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lélek” vezeti az írást, úgy az olvasó a saját lelkén keresztül utat talál a 
szellemi világba.
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A rögzítés időpontjától évekre előre megismerheti a jövő történéseit. 
Kívánom, hogy öröme teljen e világ felfedezésében.
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ismerősöknek, akik a könyv létrejöttében, az idegen szavak értelmezésé
ben segítséget nyújtottak.
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Zsuzsanna poharazik

A könyv alapjául szolgáló
poharazást lejegyzett anyagok feldolgozatlanul



Előszó

Különös, különleges, de egyben páratlan írást tarthat kezében az 
olvasó. Egy látó képességekkel megáldott médium, jövendőmondó 
—Barasits Zsuzsanna—által továbbított és lejegyzett írásokat tar
talmaz ez a könyv, vagy ahogyan egyik barátja fogalmazott: "szel
lemi táviratokat". Üzeneteket, melyeket ő a "másik világból", a 
szellemvilágból kapott, mely képességeinek forrása, s mellyel ezek 
révén napi kapcsolatot tart. Nyilvánvalóan ennek a szférának a lé
tezésében egyesek hisznek, mások pedig tudomást sem akarnak 
venni róla, Zsuzsát hallgatva, a munkáját tapasztalva, valamint 
ezeket az írásokat olvasva azonban azt hiszem, a legmegrögzöttebb 
kétkedők is meginoghatnak.

Zsuzsa a mindennapi életben rendkívül gyakorlatias, abszolút 
racionális észjárású, nagyon kemény és határozott elvekkel, ideák
kal rendelkezik, mondhatom, hogy mentes mindenféle ezoterikus 
hókuszpókusztól, még az ilyesfajta dolgokban sem igen jártas. 
Neki magának is majd tíz évébe került, míg látó képességét elfo
gadta, s felvállalta, hisz korábban sem érdeklődése, sem tapaszta
lata nem volt ilyen jellegű dolgokkal kapcsolatban. Azóta azonban 
ennek szentelte az életét, töretlenül hiszi és képviseli ennek igaz
ságát és tanácsaival segíti, egyengeti a hozzáforduló emberek sor
sát. Ügyfelei pedig igazolják őt.

Látó képességén kívül—mely az évek során egyre letisztultabb 
lett, s mióta végleg alárendelte magát ennek a dolognak, azóta fo
lyamatában látja a múlt-jelen-jövőt—a "hagyományos", legalábbis 
már egészen régi történetekből ismert módokon is kapcsolatba lé
pett vele a szellemvilág. Rendelkezik az automatikus írás képessé
gével, amikor a ceruza tulajdonképpen magától ír a kezében, illet
ve az egyik legismertebb módon, az úgynevezett "poharazás" segít
ségével is kapcsolatot tud teremteni.

Ő maga úgy fogalmaz: mindezt szolgálatnak tekinti, melyet tel
jes mértékben el tud fogadni, hisz számára, mint a leginkább ké
telkedőnek, egyértelmű jelek mutatták ezt az utat. Elmondása sze
rint az Idő szellemeivel áll kapcsolatban, ezek közül— több lejegy
zett írásában is szerepel—a Jövő szelleme az, akinek "követeként", 
hírvivőjeként van jelölve.
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A poharazási technikát, melyet korábban nem ismert, úgymond 
sorsszerűén, két fiatal ügyfele mutatta neki. A módszer lényege, 
hogy a médium előtt, aki a szellemet megidézi, egy tábla fekszik, 
felrajzolva rá az abc betűi, illetve az "igen" és "nem" szavak. A 
médium keze egy poháron nyugszik, melyet szinte alig érint. A 
szellem pedig ezt a poharat irányítja rajta keresztül, ide-oda 
csúsztatva a betűkön. Ezeket egybeolvasva kaphatók meg az üze
netek, illetve a feltett kérdésekre a válaszok. Egyesek azt mond
ják, onnan ismerhető meg a "jó minőségű" szellem, akinek való
ban mondanivalója van, hogy nem feltétlenül akarja megidézőjét 
a neki tetsző válaszokkal szórakoztatni, hanem a kérdéstől füg
getlenül a maga üzenetét próbálja átadni.

így járt ezzel Zsuzsa is, akinek—mint gondolom mindenkinek —az 
első kérdéseinek egyike bizony egy férfival kapcsolatos érzelmé
re irányult, a válasz azonban meglepő és megdöbbentő volt. így 
hangzott: "Ősi magyarok hét domb éje fönn az égen hét ellipszis Szent 
Korona sík ereklye". Elsőre ez persze fölfoghatatlan volt számára, 
de érezte, hogy a szöveg egy sokkal mélyebb jelentést hordoz, 
mint amit ő el tud képzelni, és igenis komolyan kell venni azo
kat a dolgokat, amiket ilyenkor megtud, megkap. Ettől fogva, ha 
csak alkalma nyílt rá, a poharazás folyamán kibetűzött, szótagolt 
információkat lejegyeztette valakivel. Hisz a dolog másik sajátos
sága, hogy a médium figyelme teljesen le van kötve, szinte nincs 
is magánál, mindig kell partner, aki fenntartás nélkül és ponto
san—mintegy tanúként—egymás mellé jegyzi a pohár által érin
tett betűket, melyekből aztán kibontakozik a szöveg.

