésben és háborúban meghalnak az igaz 
hívők.”       
     (Nostradamus) 
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Ebből a négysorosból látszik, hogy az égi csata, melyben 
Mihály bárkás főangyal az ő angyalai segítségével megütközik 
a Sátánnal és az ő angyalaival, a Föld közelében lesz. A csata 
látszani és hallatszani fog a Földről, ezért már nem mondhatják 
az embereknek, hogy földönkívüliek nem léteznek. 
 Az égi csata következtében, egy év leforgása alatt, az 
emberiség nagy része önként eldobja hitét, és a vallásokat 
betiltják (szent törvényeket). 
 Mivel már csak 142 év van hátra a Világvégéig, 
miért vállaljuk magunkra a pokol szenvedéseit, ha béké-
ben, és boldogságban is várhatnánk Jézus eljövetelét! 
 

Meghatározás (ismétlés) 
A nem emberszerű értelmes lényeket lelkes álla-
toknak nevezzük. 
 
Sokan eldobták már sejtelmesen pislákoló hitüket, miután 
ehhez hasonló magyarázatokat olvastak a múlt század egyes 
könyveiben. Miért dobták el ők, ha az Égi Királyok, és a lelkes 
állatok megtartották a hitüket? 

„És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és 
hálát adnak annak, a ki a királyiszékben ül, annak, a ki 
örökön örökké él, 
Leesik a huszonnégy Vén az előtt, a ki a királyiszékben 
ül, és imádja azt, a ki örökkön örökké él, és az ő 
koronáit a királyiszék elé teszi, mondván: 
Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet 
és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért 
vannak a teremtettek.” 
     (Jel. 4,9-11.) 
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Vajon miért borulnak le az Úr előtt azok a teljhatalmú királyok, 
kik uralkodnak a Tejút kétharmad részén és az Égben lakó 
angyalok kétharmad részén? Miért teszik le elé koronáikat, 
amikor olyan jólétben élnek, melyről mi még álmodni sem 
merünk? Miért imádják az Urat, ha már ismerik a 
Világegyetem törvényeit, és közelről megtapasztaltak mindent, 
még olyat is, amit a mi űrteleszkópunk soha nem fog látni? 
János mellett Jézus áll, amikor a hegy tetejére viszi, és 
kezdődnek a látomások. Az elején említi, hogy megmutatja az 
Ő Istene templomát. A jelenések végén János az angyal lábai 
elé borul, mire ő így válaszol neki: 

„Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert 
szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a 
prófétáknak, és azoknak, a kik megtartják e könyvnek a 
beszédeit. Az Istent imádd.” 
     (Jel. 22,9.) 

 
Az Égi Királyok azért imádják Istent, mert még 
mindig keresik az igazságot, és még mindig nem 
tudnak élni!!! 
Az Égi Királyok azért imádják Istent, mert 
kimondták, hogy őket is, és minket is az örökké élő 
Isten teremtette. 
 

 
VI. 5.    Az Antikrisztus 
 

„Egy tálca repül és leszáll az Új Városban. 
Nagy gyűlölettel fogadják a betolakodót. Meghúzzák a 
harcvonalakat, 
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A betegségtől való félelem elrejti az igazságot, miköz-
ben három 
Vezér titokban egyesül egy hamis fenyegetéssel szem-
ben.” 

       (Nostradamus) 
 Miért nem pusztítják el a 21. század katonái az élő 
testben alászállt Sátánt és az ő angyalait, ha mindenki fél tőlük, 
és haragszanak rájuk? Mert nem bírják megtenni. Emlékezzünk 
vissza, hogy az isten és az ember közötti viszony relatív. A 
példáként vett összehasonlítás szerint A. Einsteinhez képest 
Ádám isten volt. Ha egy király alá több királyság tartozik, 
akkor a királyt császárnak nevezzük. Mivel a Sátán király-
székéhez 7 királyszék tartozik, ezért ő a Menny egyik égi 
császára. Ezért isteni relációjának mértéke szerint Ádámhoz 
képest ő isten. Ebből következik, hogy a példának vett A. 
Einsteinhez képest a Sátán isten a négyzeten. Ezért hiába veszti 
el a döntő csatát az égben, mert az emberekhez viszonyítva 
olyan minőségben fog alászállni, mint egy teljhatalmú isten. 
 Ha figyelembe vesszük a hatalom három eszközét, 
akkor a Sátán és az ő angyalai nem rendelkeznek majd vastag 
pénztárcával, sem bankszámlákkal, kézifegyvereiken kívül nem 
lesz semmijük. 
 Mi fogja akkor őket teljhatalmúvá tenni? A 100 %-os 
agy csodálatos hatalma, és a hosszú életkor. A tudás, hatalom. 
Ők nem a mi 21. századunkból érkeznek. Az ők világuk 
fejlettebb. A nagy tudás nagy gonoszságra képes. Akit érdekel, 
az megnézheti a Superman című amerikai filmet, melynek II. 
részében, Superman saját fajtársaival küzd. A film elég jól 
visszaadja azt, hogy mi a különbség két azonosnak látszó 
emberi faj között, ha az egyik isten, a másik pedig halandó. 
 A vesztett csata miatt a Sátán mindent meg fog tenni, 
hogy magához ragadja a hatalmat. Hogy ezt a hatalmat meg is 
tudja tartani, ahhoz az egyes országok vezetőit és elöljáróit kell 



 
 

 
 

173 

megnyernie, befolyásolnia kell őket. A népet csodákkal vakítja 
el, felélesztve ezzel az ősi fanatizmust, mely vírusként 
szunnyad az emberi elmében. 
 Hatalomszerzését az agy hadviselésével kezdi, mely 
ismeretlen a mai ember számára az agyunk alvó 70 %-a miatt, 
ezért felismerhetetlen és kivédhetetlen lesz. Aki kíváncsi, hogy 
hogyan használható fegyverként az agy, az elolvashatja Isaac 
Asimov, Alapítványok című trilógiáját. 
 A politikai hatalom megszerzésével a pénz, és a 
fegyverek birtokosává is válik. Hogyan tud majd harcolni a 
szentek, és az égiek ellen? 
Felvázolom a lehetőségeinek korlátait: 
1. Újabb égi csatára nem tud felkészülni, mert a hadiipar nem 

képes legyártani az ehhez szükséges katonai űrhajókat. 
2. Az összes műhold az égi bárka ellenőrzése alá kerül. Hogy 

elejét vegye Gábriel arkangyal „röpcédulás” műsorszórásá-
nak, kénytelen lesz az amerikaiak által épített atomrakéta-
elhárító gázlézer-ágyúkkal megsemmisíteni a Föld körül 
keringő műholdakat. 

3. A földi hadseregek légiflottájának repülőgépeit rejtegetni 
fogja az égi flotta vadászainak légi fölénye miatt, és csak 
háborúk idején, a csatákban meri használni. 
Ne bonyolódjunk bele feltételezésekbe, hogy milyen fejlett 
technikánk lesz a 21. és a 22. században. A Világháborúk 
sora nem biztos, hogy a fejlődés húzóereje lesz. Inkább 
nézzük meg, hogy pillanatnyilag mink van, amit a Sátán 
ellenünk fordíthat. 

1. Először is van egy világméretű informatikai hálózatunk. 
Az ördögök tudni fogják, hogyan építsenek olyan szuper 
számítógépeket, melyeket az ember által fejlesztett vírusok 
nem tudnak megtámadni. Ezzel megszerzik az informatika 
által terjedő információk fölötti uralmat. 



 
 

 
 

174 

2. A már műholdak nélküli, földi sugárzású digitális televí-
ziózás előnyeit kihasználva megteremti a virtuális csalás 
valóságnak tűnő rémálmát. Ennek következtében a televí-
ziót néző emberek csak azt nem fogják elhinni, amit az 
ördög szégyell beletenni a műsorba. 

3. Tuningolni fogja a meglévő kézi, és tüzérségi fegyvereket, 
melyek legyártásához a világszerte kiépült fegyvergyárak 
tárt karokkal fogadják majd az innovatív ötleteket. 

4. A tömegpusztító fegyverekhez azért nem fog nyúlni, mert a 
hívő lakosság mindig a hitetlen lakosság között elkevered-
ve él. Ezért találja ki azt, hogy kikényszeríti a kézre, vagy 
homlokra tett pecsétet (bio-chip), mellyel megpróbálja el-
kapni a világvárosok tömegében bujkáló szenteket, és ezzel 
teljes ellenőrzése alá vonja az egyén életének minden rész-
letét, és teljes gazdasági ellenőrzés valósul meg. 

Sok jövőkutató véli úgy, hogy egyfajta kommunizmust fog 
bevezetni. Erről az a véleményem, hogy jó irányban tapo-
gatóznak, de nem kell szó szerint érteni. 
 A múlt század elején az elméleti kommunisták azt 
mondták, hogy mivel mindenki egyforma, ezért mindenki 
legyen egyenlő. 
 Ez meg is valósult, mivel mindenki egyformán szegény 
lett. Hogyan értelmezi majd a kommunizmus egyenlőség-
elvűségét egy égi isten, aki jelenleg a Tejút második teljhatal-
mú császára? 
          A Sátán „kommunizmusa”. 
 „- Mivel a 21. században már minden ember egyenlő, 
 ezért minden ember legyen egyformán rabszolga.” 
 Elnézést kérek, hogy ilyen mélyen belemásztam a 
gonosz észjárásába, de a tudás fájának gyümölcse miatt, vá-
lasztani és harcolni csak az tud, aki a gonosz természetét is 
ismeri. 
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 A jelenések szövegeiben sok hamis prófétáról olvas-
hatunk, de a történetek homályosak, bonyolultak és nehezen 
érthetőek. Az egyik mondat világít rá arra, hogy nem csak a 
hamis próféták, és királyok személye számít, hanem az ártó 
észjárásúké is, amivel szenvedést és halált hoznak az embe-
rekre. 

„A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mély-
ségből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai 
csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek 
könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a 
mely vala és nincs, noha van.” 
     (Jel. 17,8.) 

Ez a van, és még sincs, és mégis van, kifejezések azt próbálják 
megértetni velünk, hogy a Sátán, akit a Földre száműztek, és az 
ő angyalai, a háttérből, a színfalak mögül irányítják az esemé-
nyeket, befolyásuk alá vonják az országok vezetőit, és vezető 
rétegét. Belőlük kerülnek ki azok a hamis próféták és Anti-
krisztusok, akik csodákat tesznek. 

„És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos 
sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyó-
gyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fene-
vadat. 
És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fene-
vadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda 
hasonló e fenevadhoz? Kicsoda viaskodhatik ő vele?” 

      (Jel. 13,3-4.) 
„És nagy jeleket tesz, annyira hogy tüzet is hoz alá az 
égből a földre, az emberek láttára.” 

      (Jel. 13,13.) 
A meghatározás szerint a Sátán nem csak egy lélek, egy 
szellem, hanem egy valóságos, élő személy, akit száműznek a 
Mennyből, és földi „szobafogságra” kényszerítenek. Ezt az 
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eseményt az égben lakók megünneplik, a föld lakosai pedig 
megsiratják. 

„Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban. 
Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az 
ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki 
tudja, hogy kevés ideje van.” 

      (Jel. 12,12.) 
  A Bibliában szépen, részletesen leírja, amint az „oszd 
meg és uralkodj” elvet követve az É-Atlanti szövetséget a 
Sárga Félhold ellen fordítja. Az oda-vissza expedíciók adok-
kapok-jában vérzik el az emberiség. Lássuk, még miket mond 
róla Nostradamus?! 
Bor gyanánt fogja az Egyház embereinek vérét ontani, majd két 
évig a legborzalmasabb pestisjárvány fog tombolni, melyet az 
utána érkező éhínség fog súlyosbítani. Olyan kín és gyász veszi 
kezdetét, amely példa nélkül áll a kereszténység történetében. 
A pápát halálosan megszomorítják és elhagyják. Ezek után 
válik az Antikrisztus a pokol fejedelmévé. 

 
 
VI. 6.   A IV. Világháború 

 
 Mivel a történelem során az emberek mindig háborúz-
tak egymással, és számolni nem csak háromig tudunk, ezért 
nézzük meg, hogy mi lesz a 60 évig tartó béke után. 
 Egy politikai és gazdasági érvekből kifogyó társadalom 
csak vallási érvekkel tud kirobbantani egy újabb Világháborút. 
A vallási érveknél pro, és kontra vélemények hangzanak el, 
teret adva egy új „Nagy” ember megjelenésének. 
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 „Az Antikrisztus hamarosan, megsemmisíti a hármakat, 
 Háborúja huszonhét éven át fog tartani. 

Az eretnekek halált szenvednek, fogságba esnek, szám-
űzetnek. 

 Vér, emberi hulla, vörös víz és jég borítja a földet.” 
                                                         (Nostradamus) 
 „Két évtized meg 7-ig  a nagy birodalom uralkodik, 
 Éhínség, pestis, vér, könnyek, háború. 
 Az Antikrisztus vidám, a tömegek pedig sírnak és 

Xerxeszt követelik. Elnyomás sújt mindenkit a háborgó 
világban.” 

(Nostradamus) 
 
Az előző Nagy Háború 7 hónapjához képest 27 évig tartó 
háború nekünk soknak tűnhet, de nem tudhatjuk, hogy milyen 
gazdasági helyzet lesz a Földön a háború kirobbanásakor. 
A vallásháborúk mindig sok emberáldozatot követeltek. Úgy 
látszik, hogy ez a későbbiekben is megismétlődik. Ez a IV. 
Világháború nem számít majd hosszúnak, mert a mi történel-
münk során a középkorban, már volt egy 100 éves, és egy 30 
éves háború is. 
 A vallásháborúk azért robbannak ki, mert az emberek 
vallási vezetőinek nem tetszik, hogy más emberek, más 
szertartásokkal imádják ugyanazt az Egyetlen Teremtőt, Aki 
Fenn Él. 
 Ha példának megnézzük az öt világvallást, láthatjuk, 
hogy szertartásaiban, öltözködésükben, étkezési szokásaiban, 
egész életmódjukban eltérnek egymástól. A könyvben már 
sugalltam, hogy az ember egyetlen intim része az észjárás. A 
gondolkodási, és az ebből fakadó viselkedési különbségek 
miatt háborúznak egymással az emberek. 
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 A két olajfa, és a két gyertyatartó 
 

„És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétál-
janak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig. 
Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, a melyek a 
földnek Istene előtt állanak. 
És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő 
szájokból, a mely megöli az ő ellenségeiket; és ha valaki 
akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni..” 
        (Jel. 11,3-5.) 

Az alábbi illusztráción látható a Wisconsin csatahajó elejére 
szerelt két gyertyatartó, melyek lángjával képes áldozatot 
bemutatni Marsnak, a tűz és háború istenének. 

 
Wisconsin csatahajó 
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Kis gyertyatartó = kis gyertya = kis áldozat. 
Nagy gyertyatartó = nagy gyertya = nagy áldozat. 
A gyertyatartók a földnek Istene előtt álnak, tehát nem tengeri, 
hanem égi csatahajóra lesznek felszerelve. 

„És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélység-
ből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi őket, 
és megöli őket.” 
      (Jel. 11,7.) 
„És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak 
szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék 
negyvenkét hónapig.” 

       (Jel. 13,5.) 
„Látám, hogy ez a szarv hadakozék a szentek ellen, és 
legyőzé őket.” 

       (Dán. 7,21.) 
Végezetül megemlítem ezt, mint érdekességet. A legelső 
vallásháború Kr. e. 23.600 körül volt, 1 másodpercig tartott, és 
1 halálos áldozata volt. Kain megölte Ábelt. Csak azért ölte 
meg, mert az egyik áldozati oltáron kultúrnövények voltak, a 
másik áldozati oltáron pedig háziállatok. Ebből látszik, hogy a 
vallásháborúnak sokkal mélyebb, és messzebbre nyúló gyöke-
rei vannak, mint a legősibb mesterségnek. 

 
 

VI. 7.  Az V. Világháború 
 

Az V. Világháborúról részletes leírást ad Dániel próféta 
könyve, melynek 11. része (1-45.) végig erről az eseményről 
szól. 

„És ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték a 
mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, 
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És kijöve a templomból a hét angyal, a kinél a hét 
csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba  öltözve, és mellök-
nél arany övekkel körülövezve. 
És egy a négy lelkes állat közül ada a hét angyalnak hét 
aranypoharat, a mely az Örökkön örökké élő Istennek 
haragjával teljes vala.” 

      (Jel. 15, 5-8) 
Az 1. pohár kiöntése után ártalmas fekély lepi el a bélyeget 
viselő emberek testét. 
A 2. pohár kiöntése után minden élet megszűnik a tengerekben. 
A 3. pohár kitöltése után ihatatlanok lesznek a folyóvizek. 
A 4. poharat a Napra töltötte, mely perzselő forrósággal kezdte 
melegíteni a Földet. 
Az 5. pohár tartalmától a Sátán fővárosa országostól elsötétül. 
A 6. pohár tartalmától kiszárad az Eufrátes. 
A 7. pohár tartalmának kiöntése soha nem látott földrengéseket 
fog előidézni. 
  „Az egész világ huszonöt éven keresztül fog rázkódni. 

A háborúk és az ütközetek féktelenül fognak tombolni, 
és a Sátán 
Sok gonosztettet fog művelni, szinte az egész világot 
elpusztítja és halálosan megszomorítja.” 

      (Nostradamus) 
A Sátán fővárosa az V. Világháború végén, atomcsapás követ-
keztében pusztul el. 

„És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, a kik 
vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének 
füstjét látják. 
Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, 
mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas 
város, hogy egy órában jött el ítéleted!” 

      (Jel. 18, 9-10.) 
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VI.8.   Első feltámadás 
 
„L őn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr 
lélek által, és letőn engem a völgynek közepette, mely 
csontokkal rakva vala.” 

      (Ezék. 37,1.) 
„És monda nékem: Embernek fia! Vajon megélednek-e 
ezek a tetemek? És mondék: Uram Isten, te tudod!” 
       
     (Ezék 37,3.) 
„Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én 
bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. 
És adok reátok inakat, és hozok reátok húst és bőrrel 
beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéled-
jetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. 
És én prófétálék, a mint parancsolva vala nékem. És 
mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybe-
menének  a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez. 
És látám, és ímé inak valának rajtok, és hús nevekedett, 
és felül bőr borította be őket; de lélek nem vala még 
bennök.”      
     (Ezék. 37,5-8.) 
„És prófétálék a mint parancsolá. És beléjök méne a 
lélek s megéledének, s állanak lábaikra, felette igen 
nagy sereg.”      
     (Ezék. 37,10.) 
„És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték 
nékik ítélettel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket 
vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, 
és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és 
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nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és 
éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. 
A többi halottak pedig meg nem elevenedének mígnem 
letelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. 
Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadás-
ban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem 
lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralko-
dának ő vele ezer esztendeig.” 
     (Jel. 20,4-6.) 

A fenti idézett szöveg érdekessége az, hogy sem Ezékiel 
próféta, sem János apostol nem beszél arról az ezer évről, mely 
időtartam alatt a Sátán megkötözött állapotban lesz. Nem rá 
vonatkozik az 1000 év. Az üdvözültek Krisztussal uralkodnak 
1000 évig (az uralkodás szó alattvalókat feltételez), a könyv 
elején írtam, hogy Ádám nemzetségének átlagéletkora 930 év 
volt. Dániel próféta 2 látomást látott az idők végéről. 
Az elsőben leírja, hogy egy király megváltoztatja az idő-
számítást. Az Első és Végső feltámadás közti időt, Isten 
időmértékegység nélkül mondja el Dánielnek. 
 A második látomásban látja, hogy az előbb említett 
király a kemény orcájú. 

„És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek 
szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az 
időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig 
és fél időkig. 
De ítélök ülnek és az ő hatalmát elveszik, hogy meg-
rontassék és végleg elvesszen.” 

               (Dán. 7,25-26.) 
Nostradamus látta a Világ Végének évszámát, de ez az évszám 
nem a 22. században volt, mert Dániel látomásában szereplő, és 
Nostradamus által Vasálarcosnak nevezett király új időszá-
mítást kezd, melynek kezdetét (legalább 1000 évvel) Jézus 
születése elé teszi. 
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Sem Dániel, sem Ezékiel, sem János nem ír az Első Feltá-
madáskor életre keltek alakjáról és ruhájáról. 

 
I. Feltámadás 
 

„Elmúlván a nagy hetes szám éve, 
tömegmészárlást fognak látni 
a (hekatomba) játékok idején, 
nem messze a nagy ezredik év korától, 
amikor ki fognak jönni sírjukból a lények.” 

      (Nostradamus) 
Már beszéltem arról, hogy az üdvözült lélek hallhatatlan, a test 
pedig lecserélhető. A Nostradamus által látott lényeknek azért 
nincs emberi testük, mert az Első Feltámadáskor üdvözültek, 
egy olyan helyen uralkodnak 1000 évig, mint Krisztus papjai, 
amely hely ártalmas az emberi testre. Egy ilyen helyen az 
ember 1 évig sem élne, de az Ígéret 1000 évről szól. 
 
A végső, döntő ütközet 
 
Az utolsó döntő csata Kr. u. 2.152-ben lesz, mely a világ-
gazdasági görbém szerint a völgy mélypontján van (nyomor). 

„És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a 
ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a 
milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, 
mindezideig.” 

      (Dán. 12, 1.) 
A feltámadás és az utolsó ítélet előtt kerül sor a döntő csatára. 

„És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő 
népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket 
a háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye. 
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És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a 
szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a 
mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.” 

      (Jel. 20,8-9.) 
Mivel a támadó seregek körülveszik a tábort és a szeretett 
várost, ezért a szentek nem tudnák megvédeni magukat a 
túlerővel szemben. De mivel hisznek Istenben és bíznak benne, 
ezért Ő a segítségükre siet. Mihály arkangyal égi bárkájának 
tüzérsége és légiereje támogatásával a csatát megnyeri, és 
elpusztítja a támadó sereget. 
 