Immár hét éve jegyzik szorgalmasan Zsuzsa és társai ezeket az 
üzeneteket, melyeknek egy része, az 1999-ben írottak találhatók 
meg ebben a könyvben. Az apropó sem véletlen.
Ezeket az írásokat egyszer leírva és elolvasva csupán a teljesen 
egyértelmű, konkrét dolgok maradnak meg az emberben, még 
Zsuzsa sem volt tisztában vele, igazából mit is hordoznak ezek a 
szövegek. Ő—mivel más csatornákon keresztül is érintkezik a 
szellemvilággal—mindig kap egyfajta megerősítést az egyes in
formációra, vagyis ugyanazt a hírt különböző formákban is meg
kapja. A szövegek legegyértelműbb részei a profetikus, bizonyos 
eseményeket, történéseket megjövendölő szakaszok, és néhány 
év alatt tapasztalta is, hogy ezek kivétel nélkül megtörténtek, az 
írás szavai igaznak bizonyultak.
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Amiért végül ezek az írások kikerültek a fiókból, az a múlt év 
szeptemberére vonatkozó "világhír", "háború híre" volt, amiről 
Zsuzsa már tavasz óta folyamatosan beszélt. 2001. szeptember 
11-én számos megdöbbent ember hívta fel őt és kérdezte szinte 
rémülten: akkor most mi lesz tovább. Maga Zsuzsa is akkor vet
te elő ezeket az írásokat és végigböngészve, meglepetten tapasz
talta, hogy az 1999-ben leírtakban bizony konkrétan szerepel a 
szeptemberi esemény, és még jó néhány másik is (melyek egy ré
sze a mai napig már be is következett). Baráti tanácsra Zsuzsa a 
kiadás mellett döntött, majd a szöveg is igazolta őt, hisz több he
lyen szerepel benne: "vinni kell a hírt". Mivel a szöveg folyamato
san volt lejegyezve, valamilyen formátumba kellett önteni, hogy 
élvezhetőén és érthetően olvasható legyen. Az igazi meglepetés itt 
érte őt is, és bennünket is, akik a munkában részt vettünk. Az írá
sok az egyszerű jövendölésnél sokkal többet rejtettek.

A szöveg olvasása és értelmezése—be kell vallani—bizony 
nem könnyű, embert próbáló feladat. A mai ember számára szo
katlan nyelvezete leginkább az archaikus nyelvekére emlékeztet. 
Meglepően költői, szinte már verses forma, dallama, rímképlete, 
egyedülálló jelképrendszere van, melyek legtöbbje ősi történe
tekre, mondákból ismert dolgokra utal. Ezek mind csak a szöveg 
rendezése, sorokba szedése után bukkantak elő. (Nagyon fontos 
megjegyezni, hogy a tördelés során egyetlen szó sem lett megváltoz
tatva.)

Zsuzsa első információja szerint a megfelelő forma hármastöré
sű (soronként kettő, illetve egy szó megosztásban), mely a szöveg 
több, különböző dimenzióját tárja fel. A hasonló sorok (az egy és a 
két szót tartalmazók) összeolvasva külön üzenetet, kiemeléseket 
tartalmaznak. (Érdekes megjegyezni, hogy az ősi magyar nyelv ha
sonló jellegű volt, az egyes sorokat a férfi és női energia hordozói
nak tartották.) Ez a forma mutatta meg az írások igazi mélységét, 
ritmusát és rímeit, vitt legközelebb a valós üzenetek megértéséhez. 
A tapasztalatok azonban azt mutatták, miután több ember is bele
tekintett az írásba, hogy olyan ember számára, aki először veszi 
kézbe ezt, a túlságosan is szokatlan szövegről az erősen megtört 
forma inkább elvonja a figyelmet. Ezután született meg a jelenle
gi változat, mely a dallamot követve egy-egy szorosan összetartozó 
részt, értelmi egységet vesz a sorok, szakaszok alapjául. Sokszor 
néhány szóból kiolvasható a konkrét jelentés, olyan egyértelműen
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fogalmaz, máskor pedig egy egész szakaszt ölel fel a jelképrend
szer, és szinte le kell hámozni a különböző jelentésrétegeket.

Többször bukkannak fel a szövegben a magyar nyelvtől idegen 
szavak, melyek egy részét az ősi archaikus nyelvekben, eredetmí
toszokban sikerült fellelnünk. Ezek kivétel nélkül beleillenek a 
szöveg fogalomrendszerébe, világába, de jelenlétük nem zavaró 
akkor sem, ha nem ismerjük a pontos jelentésüket, hisz a szöveg- 
környezet, a ritmus eléggé pontos meghatározást diktál. Ezek 
egyébként legtöbbször utalások, melyek egy-egy hellyel, néppel, 
nyelvvel, mondavilággal hozhatók kapcsolatba, ami szintén pon
tosíthatja a jelentést.

A szövegnek több vonulata van. Nem csupán profetikus előrejel
zéseket tartalmaz a jövőre vonatkozólag, hanem a szellemvilág egé
szen komoly figyelmeztetését és tanítását is közvetíti.
Vannak benne személyes üzenetek is, amik a médiumozásban részt 
vevő emberekhez szólnak akár egy-egy őket foglalkoztató problé
mára vonatkozólag, de még ezek is általános tanítást hordoznak.

Bizony, ennek a tanúsága szerint az ember mára nagyon is el
térült a helyes úttól, elvesztette a valós értékek felismerésének 
képességét, lelkében nem őrzi és követi az ősi, igaz normákat. Ez 
- úgy tűnik, s a jelek egyértelműen igazolják is - végveszélybe so
dorhatja az emberiséget. A szellemvilág üzenete azonban nem 
megrémíteni akar bennünket, hanem arra igyekszik tanítani: ho
gyan ismerhetjük fel az igazi értékeket és ösztönöz arra, hogy 
próbáljunk meg odafigyelni ezekre a dolgokra. Minden ember fe
lelőssége nagy—és a magyar népét különösen kiemeli a szöveg
ben több helyen is (nem véletlen gondolom, hogy maga a szöveg 
is magyar nyelven íródott le)—és nem szabad, hogy ez alól kivon
juk magunkat, hisz minden ember tehet, és hatással lehet, ha 
magában megpróbálja visszaállítani a valós értékrendet. Azt, 
hogy mi a jó és mi a rossz, nem az egyén szintjén kell figyelembe 
vennünk, hanem a nagy természeti, univerzális egységet tekint
ve. Ez az út nehéz, nem kétséges, bizony sokszor fájdalomtól, 
gondtól, bajtól sem mentes, mégis ez az egyetlen járható, helyes 
út, ez az, amire a szellemvilág e könyv írásain keresztül igyekszik 
bennünket figyelmeztetni, felkészíteni.

Olvasni és megérteni azonban így sem egyszerű, komoly oda
figyelést és teljes embert kíván - nemcsak agyat, hanem szívet és
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lelket is egyszerre mozgat meg. Fantasztikus szellemi kalandra ra
gad el, melyben a teremtő teljesség rejlik. Szavai nyomán egy cso
dálatos másik világ tárul fel, mely azonban nem idegen, hisz örök
től fogva bennünk rejlik, a lélek barázdáiba írva.

Az íráson egyszerűen és tisztán sugárzik át a fény. Gyönyörű és 
hátborzongató képek elevenednek meg, szimbólumok bomlanak 
ki, mint megannyi kis kapu, az igazi jelentésüket azonban nem a 
papírhoz rögzült szó hordozza, hanem az, amit erre a szív felel. 
Dallama, ritmusa és hatalmas ereje van, olyan, mint egy varázsla
tos ének, mely a magasból zeng, és húrt a legmélyebben ébreszt. 
Hangja néhol játékosan bájos, máshol szigorú, figyelmeztető, sok
szor megdöbbentően egyértelmű, máskor agytornáztató.

Egyben azonban biztos vagyok: ha nyitott szívvel olvassuk, igaz
ságát félreérthetetlenül felfedi. Hiszem, hogy mindenki megtalál
ja benne a magának valót: bizonyságot a kétkedők, útmutatót a bi
zonytalanok, választ az örök kérdéseket kutatók, mérhetetlen, 
szinte felfoghatatlan tudást a tudni vágyók, de mindenekelőtt nem 
mindennapi élményt, melyben—és nem túlzás ezt mondani—átél
hető, megérezhető a "másik" világ.

Ésszerűen megmagyarázni persze nagyon sok dolgot nem lehet, 
ahogyan a szellemvilágot sem lehet leírni emberi szavakkal, csu
pán érezni lehet és kell is, felismerni és maradéktalanul elfogadni 
azt, amiben egy magasabb rendű szellemiség rejlik. Ennek hordo
zója pedig itt a Földön, a matérikus világban egyedül az Igazság 
lehet. A minden dologban benne rejlő, végtelen és teremtő Igaz
ság. A továbbvivő és előremozdító, mely korántsem állítható, hogy 
nehézségektől mentes, de mindig is fénylő, egyértelmű és nyilván
való. Ezért kapta a könyv egyszerűen a Q címet, mely szellemi 
nyelven annyit jelent: Igaz. (Élgondolkodtató egyébként, hogy az 
I betű pedig szintén szellemi nyelven a Teremtő sugarat jelöli, s ha 
ezt elvesszük az Igazságból, akkor mi marad?)

Be kell vallanom, ezek az írások nem kevesebbet jelentettek szá
momra, mint megélni magát a teremtő tudás csodáját. Maga a 
munka sem úgy zajlott, ahogy az lenni szokott, hisz résztvevője
ként e könyv szerkesztésének nem én rendeztem az írásokat, ha
nem azok formáltak, tanítottak engem.
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Végül egyvalamit ajánlok figyelmükbe, amit e pár hét alatt na
gyon megjegyeztem: soha nem szabad elfelejtenünk, hogy ha 
bennünk mozdul valami, azzal másokat is mozdíthatunk!

Teljes szívvel ajánlja figyelmükbe e könyvet:
Szömyi Krisztina
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Útikalauz

A Kedves Olvasó izgalmas kalandra indul, ami napjaink sivár, 
pénzhajhászó "ésszerűségéből" mélységeink ösvényein keresztül 
egészen másfajta: sokkal gazdagabb értékrendű világ útmutatásá
nak átéléséhez vezet el. E különös írásokat néhány évtizede még az 
emberi önteltség materializmusa éppúgy képtelenségnek tartotta 
volna, ahogy a tizenötödik század bölcsei is elnézően mosolyogtak 
a konok hajóson, Kolumbuszon, mikor árbocának csúcsa a tenger 
messzeségében eltűnt. Még ilyet! Hogy más irányból közelítse meg 
a mesés Indiát! Hiszen annyira logikus volt: arrafelé nem lehet 
más, mint a világ vége, ahol legfeljebb a semmibe pottyanhat...

Mára azonban hétköznapivá vált, hogy az ezoterikus irodalom 
szinte ontja a "fátyolon túli" világból érkezett üzeneteket. Bárki ol
vashatja magyar nyelven is klasszikusait Hermész Trisz-meg-isz- 
tosz-tól, a Tibeti halottas könyvtől Rudolf Steinerig, Aldous 
Huxleyig, Hamvas Béláig. Vagy legújabb darabjait Deepak 
Choprától, James Redfieldtől, Shirley MacLaine-től Szepes Máriá
ig, Jókai Annáig, Müller Péterig. Beszámolók jelennek meg külö
nös élményekről, akár arról is: miket éltek át, akiket az orvostudo
mány vissza tudott hozni a klinikai halálból.

Barasits Zsuzsanna feljegyzései e könyvek mívesen csiszolt le
írásaitól, tanításaitól is lényegesen eltérnek: természetes, gyakran 
sodró erejű prózai zenét, meglehetősen szokatlan gondolkodásmó
dot, jellegzetes kifejezéseket, betűszavakat közvetítenek. Közülük 
egyesek megdöbbentően képszerűen gazdagítják nyelvünket, ilyen 
például az önmegvalósításra használt "hántolódás", "hántolódó lé
lek" -  szinte mint a szanszkrit "Om mani padme hűm", a lótusz mé
lyén rejtőző kristály. Más szavakat viszont közel sem könnyen, egy
értelműen érthetünk meg. És ami még inkább figyelmet érdemel: 
rólunk, nekünk szólnak, nemcsak napjaink embereinek, de külö
nösképpen magyarjainak. Megerősítik: ismét dolgunk van. Nem
csak magunkért. Mint már annyiszor...