 Lássuk, hogyan emlékeznek ókori őseink arra a csatára, 
amely csak 142 év múlva lesz? 
1. A jó istent Ahura Mazdának, az ártalmas istent Ahrimánnak 
hívták. Ahrimán és Ahura Mazda örök harcban áll egymással. 
Majd egy napon Ahura Mazda és Ahrimán végső csatára 
szállnak, és akkor a világ megsemmisül, de Mitrász tüze által 
újjászületik a ragyogó sugarakban fürdő föld. 
           (perzsa) 
2. Üstökösök száguldtak az égen, csillagok zuhantak a mélybe, 
a Föld rengett. A két farkas utolérte és felfalta a Napot és a 
Holdat, elérkezett az idők végzete. Az istenek némán gyülekez-
tek Vigrídr mezején. Tudták, hogy utolsó leheletükig védel-
mezni fogják Ázgardot. A csatákban elesett bátor vitézek 
serege élén Ódin lovagolt, fölöttük repültek a valkűrök. Iszo-
nyú véres harc kezdődött. Minden elpusztult. Az embereket, 
isteneket, óriásokat, szörnyeket elnyelte a sötétség torka. 
          (viking) 
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VI. 9.   Végső feltámadás és az utolsó ítélet 
 
„És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani 
az Isten előtt; 
És könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv 
nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítélte-
tének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, 
az ő cselekedeteik szerint.” 
     (Jel. 20,12.) 
„És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, 
felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig 
gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.” 
     (Dán. 12,2.) 
„És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és 
a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok 
voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik 
szerint.” 
     (Jel. 20,13.) 
 
 
VI. 10.  Új Jeruzsálem 
 
„És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a 
mely Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy 
férje számára felékesített mennyasszony.” 

      (Jel. 21,2.) 
„És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és 
megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsále-
met, a mely Istentől szállott alá a mennyből,” 
     (Jel. 21,10.) 

Azért kellett János a magas hegy tetejéről nézze, mert onnan 
látszott jól a város. Tehát az Új Jeruzsálem egy magas hegy 
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közvetlen közelében ér földet. Ezután következik a város 
pontos leírása. 

„A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany 
vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és 
kőfalát. 
És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint 
a szélessége. 
És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futam-
nyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága 
egyenlő.” 
     (Jel. 21,15-16.) 

 
Az Egyesült Államokban okos emberek kiszámolták, hogy 
1 futam = 1 könyök = 0,4 méter. 
Így a város méretei: 
Hossza =   4 800 méter 
Szélessége = 4 800 méter 
Magassága =   4 800 méter 
Megpróbálom lerajzolni: 
 

 
      Alaprajz      Madártávlat 
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A város alakja nem meggyőző, olyan lett, mint egy dobókocka, 
tehát most nem gurítottam hatost. Kell, hogy legyen még a 
városra utalás. 

„Ezért vannak az Isten királyszéke előtt; és szolgálnak 
neki éjjel és nappal az ő templomában, és a ki a királyi-
székben ül, kiterjeszti sátorát felettök.” 
     (Jel. 7,15.) 
„És sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, s 
oltalom és rejtek szélvész és eső elől.”  
     (Ésa. 4,5.) 

Szépen meghatározott fogalom ez a sátor alakú menedék, 
Ábrahám idejében még jól hangzott, de a 22. században 
gyanús. Ha a sátrat nem, mint fogalmat veszem, hanem szó 
szerint értem, akkor megpróbálkozhatok egy újabb alakú város 
felrajzolásával. 
  

           Nézet           Alaprajz              Madártávlat 
 
Szabályos piramis lett, ez a forma valószínűbb, mint a kocka. 
Lássuk, mit mond a kőfaláról. 

„És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a 
kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek a melyek az 
Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: Napkeletről három 
kapu, északról három kapu, délről három kapu; nap-
nyugatról három kapu. És a város kőfalának tizenkét 
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alapja vala, és azokon a bárány tizenkét apostolának 
nevei.” 

      (Jel. 21,12-14.) 
És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, 
ember mértékével, azaz angyaléval.” 
     (Jel. 21,17,) 

A város 12.000 futamjához képest a 144 sing csak a kőfal 
magassága lehet. A kerítés É-D irányba volt tájolva, mert K-i, 
É-i, D-i, Ny-i kapukról beszél. A kapuk egymáshoz viszonyí-
tott helyzetéről nem ír semmit. Ezékiel prófétának is hasonló 
tájolású 12 kaput mért az angyal, de ezek pillérekkel ellátott 
hármas kapuk voltak. Ez a prototípus érvényesült a nagy 
templomok és zsinagógák építésénél. 

„A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes 
kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta 
arany, olyan mint az átlátszó üveg.” 
     (Jel. 21,21.) 

Tehát a legvalószínűbb kapu a hármas, íves formájú. A gyöngy 
viszont gömbölyű, keresztmetszete kör. 
 

 
 1. Változat 
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 2. Változat 
 

 
Az új Jeruzsálem valószínű kapu formája 
 

Ismerősek ezek a kapuk így lerajzolva, már sok hasonló kaput 
láttam. Ez egy tér-idő kapu, melynek egyre keskenyedő kristály 
szelvényein szimmetrikusan, körben elhelyezett „bütykök” ta-
lálhatók melyek hatására az aktív kapu külső felén félgömb-
alakú, igazgyöngy színű köd keletkezik. A város belső légteré-
nek földszinti 4 oldalán a kőfal 12 kapujának hasonmása talál-
ható, csak ezeken keresztül lehet be- és kijutni. Az illusztráció 
léptéke miatt ezek a részletek lemaradtak a rajzról.  A falnak 12 
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alapja van. Egy épületnek egy alapja van. Fölötte van a lábazati 
fal, mely keskenyebb, mint az alap, de lehet szélesebb, mint a 
fölötte lévő fal. Ha a súly nagy, és a teherbíró talaj nem 
megfelelő, akkor két alap is készülhet, az alsó lesz szélesebb. A 
keresztmetszetét az alábbi ábra mutatja. 
 

 
    Egyalapos kőfal   Kétalapos kőfal 
 
Az épületnek nem látszik az alapja, mert a földfelszín alá 
építik. Az új Jeruzsálem kőfala a várossal együtt ereszkedik le 
a Mennyből, ezért az összes alapja látszik, szám szerint tizen-
kettő. A középpontos terhelés miatt a keskenyebb alap az alatta 
lévő szélesebb alap közepén, szimmetrikusan helyezkedik el. 
Az alsó alap mindig szélesebb, mint a fölötte lévő, ezért ez 
annyiszor ismétlődik, ahány alap van. Lerajzolom a kőfal 
keresztmetszetét. 
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Tizenkét-alapos kőfal 
 

 
Tizenkét-alapos kőfal keresztmetszetének 
körvonala 
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Egy alap magassága 12 sing =4, 8 méter. A kőfal magassága 
57,6 méter. Úgy néz ki, mint egy egyiptomi lépcsős piramis, 
azzal a különbséggel, hogy az én rajzom kőfala nem időjárás-
álló. 

„És a város kőfalának alapjai ékesítve valának minden-
féle drágakövekkel…” 

       (Jel. 21,18.) 
 
Íme, a végső változat: 

 
A kőfal végső változatának keresztmetszetének 
körvonala 
 
Senki ne kérdezze tőlem, hogy mi van a kőfal belsejében, és 
hogy miért ebben a sorrendben vannak a kristályok az alapokra 
erősítve. Nem értek én a nagy teljesítményű féreglyuk-generá-
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torok szerkezetéhez, és működési elvéhez sem. A kőfalnak még 
van egy rendeltetése. Teljes térbeli védelmet kell nyújtania a 
gúla alakú városnak; ne felejtsük el, hogy a 22. század elején a 
Sátán és az ő angyalai a legjobb tudásuk szerint fogják 
tuningolni az emberek akkori fegyvereit. 
 Nézzük inkább, hogy mi van a városban. 

„És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, 
hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége meg-
világosította azt, és annak szövétneke a Bárány.” 

       (Jel. 21,23.) 
„És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a 
mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a 
Báránynak királyiszékéből jövén ki. 
Az ő utczájának közepén. És a folyóvizen innen és túl 
életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, 
minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a 
pogányok gyógyítására valók.” 
     (Jel. 22,1-2,) 
„És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövét-
nekre és napvilágra, mert az Úr Isten világosítja meg 
őket, és országolnak örökkön örökké.” 
     (Jel. 22,5.) 
 

 
Alaprajz   Nézet 
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„Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az 
első és utolsó.” 
     (Jel. 22,13.) 

Mivel a jelenéseknek vége, ezért tényleg ez a vég, és Ő az 
utolsó. Az Omega a görög ábécé utolsó betűje volt, ez nem 
Isten neve és nem is Jézusé. Az Új Jeruzsálem neve az Omega. 
A következő fejezetben megvizsgálom, hogy mit nevezett 
Alfának. 
 
 

VI.11.   A tűznek tava 
 

„És kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyüle-
kezeteknek. 

 A ki győz, annak nem árt a második halál.” 
      (Jel. 2,11.) 

„Boldog és szent, a kinek része van az első feltáma-
dásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak;” 
     (Jel. 20,6.) 
„És az ördög a ki elhitette őket, vetették a tűz és kénkő 
tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és 
kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.” 
     (Jel. 20,10.) 
„A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez 
a második halál, a tűznek tava.” 

      (Jel. 20,14.) 
Itt arról ír, hogy a pokol és a tűznek tava nem ugyanaz. 
A pokol a Föld, de csak azután válik azzá, miután 
a Sátán és az ő angyalai száműzetésének hely-
színévé teszik. 
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„És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, 
a tűznek tavában vetteték.” 

      (Jel. 20,15.) 
Ezekből, az idézetekből nem lehet meghatározni a tűznek tavát. 
A fenti meghatározásból annyit tudtunk meg, hogy a pokollá 
lett Föld, és a bűnözők lelkei a tűznek tavába kerülnek. 
 A bárka gyertyatartóinak tüze nem elég ahhoz, hogy a 
Föld felszíne örökké égjen, hozzátéve azt, hogy a vég idején 
már nem sok minden lesz, ami meggyúljon. 
 Nézzük inkább, hogy mit ír Nostradamus az utolsó 
időkről. Sokan feltették már a kérdést a könyv olvasásakor, 
hogy miért idézem őt, mikor sokan szélhámosnak és csalónak 
könyvelik el, amiatt, hogy ő nem isteni kinyilatkoztatást látott, 
hanem csak megálmodta a jövőt. Ezt annak ellenére mondják, 
hogy ő hívő ember volt. 
 Számomra érdektelen, hogy milyen módszerekhez 
folyamodott annak érdekében, hogy a látomásait megismétel-
hesse. Sokáig én is csalónak tartottam, egészen addig, amíg rá 
nem találtam a következő négysorosára: 
 „A rejtőzködő Nap fogyatkozik a Merkúr által, 
 Nem lesz az égen csak második. 
 Vulkánból Hermes táplálékot készíttet. 
 A Nap tisztán látszik vörhenyesnek és szőkének.” 
     (Nostradamus) 
Ez a verse győzött meg engem arról, hogy a valóságot látta. Ez 
egy olyan esemény, melyet még az űrteleszkóp sem lát, bár-
merre néz. Nostradamus már ismerte a Naprendszerünk szerke-
zetét és bolygóit. Mégis a Föld felől, a szemtanú szemszögéből 
írja le az eseményt. Ha felnézünk ma az égre, a Nap irányába, 
akkor ugye előttünk van a Vénusz, majd következik a Merkúr, 
és a távolság szerint a Nap a harmadik helyen látszik. A bolygó 
fogyatkozásokról akkor beszélnek a csillagászok, amikor a 
Vénusz, a Merkúr, vagy a Hold, a Nap és közénk kerül. 
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 Mivel a megjövendölt Merkúr általi fogyatkozás után a 
Nap nem harmadiknak, hanem másodiknak fog látszani az 
égen, ezért a Merkúr valószínű, hogy beleesik a Napba. 
Viszont a Nap egy Merkúr méretű kisbolygó beszippantásától 
nem lesz vörös, hanem továbbra is sárgán fog világítani. 
 Mikor válik vörössé egy sárga csillag fénye? Amikor 
haldoklik. Az űrteleszkóp nagyméretű vörös óriásokat fedezett 
fel a Világegyetem végtelen tengerében. A csillagászok ki-
számolták, hogy ha eljön az idő, hogy a mi Napunk is vörös 
óriássá válik, akkor folyamatában úgy fog történni, hogy a Nap 
kitágul, és lenyeli 4 belső bolygóját, egészen az aszteroidákig. 
Azt nem tudták kiszámolni, hogy ez a tágulási folyamat 1 nap, 
1 hónap vagy esetleg évekig tartó lesz. 
A nap sárga fényét adó energia, a Nap belsejében végbemenő 
magfúzió eredménye, melynek során a Nap hidrogén atomok-
ból hélium atomokat gyárt. A nap anyagainak összetételét a 
csillagászok a kibocsátott fény spektrumelemzésével vizsgál-
ják. Azt mondták, hogy a Nap, 3,5 milliárd éves. A csilla-
gászok megnyugtattak minket, hogy ne féljünk a Világvégétől, 
mert a Nap még 10 millió évig sárgán fog világítani, és a Biblia 
szerint is, amíg lesz nappal és éjszaka, addig az élet nem szűnik 
meg a Földön. Csakhogy az általuk ígért maradék idő a Nap 
élettartamához képest elenyésző, összesen 2,857 %. 
Ha a csillagászok a spektrumelemzés során 2,857 %-ot téved-
tek, akkor már holnap reggel várható a Világvége. Én sokkal 
inkább hiszek Istennek, mint a csillagászoknak, mert ő ponto-
san tudja, hogy mikor fogy el a Nap belsejéből a hidrogén. 
 Nostradamus látomása alapján a Nap szakaszosan fog 
kitágulni és hűlni, nem egyszerre. Nem a Föld fog a tűznek 
tavába vettetni, hanem a tűznek tava jön el hozzánk. Az 
egész csak nézőpont kérdése. 
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A vörös óriássá tágult Nap lesz a tűznek tava. 
Az emberek másodszor örökre meghalnak a tűz-
nek tavában. 
 
 

VI. 12.   Új ég, új föld és új Jeruzsálem 
 

Isten ígérete szerint, a végső ítélet után, az üdvözülteket 
beengedik az új Jeruzsálembe, a többiek a Földön maradnak. 
 Ahogy a Város alászállt, úgy fel is tud emelkedni, mert 
ha nem emelkedne fel, akkor a Földdel együtt az üdvözültek is 
beleesnének a tűznek tavába. 
 Ezek szerint a feltámadás csak az ítélet, és az üdvözülés 
miatt szükséges, mert utána jön a második halál. Csak Isten 
Városába tartózkodók nem halnak meg. Meddig élnek még a 
Földön maradtak, akik nem üdvözülnek? Az írás úgy szól, 
hogy a tűznek tavába vettetnek. Az ember két napig él víz 
nélkül. A Biblia nem említi, hogy szomjan halnak majd. Ezért 
a végső ítélet után két napon belül elnyeli a Nap a Földet. Most 
már értem, hogy miért végződnek egyes népmeséink a követ-
kező mondattal. 
 „És boldogan éltek, míg a világ, és két nap.” 
      (magyar népmese) 
Az üdvözültek 1000 évig élnek. 
Az üdvözültek testben először a Városban fognak élni. Lesz 
lelkük, eszük és testük (LÉT). 
Milyen lesz az üdvözültek léte? 
1. A lelkük boldog lesz, mert Isten velük lesz. 
2. Értelmesebbek lesznek, mint haláluk előtt, mert vissza-

kapják agyuk letiltott 70 %-át, így a 100 %-os agyukkal 
még jobban tudják értékelni azt a jutalmat, amiben része-
sültek. (Ne felejtsük el, hogy az űrváros belsejének infra-
struktúráját az üdvözültek fogják kezelni, egyszóval ők 
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fognak lakni a városban). Példának említem, hogy a Város 
1000 emeletes, lépcsőházak és liftek rengetegével. 

3. Testük egészséges lesz. 
„És az Isten eltöröl minden könyet  az ő szemeikről; és 
a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem 
fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” 

      (Jel.  21,4.) 
„És monda nékem: Meglett. 
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a 
szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.” 
     (Jel. 21,6.) 
„Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az 
első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.” 

      (Jel. 21,1.) 
Hol fognak 1000 évig élni az üdvözültek, ha a Biblia nem írja? 
Ez a Föld elpusztul, és nekünk úgy tanították, hogy nincs más 
élő bolygó rajtunk kívül a Világegyetemben. Kénytelen leszek 
újra segítséget kérni az ókori emberektől, hátha legendáikban 
még emlékeznek arra, hogy mit mondott erről Isten az őseinknek. 

Ám az időtlen időkig tartó éjszaka egyszer mégis véget 
ért. Új Nap és új Hold tűnt fel az égen. A Nap olyan 
fényesen ragyogott, mint azelőtt soha. A Föld azonban 
még néptelen volt, mígnem az istenek felfedeztek egy 
férfit és egy nőt, akik túlélték a pusztulást. Ők egy óriás 
kőrisfa lombjai közt bújtak meg, és a fa kérgével táp-
lálkoztak. A két ember hamarosan utódokkal népesítette 
be a Földet. 

      (viking) 
Ez a legenda meséli el azt, hogy a Városban (Omega) élő üdvö-
zültek idő nélküli ideig utaztak a világűr sötétjében. Amikor 
megérkeztek egy naprendszerbe, az új, fiatal Nap sokkal 
fényesebben ragyogott, mint a mi öreg Napunk. Az a Föld még 
nem lesz emberekkel benépesülve. Az istenek felfedeztek egy 
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emberpárt, akik a kert fáinak lombjai között bujkáltak (újra 
szégyenlősek leszünk). Az ők utódaik népesítik be az új Földet. 
De ahhoz, hogy benépesítsék, el kell hagyniuk az Omegát, 
melyet a kiűzetéskor „új Édennek” fognak nevezni. Ezen az új 
földön, az új ég alatt fognak Isten „papjaiként” 1000 évig 
uralkodni. A papok viszont nem az üres templomban szoktak 
prédikálni, tehát a hívek az új bolygó bennszülöttei lesznek. 
Lássuk mi más maradt még fenn az üdvözültek jövőét illetően. 

Számtalan világ létezik, és ezek egyikén élünk mi. A vi-
lágok megöregednek, és tűzben eltűnnek, de Isten újakat 
teremt, s a belőlük támadó lényekkel népesíti be. E 
világok időtartama különböző. A legrövidebb 1.680.000 
évig, a leghosszabb 134.400.000 évig tart. 

(Kambodzsa) 
Az üdvözültek 1000 évig élnek majd egy új érintet-
len élővilággal rendelkező bolygón, egy olyan test-
ben, mely az ottani életkörülményeknek megfelel. 
Az üdvözülteknek az életük 1000 éve alatt bizonyí-
taniuk kell, hogy feltámadásuk után ismét beme-
hetnek egy még újabb Jeruzsálem kapuin. 
(még újabb ég, még újabb föld, és még újabb 
Jeruzsálem) 
Aki életében, cselekedeteivel bizonyítja, hogy méltó 
az Isten ígéreteire, az mindig kap 1000 évet, melyet 
egy paradicsomi környezetben, földi istenként, 
élhet le. 
Ha az újabb leélt 1000 évek ciklusa az egyén 
bűntelensége miatt soha nem szakad meg, akkor 
örökkön örökké élni fog. 
 



 
 

 
 

200 

 

VII. Fejezet.  Következtetések 
 

VII.1.  Az Éden, mint Alfa 
 

1. Az előző fejezetben idéztem, hogy az új Jeruzsálem váro-
sának saját belső világítása lesz. 
2. Az élet vizének kristálytiszta folyója az Istennek és a 
Báránynak a királyiszékéből jön ki. 
3. A folyó két oldalán az élet fája él, mely minden hónapban 
terem. 
4. A városnak szabályos, sima oldalú piramis alakja van. 
5. A kőfalának körbe 12 kapuja van, a keleti kapuval kezdi a 
felsorolást. 
6. A piramis és a kőfal É-D irányban van tájolva. 
7. A kőfal külső és belső oldala és keresztmetszete megegyezik 
az ókori lépcsős piramisok keresztmetszetével. 
8. A hármas-iker, túlköríves, kapuk hasonlítanak a mi régi 
kapuinkhoz (zsinagóga bejárat, indiai templom, gótikus kapu, 
székely kapu, stb.). 
 Az új Jeruzsálem városának építészeti stílusa telje-
sen megegyezik az emberiség közös emlékével az építészet 
területén. 
- Hogyan emlékezhettek őseink arra a városra, amelyik csak az 
idők végén fog alászállni a Mennyből? 
- Hogyan emlékezhettek az élet fájára, ha a város központjában 
van? Ádám miért a Keleti-kapun űzetett ki, ha egy szabályos 
piramisnak, és egy szabályos kerítésnek nincs főhomlokzata? 
Ha a régi emberek a Világ minden részén emlékeztek ezekre a 
dolgokra, akkor őseik 1 bizonyos helyen látták ezt a piramist, 
mely teljesen megegyezik az új Jeruzsálemmel, mely az idők 
végén fog alászállni. 
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Isten sokszor hangsúlyozza János apostolnak, hogy Ő az első 
és az utolsó. Ha Omega volt a görög ábécé vége, és Alfa az 
eleje, akkor ugyanaz a történet ismétlődik Isten előtt. 
A teremtéskor Isten színe előtt álló emberek indul-
tak el az Alfából (Édenből), hogy birtokba vegyék 
a Földet. 
A Világvégén, a Föld teljes felületén élt, és meghalt 
emberek feltámadnak, hogy megítéltessenek az 
Isten színe előtt. 
Az üdvözültek bebocsátást nyernek az Omegába 
(új Jeruzsálem). 
Az emberiség ugyanabból a városból indult, és 
ugyanabba a városba érkezik. 
Az Alfa és az Omega között az a különbség, hogy az Omegá-
ból hiányzik a kert és a tudás fája. Az Éden meghatározása 
végén annál a feltételezésnél maradtam, hogy az Éden leírása-
kor rendelkezésünkre álló információk alapján az Éden egy 
nagy hegy volt, melynek mélyében volt egy akkora barlang, 
melyben lehetett ültetni egy tágas kertet. A feltételezés hiá-
nyossága az, hogy a barlang belsejében koromsötét van, ezért 
értelmetlenség kertet ültetni. 
A fáraók szarkofágjai a piramis belsejében voltak, a közép-
pontban, a csúcsból engedett magasság alsó egyharmadánál. 
 Most, hogy Alfát és Omegát is ismerjük, megrajzolom 
az Éden keresztmetszetét. 
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Az Éden keresztmetszete 
 
Ha az Édenben lévő forrásból az élet vize fakad, az lehet azért, 
mert az Atya és a Fiú királyiszéke a piramis magasságának alsó 
egyharmadánál van, és még azért is, mert lehet benne valami. 
 Köztudott, hogy a rákos sejt halhatatlan egy enzim 
miatt, mely enzim mindig visszaragasztja a DNS spirál végén a 
leváló kapcsokat, ezért a sejt nem csak 24-szer tud megújulni, 
hanem végtelenszer. 
 A tengeren-túl már kivonták ezt az enzimet a rákos sejt-
ből, mely enzim nem okoz rákot, csak a betegség egyik mellék-
terméke. A kísérletben felhasznált sejtkultúrák, azóta sem 
akarnak megöregedni. 
 Ezek után már nem olyan nehéz elhinni, hogy létezik az 
élet vize és azt sem, hogy miért élt Ádám nemzetsége olyan sokat. 
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 Azért, mert csak az ivott az élet vizéből, aki az Édenben 
volt. 
A bennszülöttek az erdőben sima patakvizet ittak. 
 Ha mégis megjelenne nálunk, a boltokban ez a víz, 
nagyon sok pénzt kellene fizetni érte. Isten felajánlotta, hogy 
ingyen ad nekünk az élet vízéből, ha üdvözültként az utolsó 
ítélet után beenged minket a városába. 
 Másképp az egész életkor meghosszabbításának semmi 
értelme nincs, pedig sok tudóst foglalkoztat a gondolat. 
 Azért nincs értelme a mindenki számára biztosított 
1000 éves életkornak, mert az ember egyénileg kell, hogy 
eldöntse, kíván-e sokat élni, vagy sem. 