Néhány szöveg lejegyzőjeként útikalauzt szeretnék adni, vala
miféle pallót átkelésükhöz e másfajta világba. Ha megpróbálom 
szerény eszközeimmel feleleveníteni, továbbadni élményeimet: ho
gyan szembesültem Zsuzsa világával, "felvértezetten" addigi maga
biztos racionalitásom kétségeivel, aggályaival, hitetlenségével, ta
lán megkönnyítem, hogy mások is megközelítsék e feljegyzéseket, 
rájuk hangolódjanak. Higgyék el, érdemes. Azoknak biztosan, akik
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nem csak betanult sablonokban képesek gondolkodni. Hiszen ha 
minden tamáskodásunk ellenére szembesülünk azzal, hogy ami 
szokatlan, mégiscsak létezik, akkor próbáljuk azt megérteni, vi
lágképünkbe illeszteni -  nem úgy, mint aki ha életében először 
lát zsiráfot, azonnal magabiztosan ítélkezik: ilyen állat nincs is.

Zsuzsát 1995 nyarán ismertem meg, mikor Zala megye önkor
mányzati küldöttségének útját szerveztem, hogy felvegyük a 
kapcsolatot legközelebbi nyelvrokonaink, a hantik és manysik 
földjének legnagyobb városával, Szurguttal és környékével. Már 
magát az utat "véletlenek" sora segítette elő, az ottani vezetőkkel 
való megismerkedésemtől kezdődően. így valamelyik szombaton 
cikket találtam a Zalai Hírlapban egy egerszegi látóról, aki ép
pen akkor érkezett haza filmforgatásról Hanti-Manszijszkból. 
Addig senkivel sem kerültem kapcsolatba, akinek parapszicho
lógiái képessége lett volna, a történeteivel szemben így érthető
en erős fenntartásaim voltak—mint azt hiszem, az "egészséges 
gondolkodású" emberek többségének. De biztos, hogy érdekes 
volt, amiről beszélt—akár az obi-ugor hitvilág harmadik leikéről, 
akár név nélkül elmondott eseteiről. Váratlanul megjegyezte:
- Úgy visszamennék. Kissé irigykedem magukra. Ott kell len
nem. Vigyen el akár a bőröndjében is.

Derültem az ötletén, pillanatra meg is lepődtem. Még csak ez 
hiányozna! Egy "boszi" a hű de hivatalos küldöttségünkben? így 
is komoly ellenállással kellett megküzdenem, hogy az utunk lét
rejöhessen. De miért ne? Hadd üsse meg a guta azokat, akik csak 
megrögzött előítéletekben, formaságokban képesek gondolkod
ni. Nem aggályoskodtam sokáig:
- A szurgutiak bármekkora delegációt vendégül látnak, mi csak az 
útiköltséget álljuk. Ha előteremti a repülőjegy árát, velünk tarthat. 
Legalább lesz, aki valamennyire ismeri az ottani körülményeket. 
Talált szponzorokat, jöhetett. így kerülhetett közénk egy látó. 
Azt hiszem, nem tegnap utazott külföldre hivatalos magyar kül
döttség "házi sámánnal".

Zsuzsa jóvoltából szenvedte el aztán az első törést a fene nagy 
racionalizmusom a szurguti szállodában, augusztus 11-én. Fel
ajánlotta, hogy "megnéz". Ha már akadt kis szabad időnk, miért 
ne próbáljam ki ezt is? Két óra elteltével aztán falfehéren jöttem 
ki a szobából. Nemcsak hónapnyi pontossággal idézte fel életem 
fontosabb eseményeit évtizedekre visszamenően—köztük olya
nokat is, melyekről csak én tudtam—, de előre is rendkívül érdé
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kés dolgokat jelzett, néha alternatívákban. Ezek —egy még nem 
időszerű kivételével—azóta megvalósultak.

Utunk eredményeként pedig nemcsak hivatalos kapcsolat jött 
létre: hantik, manysik már rendszeresen megfordulnak Zalaeger
szegen, felépült a Finnugor Falumúzeum. A távolban megőrzött 
ősi világ testközelbe került Európa közepén.

1999 tavaszán Zsuzsa a szerbiai, koszovói események miatt rendkí
vül felindulttá vált. Elmondása szerint üzenetet kapott: ha június 
végéig, Péter-Pálig nem fejeződik be a háború, nagy tragédia követ
kezik be. Ennek elkerülésében a magyaroknak kulcsszerepe lehet. 
Május elején az egyik kereskedelmi televízió lejátszotta—friss ki
egészítő riporttal együtt—azt az interjút, melyet Zsuzsával Halmy 
György filmrendező még 1992-ben készített az Ősök ösvényén című, 
Paál Zoltánról, az Arvisuráról, hantikról, medveünnepről szóló 
filmjéhez. Az akkor elmondott, évekkel megjelölt előrejelzéseit so
kan látták visszaigazolva, különösen a közelünkben dúló, a NATO 
bombázásaival mind nemzetközibbé érő balkáni háborúban. Utána 
napokig égett a telefonvonala, hívták az ország minden sarkából.

Néhány nap múlva, május 18-án felkerestem, hogy videóról 
megnézhessem a műsort. Szóba hozta:
- Mikor fejezed be a könyved?
Felajánlotta:
- Nézzük meg poharazással: mit szólnak hozzá?
A következő percekben csak ámultam azon, amit először éltem át. 
Táblát és kis kerámiapoharat vett elő. Papírt adott.

- írd, amit mondok.
Koncentrált. A pohár egy darabig még kis körön állt. Egyszerre el
indult a keze alatt. Láthatóan nagy erő mozgatta, különös alakza
tokban járta be a táblát. Zsuzsa a leolvasott betűket szavanként 
diktálta, elég gyorsan. Próbáltam ugyanolyan sebességgel írni. 
Nem volt könnyű.