 Aki gazdasági rabszolgaként, és zombiként, már szinte 
az egész életét leélte, nem biztos, hogy a 100 év helyett az 
1000 évet fogja választani. Mert tart attól, hogy ha kitolják 
1000 évre az ő élete hosszát, akkor még 900 évig kell rabszol-
gaként, és zombiként élnie. 
 
 VII.1. A.    Az Éden város polgárai 
 
A város belsejében kialakított légtér, és az alján ültetett kert 
természetes megvilágítás, és égi csapadék nélkül maradt. Ezért 
nem esett az eső, amikor az Úr kertgondozásra bírta az első 
embereket. A kert alapterületét a város nagyságához viszo-
nyítva nem merem 2 négyzetkilométernél nagyobbra venni. 
Egy ekkora kertbe nem fér be egy több millió fős tömeg. Az új 
Jeruzsálem városa közepén már kert sincs, csak utcáról beszél. 
Ez azt jelenti, hogy a régi kert területét beépítették, hogy 
közülünk még többen üdvözülhessenek. 
Hova fogja elszállásolni az üdvözülteket az Isten, ha a nagy 
tömegben üdvözültek testét biológiailag el kell látni? (étel, 
nyughely, mozgástér, tisztálkodás). A piramis belsejében, a 
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kert légterén kívül, még van egy pár köbkilométer hely, mely 
kb. 1000 emeletes lehet. 
 Ha Ádám és kortársai csak a kertben éltek volna, akkor 
sem Ádám, sem Kain nem épített volna várost magának. Akkor 
még egy fűkunyhót sem építettek volna, mert az Alfa és az 
Omega belsejében légkondi van. A város utcáin és a szállás-
helyein mesterséges világítás van, a kert fölött a légtérben egy 
függesztett fényforrás lehet, melynek fénysugarai modellezni 
tudják a napszakokat, nem károsak az emberre, és a kert 
növényzetére. 
 Hogyan alakult a Föld benépesülése, ha Ádám és Éva 
vezetésével olyan nagy tömeg hagyta el az Édent, mint 
amekkora tömeg üdvözül az idők végén? 
 Ez egy egészen más történet, mint amit eddig hittünk, 
hogy csak az Atya, Jézus és a Szentlélek, nedves földből, meg-
alkották az első emberpárt. A párocska úgy szaporodott el az 
egész Föld színén, hogy sem Ábelnek, sem Kainnak, sem 
Séthnek nem volt felesége. 
Gondolatban teszek egy próbát, hogy be lehet-e csapni az 
egyszerű embereket. 
 Elutazom Afrikába, és a Szahara sivatagban az egyik 
karavánút mellett elültetek két pálmafát. Az egyik törzsére 
ráírom, hogy Ádám, a másik törzsére, hogy Éva. A fák tövébe 
leteszek két gyertyatartót, az egyikre ráírom, hogy Atya, a 
másikra, hogy Fiú. A vizes kulacsomat magam elé téve leülök 
a fák árnyékában, és várom, hogy történjen valami. Fél óra 
múlva megjelenik egy teve-karaván. Ahogy látom, éppen a 
tuareg-ek igyekeznek tevéikkel a közeli vásárra. Próbálom 
megállítani őket, hogy pihenjenek meg, mert ez egy jó hely, és 
hallgassanak rám, mert fontos dolgokat mondok nekik. 
 A nomád tuareg-ek, nem hogy lassítanának, hanem 
kezdik csapkodni a tevéket, ordítoznak, hadonásznak, a fejük-
höz mutogatnak, és mérgesen kiabálva kérdezik tőlem, hogy 
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miért próbálom bemagyarázni nekik, hogy ez egy élet vizével 
ellátott világváros, amely a dzsungel közepén épült, mikor 
ennél még a legkisebb oázis is jobban néz ki?! 
 Mire felocsúdok és mondanék nekik valami okosat, már 
csak a tevék rángatózó farkát látom a napsütötte délibábban. 
 Nincs információ arról, hogy Ádámék hány évig tartóz-
kodtak az Éden nevű városban, és hány évig művelték a kertet. 
Csak azt tudjuk, hogy nagyon megszokhatták, mert város-
függők, növénytermesztők és állattenyésztők lettek. 
Amíg meztelenek voltak, addig megszokták és megszerették a 
légkondit. 
A légkondi azért kellett, mert meztelenül megfáztak volna. Ha 
a kiűzetéskor egy szál ágyékkötő lett volna rajtuk, akkor szintén 
megfáztak volna, mert a légkondiból jöttek ki a szabad ég alá. 
 Mivel a város emeletes volt, ezért kevés gyaloglással, 
sok emberrel lehetett találkozni, beszélgetni, barátkozni. A 
kert, „Central Park”, mindenki számára elérhető közelségben 
volt, ahol felszabadultan kertészkedhettek, és egy időre feled-
tette velük a fém, az üveg, a kő, a vasbeton, a lépcsőházak és 
liftek mesterséges dzsungelét. 
 A kiűzetés után, miután már beletörődtek, hogy nem 
bírnak visszamenni, még egy ideig látták kívülről az Édent és a 
kőfalát, mert ez a lépcsőzetes forma maradt meg legtöbbször a 
későbbi piramisoknál. 
 

VII.1.  B. Az Éden, mint régészeti helyszín 
 
 Láttuk, hogy az új Jeruzsálem a Mennyből ereszkedik le 
a Föld felszínére, és ezért fel is tud majd emelkedni. 
 Azóta is keresik az emberek az Édent, de a Föld színén 
nem találták meg. Azért nem találták meg az Édent, mert úgy, 
ahogy Ádámmal és Évával alászállt a Mennyből, ugyanúgy fel 
is tudott emelkedni, amit persze meg is tett. 
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 Ezért amikor az Édent keressük, akkor a piramis alakú 
város lábnyomát kell keresnünk, mely hasonló Neil Alden 
Armstrong csizmájának nyomához, melyet a Hold porában 
hagyott, és az óta is látszik. Aki szereti a geometriát és a 
fizikát, az kiszámolhatja, hogy hány köbkilométer köbtartalma 
van egy 4800 méter oldalélű, négyzet alapú szabályos gúlának. 
A súlyát egy felhőkarcoló fajsúlyának figyelembevételével 
számolhatja ki. Nem értek az űrvárosok szerkezetéhez, de az 
óriási méreteket látva, biztosan súlyos lehetett. 
 Mivel egy fentről letett építménynek nincs alapozása, 
ezért az alatta lévő talaj eltört a roppant statikus nyomás alatt. 
A fennmaradt gödörbe esővíz gyűlt, így is maradt mindmáig, a 
környéken élő emberek természetes tónak vélik ezt a pocsolyát. 
A kiűzetéskor említi, hogy Ádám a keleti kapun ment ki. 
Ezékiel látomásában is a keleti kapu a fontos. Az új Jeruzsálem 
leírásakor is a keleti kapuval kezdi a kapuk felsorolását. 
 Miután megtaláltam az Éden lábnyomát Anatóliában, 
akkor vettem észre, hogy mellette van egy magas hegy, olyan, 
mint amilyenről János apostol nézte az új Jeruzsálemet. A 
magas hegy a lábnyom közvetlen közelében, tőle nyugatra van. 
A szabályos gúlának azért lett a keleti oldala főhomlokzat, mert 
a nyugati oldalon kijövők elől a hegy eltakarta a kilátást, a 
tájat. Az emelkedő miatt a nyugati oldalon hagyta el a legkeve-
sebb ember az Édent, hogy a sor eleje ne lassuljon le hegyre 
fel, mert akkor nem lehetett volna határidőn belül kiüríteni a 
várost (kiűzetés), és a Kerúbok teljesen beleizzadtak volna a 
titánpáncélba, ha még egy fél órával többet kellett volna, hogy 
csapkodjanak, a villogó pallossal. 
         Ez a hegy lehetett az első, mely az Isten lakhelyére 
emlékeztette az embereket. 
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VII. 2. Ősember őseink kortársai és 
génkörnyezete 
 

 VII. 2. A.    Szirének 
 (sellő, vízi tündér, hableány, tengeri nimfa, nereida) 
 
Először tömören nézzük meg, hogy mit mondanak a legendák. 
Ezekből majd sejteni lehet, hogy tényleg létezett-e a vízben élő 
faj, vagy csak pusztán a képzelet szüleménye. A sellőt az ókori 
tudósok valódi lényeknek tekintették. Pliniusz szerint a sellők 
nem a képzelet szülöttei, testüket pikkelyek fedik. A föníciai 
érmék halembereket ábrázoltak. Homérosz az Odüsszeiában 
meséli el a történetet, miszerint a sellőlányok ellenállhatatlanul 
szép énekükkel csábították le a matrózokat a hajók fedélzetéről. 
A görög történetek szerint a szirén lélektelen. Csak akkor 
nyerhet emberi lelket, ha földi halandóhoz megy feleségül. Ha 
földi halandó felesége lett, akkor ugyanúgy tudott szülni, mint 
a szárazföldi asszonyok. A legendák szerint a férfi-sellők a 
sellőlányok védelmezői. Germán legenda szerint az Északi-
tenger fóka asszonyai gyönyörű tengeri boszorkányok voltak, 
éjszaka kijöttek a partra. Nem csak a tengerben, hanem 
tavakban, folyókban is éltek. A legendák szerint a Balatonban 
és a Tiszában is voltak vízi tündérek. Az újvilágba igyekvő 
matrózok is rengeteg sellőt véltek látni Amerika partjainál, 
akik delfinekkel játszottak, és vidáman sütkéreztek a zátonyo-
kon. Kolumbusz, az 1492. évi utazása során, egyik matróza 3 
sellőt látott, akik magasan kiemelkedtek a vízből. Az orosz 
partoknál is láttak egy hajóról sellőt, amint a hajótest mellett 
úszott. Női felsőteste volt, a háta sápadt bőrű, sötét szeme és 
hosszú fekete haja volt. Makrélafoltos delfinfarkával hajtotta a 
vizet. 1741-ben Georg Steller az Alaszka öbölben egy majom-
szerű tengeri emlőst látott. 
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Leírt tulajdonságaik:  

 
Meztelenül úsznak, huzamos ideig, derékig ki tudnak emel-
kedni a vízből, énekelnek. Szép arcuk és hangjuk van. Éles 
fogaik vannak, ritkán esznek hínárt, általában halakat esznek, 
ragadozók, a matrózokat is megtámadhatják. 

 
Értékelés 
 

A vízi emberi faj leírása a legendák alapján kusza. 
1. Ha lelketleneknek számítottak, akkor intelligenciájuk köze-
lebb lehetett az ősemberekéhez, mint amilyet mi napjainkban 
megszoktunk. 
2. Ha ki tudott jönni a partra, akkor vagy vonszolta magát, mint 
a fóka, vagy voltak lábai. 
3. Ha ugyanúgy szült, mint a szárazföldi asszonyok, akkor szét 
tudta tenni a lábát. Ha szét tudta tenni a lábát, akkor alteste sem 
fóka, sem hal nem lehetett. 
4. Ha férfi sellők is voltak, akkor a matrózoknak azért 
énekeltek csak a lányok, mert kifigyelték, hogy a hajókon csak 
férfiak szolgálnak. Rég volt egy olyan babona, hogy nőket nem 
szállítottak hajón (ha nem volt muszáj), mert úgy hitték, hogy 
szerencsétlenséget hoz. Mivel a férfi matrózok asszonyaik 
nélkül hajókáztak, és hosszú időn keresztül össze voltak zárva, 
azért a meztelenül úszó sellő lányoknak nem volt nehéz őket 
elcsábítani. Céljuk az lehetett, hogy a hajót legénységgel együtt 
megszerezzék. 
5. A delfinekhez hasonlóan nem csak a hangszálaikkal éne-
kelhettek, az Odüsszeiában leírt történet alapján úgy érezzük, 
mintha a főhős és a matrózok a fejükben is hallották volna az 
énekhangot. 
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6. A legendák fele említi a bőrpikkelyeket, a másik fele úgy ír, 
mintha emberi bőrük lett volna. 
7. Tartósan derékig ki tudtak emelkedni a vízből, másképp nem 
tudták volna megállapítani, hogy nők. Ha nőknek látszottak, 
akkor női melleik voltak. 
8. Azért úsztak meztelenül, mert a vízben, ruhában nem lehet 
úszni. Mi azért úszunk ruhában, mert valaki annak idején 
rosszul értelmezte, a mára már érdektelenné vált, Ádám-féle 
ruházkodási törvényt, és elhitette az emberekkel, hogy az 
ember mindenét, köztük a saját testét is kell, hogy szégyellje. 
9. A mi szinkronúszó lányaink tartósan csak mellig tudnak 
kiemelkedni a vízből, ebből az következik, hogy a lábaik nem 
olyanok voltak, mint a miénk. Ők erősebben tudták hajtani 
lábaikkal a vizet. A delfin még erősebben tudja hajtani, ezért ő 
bokáig ki tud emelkedni a vízből. 
10. Nem tudjuk, hogy keveredtek-e a Homo sapiens-el, de a 
legendákban furcsa, többkarú szörnyekről beszélnek. Az 
óriások példájából okulva feltételezhető, hogy a földön lakó 
istenek nemcsak a szárazföldi lányokhoz mentek be, hanem a 
sellő lányokhoz is. Ha léteztek a leírt nem emberszerű lények, 
akkor csak ezzel az „ismeretséggel” magyarázható. 
Lerajzolom a sellőt a legendák alapján, mint kétféle testű 
élőlényt, és a maradékot. 
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A legendák sellője        A maradék 
 
A baloldali ábrából leszűrhető, hogy a sellő, mint lény élet-
képtelen. Azért, mert a fajok osztályozása szerint felsőteste a 
főemlősök, alsóteste a halak csoportjába tartozik. 
A jobboldali ábrából leszűrhető, hogy fejétől büdösödik a hal. 
Milyen lehetett az életképes sellő faj? 
 A teremtés legendákban volt szó egy fajról, melynek 
nem volt könyökcsontja, térdkalácsa, és sarokcsontja. Mint 
tudjuk ez a 3 járulékos csont, a szárazföldi életforma nélkülöz-
hetetlen „kelléke”, mert nélküle a csontszerkezet nem terhel-
hető, és nem lehetne 2 lábon járni. 
 Az úszás kíméli az ízületeket, és főleg az izmokat terheli. 
 A könyökcsont és a térdkalács helyzetéből adódóan, az 
alsó végtag csak egy irányban hajlik, a másik irányban csak 
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kiegyenesedni tud. Ha a sellőnek sem térdkalácsa, sem könyök-
csontja nem volt, akkor a sípcsontja sem kellett vastag legyen. 
Ebben az esetben a lábszárának első felén is vádli volt, az 
alkarját pedig hátrafele is tudta hajlítani. 
Ha a lábfeje hosszabb volt, mint a miénk, és a fóka uszonyához 
hasonlított, úgy, hogy lábfejcsontjai hosszabbak voltak, lábujjai 
is hosszabbak voltak, mint a miénk. Ha ehhez még hozzáadjuk 
a kézujjak és lábujjak között feszülő úszóhártyát, akkor négy-
szer olyan gyorsan tudott úszni, mint az ember, és tartósan, 
derékig ki tudott emelkedni a vízből. Mivel egyszerre két 
lábbal hajtotta a vizet, ezért tűnt úgy a tengerészeknek, hogy 
hal, vagy fóka alteste van. 
Az életképességhez szükséges gondolataimat összevetve ler-
ajzolom, hogy milyen lehetett a valóságban: 
 

 
Az életképes sellő 
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Az illusztráció egy életképes sellőt ábrázol, aki egy tengerből 
kiemelkedő zátonyon ül. Látható amint visszafele hajló jobb 
karjára támaszkodik, jobb térdét pedig felfele hajlítja be. 
 

VII. 2. B.    A neandervölgyi ősember (Homo 
neanderthalensis) 

 (Kr.e. 150.000-Kr.e. 26.000) 
 
A tudósok a mi fajtánkon kívül csak ezt a mellékágat hívják 
ősembernek, a többiek az előember meghatározást kapták. 
Testmagassága alacsonyabb volt, mint a Homo sapiens-é. 
Csontozata vaskosabb, izomzata erőteljesebb volt a „mi” ős-
emberünké. A neandervölgyinek volt a legnagyobb agytérfo-
gata a Homo-fajon belül, még a mi mostani agytérfogatunkat is 
felülmúlta. Agytérfogata 1200-1740 cm3 volt. Külalakra úgy 
nézett ki, mint egy testépítő világbajnok. A fejlődésbiológusok 
azt állítják, hogy rendkívüli agytérfogata a sok húsevéstől 
alakult ki. A vörös húsokat kedvelte: bölény, őstulok, szarvas, 
őz, vadló. A férfiak átlagmagassága 165 cm, a nőké 155 cm 
volt. 30-50 fős csoportokban éltek, együtt vadásztak. A bume-
rángot, íjat nem ismerték, kedvelt fegyverük volt a lándzsa és 
furkósbot. A megállított, vagy körbevett vadászzsákmány 
legyűrésekor a test-test elleni közelharcot kedvelték. 
Az így szerzett komoly sérüléseik meglátszanak a kiásott 
csontjaikon. Sérült társaikat gondozták és segítették, olyan 
egyed csontjait is megtalálták, aki súlyos medence-sérülése 
után még 20 évig élt. Átlagéletkoruk szintén 35 év volt. 
Halottaikat hanyatt fekve vagy guggoló helyzetben temették el. 
A temetkezéskor vörös okker festéket és virágokat használtak. 
A nők terhességének időtartama 11 hónap volt. 
Genetikailag alkalmazkodott a hideg éghajlatoz. A Homo 
sapiens kiszorította élőhelyéről, legtovább Európa területén 
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maradt fenn, ahol követte a hóhatárt, úgy látszik a hideget 
szerette. Gibraltár vidékén találtak egy barlangot, melyben ők 
rendezkedtek be. Vacsorára szarvashúst sütöttek, később a 
tüzet vízzel eloltották, és lefeküdtek. Általában bőr kunyhók-
ban lakott, de a barlangokat sem vetette meg, ismerte a tüzet. A 
csecsemők nagyon fejletten jöttek a világra, ezért úgy gondol-
ják, hogy az embernél gyorsabban fejlődött és természetesen 
öregedett is. A nyelvcsont és a gégefő helyzete miatt vagy nem 
tudtak beszélni, vagy csak nagyon nehezen, főleg a magán-
hangzókkal lehettek gondjaik. Génállománya 1%-4%-ban 
megtalálható az európai lakosságban: paleo europid rassz. A 
neandervölgyi ősember nagyobb egyedszámban Kr. e. 26.000-
ig élt, már csak Európában. Utolsó elszigetelt egyedei Kr. e. 
24.000-ig éltek Gibraltár környékén. 
Eddig összesen 3 fajta ősembert tárgyaltam. 
1 Homo sapiens (6. nap) 
2. sellő 
3. neandervölgyi 
A biológusok azt tanítják, hogy a fehérje dús táplálkozás elő-
segíti és megkönnyíti az agy növekedését. Ahogy az agy 
növekszik, a tapasztalatok gyűlnek és generációról generációra 
halmozódnak, úgy az intelligenciaszint is megnő egy idő után, 
végül elérkezünk a mai 21. századunkba. 
 Ez egy nagyon szépen felépített fejlődés elmélet, csak 
az a gyenge pontja, hogy a neandervölgyi ember fejlettebb volt, 
mint a Homo sapiens, és mégsem jutott el a 21. századba. 
Nézzük meg, hogy miért volt fejlettebb. 
 
 Az értelmi fejlődés bölcsői 
 
a, Nagy agyat tartalmazó, nagy koponyával való születés, 
melyhez a női medence tágulása szükséges. 
 b, Elég hosszan tartó magzati időszak. 
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c, Hosszú, biztonságban eltöltött gyermekkor, mely az 
információk, mozgáskultúra és viselkedési formák elsajátítása 
miatt nélkülözhetetlen. 
d, A beszélt nyelv használata. 
1. Az agya nagyobb méretű volt, 8-szor akkora agya volt, mint 
amekkorát a teste igényelt. 
2. Magzati állapota 11 hónap volt, 2 hónappal hosszabb, mint a 
miénk. 
3. A közösség segítette egymást, ezért gyerekei a Homo 
sapiens gyerekeivel azonos biztonsági szinten növekedtek. 
4. Ha a 30-50 fős csoportjaik egyedei nem tudtak volna egy-
mással értekezni, akkor nem lettek volna sikeresek oly hosszú 
ideig. 
A sellők gondolatátviteles információ átadása lehet a magya-
rázat arra, hogy mi módon tud beszélni egy faj, mely a hangos, 
artikulált beszélt nyelvvel küszködik. Mindent összevetve, a 
neandervölgyi ősember agyilag fejlettebb, testileg erősebb volt 
a Homo sapiens-nél. Egy időben az volt az általánosan elfoga-
dott nézet, hogy tudata egy 5 éves gyerekével volt egyenértékű. 
Fejlettsége ellenére 125.000 év fejlődés után kihalt, nem jutott 
el az atomkorszakba. 
Ellenőrzésképpen vizsgáljunk meg az ősemberekről egy gon-
dolatsort a dietetikával egyesített fejlődésbiológia szellemében. 
Ha komoly eredményt kapunk, akkor a szem előtt tartott 
tudományágat helyesen választottuk meg. A vizsgálat alanyai 
intelligensek, húsevők és ragadozók. 
A vizsgálat alanyai: delfin, sellő, Homo sapiens, neandervölgyi 
ősember. 
1. A delfin intelligens lény, kis halakkal táplálkozik, melyek-
ben sok Omega 3 zsírsav van, ezért az évmilliók során 5x 
akkora agya fejlődött, mint amekkorát a teste igényelt. Ezért 
tudata szinte egy észlényével vetekszik. 
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2. A sellő nagyobb halakat is zsákmányolt, ezért nagyobb 
mennyiségű húshoz jutott, mint a delfin. Ennek következtében 
100.000 év alatt 6x akkora agya fejlődött, 
 mint amekkorát a teste igényelt. Emiatt tudata egy mai 
emberével vetekedett. 
3. A Homo sapiens kis, és közepes méretű emlősöket fogyasz-
tott, így még több húshoz jutott, mint a sellő. Ennek következ-
tében 125.000 év alatt 7x akkora agya fejlődött, mint amekko-
rát a teste igényelt. Emiatt tudata egy ősemberével volt 
azonos. 
4. A neandervölgyi ősember a legnagyobb patások húsát 
fogyasztotta, így nagy mennyiségű vörös húshoz jutott. Ennek 
következtében 150.000 év alatt 8x akkora agya fejlődött, mint 
amekkorát a teste igényelt. 
Emiatt tudata egy 5 éves óvodás gyermekével volt azonos. 
 Most a gondolatsor végén érezzük, hogy a következte-
tések ellenkező sorrendje lesz igaz. Ebből tudtuk meg, hogy a 
dietétikával egyesített fejlődésbiológia nem fog minket előbbre 
vinni az ember eredetének kutatásában. 
 Következtetés 
Valami okból kifolyólag sem a sellő, sem a neandervölgyi, sem 
a Homo sapiens nem indult el azon a fejlődési úton, mely 
minket a 21. századba vezetett. Hogy miért nem indult el, azt a 
következő alfejezetben tárgyalom. 
 
 

VII. 3.  Az ember, mint a Földre teremtett faj 
 
 A legelején felteszek egy pár kérdést. Ezek ugyanazok a 
kérdések, melyeket már sokan feltettek. A felmerült kérdések 
miatt nem hitte el mindenki azt a feltételezést, hogy a Kr. e. 
5.041.738 évi különválás miatt a mai emberi faj egy, az 
emberszabású majmok ősétől származik. Csakhogy van egy jó 
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pár emberi tulajdonság, melyeket ettől az őstől nem örököl-
hettünk. 
Miért nem épített a Homo sapiens 125.000 év fejlődés ered-
ményeként űrvárosokat, ha mi 10.000 év fejlődés eredménye-
ként elértünk az atomkorszakba és a Holdra? 
Az emberi faj nemi kétalakúságán túlmenően, miért van borda-
szám különbség? 
Miért van nagy eltolódás a különböző neműek szexuális vágy-
görbéjében? Az emberi élet során a nő és a férfi görbéje nem 
fedi egymást, mintha nem is együtt, hanem csak egymás 
mellett élnének. 
Miért nem egyforma mindkét nemnél a különlegesen kiugró 
nyomelem felhalmozódás. A nőknél az arany és a higany stb. 
van elképesztő túlsúlyban a férfi nyomelem-spektrumához 
képest. A férfiak extra nyomelem-felhalmozódásai teljesen más 
képet mutatnak, más elemekkel (pl. vas), melyek a Mars 
bolygó uralkodó, elemeire utalnak. 
Miért kisebb a nők testének fajsúlya, mint a férfiak esetében? 
Ha a nők lennének szőrösek, és a férfiak csupasz bőrűek, akkor 
is megvalósulna a nemek közötti szőrzetkülönbség. 
Az ember az egyetlen főemlős, amely megbirkózik az 50 
méteres szintkülönbséggel. A tenger 25 méteres mélységétől az 
őserdők 25 méteres fáinak tetejéig képes magának élelmet 
gyűjteni (meztelenül, minden kellék nélkül). 
 Az emberszabású majmok nem tudnak úszni, mert fajsúlyuk 
nagyobb, mint a vízé (az emberé kisebb), emiatt nem kedvelik 
a mély vizet. Újabban egyes kutatók úgy képzelik, hogy a 
Homo erectus előtti valamelyik ősünk (előember), 1-2 millió 
évig álldogált az Indiai-óceán partjának sekély vízében, addig, 
amíg víziszonya megszűnt. 
 Nagyon szép ez a „vízi-majom” elmélet, de elfelejtették 
azt, hogy Indonézia egyes meztelen szigetlakó törzsei a fák 
tetejére építik fűkunyhóikat, mint a csimpánzok, és ott laknak. 
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Miért ment volna fel a vízi-majom a fa tetejére, ha a kettő 
között már megtalálta a víz partjától kezdődő vízszintes, füves 
szavannát? 
 Vizsgáljuk meg az ember szőrtelen testét. Csak a 
teljesen vízi életmódot folytató emlősök teste szőrtelen. Nincs 
velünk egy nagyságrendű, átlagos tömeggel rendelkező emlős, 
amely olyan mértékben szőrtelen, mint mi. Az ember szőrtelen-
ségét biztosító gén a halaknál az uszony pikkelymentességéért 
felelős. Az embernél ez a gén aktiválódott állapotba került. 
 Az embernek a magzati stádiumában a kézujjak és a 
lábujjak között úszóhártyák feszülnek, melyek a születésig 
visszafejlődnek. 
 Születési rendellenesség esetén az orvos az úszóhártyá-
kat eltávolítja, nehogy később a gyerek csúfolódás áldozatává 
váljon. Ezt a tudósok a fejlődéselmélet szellemében azzal ma-
gyarázzák, hogy genetikai visszacsatolás történt a halak, két-
éltűek korába. 
Amikor örökölt génekről, tulajdonságokról és rendellenes-
ségekről beszélnek, mindig a nagyon távoli múltba mennek 
vissza, és dobálóznak a 10 és 100 millió évekkel. 
 Tényleg ennyire nincs senki a környéken, akitől géneket 
lehetne kölcsön kérni? 
 
Ha megnézzük az elején feltett kérdéseket, az első talány a 
Homo sapiens „tétlensége”. De emlékezzünk vissza, hogy még 
volt két ősember: a sellő és a neandervölgyi. 

1. Miért nem épített a sellő víz alatti városokat és 
tengeralattjárókat? 

2. Miért nem épített semmit a neandervölgyi, ha ő is 
szárazföldi ember volt, nagy agya volt és a keze is 
fel volt szabadulva a két lábon járás miatt? 

Valamilyen okból mindkét faj „tétlen” maradt. 
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A 6. napi teremtés után nem történt semmi, és sem a legendák, 
sem a Biblia nem emlékezik arról, hogy mit csináltak az 
„emberek” a 7. napon. Azért nem emlékeznek meg, mert 
semmit nem csináltak. A Homo sapiens először akkor kezdett 
fejlődni, miután az Anatóliában alászállt Édenből kijövő Ádám 
nemzetsége mindenre megtanította, amit a Homo sapiens el bírt 
sajátítani. A Homo sapiens akkor kezdett ugrásszerűen fejlődni 
és alkotni, amikor Ádám nemzetsége (az anatóliai árja faj) 
összekeveredett a bennszülöttekkel. Ennek az ugrásszerű fejlő-
désnek a kiváltó okát, tárgyi bizonyítékok hiányában még nem 
ismerték el. A Homo sapiens az özönvíz után másodszor újra 
ugrásszerűen kezdett fejlődni, miután az Iráni fennsíkról 
kirajzott árja faj összekeveredett azokkal a bennszülöttekkel, 
akik a magas hegységekben életben maradtak. A neandervölgyi 
génjét megtalálták a paleoeuropid rasszban, pedig nekik nem 
volt bárkájuk. Úgy látszik, hogy az európai Homo sapiens és a 
neadervölgyi időnként szexuálisan vonzódott egymáshoz. Mire 
Ádám nemzetségének kemény férfiai körülnéztek az erdőben, 
addigra már a neandervölgyi ősember kihalt, és ők ezért le-
maradtak erről az élvezetről. 
 Miért nem találtak eddig tárgyi bizonyítékot a sellők 
létezésére? Emlékezzünk vissza arra a mondatra, hogy: Porból 
lettél, és porrá válsz!  Mókás lenne ezt mondani egy sellőnek. 
Inkább az a mondat hangozhatott el, hogy: Vízből lettél, és 
vízzé válsz! Vízbe temetkezést a tengerészek már sokszor ki-
próbálták. A hulla testét a cápáktól kezdve a parányi élőlé-
nyekig a tenger élővilága rövid időn belül „zavaros” tenger-
vízzé alakítja át. Ezért nincsenek meg a sellők csontvázai. 
 Senki ne gondoljon arra, hogy esetleg mi a sellők és 
neandervölgyiek utódai lennénk, mivel egyszerre éltünk a 
Földön és nem egymás után. Viszont, ha gondolatban össze-
keverem a sellőt a neandervölgyivel, akkor megkapom a 
Homo sapiens emberi fajt. Hogyan lehet ez? 
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 Mint tudjuk, mind a két párhuzamos faj kihalt. A 
neandervölgyi genetikailag alkalmazkodott a hideg éghajlat-
hoz. A jégkorszak elmúltával, mely utoljára Európa területén 
szűnt meg, vele együtt ő is megszűnt. Őket a nálunk kedvelt 
langyos éghajlat ölte meg. A sellők a gyorsan melegedő 
tavakat, és meleg égövi tengereket kedvelték, ezért csak azok a 
matrózok látták sűrűn őket, kik hajóikkal messze délre elkalan-
doztak. Végül a sellőket az általunk kedvelt tenger hűvös vize 
ölte meg. Mindkét faj gondolatátviteli tehetsége, mely elő-
szeretettel mellőzte az artikulált beszéd élvezetét, arra enged 
következtetni, hogy ez a két párhuzamos ősember faj nagyon 
párhuzamos volt, mert a fejlődésbiológusok majomember, 
előember, és ősember fajai nem rendelkeztek ilyen tulaj-
donsággal. Ha a két faj nem volt földi eredetű, akkor honnan 
jöttek ide gyalog?! 
 Sem a sellőnek, sem a neandervölgyinek nem találták 
meg az intelligens (árja) változatát úgy, ahogy én megtaláltam 
a Homo sapiens-ét. Vegyük észre, hogy Ádám teremtése előtt 
Isten már megteremtette az embert ősembernek. Ezek szerint a 
sellőt, és a neandervölgyit is ősembernek teremtette, olyan 
agytérfogattal, mely a miénket is felülmúlja. 
Melyik lehet az a két bolygó, melyről a sellők és a neander-
völgyiek jöhettek, ha egyedül vagyunk a Világegyetemben? 
Mielőtt az űrteleszkóppal valaki a galaxisunk mindhárom 
karját átkutatná, szólok, hogy én találtam két bolygót, 
melyekről szinte „gyalog” is át lehet jönni. 
 A Skandináv népek legendái szerint az istenek a Földet 
Középföldének, Középső Világnak nevezték. Ha valaminek 
van közepe, akkor széle is kell, hogy legyen. Ha naplementekor 
feltekintünk az égre, akkor Nyugaton már látszik is az egyik 
Szélső Világ. Ez a Hajnalcsillag. Ismerős ez a név. 
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„Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről 
bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetben. Én vagyok 
Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali 
csillag.”  
     (Jel. 22,16.) 

Miért hívja fel Jézus, János apostol figyelmét a Hajnalcsillagra 
a Jelenések végén, ha a Vénusz nem csillag, nincs rajta élet, és 
már nem is lesz rajta? Azért, mert volt rajta. Csak úgy lehetett 
rajta élet, ha nem a mostani pályáján keringett a Nap körül. Mi 
van a másik Szélső Világgal? 
 Van egy pár filmkockám, amiből megpróbálom össze-
rakni. 
 

1. A Mars a tűz és háború istene. 
2. A Mars egyenlítői hőmérséklete +11 C. fok. 
3. Van rajta víz (jég formájában). 
4. Van a légkörben oxigén (5 %). 
5. Légkörében legtöbb a széndioxid (üvegházhatás). 
6. A küzdősportokat külföldön marsi művészeteknek is 

nevezik. 
7. Négy piramis van rajta, és mellettük egy Szfinx. 

 
A légi fotót egy régebbi amerikai műhold készítette. Aki 
kíváncsi, hogy milyen a Marson épült piramis, az megnézheti 
az „Emlékmás” című amerikai filmet, Arnold Schwarzenegger 
főszereplésével. A díszlet azért lett valószerű, mert a díszlet-
tervező, és a forgatókönyv írója megérdeklődte, hogy milyen a 
Mars felülete, légköre, és a domborzati látványosságai. Így 
akadhattak rá a szintén amerikai műhold által készített 
felvételekre. 
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A Mars piramisai 

 
A Sfinx egy fél-dombormű, egy női arcot ábrázol, mely felfelé, 
a csillagok felé néz. A Mars felszínéről a női arc vonásai nem 
látszanak, csak egy bizonyos magasságból, a légkörből. Nálunk 
hasonló rajzokat találtak, melyek állatokat ábrázolnak (Nazca 
vonalak). 
Az arc elég vonzó női arc és nem szörnyeteg. A Marson csak 
úgy lehetett élet, ha nem a jelenlegi pályáján keringett a Nap 
körül. Ha a Marson lakó intelligens emberek hozzánk hason-
lóan piramisokat építettek, akkor ezek szerint ők is visszavár-
ták Isten piramis-városát. Mivel a Marson az emberi élet 
feltételei megszűntek, ezért biztosan nem várták hiába. 
 A Vénuszon már nem fogunk piramisokat találni, mert 
a nagyon tömény savas esők és savas óceánok már csak azt 
nem marták szét, amihez nem fértek hozzá. Vastag irodalom áll 
az Olvasó rendelkezésére, hogy a női szeméremdomb Vénuszá-
tól, a szépségideálok Vénuszáig, melyik nemre használták 
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legtöbbet a Vénusz bolygó nevét. Ugyancsak vastag irodal-
munk van arról, hogy melyik nem áll közelebb a tűzgyújtáshoz, 
a verekedéshez és a háborúskodáshoz. 
 Ha mindkét szomszéd bolygónak hozzánk sokkal 
közelebbi keringési röppályája volt, akkor az ottani élet lehető-
sége nem puszta fantázia. Naprendszerünkben a Jupiter után 
keringő óriásbolygók nem a mostani keringési pályájukon 
alakultak ki, valami katasztrófa folytán kerültek oda. A Mars és 
a Jupiter között keringő aszteroidák a tudósok feltételezése 
szerint katasztrófa következtében darabokra esett bolygó 
maradványai. 
 Láttuk, hogy mindkét párhuzamos faj a számukra 
kellemetlen időjárás miatt, nem egyik napról a másikra, hanem 
hosszú idő alatt lassan „elfogyott”. Ha mindkét szomszéd 
bolygó hozzánk közelebb keringett a Nap körül, akkor hármas 
ikerr ől beszélhetünk. Nézzük, mit mondott a kínai őse. 

 
„A Jin, benne foglaltatott a Jangban, a Jang pedig a 
Jinben.” 

       (kínai) 
 

 
Vénusz (víz)   Föld   Mars (tűz) 

 
 Hogyan engedjük este a vizet a fürdőkádba? Meg-
nyitjuk a forró víz csapját és a hideg víz csapját is. A két fajta 
hőmérsékletű vízből lesz a langyos. Tehát a kínai őse elmond-
ta, hogy a vörös sejtbe kék sejtmag került, a kék sejtbe pedig 
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vörös sejtmag. Ezek után a két forma összeölelkezett, de az új 
forma továbbra is kétszínű maradt. Ez a jelvény a földi, emberi 
faj jelvénye, mégsem került rá sem a palackposta műhold 
aranylemezére, sem az űrhajósaink ruhájára. 
Megállapították, hogy a két lábon járó emberi test alakja, 
szerkezete, felépítése, stb., ideális a szárazföldi helyváltoz-
tatásához. Mégis, amikor úgy érezzük, hogy mindenünk fáj és 
elmegyünk az orvoshoz, legtöbbször 2 gyógymódot javasol: 
ÚSZÁS és GYÓGYTORNA. 
 

 
 
Úgy látszik, hogy ha „őseink” fő tevékenységét egy ideig gya-
koroljuk, akkor gyorsabban gyógyulunk, mint a mesterséges 
gyógyszerektől. 
Egy véletlenül kiszivárgott genetikai eredmény megsúgta, hogy 
Ádám 10.000 évvel idősebb volt, mint Éva. Hogy lehetett 
Ádám idősebb, ha Évával egyidős volt és feltételezzük, hogy 
mindketten „csak” 930 évig éltek? 
 Ha létrehozunk egy szívós, hosszabb életű, és jobb 
hozamú szarvasmarha fajt a Szürkemarha és a Holstein keresz-
tezésével, akkor 50 év múlva egyik genetikus megállapítja 
majd, hogy az új szarvasmarha faj bikája 2000 évvel idősebb, 
mint a tehén. Hogyan lehet ez, ha a vizsgált bika „ős” és a 
tehén „ős” csak 20 évig élt, és egyidősek voltak? Egyszerűen! 
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 A bika Szürkemarha faja 2000 évvel korábban lett 
kitenyésztve, mint a tehén Holstein faja. 
 Ezek szerint Isten Ádámot 10.000 évvel korábban 
teremtette, mint Évát, mert a Bibliában is így van a 
történet, civilizációja a Marson 10.000 évvel korábban 
kezdődött és végződött, mint Éváé a Vénuszon. Mindkét 
bolygó közel azonos időben változtatta meg keringési 
pályáját, ezért Ádám és Éva „ősei” szinte kortársak voltak 
az Éden belsejében. Mivel a Földön csak az ember volt 
hosszútávon életképes, ezért a Marson és a Vénuszon, az 
ottani Világvégéhez közeledő üdvözültek lelkei Ádámék 
földi testét kapták meg. A léleknek nincs emlékezete, mivel 
az agy kémiai folyamatai felelősek a memória működéséért. 
Ezért nem emlékezünk az előző életeinkre. Mi ugyanúgy 
járunk majd, ha az Omega egy olyan új Földre ereszkedik 
le, melyen emberi testben nem lehet életben maradni. Az 
Isten királyiszéke mellett ülő 4 lelkes állat sem viccből nem 
lett ember formájú. Mivel az első emberek lelkei más 
bolygókon üdvözült lelkeivel azonosak, ezért nekünk csak a 
lelkünk földönkívüli, a testünk a „Föld porából vett minta” 
alapján teremtett földi eredetű. Mivel a Nap az utolsókat 
rúgja, ezért a mi földi eredetűnek érzett lelkünk újból 
földönkívülivé fog válni. 
Ígértem az elején, hogy elmondom, miért mondta az Úr a 
teremtéskor, hogy a férj és a feleség egy testé lesznek. Azért 
válnak 1 testé, mert jelen pillanatban az emberi faj 2 különböző 
testben van megteremtve, azért, hogy vegyük észre, hogy te-
remtett faj vagyunk. Ha a férj és feleség szorosan „összeölel-
kezik”, akkor látszik valóban 1 emberi fajnak. 
 
 



 
 

 
 

225 

VII.4.   Régi feltámadás, Alfa 2 
 
 János apostol látomásaiból tudtuk meg, hogy a Világ 
pusztulása előtt feltámadunk, és Isten cselekedeteink szerint 
fog megítélni minket. A „szívének” kedveseket boldogsággal 
és örökléttel jutalmazza, mert szereti az embert. Ádámot és 
Évát is szerette, azért teremtette meg őket. 
 Ha Ádám nemzetségéből származó bűnteleneket is 
szerette, akkor miért nem támasztotta fel őket, és miért nem 
adott nekik örök életet? 
 Noé, és sok már nép bárkás kapitánya az élők sorába 
tartozott, amikor az özönvíz szinte teljesen elpusztította a 
Világot. 
 Vizsgáljuk meg, hogy mi történt az Ádám nemzetsé-
gébe tartozók lelkével. Kénytelen leszek ismételten idézni az I. 
Fejezet legendáiból, mert a könyv elején volt, és nem biztos, 
hogy az Olvasó még emlékszik rá. 
 A vízözönt elmesélő legendák között az apacs indiánok 
legendája megemlíti, hogy a Teremtő egy felhőre szállt, és 
magával vitte 28 segítőjét is. Honnan tudta az indián őse, hogy 
a Teremtőnek 28 segítője van? Ezt a történetet csak az idők 
végén, a Jelenésekben olvashatjuk, amikor János apostol leírást 
ad az új Jeruzsálem városának Trónterméről, ahol a Királyiszék 
körül trónol a 24 Vén, és a 4 lelkes állat. Tehát tényleg 28 
segítője van. Az Újszövetség szövegéből tudjuk, hogy Jézus 
harmadnapra támadt fel a holtak birodalmából, és Ő jelen volt 
a teremtéskor és az ítélet napján is jelen lesz. 