Már a kezdő szavak megmelengették szívemet: "erény jelen idő
ben mérték". Aztán első hallásra alig értettem valamit. Később 
Deákról, Vörösmartyról kérdeztem. Érdekes, már a korábbi egy
befüggő szövegnél is időnként úgy tűnt, különös ritmusok tagol
ják. Most ehhez azonnal szemet szúrt a "parton nóta", "néki tóga" 
páros. Kerestem hasonlókat. Valóban rímekben válaszoltak. Szól
tam Zsuzsának is: hiszen verset kaptunk! Utána próbáltuk a szö
veget értelmezni. Többször maga sem értette pontosan. Fordult 
elő idegen szó, aminek értelmét én magyaráztam el. A teljes szö-
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vég megjelenik a könyvben, egyelőre én sem kommentálom. 
Aznap Zsuzsa különös világának újabb tartományába engedett 
bepillantani.

2001. szeptember 11. Hivatalos megbeszélésen veszek részt. Be
fejeztével másik helyiségbe megyünk át. Döbbenten dermedünk 
a televízió képernyőjére: sarkán ott a "live" szó. Nem katasztrófa
film hát, amit látunk. Lángol New Yorkban a Világkereskedelmi 
Központ felső része. Aztán kártyavárként omlik össze. Ismétlik a 
képet: utasszállító repülőgép csapódik a toronyba - mint valami
féle kamikaze vezette torpedó. A belobbant kerozintól lángtenger 
támad a magasban...

Zsebemben megszólal a telefon. Zsuzsa hív. Információhoz sze
retne jutni, kéri, jegyezzem le. Néhány perc múlva apokaliptikus 
szöveg bomlik ki keze alól. Kénről, sugárról, maláriáról... Nápoly- 
ról... Ontarióról... rólunk magyarokról... Szombaton, vasárnap 
újabb folytatások érkeznek, utalásokkal Ninivére, Jeremiásra, Jó
násra... Előveszi a Bibliát. Félelmesen időszerűek az idézetek.

Néhány nap múlva felhív: átnézte az üzeneteket. 1999 január
jában különösen sok szöveget kapott. Az Afganisztán szót találta 
bennük... Később jutott eszembe: két éve kérdezgetett, milyen a 
helyzet Szaúd-Arábiában. Semmi különöset nem tudtam neki 
mondani. Most mutatta csak meg az akkori szövegeit, melyekben 
"szaúdirór tettek említést... Mikor napjainkban Afganisztán, Pa
kisztán, a jenkik nevét olvassuk, már aligha kell kommentár. De 
mit jelenthet, mikor Peking, Nápoly, Ontario kerül szóba? 
Felhívást is talált: közzé kell tennie az üzeneteket. Egyértelműek 
a figyelmeztetések: az emberiség saját sírját ássa. Már tervezte, 
szép komótosan kiadásra szerkeszti összegyűlt anyagát. így nem 
várhat. Megkérdi, segítek-e. Vállalom.

Zsuzsa korábban irodai alkalmazottként nagyon prózai, racioná
lis munkakörben dolgozott, számokkal foglalkozott. A nyolcva
nas években döbbent rá: belelát mások sorsába. Megijedt. Lebe
tegedett. Kórházba került. Amint a sámánbetegséget leírják Szi
bériában is. Aztán elvállalta sorsát. És meggyógyult.

Mikor azokkal foglalkozik, akik tanácsot kérnek tőle, elmon
dása szerint látja életfilmjüket, gyakran elágazó változatokban, 
melyekről maguk dönthetnek. Múltjukkal kezdi, olyan tények
kel győzi meg őket különös képességéről, melyeket csak maguk 
ismernek. Csak utána tér rá sorsuk további alakulására. Tízezrek

16



keresték fel, külföldről is, akár tolmáccsal. Neveket nem mondhat, 
de megemlíti: politikai és művészeti elitünk jelentős része megfor
dult nála. Bár ezt kevesen merik vállalni.

Az egyedi segítségadásánál is izgalmasabb, ami többünket, akár 
valamennyiünket érint. Időnként fel kell kelnie hajnalban, legin
kább négy óra után valamivel. Ilyenkor papír mellé ül, és hagyja, 
hogy keze meginduljon. Érzi: külső erő mozgatja. Próbálkozott 
írógéppel, számítógéppel is. Sikertelenül. Láttam teleírt könyveit. 
Grafológus számára izgalmas kérdőjel: kézírása ilyenkor nem is 
hasonlít arra, ahogy önmagától formálja a betűket. És annak meg
felelően ír többféleképp, ki jelentkezik "tanítóként”.

Harmadik módszere a poharazás. Miután mástól megtanulta a 
technikát, sokáig egymagában alkalmazta. Ha azonban rögzíteni 
akarja a szövegeket, segítségre szorul. Mivel azok többször a le
jegyzőt is érintik, nevüket mindig feltünteti. (E könyvben csak 
kezdőbetűiket.)

Mióta felismerte különös képességét, érdekes nemzetközi kap
csolatai is jöttek létre. E történetei külön könyvet érdemelnének. 
Személyesen ismer az ősi hitvilágot természetesen élő hantikat, 
manysikat, velük telefonon érintkezik azóta is, köztük élő barát
nője útján. Járt indiánoknál, akikkel szintén kapcsolatot tart. 
Megszervezték találkozóját a világhírű ciprusi mágussal, 
Daszkalosszal is. Ezt az útját azonban lemondta. Hírt kapott: "az 
út halott" számára. Akik Ciprusra hívták, másnap igazat adtak ne
ki: telexen értesítették őket, hogy a mágus kómába került. így is 
maradt haláláig.

Zsuzsa először e könyvben hoz nyilvánosságra rajta keresztül 
érkezett üzeneteket. Az 1999-es poharazásaikor rögzített szövegek
kel kezdi, mert akkor sűrűsödtek be az egyre időszerűbbé váló fi
gyelmeztetések. Ezek egy részét az eseményekkel már összevethet
jük. Közzé akarja tenni a többi év termését is. A médiumírással ké
szült könyvek feldolgozása még több időt igényel, bár azokban is 
különleges előrejelzések olvashatók.