„Azért aztán a világegyetem törvényének értelmében 
meg kellett teremteni az ötödik világot. Quetzalkóatl  
azzal kezdte, hogy leszállt a földalatti birodalomba, és 
föltámasztotta a halottakat.” 

     (Közép-Amerika) 
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Tehát a vízözönkor a Teremtő és a 28 segítője a Föld felszínén 
tartózkodott, Quetzalkóatl pedig alászállt a földalatti biroda-
lomba és feltámasztotta a halottakat. Ha a Teremtő és a 28 
segítője itt volt, akkor a piramis alakú város is a Föld felszínén 
kellett, hogy legyen. A viking legendában olvastuk, hogy az 
Armageddon-i csata során Ódin és serege az Ázgardot, az 
istenek lakhelyét védelmezi. A skandináv legendák a Földet 
Mid-gard-nak (Középfölde) nevezik. Ezért gyanítom, hogy 
Ázgard = ÁZ-gard szóval. 
Az Alfa és az Omega esetéből tanulva, az Á az ábécé első 
betűje, a Z az ábécé utolsó betűje, mert a vikingek rúnákkal 
(gót rovásírás) írtak, és nem a görög ábécét használták. Az A 
betű, viszont mindkét ábécénél azonos. 
 Mivel a vízözönkor Jeruzsálem még nem létezett, ezért 
a régi feltámadás, és a régi ítélet piramisa ismeretlen nevű. 
 
Ádám és Éva anatóliai indító piramisának neve 
ÉDEN és nem ALFA. 
Ádám nemzetségéből feltámadt üdvözültek fogadó 
piramisának neve ismeretlen. 
 
Ázgard, az Alfa és az Omega azonos története miatt, a gót és 
görög ábécék betűi a vízözön utáni időkre vonatkoznak. 
 
Nimród és Enéh iráni indító piramisának neve 
ALFA. 
A mi feltámadásunkkor a fogadó piramis neve 
OMEGA lesz. 
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Következtetés 
 

Ádám és Noé által használt egységes nyelv ábécéjé-
nek első betűje az E vagy É volt. 

 
 

VII. 5.   Az iráni fennsík árja népe, a 9. nap 
 
 Az első fejezetben láttuk, hogy a vízözön után Sém és 
kortársai 500 évig, majd egyre kevesebb ideig éltek. Sém, 
Khám és Jáfet volt a népek atyja. Ők az Ararát hegyről indultak 
el, a szélrózsa minden irányába, és népesítették be a Földet. 
Noé leszármazottai Sineár (Sumer) földjére a Tigris és 
Eufrátesz folyók mentén a jutottak el, mert a forrásvidékről 
származtak. A kiásott csontleletek alapján a kőkorszaki telepü-
lések és a családok tűzhelyeinek 90%-át folyók, és patakok 
közelében találták meg. A Bábel nevű város és torony építését 
egy olyan nép kezdte el, amelyik Kelet felől, az iráni fennsík 
felől érkezett. Hatalmas munkába kezdtek. Babilon régi, már 
megsemmisült lépcsős piramisa egy dombra épült. A domb egy 
elkezdett piramis romját takarta, ez a rom volt az általunk a 
Bibliából ismert torony alapja. 
 A mostani domb legalján szunnyad ma is BÁBÉL 
tornya alsó része. Feltárásához el kellene bontani a füvesített és 
autóúttal ellátott dombot, melynek tetején egy műemlék is van. 
Ez a rejtőzködő torony romja 180x180 m alapterületű. Ha 
piramis alakú tornyot kezdtek építeni, akkor magassága egy 50 
emeletes felhőkarcoló magasságával lett volna egyenlő, de 
mint tudjuk, a nyelvek összezavarodása miatt a munkát abba-
hagyták és a torony soha nem készült el. Hányan voltak, 
meddig éltek, és milyen intelligensek voltak Noé leszárma-
zottai Bábel tornyának építésekor? 
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Az én kronológiám szerint úgy értékelem, hogy Bábelt a víz-
özön után, Kr.e. 9600 után kezdték építeni. Noé nemzetsége 
ebben az időben nem lehetett nagy lélekszámú, mivel legkeve-
sebb 500-an jöttek ki a bárkából, és minden irányban szétszó-
ródtak. Sineár földjére csak azok érkeztek, akik Dél felé indul-
tak. Bábelt, Sém dédunokája, Héber idejében építették. Héber 
430 évig élt. A vízözön utáni első királylista, melyet az ékírá-
sos agyagtáblák tartalmaznak, Kis város dinasztiájáról szól. A 
királyok nevei sumér, akhád, asszír és élámi nyelvek jegyeit 
hordozzák. A Kis királylista összesen több mint 24.500 évet 
foglal magában. A nevek nyelvek szerinti tagozódása arra en-
ged következtetni, hogy már nem volt egységes a nyelv, tehát a 
legelső várost, Kis-t, mely az első általam ismert birodalom fő-
városa volt (mert a királylista egész Mezopotámia királyainak 
nevét tartalmazta), a nyelvek összezavarodása után épült. Ha a 
királylista 24.510 évét a királynevek nyelvi tagozódása miatt 
elosztom 4-gyel, akkor 6.127 évet kapok. Nem fogom fárasztani 
az Olvasót az ékírásos királylistákkal, mert ebben az alfe-
jezetben csak a korszakok a fontosak, akit érdekel, a szakköny-
vekben utána nézhet. Kis után Uruk lett Mezopotámia fővárosa. 
Az I. Uruk dinasztia Dumuzi királlyal kezdődik Kr. e. 3200-ban, 
utána Gilgames (Kr.e. 3.100-2.974) uralkodott 126 évig. 
Az ékírásos uruki királylista elején szereplő, Meszkiaggaser 
papkirályról (Kr.e. 5.144-4.820), és kortársairól nem tudunk 
semmit, mert a miénket megelőző korszak városai elpusztultak. 
Őt követte Enmerkar (Kr.e. 4820-4400) király. A régi korszak 
utolsó királya Dumuzi (Kr.e. 3200-3100) volt, akire még emlé-
keztek, de az eltörölt civilizációra már nem. A mi korszakunk 
egyik első királya volt Gilgames, aki Urukot újjáépítette. 
 Ha az első Uruk dinasztia kezdő évszámához adjuk Kis 
város birodalmi dinasztiájának durván 4 felé osztott éveit 
(3200+6127=9327), akkor megkapjuk Kis királyságának 
alapító évét: Kr.e. 9.327) 
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Kis városát Kr.e. 9.327-ben alapították 
Uruk városát Kr.e. 4.820-ban alapították 
Ezek az évszámok nem pontosak, és nem is fontosak. 
 Láttuk, hogy a 73.000 évvel ezelőtt kitört szumátrai 
szuper-vulkán katasztrófáját a Föld élővilága 1000 év alatt 
heverte ki. Ezért gondolom azt, hogy az özönvíz pusztítását a 
Föld élővilága 200 évnél hamarabb nem heverhette ki. Ezért 
Kr.e. 9400 körül állhatott helyre Mezopotámia völgyeinek 
élővilága. Az árvíztől megmenekült iráni fennsík, és a fennsí-
kon elszaporodott feltámadt üdvözültek nagy sokasága, a túl-
szaporulat miatti élettér növelése érdekében, a négy égtáj felé 
kirajzott. Az egyik raj egyik állomása volt Sineár földje. Ebből 
viszont nem tudtunk meg semmi újat. 
 A Kis dinasztiák első királyai átlag 930 évet uralkodtak. 
A lista 23 királyának uralkodási átlaga 800 év volt. Bábel 
tornyának alsó szintjei Kr.e. 9400 és Kr.e. 9327 között épül-
hettek. A tornyot város nélkül nem lehet elkezdeni, ezt a tényt 
az egyiptomi piramisok mellett épült munkások által lakott 
városok is bizonyítják. Bábel városának alapítását önkényesen 
Kr.e. 9400-ra teszem. 
Bábel városát Kr.e. 9.400-ban alapították. 
Ebben az időben élt Héber, akinek élete hossza 430 év volt. 
Bábel alapítása után 73 évvel kezdődően Mezopotámia 
királyainak uralkodási átlaga 930 év volt. Ebből következik, 
hogy ezeknek, a királyoknak még nem volt idejük összekeve-
redni a bennszülöttekkel, tehát nem a bárkákból származtak. 
Már tudjuk, hogy Noé felesége is halandó ember leánya volt, 
ezért utódai életének hossza drasztikusan csökkenő tendenciát 
mutatott. 
 A nemzetek eredeténél láttuk, hogy Khúsnak 5 fia volt. 
Az Éden második folyója az ő földjét kerülte meg, az első a 
fiáét, Havilah-ét. Tehát Khús fia mélyen Anatólia területén 
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lakott. Utólag említi meg, mintha Nimród is az ő fia lett volna. 
Csakhogy Nimród az iráni fennsíkról származott, és nem Khús 
fia volt. Mindjárt elmondom, hogy miért nem. 
 Ha a vízözön után feltámadt üdvözültek nagy sokasága 
az iráni fennsíkon jelent meg, akkor az Alfából jöttek ki. 
Mondom jöttek, és nem ejtőernyővel ugrottak ki. Ezért az iráni 
fennsík középső részén, ahol abban az időben bővizű folyók és 
tavak voltak, meg kell találnunk az Alfa piramis-város helyét, 
amely csak teherbíró talajú, vízszintes felületre szállhatott le, és 
ez a teljesen vízszintes leszállópálya nem lehetett 25 négyzet-
kilométernél kisebb alapterületű. 
Egy ilyen hely van a fennsíkon, a többi terület vagy nem vízszin-
tes, vagy nem teherbíró, vagy homlokdűnés (dombos), vagy 
magas hegyvidék. Ez a leszállópálya egy közel 50 négy-
zetkilométeres magas fennsík, melynek a vízszintestől eltérő 
egyenetlensége 11.600 év időjárásának viszontagságai után, még 
mindig csak 1 ezrelék. A levegőből, fentről nézve olyan, mintha 
mesterségesen alakított lenne, mintha forró vasalóval lenne 
lesimítva. A helyiek kősivatagnak hiszik az Alfa lábnyomát. 
 A lábnyomtól 80 km-re D-Ny-ra fekszik Kerman városa, 
ugyancsak a lábnyomtól Ny-ra, 90 km-re fekszik Zarand 
városa. A fennsík körüli magas hegyekben bámulatos kőfejtők, 
és megalitikus építészet nyomai láthatók. Most már felmerem 
írni a meghatározásokat. 
 
A vízözön előtt Quetzalkóatl feltámasztotta a 
halottakat. 
Az ítélet után az üdvözültek bemehettek Isten 
városába, mely a Mennyből szállt alá. 
A vízözön után, a 9. napon, az üdvözültek kijö-
hettek Isten, Alfa nevű városából, mely a Menny-
ből szállt alá és az iráni fennsík közepére érkezett. 
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A Biblia és a legendák is azt mesélik, hogy Bábel tornya előtt 
az embereknek egy nyelvük volt. Már bemutattam, hogy 
melyik nyelv hasonlíthatott leginkább erre az ősi nyelvre. 
 A bárkából kijövő túlélők már kismértékben benépe-
síthették a világot, amikor Bábelnél a nyelvük összezavarodott. 
Ha csak azoknak nyelve zavarodott volna össze, akik Mezopo-
támiában éppen építkeztek, akkor az európaiak, az arabok, a 
zsidók, a kínaiak, az indiaiak, az afrikaiak és az amerikai indiá-
nok még ma is magyarul beszélnének. Mivel minden népnek 
saját nyelve van, csak a rovásjelek maradtak nemzetköziek, 
ezért feltételezhető, hogy Bábel tornyának építése volt a kiváltó 
oka annak, hogy Isten az összes kontinensen élők nyelvét 
egyidőben megváltoztatta.                                                   
Nimród és felesége Enéh vezetésével az emberek, 
Ádám nemzetségének üdvözült lelkeivel a testük-
ben, ettek a jó és gonosz tudás fájának gyümöl-
cséből. Megtanulták a földművelést, az állatte-
nyésztést, és minőségi bőrruhákba öltöztették őket. 
Ezek után, Kr. e. 9500-ban, földi istenként, ki-
űzettek az Alfa nevű piramisból. 
Isten, Kr.e. 9330 körül, mind az öt kontinensen 
lakó népek nyelvét összezavarta. 
Hogyan kerülhetett be Nimród Khús leszármazási listájába? 
Úgy, hogy nem csak az iráni faj volt árja.  A királyok csak 
királyokkal házasodtak, és a szegények csak szegényekkel. Ezt 
saját személyes tapasztalatom alapján állítom, ugyanis engem 
sem a királyok, sem az államelnökök nem szoktak telefonon 
hívogatni, nem fognak velem kezet, és nem ölelgetnek a 
fényképezőgépek kereszttüzében. 
  A bárkákból származó félistenek összekeveredtek az 
iráni fennsíkról származó félistenekkel. Ezért Héber ugyan-
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olyan árja félisten volt a maga 430 életévével, mint később 
Enmerkar király, aki Urukot kormányozta, a maga 420 éves 
uralkodásával. 
Mivel Héber idejében volt a nyelvek összezavarodása, ezért 
attól az eseménytől kezdve a zsidók héberül kezdtek beszélni, 
és az új nyelvet az akkori királyukról, Héberről, hébernek 
nevezték el. 
A Világ népeinek nyelvei egy tőről fakadnak, mint 
a fűcsomó, ezért a régi népek nyelvének eredetfája 
nem létezik. 
Most már tudjuk, hogy Héber, héberül beszélt, ezért kíván-
csiságból nézzük meg, hogy Ábrahámnak volt-e írása, vagy 
írástudatlan volt. Ez az a történet, amikor Abimélek visszaadja 
Sárát Ábrahámnak. 

„Sárának pedig monda: Ímé ezer ezüst pénzt adtam a te 
bátyádnak, ímé az neked a szemek befedezője mindazok 
előtt, a kik veled vannak; és így mindenképpen igazolva 
vagy.” 

(1 Móz.20,16.) 
Ebből a szövegből látjuk, hogy az ezer ezüstpénzt Sárának 
fájdalomdíjként adja, melyet Ábrahám kenőpénzként átadhat 
tovább, és oszthat szét azok között, kik szemtanúi voltak 
annak, hogy Abimélek magához vette Sárát. Ez egy nagyon 
kifinomult módja a pénz használatának, lefogadom, hogy nem 
abban az évben találták fel a pénzt. Ez a történet Kr.e. 2920 
körül játszódik. Ezért a pénzt nem a föníciaiak találták fel, mert 
ők csak 1900 évvel később szállták meg a leventei partokat. A 
nyelv után megjelenik az írás, a pénz csak harmadiknak jelenik 
meg. Mivel Sára kapott egy ezrest, ezért Ábrahámnak már volt 
írása. Milyen írása lehetett Ábrahámnak, ha az írásszakértő 
kutatók szerint a héber alfabetikus írás a föníciai rovásírásból 
fejlődött ki? Hogyan fejlődhetett ki a föníciai rovásból, mert 
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mint már az előbb említettem, a filiszteusok csak 1900 évvel 
később érkeztek. A szakértők mégis csak észrevettek valami 
törvényszerűséget a héber írás vizsgálata közben, ha ezt a 
könnyelmű következtetést megfogalmazták, és híresztelték. 
Félig igazuk volt. A héber alfabetikus írás tényleg a rovás-
írásból fejlődött ki, de nem a föníciaiakéból, hanem Héber által 
használt héber-rovásírásból, melynek írásjelei megegyeztek a 
föníciaiak által használt rovásjelekkel. Ha Héber írástudó volt, 
akkor Ábrahám még inkább írástudó volt, mert ő még az 
ékírást is megtanulta fiatalkorában, Mezopotámiában.  Mivel ő 
volt a pátriárka, ezért pénze is volt bőven. 
Minden régi népnek saját nyelvén írt rovásírása 
volt, melyet más népek, az írást készítők nyelv-
ismeretének hiányában nem tudtak elolvasni. 
Minden régi népnek saját nyelvén írt rovásírása 
volt, melynek írásjelei azonosak voltak az Ádám és 
Nimród által használt írásjelekkel, ezért a régi 
írások eredetfája nem létezik. 
A később szétterjedt árják hozták létre a „semmiből” azokat a 
későbbi fényes országokat és birodalmakat, melyek történe-
tével tele vannak a Világ könyvtárai. 
Ez az iráni árja faj már nem létezik. A múlt század közepén a 
németajkú eredetkutatók a nagy ősök tollaival ékeskedve 
próbálták becsapni saját népüket, és a Világot. Ezzel az átlátszó 
hazugsággal próbálták a katonáikat fanatizálni, egy olyan cél 
érdekében, mely célt nem az eredetkutatók fogalmaztak meg. 
Hova tűnt az iráni-fennsík árja faja (9. nap)? 
Nem tűnt el! Bekeveredett a halandók tömegének nagy ol-
vasztó tégelyébe. Az Éden polgáraihoz hasonlóan, az ők fiai is 
kergették az erdőben talált meztelen nőket, kik óriásokat és 
hősöket szültek nekik. 
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 Végül utódaiknál is véglegesen beállt a max. 120 éves 
életkor, úgy, ahogy Ábrahám esetében láttuk. A meztelen női 
test kísértése náluk is erősebbnek bizonyult, mint a józanész 
megfontolása. 
A földi istenek és az árja faj intelligenciáját, és 
hosszú életét a saját hormonjaik, és az általuk 
nyújtott rövid élvezetek pusztították el. 
Ha ezt a Freud tudta volna, akkor még bátrabban nyilatkozott 
volna az emberi természetről. 
 
 

VII. 6.  Az emberi fajok eredete 
 
 Tegyünk egy próbát, és fogadjuk el azt, hogy nem volt 
teremtés, és uralkodó emberi faj sem élt a Földön. Az általá-
nosan elfogadott fejlődéselmélet szerint csak az ősemberek 
éltek a Földön. A fejlődésen átesett új fajok kiszorították a jobb 
élőhelyekről a régieket, miközben részben keveredtek velük. 
Ezt a keveredést kimutatták a paleo europid rasszban. A cro-
magnoni emberrel való keveredést szintén az europid rasszban 
mutatták ki. A fejlődésen átesett, emberibb tulajdonságokkal 
rendelkező új faj, mindig egy központi területen jelent meg, és 
elszaporodva onnan indult benépesíteni a Földet. Ez a központi 
hely földrajzilag változott, de a kontinensek elhelyezkedéséhez 
képest mindig központi maradt. Ahhoz, hogy egy újfajta 
ősember, minden kontinenst benépesítsen a szélrózsa minden 
irányában vándorolva, több mint 20.000 kilométert kellett 
gyalogolnia. A kevésbé alkalmazkodó képes emberi fajok vagy 
kihaltak, vagy elkerülték a terjeszkedő új fajt. Ezzel mostoha 
életkörülményeket biztosító területekre kényszerültek, melyek 
a legtávolabb voltak attól a központi térségtől, ahonnan a fej-
lettebb új emberi faj elindult. Három központi helyet feltételez-



 
 

 
 

235 

nek. Az elsők Közép-Afrikában voltak, majd az iráni-fennsí-
kon, utána a Kaukázus következett, legvégül pedig újra az 
iráni-fennsík. Ez egy nagyon szép történet, és mind a hallga-
tása, mind az olvasása örömet okoz az emberi fejlődés után 
érdeklődőnek. A megnézése már nem okoz ilyen örömet, 
ugyanis a szó elszáll, az olvasás a feledés homályába vész, a 
kép viszont rögzül. Ha megnézünk egy földből előkerült 
ausztraloid vagy inuit koponyát, akkor olyan érzésünk támad, 
mintha az általánosan mindenhol feltárt, katalogizáltan megha-
tározott, és mindenhol bemutatott Homo sapiens sapiens kopo-
nyája 100.000 évvel fejlettebb lenne. Pedig az összes rassz, és 
az összes alrassz a Homo sapiens sapiens emberi fajhoz 
tartozik. Ebből a felismerésből következik, hogy az emberi 
rasszok nem egy tőből fejlődtek ki. Az újfajta ősember terület-
hódító vándorlása közben mindig egy másik ősrassz képvise-
lőivel találkozott. Velük összekeveredve fejlettebb génállomá-
nyú új rassz kialakulásához járult hozzá. Ezek szerint az emberi 
rasszok nem az utolsó 100.000 évben alakultak ki, hanem ez 
egy 5 millió éves folyamat eredménye. Az említett két rassz 
koponyáján kívül egyes rasszok koponyája nem 100.000, 
hanem csak 20.000 évvel marad el az általánosan elfogadott, és 
nem létező Homo sapiens sapiens koponyájától. Ez a modern 
emberi koponya nem létezik. A múltban valaki kitalálta ezt a 
nevet, hogy a mi fajunknak is legyen neve, ne csak az ősembe-
reknek. A Homo sapiens sapiens név egy fantomnév, mely 
magába foglalja a mai modern ember 5 nagyrasszához tartozó 
40 rasszt, és a hozzájuk tartozó alrasszokat. 
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Homo sapiens sapiens 
Amerindid 
nagyrassz 

Negroid 
nagyrassz 

Kaukazoid 
nagyrassz 

Veddo-
Ausztraolid 
nagyrassz 

Mongoloid 
nagyrassz 

1.Pacifid A. Köz.-negroid A. Mediterranid A. Veddoid  A. ÉK.-
Ázsiai 

2. Szilvid 1. Paleonegroid 1. Iberid B. Paleomelanezid 1. Szinid 
3. Centralid 2. Szudanid 2. Pontid C. Melanéziai 2. Koreai 
4. Amazonid 3. Nilotid 3. Din.Medit. D. Ausztraloid 3. Mandzsu 
5. Lagid 4. Bantid 4. Szaharid E. Tasmanid 4. Japán 
6. Andid B. Bambutid 5. Arabid F. Mikr.-Polinéz 5. Eszkimid 
7. Pampid C. Aethiopid B. Dinári  6. Jeniszej 

8. Fuegid D. Khoid C. Alpi   
 E. Sanid D. K.-európai  C. D.-

Mongolid 
 F. Negrito E. Nordikus  D. Ainuid 
  F. Armenid  E. Tungid 
  G. Turanid  F. Köz.-

Szibéria 
  H. Pamirid  1. Al. arcú 

mong. 
  I. Indikus  2. Bajkáli 
  J. Dravida   
  K.Cro-magnoid   
  L. Protonordikus   
  M. Protomedit.   
  N. Urál-Altáji   
  O. Irano-Afgán   
  P. Taurid   
 

Elfogadott tény, hogy az összes feltárt ősember ősünk központi 
helyről terjedt el. Valószínű, hogy a keveredés mértéke a köz-
ponti kiinduló területen volt a legnagyobb, a sarkkör köze-
lében, és az áthatolhatatlan őserdők mélyén pedig a legkisebb. 
Azért alakult így, mert a Homo habilis is, a Homo erectus is, a 
Homo sapiens idaltu is, és a Homo sapiens cro-magnoid ember 
is rühellte a hideget, és félt a sötét őserdőben. Ezért hiába jutott 
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el egy újabb fejlettebb faj a Föld összes szegletébe, mivel a 
zord helyre elkalandozottak lélekszáma messze elmaradt a köz-
ponti, könnyű életfeltételeket biztosító területeken élők lélek-
számától. Ha a lakható területet, 25 rasszt feltételezve rasszon-
ként felosztom, akkor felrajzolhatom az egyes ősemberek 
elterjedését a Földön. Ha az utolsó ábra mindenhol sötétszürke 
lesz, akkor elfogadom azt a feltételezést, hogy az ősemberek 
keveredéséből és fejlődéséből alakult ki a mai modern ember. 
 