A magyar nyelvben egyáltalán nem használt vagy más értelem
ben közismert néhány szó, rövidítés, betűszó jelentését szójegy
zékben foglalja össze. Amint említettem, a Vörösmartyról szóló vá
lasznál hívtam fel a figyelmét: a szöveget versre jellemző ritmusok, 
rímek tagolják. Emiatt megvizsgálta a korábbiakat is. Kiderült, a 
többit is így kapta. Ennek megfelelően tördelte sorokba vala- 
mennyiüket. Másként nem értelmezi, kommentálja a szövegeket,
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hiszen nem írójuk, hanem transzformátoruk és rögzítőjük - meg
élésüket az olvasóra hagyja. Javaslom, ha valaki első benyomásai 
alapján úgy érzi, keveset ért, ne adja fel. Ha megszoktuk az is
métlődő fordulatokat, kifejezéseket, egyre világosabbá válnak. 
Ezért ne csak a tudatunk, eszünk segítségével olvassuk a tanítá
sokat, hanem ellazultan engedjük: egészükben hassanak szí
vünkre, lelkünk mélyére.

Biztos vagyok benne, a Kedves Olvasó nem mindennapi szelle
mi kaland előtt áll. Zsuzsával együtt sok sikert kívánunk, hogy az 
üzeneteket minél világosabban értelmezzék, fejtsék meg. És min
denekelőtt azt, hogy a figyelmeztetések magjai termékeny talajba 
hulljanak: az "égi minőség" győzzön motívumaink mindennapos 
harcában. Mert látni fogjuk: az apokaliptikus képek mellett is 
gyakorta olvashatunk "mentő szálról". Amit minél többünknek 
meg kellene találnunk. Önmagunkban. És minél gyorsabban.

Zalaegerszeg, 2002. május 19.

Szigethy István
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Károsíts Zsuzsanna poharazása

1999. január 1. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ó pont őse indi Tót* 
veini méni íny ér Q ott 
vontatom ősi egy hang jelével 
ó ősi írt vers szellemi hírét 
válasz nagy hónem 
ő le intő szövetségem 
nem hírt vezető szónak 
jézusi mintának járt válasz 
téma általában megjelenik 
jegy lyónnal elevenedik

nagy lő távol 
már nincs távol 
indítás üzeni ég 
jelentős támadás 
nagy ám gonosz 
lélek népe íme 
nem tanult meg 
fény nagy hó

napra írt szándék 
ott vele had 
felment választ 
engedély
nekik nem támasz 
ütközés
Szakán nyoméi bán 
megfeneklés

üzeni nehéz időt ég 
felelősség jelentős rég 
felelős szándékában 
minden ember
* A dóit betűs szavak értelmezése a szójegyzékben található

21



ha lelke nem lel 
nagy hálánk jelére 
irtózatos támadás lesz 
nagy tűz erejében még

írt valóság konok nyom 
názáreti matéria 
lángra mángorló szemét 
szinte feketül tóle ég 
kő kövön nem marad 
káprázat lesz emberfaj

nem lesz többet 
nem lehet 
ősi földön eredet 
megjelenői végezet 
víz száraz sár 
nem lesz többet 
nem lehet már 
ember lent 
víz űr egek 
szeheláni minta 
mert lemegy lőre 
nem lehet ősi embernek

lenti élet nagy háborút visz 
már parancs felelősség 
felelőtlen minőség miatt 
nem lesz nemzeti norma 
áhított más szövetség jeleníti 
meg jelen időben 
mi nem jó kimenet

vöd félelemre nem 
intő szellemi hang 
ki mi nekik figyelmeztető 
sok embernek jelenítő 
szavakon már 
továbblépő tő gálája 
háborút valóságra 
idén már parancs jele
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názáreti hálátlan 
mindenben 
nála írt veszedelem 
lyán már
nem lehet kegyelem 
lyán már
tanító szálán megírta 
mi nép vesztó

Magyarország 
feminin ős szálon 
már ige int 
Nap talárja 
sámáni hit gondolája 
embereket vezet vele 
ég fény korába

gyöngék neme inkognitóban 
ős szellemi négy 
lámpása gyors szándék 
jelenítő magyar tó 
halom népi mentő szó

szent vendég kimenekíti népét 
ősi égi minőségű vérét 
nyemtenyeimi haláltól 
megkeményedő tornádótól 
ősi egy lánc elindult

vele ím ég jelenítő ereje 
megindult valóság jelenben 
magas tanító ős szellemben 
nyom találkozik jelenítő szövegben

nyom tavaly megjelent 
ősz nehéz hír 
tanításában
kel öreg kortól salamoni más 
talártól megkapott 
már tanító szó 
ősi magyaroktól 
üzeni már találkozó
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sámáni nép ősével 
ó sámáni képességgel 
megjelentik valóság 
ontja hőt valós tizenöt 
ne menjen hír el 
mert nincs írója 
ha indul meg égi zóna 
megkeresi nagy lantvivőt 
nagy lánc életében megfelelőt.
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1999. január 3. Lejegyezte B. Sz.

Usza

fontos üzenet

térség jelenben 
még jézusi időben 
két választott 
várt ősi égi időtől 
megjelenő tál 
megfogott 
világ fényi népétől 
menekítő 
szálat kapott 
vád kelendőt vinni 
jót nő tő 
nála mentő 
szellemi norma 
követendő

Q rút jelenben 
még javában megjelenik 
nyom nagy lant 
szellemi nád 
fintorgó szinteken 
pedig intő szál már

parancs kínt vért 
vén ősi nagy halom 
a további életre 
már pontosítom úton

pontos üzenet volt 
ősi égi időtől 
már tudott vers 
ős üzenés 
szinteken még 
jelentős szó írt 
Váhin még jelez
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zsarnok jelen még jelenben 
mindenben még kort véd 
fontos szavak jelenéseiben 
ős szónak jelenben mért

világ kevés idő tenni 
ne legyen meg kín 
mi népeken mért 
világon pénz miatt 
vesszen időtől megírt

Pál nyomában őrt 
világ fénye jelenti 
nagy lélek
Föld életét megkoronázta
ármánynép
lelkeket leigázta
lenti ember tudása
nem normázott
ősi írt valósága

lent portól tő vége 
ígért vésztánc 
ég írt vészhíre írom 
nomád élet nyom 
nagy lenti életre hon 
pontos ám 
ős szellem nép 
úton már 
töve ím nem írt

szellemi igének nyomában 
pásztor világ homályban 
pedig ontott ősi ige 
nem lehet segítő 
ha emberi lélek 
nyomra nem térhet 
mert ősi ének nyomába 
nem indul lélek 
nyom nagy tudása
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orvos Szágy ikrában 
még lel ágy hírnek 
jelen ő tanításnak 
jelenik nagy DZ 
lenti mentő szavának

ott valóságkép 
sötétedőt veszti ég 
jelen időben 
megrázza földet 
szent ősi égi 
nagy lelket választott 
ősi emberi engedély 
ős szellemi nagy lánc

ég jelenti

mentő szálon elmenti 
megfogott lelkek 
nyom nélkül elvesznek 
nekik kemencében 
megolvad ember 
népem ősi egytől 
indul megjelenésem

lyáni mutató 
szó vén mestertől 
megjelenülő tó 
hír ősi nagy látótól 
őskövete 
nála megjelenik 
mi nem lehet 
mentés tanító tudást 
vele ég jeleníti 
mi nagy
lenti menekítő szó 
ős szellemi nagy 
lenti norma 
embereket menti 
ott válasz
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tovább emberi népek 
jelenülések
jelenik nyomában meg 
jóslat víz
üzenés már tánc jelenül 
ős szónoklat 
merülő tengeri nép 
feltör tenger 
pontosítom nagy 
lenti nap tüzes lent 
égi írt válasz 
tűz víz lent megjelenül

ős tornádó ősi értő tan 
törik meg földi hant 
nyomában por növekedik 
nyög Föld fény ott veszik

nyár perzselő 
tengeri nép 
tűz útján elvesző 
tenger tő
támad géni mintából 
ősi értő mentő 
Názáret vele noha 
ál mentő nép 
nem lesz tovább

ég jelenti

mondott vén mester 
már nyavalyát nyompont on 
meg fog jelenni magyar 
ősi nagy lant őse 
égi mentő vezérlése 
irtózatos szenvedély 
szent őseinktől már jelentés 
űrtő vőlegény nem 
pártól van megjelen remény

rontotta lenti nálad 
égi égen ősi nagy bánat
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pár tő veszti nem 
lent ősi egység menti 
mi emberi jövőt jelenti

írt vers szálán 
parancs fentről megy 
látó szálán 
parancs gábori 
mentő tovább 
eme hírt veszed 
géni normán 
pohár térség jelenben 
még jelentés 
üzeni ég kettő tanító 
ősi szellemi jó 
ős tudást veled folytató

nagy vészt veled 
két világ konok jelet 
veled régóta vezet 
szétvagdalt ősi nagy lélek 
jelen időtől veled éled

két vándornép őse 
égi mentő szék 
ontott veled galamb ember 
nagy látó szálon 
már sok nagy lánc jelet 
vinni embert vele égi idő 
találkozik egynél ősi erő 
tenéked ég két vérétől 
megjelenülő tudás

üzeni ég káprázatos 
tál tő tanítás 
üzeni ég még intő szó 
szent ősi naptól útmutató 
térség Kemend généből 
megjelen pori várt 
vele nagy lant ős szelleme 
írt szót veled két választ
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ott vén mesét vezeti ég
Kend ómenét
írt nagy DZ hírt
ősi nagy lánc
égi időtől megjelenülő
tűztől menteni emberi lényt
vért vinni el földről

meg fogom őt verni 
mert lelkében mindent 
ő szinte letörölni időtől 
mentő szál lyáni 
időtől megírt nyár neki 
nem lélek jele már

palotás ős üzeni
nem pénz emberi világot
menteni
más tudás minőségében
minden más
ősi égi ítélő tanításában
megjelenítő
szent ősi nagy lant törvénye 
mindenben már van

mindent vén mestertől 
meg kell tudni 
nagy lenti mintában 
minden benne lenni 
mért vén minőség 
égi léleknek 
megjelenítő szellemiség 
kimutatott szent ősi nép 
őseinek ontja hálám 
nékik ontott szavak 
jelenből jövőbe 
megjavítanak onnan 
ödémás világ

jelenítő szent vele égi időtől 
menti Föld fényének ereje 
legyen menteni mentő

3 0



szálon pontosítani megfelelőt 
szétvert világban újrateremteni 
hírt vinni meg két szövő

tanító nevelő térség 
jelenben mentő 
szónak jele 
nagy tánctól eredő 
vésztől megkeményedő 
talán már 
télen megjelenítő 
talán már 
Q ont ott a gyarló

embert víz megfogja 
hálátlant menteni 
mi néki ég 
írt őnéki nem 
élet eme égi méret 
őt viszi
nagy lassú lélek 
ostobája még 
mindig nem éled 
ómen őt veszni hagyja 
gyáván minden 
mi néki megjavítana 
mindent
vesztő szálon mozgatna

DZ égi idő pedig jelentős 
szellemi nagy 
lant hírt neki megírt 
valóságot őneki 
jelenítő más megeleveníti 
neki mégis szándéka 
hamis szellemi játék 
ím indítom 
néki jelen időben 
mi néki még 
jelentős szellem időben 
megjavulni minőségben
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mert veszti mi neki 
égi minősége 
nem lehet szál mentő 
ha lelkében mindent felejtő 
mindent mi égi 
írt ősi nép neki 
megfelelő tanítást üzenő 
tan parancs

fény népi ima nem indította 
meg égi elem nagy láma eredése 
égi időtől megfeleltetése 
írt ősi más megfényesülése 
ím néki nem jelenülése 
írt ősi nagy lámpa emberiség 
jelen időben őt vele égi időben 
megfogta Gyáb emberében 
mi néki ép volt lelkében

már találkozó megjelenült 
ősi égi fény néki megéledt 
neki megjelent 
ősi égnek ostobán 
megfordította 
gyarlóságát nem javította 
lárváját rossznak ápolja