 
H. habilis    H. erectus 
 

 
H. s. idaltu         H. s. cro-Magnon 
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A fenti ábrákon az ismertebb ősember fajok elterjedését 
ábrázoltam. A fehér, a primitívebb majomember fajokat jelöli, 
a szürke az új ősember faj térhódítása nyomán az agytérfogatot 
és a koponya finomabb formáját jelenti. Az árnyalat pedig a 
keveredés mértékét, és ez által az új gének mértékét jelenti. 
Látható, hogy az összlakosságot körülhatároló négyzet sarkai 
vannak legmesszebb a központi kiindulási területtől, ezért ezek 
maradtak a legvilágosabbak. A cro-magnoid típusú Homo 
sapiens sapiens általános fajává válása után a sarkok még 
mindig a Homo erectus világának árnyalatával egyeznek meg. 
Ez azt jelenti, hogy a fejlődéselméletet szemléltető ábráim 
szerint, az inuit és ausztraloid koponya 100.000 évvel primi-
tívebb a miénknél. Ez nagyon durva következtetésnek látszik. 
A valóság az, hogy a két őslakos agytérfogata és életvitele 
nem erősíti meg a 100.000 éves elmaradást. Ezért valóban 
elfogadható az a tény, hogy mindkét furcsa koponyájú őslakos 
a Homo sapiens sapiens fajtához tartozik. Ha ezt az állítást 
igaznak fogadjuk el, akkor az általánosan elfogadott fejlődés-
elmélet nem igaz, vagy csak részben igaz. Ha az ember fejlő-
déstörténete nem igaz, akkor nincs mit tenni; majd kitalálnak 
helyette egy másikat. Ha az ember fejlődéstörténete csak 
részben igaz, akkor valaminek történnie kellett, amelynek 
eredményeként, a rasszok és alrasszok fejformája, és agytér-
fogata ma csak egy árnyalattal tér el egymástól. A fent közölt 
négy folyamatábra ezt az eredményt nem tudja hozni. Viszont 
szépen mutatja, az új fajok elterjedését és keveredését. Ha a 
fejforma és az agytérfogat úgy oszlana el a területen, mint a 
rasszok négyzetei, akkor sokkal homogénebb lenne az emberi-
séget ábrázoló négyzet árnyalata. Ha az ősemberek rasszai 
biológiailag fejlődtek volna, akkor minden rassz négyzete 
közel azonos árnyalatú lenne, és nem mindig a világ közepéről 
indult volna el egy új faj. Mivel a leletek tanúbizonysága 
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szerint mindig központi helyről indult az új faj, ezért a rasszok 
egyéni, biológiai fejlődése kizárt. Látszik, hogy bárhonnan 
próbálom elcsípni az emberiség, vagy a rasszok fejlődését, 
mindig visszaérek ahhoz a 100.000 éves elmaradáshoz, amely 
valójában nem létezik. Ezért kénytelen vagyok egy időre félre 
tenni az általánosan elfogadott fejlődéselméletet, hogy megtud-
jam, milyen események vezettek az általános, és területektől 
független, homogén agytérfogat növekedéshez. 
 Térjünk vissza az égből alászállt, és helyreállított király-
ságok történetéhez, mely történetek szereplői 1000 évig éltek. A 
földi istenek átlag 20-szor annyi ideig éltek, mint a halandók. 
Felírom egy táblázatba mind a két fajta ember korszakait. 
 

Korszakok halandó ember földi isten 
1 generáció 25 év 538 év 
1 évszázad 100 év 2152 év 
1 évezred 1.000 év 25.824 év 
1 korszak 5.125 év 103.296 év 

 
Felírom az utolsó 5 „ismert” Világ teremtését, és a királyságok 
helyszínét. 
I. Teremtés(Kr.e. 101.144), Közép-Afrika, ismeretlen király 
II. Teremtés (Kr.e. 69.940), Közép-Afrika, ismeretlen király 
III. Teremtés (Kr.e. 49.496), Irán, Alfa 1, Alulim király 
IV. Teremtés (Kr.e. 23.672), Anatólia, Éden, Ádám király 
V.   Teremtés (Kr.e.   9.500), Irán, Alfa 2, Nimród király 
 
Ha a Föld központi területén alászállt piramis által helyre-
állított királyság fejlett emberi génállománya hasonlóképpen 
terjedt szét a Föld felszínén, mint ahogy az ősember esetében 
történt, akkor nincs áttörés, a kontinensek peremére szorult 
emberek sorsa továbbra is a fejlődéselmélet szerint alakult. 
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 Mezopotámia történelméből ismerjük, hogy a négy fő 
királyság (Babilon, Sumer, Assur, Élám) körül alkirályságok és 
árnyékkirályságok alakultak, melyek politikai és gazdasági 
kapcsolatot teremtettek a központi királyság, és a külső gyűrűn 
túl élő nomád törzsszövetségek között. A központi királyság 
minden eszközzel támogatta a peremkirályságokat, abban a 
reményben, hogy majd ezek felfogják a barbár népek támadá-
sait, több ezer évre biztosítva ezzel a központi, magas szintre 
fejlődött civilizáció nyugalmát és biztonságát. Ezt a berendez-
kedést az ókorban és a középkorban is alkalmazták maguk 
körül a nagyhatalmak. Ha az őskorban is hasonlóan gondol-
koztak, akkor a központi területen trónoló főkirály (első isten-
király) székhelye körül fiúszékek, és unokaszékek jöttek létre. 
Ezeket, a királyságokat a főkirály kortársai, később az utódai 
(óriások) majd azok utódai, az árja fajhoz tartozó királyok 
alapították. A királyságok alá jól körülhatárolt területek tartoz-
tak. Azok a vezetői képességekkel megáldott földi istenek és 
félistenek, kiknek már nem jutott földterület egy saját ország 
alapítására, azok kénytelenek voltak sürgősen továbbállni, és 
olyan, addig ismeretlen területeket elfoglalni, melyeken csak 
őslakos bennszülöttek éltek. Így a királyságok sokkal gyor-
sabban terjedtek el a világon, mint ahogy azt az ősember tette 
gyűjtögetés és vadászat közben. A területfoglalások hasonló-
képpen történtek, mint ahogy mi tettük a múltban vitorlás 
hajóinkon szállított tengerészgyalogosaink segítségével. Ezzel 
az ősi módszerrel vettük el Amerikát és Ausztráliát a benn-
szülött őslakosoktól. 
 Miért kedveli Isten a királyság államformáját, ha már a 
múlt században elavultnak számított, és mára már csak kevés 
ország büszkélkedhet vele, azok is inkább díszkirályságok 
(alkotmányos monarchia)? A királyságokon kívül a történelem 
során az emberek megismerték a diktatúrát és a görög típusú 
demokráciát is. 
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1. A diktatúra az erőszak által keltett félelmen alapszik. 
2. A kormányzás a szabad választáson alapszik. 
3. Az uralkodás a felsőbbrendűségen alapszik. 
Ha egy ország életében eljön az idő, amikor a király az alatt-
valóihoz képest már nem számít felsőbbrendűnek, akkor a 
királyság államformáját megszüntetik, a királyt megfosztják 
királyi jogaitól, és választásokat írnak ki. 
Csak 100 éve kezdett összeomlani a királyságok bevált 
intézménye. Ez azt jelenti, hogy amíg működött, addig a királyt 
felsőbbrendűnek hitték, (jobb esetben az is volt), akkor is, ha 
nem biológiai értelemben számított annak. A királyság tiszt-
sége az összes közül a legfelelősségteljesebb. A génsebészet 
kockázatának bevállalása során elkövetett hibák csak a jövőben 
megszülető, következő nemzedéket sújtja. Az uralkodó által 
elkövetett hibák, egyaránt sújtják a jelenleg élő, és a következő 
nemzedéket is. A király élete végéig felelősséggel tartozott az 
általa elkövetett hibákért, és a fejvesztés terhe alatt kellett 
meghoznia a sokszor fájdalmas döntéseket. 
 A második ok, amiért Isten kedveli a királyság állam-
formáját, az, hogy az 1.000 leélt életévből 930 év uralkodás a 
Mennyország jutalmának érzésével tölti el az uralkodó személy 
lelkét. A halandó átlag 35 évének leélése a Pokol büntetésének 
érzésével tölti el az alattvaló személy lelkét. Ezt fordítva 
értelmetlenség lenne csinálni, mert 1.000 évig tartó nyomorú-
ságos élet szenvedéseit nem lehetne ép ésszel kibírni. 
 A földi istenek hogyan fejlesztették az őslakos benn-
szülöttek génállományát a pattintott kőkorszakban, ha hiányoz-
tak az ehhez szükséges szellemi (biológiai, orvosi és genetikai 
tudás), és tárgyi (kórházak, laboratóriumok, génsebészeti 
eszközök) feltételek? 
A következőképpen fejlesztették: a Föld teljes lakott 
területét lefedő, nagyon hosszú ideig tartó, fejlett emberi 
géneket tartalmazó sperma folyamatos adagolásával. Ehhez 
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a tevékenységhez sem szellemi, sem tárgyi feltételek nem 
szükségesek. Közösülni a csimpánz is tud. Ezt nem pol-
gárpukkasztás céljából mondom. Ősrégészek bebizonyították, 
hogy az emberiség 10.000 éve ezzel foglalkozik. Háziállataink 
összes fajtáját ezzel a módszerrel tenyésztettük ki. Egyik 
kedvenc kutyafajtánk a Dobermann, meg van győződve arról, 
hogy kecses, nemes vonalú alakját, az évezredes fejlődés 
eredményeként saját eszének, és ügyességének köszönheti. Az 
objektív valóság az, hogy a kutyatenyésztők elnökségének 
központi nagytermében olyan szigorú tenyésztési előírások 
születtek, melyekről a Dobermann még nem hallott. Ez az 
objektív valóság a kutya számára szomorú, az ember számára 
viszont örvendetes. 
 100.000 éves gyökerei vannak annak a leányálomnak, 
mely szerint egyszer, majd egy napon, eljön a szőke, kéksze-
mű herceg, aki őt feleségül veszi, és haza viszi a palotájába. 
Ez az eset nem álom, hanem az emberré válás hosszú történel-
mében sokmilliószor megtörtént, és ennek emléke rögzült a 
génekben. A halandó leány apja nem bánta az esetet, mert 
tudta, hogy lánya jó helyre került. Remélte, hogy lánya unoká-
val ajándékozza meg, és örült, hogy végre születik egy okos 
ember a családba. 
 Felmerülhet az a kérdés, hogy a földi istenek közül 
miért csak a férfiak keveredtek a bennszülöttekkel? 
 Minden anya önmagánál szebb, okosabb és ügye-
sebb gyereket szeretne szülni. Egy bölcs királynő sem akart 
ősember gyereket szülni. 
 Inkább nézzük meg, hogyan alakult a 25 rassz agytér-
fogata, ha rasszonként, a központi, isteni királyság köré alakult 
peremkirályságokat rajzolok fel. 
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 Teremtett 
 főkirályság               Fiú székek       Unoka székek 
 
A fenti ábrákon látható, hogy ha rasszonként (területenként) 
csak egy királyságot alapítottak, akkor mindenhol volt király, 
és összesen csak 25 királyságot kellett alapítani. Mivel a min-
denkori piramisokból a teremtések után legkevesebb 2 millió 
földi isten űzetett ki, ezért a 25 királyságot csak az ábrák 
egyszerű átláthatósága miatt választottam. 
A fenti ábrákon látható, hogy az agytérfogatot növelő kevere-
dést okozó személy, a kontinensek nehéz életfeltételeket bizto-
sító peremvidékei elérése érdekében már nem kellett 20.000 
kilométert gyalogoljon. A legeldugottabb helyen élő bennszü-
lött meglátogatásához elég volt 2000 kilométer gyaloglás is. A 
valóságban ennél több királyság létezett. Ha rasszonként 25 
királyságot (városállam) feltételezünk, akkor az előbbi 2000 
kilométer 200 kilométerre zsugorodik. 
 Az ősemberek először a központi helyen megjelent 
uralkodó fajjal keveredtek, ezért náluk növekedett meg leg-
először az agytérfogat, és az intelligenciaszint, melyek követ-
keztében új szerszámok, új technológiák és fejlettebb élet-
formák alakultak ki. Ezek nagymértékben megkönnyítették az 
ősemberek addigi életét, melynek következtében gyorsabban 
szaporodtak (demográfiai robbanás). Mivel már fejlettebbek 
voltak, mint a távolabb élők, ezért nagyobb létszámuk miatt az 
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újabb életterek keresése érdekében kirajzottak a központi 
területről, és elterjedtek az egész Föld színén, úgy ahogy az 
előkerült csontjaik mutatják. A csontok csak a vándorlás tényét 
bizonyítják, a kiváltó okról hallgatnak. Ha korszakonként a 
rasszok agytérfogatának mértékében közel egyszerre követke-
zett be növekedés, akkor a homo sapiens fajok, szintén kitalált 
gyűjtő nevei alatt szereplő vizsgált fajainál, egy idő eltelte után 
„fejlődés” mutatható ki. Ez a „fejlődés” töretlen, és mind a 25 
rassznál megfigyelhető. A régebbi, kezdetlegesebb fajt, mivel 
már átalakult, kihaltnak nyilvánítják. A lenti ábrákon szemlél-
tetem 24 rassznál kimutatott „fejlődést”, a királyságok elmélete 
alapján, végigkövetve az előttünk létezett négy Világot is. 
 
Talált bennszülöttek            Általánossá vált új faj 
                                          
                I. Teremtés 
01 02 03 04 05   11 12 13 14 15 
06 07 08 09 010   16 17 18 19 110 
011 012 1 013 014   111 112  113 114 

015 016 017 018 019   115 116 117 118 119 
020 021 022 023 024   120 121 122 123 124 
Homo sapiens idaltu      Homo sapiens lenis 
 

   II. Teremtés 
11 12 13 14 15   21 22 23 24 25 
16 17 18 19 110   26 27 28 29 210 
111 112 2 113 114   211 212  213 214 

115 116 117 118 119   215 216 217 218 219 
120 121 122 123 124   220 221 222 223 224 
Homo sapiens lenis      Homo sapiens cro-magnoid 
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                  III. Teremtés 
21 22 23 24 25   31 32 33 34 35 
26 27 28 29 210   36 37 38 39 310 
211 212 3 213 214   311 312  313 314 

215 216 217 218 219   315 316 317 318 319 
220 221 222 223 224   320 321 322 323 324 
Homo sapiens cro-magnoid  Homo sapiens praepes 
 
     IV. Teremtés 
31 32 33 34 35   41 42 43 44 45 
36 37 38 39 310   46 47 48 49 410 
311 312 4 313 314   411 412  413 414 

315 316 317 318 319   415 416 417 418 419 
320 321 322 323 324   420 421 422 423 424 
Homo sapiens praepes  Homo sapiens sapiens 
 

V. Teremtés 
41 42 43 44 45   51 52 53 54 55 
46 47 48 49 410   56 57 58 59 510 
411 412 5 413 414   511 512  513 514 

415 416 417 418 419   515 516 517 518 519 
420 421 422 423 424   520 521 522 523 524 
Homo sapiens sapiens  Homo sapiens fidens 
 
A fenti ábrákból leolvasható, hogy az egyes korszakok végére, 
a teremtett uralkodó emberi faj, óriásaival és árja népeivel 
együtt eltűnt. A Földön élő 24 rassz győztesen került ki a 
játékból (sok lúd disznót győz), és mindig egy fokkal fejlettebb 
formájában érte az adott Világot elpusztító kataklizma. Az 
életbemaradt túlélők, civilizációjuk elpusztulása miatt vissza-
estek a pattintott kőkorszakba, és újra benépesítették a Földet. 
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Az ábrák szerint, az 5. teremtéskor, Nimród által talált benn-
szülöttek fejlettebbek voltak, mint a 4. teremtéskor Ádám által 
találtak. A keveredés, és a népvándorlások következtében a 
Kr. u. XVIII. és XIX. század gyarmatosítói által talált bennszü-
löttek fejlettebbek voltak, mint Nimród által találtak. A Homo 
sapiens sapiens gyűjtőnév a 10.000 évvel ezelőtti csiszolt kő-
korszakot elkezdő emberek fajtaneve, ezért mi a XXI. század-
ban már a Homo sapiens fidens (bölcs, modern ember) fajhoz 
tartozunk. 
 A könyvben szó volt arról, hogy az uralkodó emberi faj 
keveredésének következményeként furcsa kinézetű emberi 
fajok láttak napvilágot. Ha a keveredés mindig egy fejlettebb 
bennszülött fajjal történt, akkor törvényszerűen, a keveredés 
eredményeként létrejött furcsa emberi fajok is egyre fejletteb-
bek kellett, hogy legyenek. Az egyik ilyen faj, melyről beszélni 
fogok, az óriások (Homo sapiens giganteus) faja. Legendáink-
ban szereplő óriások Nimród után születtek. Ezek az óriások 
nem azonosak azokkal az óriásokkal, akiket a Biblia említ, a 
vízözön előtti időkben. A mi legendáink óriásai már egy fokkal 
fejlettebbek voltak. Ha a bennszülöttek és az óriások is fejlőd-
tek, akkor az óriások leszármazottai, az árja népek sem voltak 
világonként egyformák. Volt egy idő, amikor a régészek azt 
feltételezték, hogy mi esetleg a Gigantopithecus blacki (jeti) 
génjeit is örökölhettük. Ezt a kijelentést emberi csontok mellett 
talált G.pithecus csontok alapján fogalmazhatták meg. A le-
hetőség felvetése abból a lelethiányosságból származhat, hogy 
a megtalált G.pithecus csontlelet nem tartalmazta a koponyát, 
ezért nem tudták beazonosítani, mint fajt. A Gigantopithecus 
blacki (hím), és az óriás testmagassága megegyezik (3,40 
méter). Ha egy óriást legyőzése után lefejeztek, akkor a fej 
nélküli csontok, emberi csontok környezetében a G.pithecus 
fajra emlékeztetnek. 
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 Hivatalosan senki nem nyilatkozott arról, hogy talált 
volna jeti csontvázat, vagy elfogott volna belőlük egy példányt. 
A rá vadászó emberek felfigyeltek arra, hogy rendkívüli intelli-
genciájával mindig kikerüli az elfogására felállított csapdákat. 
Ha a jeti tényleg a Gigantopithecus fajhoz tartozna, akkor nem 
lenne intelligens. Sokkal valószínűbb, hogy az 5 millió évvel 
ezelőtti „abszolút első” teremtés, és a Homo erectus eltűnése 
közötti időből származó, a keveredés által kitenyésztődött 
Homo giganteus (óriás) egyik primitívebb faja, mely csak szőr-
zetével emlékeztet a majomemberek fajára. Agytérfogata és 
intelligenciája mindig megmenti őt a rá vadászó Homo sapiens 
sapiens cselszövéseitől. Ezt a változatot azért is tartom való-
színűbbnek, mert a jeti hosszú túlélése miatt élő őskövületnek 
számítana. Az óriás ugyancsak a testfelületéből adódó túlhevü-
léssel kellett szembenézzen, mint a Gigantopithecus. Ha a 
fennmaradási esélyeket nézzük, akkor 100.000 évet könnyeb-
ben túlélt egy intelligens ősi óriás, mint egy kezdetleges 
Gigantopithecus blacki. Elkészítették a Gigantopithecus blacki 
rekonstruált, élethű modelljét, mely inkább egy orángután 
bundába bújt, két lábon járó óriásgorillához hasonlít. A jetivel 
történt találkozások beszámolói a rekonstrukciónál sokkal em-
beribb fajról tanúskodnak. A földből előkerült leletek alapján 
az óriás méretű előemberek által használt kőeszközök, amíg a 
faj élt (1-2 millió év), semmit nem változtak, mintha megállt 
volna az idő. 
 Ha a földből előkerül két azonos fajhoz tartozó 
koponya, melyek között, a kormeghatározás alapján 100.000 év 
különbség van, akkor megállapítható, hogy a későbbi koponya, 
a régebbihez képest eltéréseket mutat, megváltozott. Ezt az 
átalakulást, megváltozást mindenki elismeri, mert szemmel 
látható. Hogy mi idézte elő ezt a változást, azt nem tudják, mert 
a koponyák egy régi, számunkra ismeretlen világból származ-
nak. Azok a paleontológusok, akik magyarázattal szerettek 
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volna szolgálni a nyilvánvaló átalakulást illetően, jobb elmélet 
híján Darwintól, az állati fajok eredetére megfogalmazott 
elméletét kölcsönvéve, az emberi fajok eredetére, és fejlődésére 
is kezdték alkalmazni. Ebből az alkalmazásból később, min-
denki által követendő módszer lett, miután különböző 
elméletekkel próbálták megindokolni, hogy miért nevezték el 
önkényesen az átalakulást fejlődésnek. 
 Az általam említett 5 teremtett Világ még 8 fajt tartal-
mazott, melyek nevét még nem határoztam meg. Az isme-
retlen nevű, átmenetet képező fajok latin neveit én találtam 
ki  azért, hogy átlátható legyen a fajok eredetfája, és meg 
lehessen őket különböztetni a már ismert, nevesített 
fajoktól.  
 Az uralkodó emberi faj teste soha nem változott, 
mivel teremtett volt. Csak így maradhatott felsőbbrendű a 
király, és csak ez a test volt alkalmas az 1000 éves földi élet 
boldog leéléséhez. 
 
Példa a mi ötödik Világunkból: 
Nimród    = Homo archos jugis 
Gilgames = Homo sapiens giganteus 5 
Példa a negyedik Világból: 
Ádám      = Homo archos jugis 
Sém        = Homo sapiens giganteus 4 
 Ha a Világvégén a Föld nem pusztulna el, csak a mi 
civilizációnk, akkor Kr. u. 3228 körül, a 6. Világ teremtésekor, 
a változatlan testű uralkodó emberi faj képviselői, azokat a 
Homo sapiens fidens (bölcs, modern ember) fajhoz tartozó 
embertársainkat neveznék bennszülötteknek, akik túlélték a 
katasztrófát. 10.000 év múlva, a Föld általánosan elterjedt faja, 
már nálunk is fejlettebb mutatókkal fog rendelkezni. Ez a faj 
sajnos már nem fog „kifejlődni”, mivel mi vagyunk az utolsó 
értelmes faj a Földön. Érdekességképpen az utánunk következő 
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fajt Homo sapiens humilis (szerény, bölcselő ember)-nek 
neveztem el. 
Felírom világonként a fajokat, és rövidített nevüket. 
  I. 

1. Homo sapiens idaltu (HSI) 
2. Homo archos jugis (HAJ) 
3. Homo sapiens giganteus 1 (HSG1) 
4. Homo diutinus optimus 1 (HDO1) 

II. 
1. Homo sapiens lenis (HSL) 
2. Homo archos jugis (HAJ) 
3. Homo sapiens giganteus 2 (HSG2) 
4. Homo diutinus optimus 2 (HDO2) 

III. 
1. Homo sapiens cro-Magnon (HSCM) 
2. Homo archos jugis (HAJ) 
3. Homo sapiens giganteus 3 (HSG3) 
4. Homo diutinus optimus 3 (HDO3) 

IV. 
1. Homo sapiens praepes (HSP) 
2. Homo archos jugis (HAJ) 
3. Homo sapiens giganteus 4 (HSG4) 
4. Homo diutinus optimus 4 (HDO4) 

V. 
1. Homo sapiens sapiens (HSS) 
2. Homo archos jugis (HAJ) 
3. Homo sapiens giganteus 5 (HSG5) 
4. Homo diutinus optimus 5 (HDO5) 
5. Homo sapiens fidens (HSF) 
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A ma élő emberi faj eredetfája 
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Az alábbi ábrák az eltűnt uralkodók koponyáit mutatják. A 
hosszú életű nemes ember koponyája a fáraókéra emlékeztet. A 
mi koponyánk formájától való eltérés mértékének figyelembe-
vételével, az óriások koponyájának kihagyásával, az örökéletű 
uralkodó ember fejformája kikövetkeztethető. 
 

 
               Homo archos jugis 

       
                 Homo diutinus optimus 5 

 
              Homo sapiens sapiens 
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Kihalt (bennünk élő) emberi fajok listája, el-
tűnésük időrendi sorrendjében. 

1. Homo habilis (ügyes ember) 
2. Homo erectus (felegyenesedett ember) 
3. Homo heidelbergensis 
4. Homo archos jugis (örökéletű uralkodó ember) 
5. Homo sapiens giganteus 1 (óriás) 
6. Homo diutinus optimus 1 (hosszúéletű nemes ember) 
7. Homo sapiens idaltu (megfontolt ember) 
8. Homo archos jugis (örökéletű uralkodó ember) 
9. Homo sapiens giganteus 2 (óriás) 
10. Homo diutinus optimus 2 (hosszúéletű nemes ember) 
11. Homo sapiens lenis (józaneszű, megértő ember) 
12. Homo archos jugis (örökéletű uralkodó ember) 
13. Homo sapiens giganteus 3 (óriás) 
14. Homo diutinus optimus 3 (hosszúéletű nemes ember) 
15. Homo sapiens cro-Magnon (okos ember) 
16. Homo neanderthalensis 
17. Homo archos jugis (örökéletű uralkodó ember) 
18. Homo sapiens giganteus 4 (óriás) 
19. Homo diutinus optimus 4 (hosszúéletű nemes ember) 
20. Homo sapiens praepes (gyors felfogású, gondolkodó 

ember) 
21. Homo florensiensis (törpe, hobbit) 
22. Homo archos jugis (örökéletű uralkodó ember) 
23. Homo sapiens giganteus 5 (óriás) 
24. Homo diutinus optimus 5 (hosszúéletű nemes ember), 

(árja) 
25. Homo aquanauta (sellő, vízi ember) 
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Ma is élő fajok  
1. Gigantopithecus blacki (jeti) 
2. Homo sapiens sapiens (értelmes, bölcs ember), 

(bennszülött) 
3. Homo sapiens fidens (bölcs, modern ember) 

 

Végső következtetés 
 
Egyik ősünket, Isten, ősembernek terem-
tette. 
Másik ősünket, Isten, uralkodó embernek 
teremtette. 
Homo sapiens sapiens testünket nem Isten 
teremtette. 
Mai testünk, a mindenkor üdvözült 
lelkek, Istentől jutalmul kapott, Homo 
archos jugis testének, és 1000 éves élet-
tevékenységének következtében fejlődött, 
tenyésztődött ki. 
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Az Éden kertjében, Ádám megkéri Éva kezét 
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Ádám és Éva vad fügefalevél szoknyában 
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A kiűzetés előtt, Ádám és Éva végleg elhagyja az 
Éden kertjét 



 
 

 
 

257 

 
VII. 7.   Gondolatok a kronológiáról 
 

 Minél több ásatási lelet és kormeghatározásos eredmény 
kerül napvilágra, annál több ellentmondást veszünk észre a 
tudomány és a Biblia kronológiája között. Egy napjainkban élő 
izraeli régész szerint, Mózes 1000 évvel korábban élt, mint 
ahogy ő annak idején, az egyetemen tanulta. Ezt azzal magya-
rázta, hogy nem olvasták el elég figyelmesen Mózes könyvé-
nek mondatait. Miután ő figyelmesen elolvasta, megtalálta a 
kutakat, és a Mózes által emelt oltárokat, melyek teljesen más 
helyen voltak. 
 Rézkori, és kora- bronzkori szent helyeken találta meg 
az oltárokat, mely helyeket az ottani lakosok az újkőkortól 
kezdve használtak. Mivel szakmája az ősrégészet, ezért be is 
bizonyította, hogy az általa talált oltárok tényleg Mózestől 
származnak. Ezért azt nyilatkozta, hogy 1000 év kimaradt a 
zsidó nép (saját népe) írott történelméből. 
 Ha Mózes nem Kr.e. 1526-ban, hanem Kr.e. 2526-ban 
született, akkor Ábrahám (Ábrám) születését Kr.e. 2951-re 
tehetem, feltételezve azt, hogy a két pátriárka közötti időben 
semmi nem maradt ki az írott történelemből. Ábrahám idejében 
a Siddim-völgyi csata leírásánál egy sor király nevét említi, 
melyek nevei egyik mezopotámiai ország királylistáján sem 
szerepelnek. Azzal magyarázzák, hogy a királyok nevei az 
akkori nyelvjárás szerint lehettek átnevezve, és így történhetett 
meg az, hogy 1000 évvel később élt királyok neveivel azono-
sították, az Ábrahám által említett királyok neveit. Én elhiszem 
Ábrahámnak, hogy az említett királyokat tényleg úgy hívták, 
mint ahogy a Bibliában olvashatjuk. 
Megmondom miért. 
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1. A felsorolt királyok nevei országonként más típusú 
nevek. 

2. A felsorolt királyok Élám főkirálya alá tartoztak. 
3. A fellázadt Izrael területén élt királyok a lázadás 

előtt szintén Élám főkirálya alá tartoztak. 
4. A természeti katasztrófák és az éhség elmúltával, 13 

évvel a sárkányok távozása után, Kr. e. 3100-tól 
Gilgames volt Uruk királya. Unokája, Utulgalamma 
(Kr.e. 2944-2929) után uralkodó királyok éppen 
csak „megmelegítették” Uruk trónját. 

Ebből látszik, hogy Uruk, Mezopotámia fölötti fennhatósága 
meggyengült. 
 Uruk főváros uralkodási joga csak Kr.e. 2.834-től került át Ur 
városába, mely ezzel az évszámmal indította az I. Ur 
Dinasztiát. Ezek szerint Kr. e. 2.929 és Kr. e. 2.834 között (93 
év) a valódi hatalmat Élám királysága gyakorolta, úgy, hogy a 
szent föld is uralma alá tartozott, egészen Egyiptomig. A 
későbbi történelem során is látjuk, hogy Egyiptom és a Hettita 
Birodalom, Izrael és Levente birtoklásáért vetélkedik. 
 Megvizsgálom, hogy kik lehettek Ábrahám kortársai. 
1. Egyiptomban a II. Thinisz dinasztiából Szemerkhet fáraó 

uralkodott. 
2. Asszíria királylistája nem ennyire régi, és az első királyok 

nevei nem maradtak fenn, csak az uralkodásuk idejének 
hossza. 

3. Élám királylistája fiatal, a régi királyok nevei nem kerültek 
még elő. 

4. Az Izrael és Levente területét birtokló Akhád Birodalom 
ebben az időben még nem létezett, csak jóval ezután alakult 
ki. 

- Ezek szerint Szemerkhet fáraó vette magához Sárát. 
- Amrafel volt a sumer városok főkirálya (nem Uruké, 

 hanem Babiloné lehetett) 
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- Ariókh volt az asszír király 
- Thidál volt Góim királya 
- Khédorlaomer volt Élám királya, Mezopotámia főkirálya 
Ábrahám kortársai neveiből látszik, hogy Ábrahámnak nem 
Nimróddal volt nézeteltérése az egyistenhite miatt, ahogy azt 
egyes arab legendák említik, hanem Gilgames unokájával. Ő 
lehetett az óriás félisten (vir), Ábrahám ifjúkorában.  Nem 
tudom, hogy miért kellett elhagyja Tháré és népe Ur, vagy 
Uruk külterületét (mely a nomád népek által használható 
külváros „negyede” volt). 
Ábrahám idején Nimród már rég nem élt. Ő ugyanis a bábeli 
zűrzavar után visszament az iráni fennsíkra, és élete végén 
(Ábrahám születése előtt több ezer évvel), a mai Afganisztán 
területén halt meg. A másik tévesen fennmaradt legenda pedig 
Nimródot óriásnak írja, pedig ő nem volt félisten. Ő normális, 
emberi méretekkel rendelkezett, és 100 %-os földi isten volt. 
 Ebben a könyvben azokat a régi talányokat magya-
rázom, melyeket eddig mesének hittek. Azért hitték mesének 
ezeket a régi történeteket, mert egyszerűen nem akarták elhinni 
őket. Ez olyan, mint egy iskolai tantárgy. Például, ha egy 
tanuló nem szereti a történelmet, akkor nem érti, nem érdekli, 
nem tanulja, és vizsga előtt nagyon nagy erőfeszítésébe kerül 
az átmenő jegy megszerzése. 
 Egy talányt nem lehet úgy megfejteni, hogy nem 
hiszünk benne. Ezért, ami nem létezik, azt minek megfejteni. 
 A különböző időszámítások vagy vallási indíttatásúak, 
vagy a kronológiához kötődnek vagy az ásatási leletanyag 
kormeghatározásához kötődnek. 
A Biblia kronológiája azért nem nyúlik a távoli múltba vissza, 
mert azt feltételezték, hogy az ember, emlékezete és a törté-
nelmet feljegyző szorgalma és pontossága miatt, tévedhetetlen. 
 Ennek a szorgalomnak és tévedhetetlenségnek köszön-
hető az, hogy a legtöbb népnek nincs írásos ókori és őskori 
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történelme. Kizárólag csak a népmeséik és legendáik maradtak 
meg, azoknak is csak a töredéke. 
 Sokan meg fogják kérdezni tőlem, hogy miért nem 
elégszem meg a Biblia kronológiájával, ha a könyv elején 
nyilatkoztam, hogy elfogadom a benne foglaltakat?! 
 Azért nem elégszem meg, mert a mi őseink nem a mi 
kronológiáink szerint éltek. Az ők idejükben mi még nem 
szerepeltünk a terveik között. 
 De kérdem én, hogy minek szenvedtek őseink több mint 
25.000 évig? 
 Vagy minek szenvedtek őseink több mint 5.000 évig? 
Nem sokkal egyszerűbb lett volna, ha az Isten Kr. u. 2.000-ben, 
teremti meg az embert, országostól, felhőkarcolóstól? 
 Ha így tette volna, akkor mi most kényelmesen hátra-
dőlhetnénk a bőrfotelünkbe, és múlt híján teljes erőnkkel a 
jövőre tudnánk összpontosítani. 

 
 
VII.8.   Előszó a kronológiához 
 

A kiűzetés és a vízözön között eltelt durván 14.000 év. A 
pátriárkák leszármazási listája Ádámtól kezdődően, Mózes 1. 
könyvében olvasható, rögtön a teremtés után. Megvizsgálom, 
hogy a Bibliában leírt kronológia szerint hány év maradt ki az 
írott történelemből. 
  
Ádám 135 éves                  930                                      
Séth 105 éves                     912 Kain 
Énos 90 éves                      905 Hánókh 
Kénán 70 éves                    840 Irád 
Mahalálél 65 éves              895 Mekhujáel 
Járed 160 éves                    962 Methusáel 
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Énókh 65 éves                    365 Lámekh 
 Háda                           Czilla 
Methusélah 187 éves         969  Jábál                     Tubálkain                
 Jubál                        Nahama        
Lámekh 182 éves               777  
Noé 500 éves             
Sém  Khám   Jáfet  
 
Ha Ádám nemzetségét a születési évek szerint adom össze, 
akkor csak 1559 évet kapok. Ha a teljes élethosszukat adom 
össze, akkor 8.055 évet kapok. Még mindig hiányzik 6.017 
évem, hogy összesen 14.072 évet kapjak. Énókhnál hiányzik 
600 év. Methusélah és Lámekh között egyből van 192 év 
korkülönbség. Lámekh és Noé között pedig 173 év. A fiat 
nemző apák életkora 65 év és 187 év között változik. Egyedül 
Noé-nak születik 500 éves korában egyszerre 3 fia. Ezért ha 
Énókh életéhez hozzáadom a hiányzó 600-at, akkor még 
mindig hiányzik 5.417- év úgy, hogy az egyes neveket uralko-
dóként kezeltem. 
Kain nemzetségét is írja, de évszámok nélkül. Jábál, Jubál, 
Tubálkain és Nahama, Ádám nemzetségéből származó 
Methuséláh kortársa lehetett. Itt említi először a réz-, és vas-
szerszámokat. Ha a mi rézkorunk elejét Kr. e. 4000-re teszem, 
akkor Jézus születéséig ugye van 4000 év, mely magába 
foglalja a rézkort, a bronzkort és a vaskort. Csakhogy Noé 
idejében fejlettebbek voltak az emberek, mint Jézus idejében, 
mert másképp Noé alattvalói nem bírták volna megépíteni 
Noénak a Titatnic méretű fabárkát. Jézus idejében a legna-
gyobb római gályák 1000 tonna vízkiszorításúak voltak. A víz-
özön utáni nagyon kevés leletből kiszámolták, hogy összesen 
500.000 ember maradt életben a Földön. Ha 1000 emberből 
csak 1 élte túl a katasztrófát, akkor a vízözön előtt, a bárka 
építésekor 500 millió lehetett a Föld összlakossága. Egy 
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grafikont is rajzoltak a tudósok a népesség lecsökkenéséről. A 
grafikon görbéje magasról lezuhant szinte a nullára. Ez a szinte 
nulla volt az 500.000 életben maradt ember. 
 Ha ők is hasonló gyorsasággal fejlődtek, mint mi, akkor 
az a világ, az özönvíz bekövetkeztekor, a mi időszámításunk 
szerinti 1917-es évnek felelt meg a fejlettségi szinten, és kb. a 
világnépesség lélekszámát tekintve is hasonló lehetett. 
 Ezt abból gondolom, hogy egy legenda szerint, a gallok 
a vízözön után, vashajókkal kötöttek ki Portugália, atlanti 
partjainál. Azóta hívják az országot Porto-gall-nak, és az 
őskorban a keltibérek országa volt. 
 Összesítve minden nagyon szép és jól passzol, de mi 
van Ádám fiaival?! Ádám csak a Biblia szerint volt pátriárka. 
Valójában földi isten volt. A földi istenek viszont uralkodtak. 
Az uralkodókat csak akkor követte a trónon a következő ural-
kodó, ha az előző meghalt. Tehát Ádám után Séth uralkodott 
912 évig. Ez a felsorolás az uralkodásról szól, és nem a gyer-
mekcsinálásról. Azok a népek, akik nem Séth-től származtak, 
azok csak Kaintól származhattak, mivel Ábel az I. vallásháború 
áldozata lett. Most már felmerem írni az általam valósnak ítélt 
kronológiát. 
 
 Királylista                                                (Kr.e.) 
1. Ádám (23.672-22.742) 
2. Séth (22.742-21.830) 
3. Énós (21.830-20.925) 
4. Kénán (20.925-20.085) 
5. Mahalálél (20.085-19.190) 
6. Járed (19.190-18.228) 
7. Énókh (18.228-17.863) 
8. Methuséláh (17.863-16.894) 
9. Ismeretlen (16.894-15.994) 
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10. Ismeretlen (15.994-15.127) 
11. ismeretlen (15.127-14.287) 
12. Ismeretlen (14.287-13.477) 
13. Lámekh (13.477-12.700) 
14. Ismeretlen (12.700-12.000) 
15. Ismeretlen (12.000-11.350) 
16. Ismeretlen (11.350-10.750) 
17. Ismeretlen (10.750-10.200) 
18. Noé (10.200-9.250) 
19. Sém (9.700-9.200) 
20. Arpaksád (9.598-9.195) 
21. Séláh (9.563-9.160) 
22. Héber (9.533-9.103) 
23. Péleg (9.499-9.290) 
 
A végén látszik, hogy Héber felesége halandó ember leánya 
volt, mert Péleg csak fele annyit élt, mint az apja. Péleg ide-
jében osztatott el a föld, mert akkor épült Bábel tornya, utána 
pedig az új nyelvű népek, nem hatalmi, és gazdasági szem-
pontok alapján, hanem az új nyelvek szerint felosztották 
maguk között Mezopotámiát és a Föld teljes lakott terü-
letét. 

 
 
VII.9.   Kronológia 
 

Felírom az én időrendi sorrendemet, melyet a régészeti kor-
meghatározások, a Bibliában talált információk és az ékírásos 
királylisták  szerint állítottam össze. 
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1. Isten megteremti a majomszabású embert, és az 

emberszabású majmot. 
Kr. e. 

5.041.738 
2. Isten a 6. napon saját képére megteremti az 

ősembert Közép-Afrikában. 
 

3. Isten a 7. napot megszenteli.  
4. Isten a 8. napon saját képére és hasonlatosságára, 

Ádámot földi istennek teremti. Ádám és Éva 
vezetésével az emberek sokasága a Marson és a 
Vénuszon üdvözültek lelkével a testükben 
minőségi bőrruhákba öltöztetve kiűzetnek az 
Édenből, és egyúttal az Éden kertjéből is. 

Kr. e. 
23.672. 

március 23. 

5. Az I. népvándorlás középideje 23.672 
6. A I. Vallásháború: Kain megöli Ábelt. 23.600 
7. Séth uralkodásának kezdete 22.742 
8. Az I. országalapítások középideje (Vízöntő-korszak) 22.596 
9. Énós uralkodásának kezdete 21.830 
10. A II. népvándorlás középideje 21.520 
11. Kénán uralkodásának kezdete 20.925 
12. A II. országalapítások középideje (Bak korszak) 20.444 
13. Mahalálél uralkodásának kezdete 20.085 
14. A III. népvándorlás középideje 19.368 
15. Járed uralkodásának kezdete 19.190 
16 A III. országalapítások középideje (Nyilas korszak) 18.292 
17. Énókh uralkodásának kezdete 18.228 
18. Methuséláh uralkodásának kezdete 17.863 
19. A IV. népvándorlás középideje 17.216 
20. Ismeretlen király uralkodásának kezdete 16.894 
21. IV országalapítás középideje (Skorpió korszak) 16.140 
22. Ismeretlen király uralkodásának kezdete 15.994 
23. Ismeretlen király uralkodásának kezdete 15.127 
24. V. népvándorlás középideje, az I. rézkor kezdete 15.064 
25. Ismeretlen király uralkodásának kezdete 14.287 
26. Az V. országalapítások középideje (Mérleg korszak) 13.988 
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27. Lámekh uralkodásának kezdete 13.477 
28. VI. népvándorlás középideje, az I. bronzkor kezdete 12.912 
29. Ismeretlen király uralkodásának kezdete 12.700 
30. Ismeretlen király uralkodásának kezdete, az I. 

vaskor kezdete. 
12.000 

31. A VI. országalapítások középideje (Szűz korszak) 11.836 
32. Ismeretlen király uralkodásának kezdete, az 

Aranykor kezdete 
11.350 

33. A VI. népvándorlás középideje,  10.760 
34. Ismeretlen király uralkodásának kezdete 10.750 
35. Noé uralkodásának kezdete, a hanyatlás korának 

kezdete. 
10.200 

36. Megszületik Sém, Kám, és Jáfet. 9.700 
37. A VII. országalapítások középideje, a bűn már 

betöltötte a földet (Oroszlán korszak) 
9.684 

38. Noé útmutatásával elkezdik a bárka építését. 9.601 
39. Quetzalcóatl feltámasztja a halottakat (régi 

feltámadás). 
9.600 

40. Isten a 28 segítőjével végrehajtja a régi ítéletet. 9.600 
41. Ádám nemzetségének üdvözültjei bemehetnek 

Istenhez az ismeretlen nevű piramis városba. 
9.600 

42. A vízözön 9.600 
43. Megszületik Sém elsőszülött fia Arkpaksád.  9.598 
44. Megszületik Arkpaksád fia Séláh. 9.563 
45. Megszületik Séláh fia Héber 9.533 
46. A minőségi bőrruhákba öltöztetett emberek, Ádám 

nemzetségének üdvözült lelkeivel a testükben, 
Nimród és Enéh vezetésével, földi istenekként 
(1000 év ígérete) kiűzetnek az Alfából és egyúttal 
az Alfa kertjéből is. 

9.500 

47. Megszületik Héber fia Péleg. 9.499 
48. Nimród, Sineár földjén, megalapítja Bábel városát. 9.400 
49. Bábel tornyának alapkőletétele 9.350 
50. A világ nyelveinek összezavarása és az emberi agy 

korlátozása. 
9.330 
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51. Péleg idejében osztatott el a föld. 9.328 
52 Kis város alapítása. 9.327 
53. A VIII: népvándorlás középideje 8.608 
54. VIII. országalapítások középideje (Rák korszak) 7.532 
55. A IX. népvándorlás középideje 6.456 
56. Jerikhó város alapítása 6.200 
57. A IX. népvándorlás középideje 5.380 
58. Meszkiaggaser papkirály (5144-4820) uralkodá-

sának kezdete (Tell es-Savan) 
5.144 

59. Enmerkar (4820-4400) király uralkodásának kezdete. 4.820 
60. A X. népvándorlás középideje, a II. rézkor kezdete 4.304 
61. A X. országalapítások középideje (Ikrek korszak) 3.228 
62. Dumuzi(3200-3100) király, az I. Uruk dinasztia 

kezdete 
3.200 

63. Gilgames (3100-2974) király, az uruki Fehér 
Templom építője. 

3.100 

64. Ábrahám (2951-2831) pátriárka születése 
Mezopotámiában. 

2.951 

65. Az I. Ur dinasztia kezdete 2.834 
66. Mózes pátriárka születése Egyiptomban, 

Menkauré fáraó idejében. 
2.526 

67. Su-Turul (2168-2154) az utolsó akhád császár 2.168 
68. XI. népvándorlás középideje, a II. bronzkor 

kezdete, mely késik a határait védő Egyiptom, 
Kína és az Akhád Birodalom miatt. 

2.152 

69. Kréta a Földközi-tenger nagyhatalmává válik.  2.000 
70. A keleti-szkíták országának kezdete (paziriki leletek)  1.950 
71. Kelet felől hosszú kardú szkíta népesség tör be a 

Kárpát-medencébe. 
1.600 

72. Az árják és pandavák végső csatája, az Indus-
völgyi civilizáció pusztulása. 

1.555 

73. A Kárpát-medencéből kirajzó székelyek és umbe-
rek elözönlik Itáliát. Az etruszk korszak kezdete. 

1.100 

74. A XI. országalapítások középideje, a II. vaskor 
kezdete. 

1.076 
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75. A fehér-hun dahák, országot alapítanak Nepál 
területén. 

1.050 

76. A magyarok országot alapítanak Dzsungária 
területén. 

1.000 

77. Dávid király egyesíti a zsidó királyságokat, és 
megteremti az egységes Izraelt. 

1.000 

78. Országot alapítanak a médek és a perzsák a mai 
Irán területén. 

990 

79.  Az ázsiai hunok országot alapítanak összevonva 
Ordos országát és a kínai San-szi tartományt. 

900 

80. A zsidó nép szabadulása a perzsa fogságból. 500 
81. A kínaiak az erődtornyok összekötésével befejezik 

a Kínai Nagy Fal építését. 
210 

82. Mo-tő hun nagykirály, Kína után a második nagy-
hatalom Ázsiában. 

209 

83. Hollókő hun nagykirály. 96 
84. A kínai Han dinasztia bukása. Kr.e. 9 
85. Jézus születése Betlehemben (A Halak korszak 

első napja). 
0 

86 
 
A XII: népvándorlás közép ideje, mely késik a 
határait védő Kína és a Római Birodalom miatt. 

0 

87. Jézus a zsidókat téríti. Kr.u.   29 
88.. Attila hun király, és Aetius hadvezér döntetlen 

csatája Catalaunum mezején. A csata időpontja 
után már nem ókornak hívják a történelmet, hanem 
középkornak. 

Kr.u. 451 

89 Quetzalcóatl a mexikói indiánokat téríti. 880 
90. I. (Szent) Istvánt királlyá koronázzák. 1000 
91. XII: országalapítások közép ideje (Halak korszak) 1076 
92. Végső feltámadás, utolsó ítélet, az üdvözültek 

bemehetnek Isten piramis-városába (Omega, új-
Jeruzsálem). Az üdvözültek visszakapják az agyuk 
letiltott 70%-át, és Istennel laknak az 1000 éves 
élet kezdetéig. 

2.152 

93. A XIII. népvándorlás közép ideje  2.152 
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Most a Földről többet nem szólok, királysága az Égbe ragad-
tatik, és Isten választása szerint, egy másik bolygón, a királyság 
újra helyreállíttatik. 

 
VII. 10.   A könyv alapján kikövetkeztetett, 
és az általam megfogalmazott meghatáro-
zások összegzése 

      
1.   A Mindenható Isten bármit megtehet, amit 

csak szándékában áll megtenni. 
2.   A tett az elkövető, és a teremtett tárgy között 

van. 
3.   Az Ige jelentése: szellemi erővel elkövetett 

tett. 
4. A végtelenül bölcs Teremtő az Ige segítsé-

gével anyaggá kódolta a kozmikus energiát. 
5. Az anyag kódolt ősenergiából van. 
6. Az általunk észlelt Világegyetem Isten 

„testéből” jött létre az Ige által. 
7. A Teremtő „Teste” a kódolatlan kozmikus 

energia (chi). 
8. Az Atya értelmes lényeket teremt. 
9. A Fiú az áldozathozatala miatt Bárány. 
10. Az emberi lélek a Szent Lélektől származik. 
11. A Föld élővilága abból a célból lett meg-

teremtve, hogy értelmes lények élhessenek 
rajta (pl. ember). 
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12. A dinoszauruszok megjelenése óta mindig élt 
értelmes lény a Földön. 

13. Az állatoknak sem erényeik, sem bűneik 
nincsenek. 

14. A neandervölgyiek, a Marson élt szárazföldi 
életmódot folytató emberek (a földi környe-
zetet figyelembe véve) enyhén átalakított 
testével rendelkeztek (Isten a Földön csak a 
képére teremtette őket). 

15. A neandervölgyi ősember (Homo neander-
thalensis) egy szárazföldi életmódot folytató 
ember alakú emlős volt, mely a Homo 
sapiens-el egyidőben élt. 

16. A sellők, a Vénuszon élt vízi életmódot 
folytató emberek (a földi körülményeket 
figyelembe véve) enyhén átalakított testével 
rendelkeztek (Isten a Földön csak a képére 
teremtette őket). 

17. A sellő (Homo aquanauta) egy vízi életmódot 
folytató, ember alakú emlős volt, mely a 
Homo sapiens-el egyidőben élt. 

18. Isten a Homo sapiens nevű emberi fajt a Föld 
„porából” vett minta alapján a sellő, és a 
neandervölgyi génállományának egyesítésé-
vel a Föld legsikeresebb testével rendelkező 
főemlős fajává teremtette (Isten csak a 
képére teremtette őket). 
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19. Isten (a 6. napon) a saját képére, férfivá és 
asszonnyá teremtette a Homo sapiens nevű 
emberi fajt Közép-Afrikában. 
Beceneve: halandó 

20. A Marson üdvözült férfiak és nők megkap-
ták Ádám és társai által viselt Homo archos 
jugis férfi testét. 

21. 10.000 évvel később a Vénuszon üdvözült 
férfiak és nők megkapták Éva és társai által 
viselt Homo archos jugis női testét. 

22. A két szomszédos Világ lelkeinek üdvözülése 
miatt csak a lelkünk földönkívüli, testünk a 
Föld és élővilága alkotóelemeit és génállo-
mányát tükrözi. 

23. Az általunk ismert férfi és női test a Mars és 
a Vénusz emlékét őrzi, és azért nem egy-
forma, hogy vegyük észre, hogy teremtett 
lények vagyunk. 

24. Isten (a 8. napon) a saját képére és hason-
latosságára teremtette a Homo archos jugis 
nevű emberi fajt Anatóliában. Beceneve: 
földi isten 

25. Isten, az Éden belsejében, az embereket 
Ádámmal és Évával az élen, saját képére és 
hasonlatosságára teremtette. 

26. Az ember, minőségében az Isten, és az 
állatok között helyezkedik el. 
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27. Az emberi lét három alkotóeleme: lélek, ész, 
test. 

28. Vallás mindig létezett, mert a teremtés valós 
emlékével kezdődően az emberi természet 
részévé vált. 

29. Az istenfélelem a valóságos Isten felsőbb-
rendűségének alázatos beismeréséből fakad. 

30. Ádámtól és Évától kezdődően, a magyar 
nyelvhez hasonlót beszéltek, mert ezt a mes-
terséges nyelvet beszélik az Égi Királyok, és 
az angyalok is, így nyelvtanulás nélkül 
tudták tartani velünk a kapcsolatot. 

31. A kötelező ruhaviselet mindig létezett, mert 
az öltözködés hagyománya Istentől szárma-
zik, és ránézésre ez különböztette meg Ádám 
nemzetségét a bennszülöttektől. 

32. Ádám és Éva írása a rovásírás volt, mely 
máig használatban maradt a székelyeknél. 

33. Ádám nemzetsége által használt egységes 
nyelv ábécéjének első betűje Bábelig az E, 
vagy É volt. 

34. A rovásírás gyakorlásához semmilyen ipari 
háttér nem szükséges. 

35. A jobbkezesség miatt az őseink jobbról balra 
haladva írtak. 

36. Ádám és Éva, anatóliai, indító piramisának 
neve ÉDEN. 
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37. Ádám pátriárkát és feleségét Évát, sokad-
magával Kr.e. 23.672 március 23-án űzték ki 
az Édenből és egyúttal az Éden kertjéből is. 

38. Az óriások, Homo archos jugis apától és 
Homo sapiens anyától származtak. 

39. A vízözön előtt Quetzalkóatl feltámasztotta a 
halottakat. 

40. Ádám nemzetségéből feltámadt üdvözültek 
fogadó piramisának neve ismeretlen. 

41. A vízözön valóban megtörtént katasztrófa 
volt, mely elpusztította Ádám nemzetségét és 
az általuk teremtett Világot. 

42. Noé felesége halandó ember leánya volt, 
mivel gyerekeik fele annyi ideig éltek, mint 
Noé. 

43. Sém, Khám és Jáfet óriások voltak. 
44. Noé fából készült bárkája Titanic méretű 

volt. 
45. Noé bárkájában legkevesebb 500-an voltak 

(emberek). 
46. Nimród és felesége Enéh vezetésével az em-

berek (Homo archos jugis), Ádám nemzetsé-
gének üdvözült lelkeivel a testükben ettek a 
jó és gonosz tudás fájának gyümölcséből, 
megtanulták a földművelést és az állatte-
nyésztést, majd minőségi bőrruhákba öltöz-
tették őket. Kr.e. 9500-ban kiűzték őket az 
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Alfa 2 nevű piramisból, mely az iráni fennsík 
közepén parkolt. 

47. Nimród és Enéh, iráni, indító piramisának 
neve ALFA. 

48. Bábel tornyának alapja Babilon múzeum-
város templom kerületének dombja alatt 
van. 

49. Isten Kr.e. 9330 körül mind az öt kontinen-
sen lakó népek nyelvét összezavarta, és az 
agy térfogatának működését 30 %-ra csök-
kentette. 

50. Nimród király törzsénél megmaradt a ma-
gyar nyelv, a többi törzs Istentől új nyelvet 
kapott. 

51. A héber alfabetikus írás a héber rovásírásból 
alakult ki. 

52. A zsidók Kr.e. 9330 óta beszélnek héberül. 
53. A jelenlegi arab írás az arab rovásírásból 

alakult ki. 
54. Az arabok Kr.e. 9330 óta beszélnek arabul. 
55. Minden régi népnek saját nyelvén írt rovás-

írása volt, melyet más népek, az írást készí-
tők nyelvismeretének hiányában nem tudtak 
elolvasni. Az írásjelek azonosak voltak Ádám 
és Nimród által használt írásjelekkel, ezért a 
régi írások eredetfája nem létezik. 
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56. A Világ népeinek nyelvei egy tőről fakadnak, 
mint a fűcsomó, ezért a régi népek nyelvének 
eredetfája nem létezik. 

57. Ábrahám apjának, Thárénak a felesége, 
halandó ember leánya volt. Ezért Ábrahám, 
Tháréval ellentétben csak 120 évig élt. 

58. 2152 évenként világméretű népvándorlásra 
került sor. 

59. Két népvándorlás közötti félidőben, ugyan-
csak 2152 évenként a világgazdasági fellen-
dülés következményeként „világbéke” és 
országalapítások egész sora valósult meg. 

60. Su-Turul császár totemállata, a birodalmi 
sas, került be a szkíta mondavilágba, ahol 
emléke Turulmadár néven maradt fenn. 

61. A Világ minden tájára eljutott az anatóliai és 
az iráni árja faj. 

62. Az istenszabású ember és a majomszabású 
ember több lépcsőben történt összekevere-
désével jött létre napjaink általánossá vált 
emberi faja az emberszabású ember.  Tudo-
mányos neve: Homo sapiens sapiens. 

63. A földi istenek, és az árja fajok intelligen-
ciáját, és hosszú életét a saját hormonjaik, és 
az általuk nyújtott rövid élvezetek pusz-
tították el. 

64. A nagy csillagkorszakok első napján, 2152 
évenként Jézus mindig emberi testben meg-
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született. (Quetzalcóatl néven bizonyítja, 
hogy időnként, ha nagy szükség volt rá, 
akkor a nagy korszakok között is küszködött 
értünk). 

65. Jézusnak Mária nem volt a vér szerinti 
anyja, hanem az Ige által létrejött kész 
magzatból fejlődött ki. 

66. Jézus az Atya fia volt, lelke nem emberi volt, 
hanem a Szent Lélek. 

67. Építészetünk megújítása érdekében, mindig 
ihletet merítünk az őseinktől származó, népi 
építészetekké vált, ízléses formavilágból. 

68. Mivel a koponyaalakítás hagyománya kihalt, 
ezért próbáljuk belülr ől alakítani (okosodni). 

69. Ma a ruhaviselet már nem kötelező, mert 
már nem tudunk jobban összekeveredni, és a 
ruháink nem Istentől, hanem a gyárból, vagy 
nyugati bontott bálából származnak. 

70. Azt a gazdasági rabszolgának nyilvánított 
embert, akinek se kedve, se ideje, se pénze 
nincs emberi életet élni, zombi-nak nevezzük. 

71. Isten, az elragadtatás során, nem az igaz, és 
sérült túlélőket ragadja magához, hanem a 
még sérülésmentes igazakat. 

72. Minden 1000 emberből csak 1 üdvözül az 
elragadtatás során. 
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73. Isten az Égben lakókat, és minket is a saját 
képére és hasonlatosságára teremtett. 

74. Az emberszerű értelmes lényeket emberek-
nek nevezzük. 

75. A nem emberszerű értelmes lényeket lelkes 
állatoknak nevezzük. 

76. Menny = Az Ég összes csillaga (Tejút), és a 
hozzájuk tartozó élhető Világok. 

77. Mennyei Királyság = Az Istent követő Égi 
Királyságok Szövetsége. 

78. Az angyalok az Égi Királyságok állam-
polgárai. 

79. Égi Királyok = a 24 Vén és a 4 lelkes állat. 
80. Az Égi Királyok azért imádják Istent, mert 

beismerték, hogy még mindig keresik az 
igazságot, és még mindig nem tudnak élni. 

81. A Sátán az ő angyalaival együtt jelenleg a 
Mennyországban lakik. 

82. A Sátán jelenleg Égi Császár, és a Tejút 
egyharmad része fölött uralkodik. 

83.  A Sátán angyalai a Sátánt követő 7 Égi 
Királyság állampolgárai. 

84. Pokol jelenleg nem létezik. A nem távoli 
jövőben a száműzött Sátán, és a bukott 
angyalai fogják Pokollá változtatni a Földet. 

85. Az első feltámadás bizonyítja, hogy a lélek 
halhatatlan, a test pedig lecserélhető. 
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86. A Sátán megkötözésének 1000 éve nem 
létezik. 

87. A közelgő Világvége miatt a mi földinek 
érzett lelkünk újra földönkívülivé válik. 

88. A végső feltámadáskor minden halott vissza-
kapja a testét (valódi létét). 

89. A mi feltámadásunkkor a fogadó piramis 
neve OMEGA lesz (új Jeruzsálem). 

90. Az új Jeruzsálem, egy 4800x4800 méter 
élhosszúságú szabályos, sima oldalú gúla, 
piramis alakú űrváros. 

91. A piramis alakú űrváros, két Világ közötti 
utazása során „féreglyukat” használ, ezért 
sebessége nem mérhető, és az utazás ideje idő 
nélküli. 

92. Az emberiség ugyanabból a városból indult, 
és ugyanabba a városba érkezik. 

93. A vörös óriássá tágult Nap lesz a tűznek 
tava. 

94. Az emberek másodszor örökre meghalnak a 
tűznek tavában. 

95. Az üdvözültek 1000 évig élnek. 
96. Az üdvözültek 1000 évig élnek majd egy új, 

érintetlen élővilággal rendelkező bolygón, 
egy olyan testben, mely az ottani életkörül-
ményeknek megfelel. 
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97. Az üdvözülteknek az életük 1000 éve alatt 
bizonyítaniuk kell, hogy feltámadásuk után 
ismét bemehetnek egy még újabb Jeruzsálem 
kapuin. 

98. Aki életében, cselekedeteivel bizonyítja, hogy 
méltó az Isten ígéreteire, az mindig kap 1000 
évet, melyet egy paradicsomi környezetben, 
földi istenként élhet le. Ha az újabb leélt 
1000 évek ciklusa az egyén bűntelensége 
miatt soha nem szakad meg, akkor örökkön 
örökké fog élni. 

99. A Világvége évszáma a mai időszámításunk 
szerint Kr. u. 2152. 

100. Ádám óta létező emberiség életének hossza a 
Világvégéig: 1 platóni év: 25.824 esztendő. 

 
Végső következtetés 
 
Egyik ősünket, Isten, ősembernek teremtette. 
Másik ősünket, Isten, uralkodó embernek 
teremtette. 
Homo sapiens sapiens testünket nem Isten 
teremtette. 
Mai testünk, a mindenkor üdvözült lelkek, 
Istentől jutalmul kapott, Homo archos jugis 
testének, és 1000 éves élettevékenységének 
következtében fejlődött, tenyésztődött ki. 
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A. ÉDEN lábnyomának földrajzi 
helyzete 

É- szélesség:   39 fok, 01 perc, 00 másodperc 
K- hosszúság: 42 fok, 18 perc, 00 másodperc 

B.  ALFA 2  lábnyomának földrajzi 
helyzete 

É-szélesség:   31 fok, 04 perc, 00 másodperc 
K-hosszúság: 57 fok, 39 perc, 00 másodperc 

C. Bábel Tornya alapjának földrajzi 
helyzete 

É-szélesség:    32 fok, 32 perc, 36 másodperc 
K- hosszúság: 44 fok, 25 perc, 00 másodperc 

 
 
 
 
 

- vége - 
 
 
 
 
 
 

(Aki nem hiszi, járjon utána.) 
 
 



 
 

 
 

280 

 
 

 
Utószó az Olvasóhoz 
 

 
Kedves Olvasó! Remélem, hogy nem untattam hosszas fejte-
getéseimmel. Mielőtt visszatenné ezt a könyvet a polcra, 
szeretném, ha mérlegelne valamit zárószó helyett. 
 
 Mi történik Önnel, ha az élete végére ér? 
 
1. A hitetlenek azt mondják, hogy a teste és a lelke örökké 
halott lesz a temetőben. 
2. Az Isten azt mondja, hogy a teste és a lelke örökké halott 
lesz a tűznek tavában. 
 
3. Ha Önnek ez nem tetszik, és az egészet egy rossz viccnek 
tartja, akkor Isten felajánl egy lehetőséget, és ígéri, hogy, aki az 
Ő törvényei szerint él, annak teste és lelke elnyeri az örök 
életet egy olyan valós helyszínen, melynek kiválasztása az Ő 
hatáskörébe tartozik. 

 
Amennyiben a harmadik megoldást választotta, kérem, keresse 
fel a már meglévő, vagy újonnan választott felekezetének lelki-
pásztorát. Az ő szakmája és feladata az, hogy az isteni ígéret 
szerinti jutalom felé vezető utat egyengesse. 
 
 



 
 

 
 
 
 A jelen valósága nem születhetett egy ellentmondásos múlt szellemvi- 
 lágából. Ez a felismerés döbbentett rá arra, hogy a tudomány és a val- 
 lás között nincs ellentmondás. Aki ezt az összekötő kapcsot megtalálja,  
 annak esélye van arra, hogy egy természetes öntudatra, és egy új világ- 
 nézetre tegyen szert.  