DZ égi írt vers 
őt vén mestertől 
égi időtől
ősi magyar nemzettől 
megférfiasítani napszálon 
megfényesülő tálon 
pontos szent ősi ágon 
menteni akart 
ős szellem égi nászon

pálcán neki írt 
megfelelő hírt 
őt vén magyar ősi 
égi király
ős szellemi nagy lánc 
írásra

3 2



hal An ősi mása 
hírt vinni választott 
szint őneki 
égi más támasztott

vele írt társ szent ősi más 
szent ősi égi megválasztás 
tért vele ég jele 
égi napnak jelenése 
megmutatta
mi égi nagy három néptől
megéleződése
égi magyarok jelensége

Ai mentő népe 
fény néptől talárt 
valós ősi égi 
nagy lant vevő lyánt 
megjelenítő 
népétől ős szellemi 
lyán megkeresi 
imában ősi 
életében mért 
valós üzenő 
szellemi népében 
elindul minőség 
jelen időben

örök ómen ősi életre 
ég fontos tanítása 
emberi minta mása 
lyáni megjelenítése 
nagy halom népének 
országa Ihed 
fényének oltára 
Álmos őseinek jelennek 
Mö népe ím nála 
megkoronásodott 
vív por páholya 
DZ égi időtől mentő nép 
ős szellemisége 
írt ősi magyart vele

3 3



ég fény népétől megkeres 
szellemi nagy hálánk 
ontja áldó sarkon ponton 
ősi magyaroknak jelem 
őseinek jó még elem 
lyáni fény nekik megjelen

pásztort vele ég jelenben 
megképezett ős elemben 
nyemtenyeimi négy 
sámánok nemében még 
él mentő szalander 
pehely mintában jelen 
nyom náluk Nyék nyomában 
megjelenik álmuk 
nyemtenyeimi énük nyár óta 
megélénkült
neme indított ős minőségnek

jelenik onnan megjelenő tárogató 
sémi néptől megkoronásodó 
nagy Lames ősi intő szálon 
megjelenik jézusi szálon 
port vinni eme égi intő szó

szellemi hála ég két világa
Almos őseinél megjelenik nyárra
győz üzenés
szellemi nagy küldetés
szavakban megjelenik
ott velük ébredezik
ómen pora éledezik
jelen ős szál lyán]a
DZ DZs fontos szála
néked fénytől megjelenült
ősi egy hálánk írt

szó sameni ég 
fontos ősi időtől mért 
vagy ómen
tenéked égi gént ment

34



vörös szent
világ két világ
koronását pontosítom
égi mását
ősztől meg fogják
jeleníteni
ég jeladását

volt szál ős szellemi 
írt vers szent 
ősi egy lant való tő 
tenéked fénytől jövő 
mesternek ómen 
ősi égi nagy láncnak 
ott veled rég jegyet 
ősi egy lant ős eret 
megindított ősi eredet 
szél őse
ég jelenének ómeni népe 
indított jövő kép 
megjelenítésre

Indus szellemi nála 
dám néptől
megkoronásított mának 
ómeni égi időtől 
menteni égi jövőt 
mellette élet ősi eredőt 
választott ki 
égi négy hó nap tő 
te ín onnan 
minden mi néked írta 
mén nyom népi hon 
mindent veled 
géni más mond

két veled 
fontos ősi elegy 
nyomtató szó 
örök jelen múlt 
jövő legyen 
ómen port veled

35



fény néptől megfényesítő
nagy lement
vén más szent őse ég
koronázott világ
fontos ősi egy tónusú szám
négy halomnál
megjelenő tan
jézusi írt ősi emlék
ontotta már
mi népi mentő kellék
ontotta győzelemre
írt ős szellemi nagy lánc

írt választ onnan 
megképesítő szent 
ősi négy lant 
ős mentő tovább 
égi nálad
géni méni nagy látótól 
megéled
Kend ontotta hír neked 
régi időtől megjelölt 
nagy DZ lent

üzeni nomád fény népi mester 
megfelelő társ szent vőlegény 
népe íme égi naptól választott ő 
sín gének jelenése 
ne félj nyemtenyeimi norma 
lantvivőre ég írt forma 
lámpás őse indító szövetsége 
nem engedi nem jót égi minőségre

intő szó tanító ősi egytől 
megjavító tanítást nem 
lenti minőségben megvalósulást 
megkorbácsolt megjelenőt 
veri ég jelenben nem követőt 
mert ősi egy lánc égi időtől 
mindent mi ősi véd jelen időtől
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minta mérce 
indított ősi más 
toll intő szálánál 
indul meg 
jelenben már tánc 
I lenn intő szava 
senkit nem ment 
ha léleknek 
nem lesz ősi nyoma

volt port vivő nem 
lyán port vinni lent 
neme időtől megjelent 
ősi néptől mester 
indított jövő társat 
ősi mási
égi nagy lámpa híre 
égi népi minősége 
járt vele
ég jelenő tüneménye
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/kis szünet után folytatódik
a poharazás, a vers Zsuzsának szól/

Ott világ jele

Óvás ősi égi jel 
En minden 
mi nálad jelen 
mért szent 
ősi égi írt dal 
ősi íráson ment hant

ős szele égi jónak jele 
írt valóság 
kábult embernek 
nem hoz jóság 
két ős szellem szele 
írt ős szent hír 
négy lant mért szeretet 
ősi hírt
ős szellemi hit 
ős szerelme indított meg 
földi minta híd

gondolán égi idő fonalán 
mért szerelem
nádkunyhó belső találkozásán 
mért világ emberének 
ég jelenti igaz szépet

ős élet ősi ég 
jelenül meg jelenülő lét 
pompája élő világ jósága 
égi egy formája 
illendő palotája 
gyönyör pontos ég jegy 
megjelenülő társ szála 
orron nem 
lel szagot ember 
ha lelkében mért jó
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ős szó nem lel lelket 
életnek jelentősége 
emberi világ megtestesülése 
égi szerelem 
nagy lenti képessége

ívása írt ős szerelem 
megjárt világa 
emberi időben örökké 
megjelenülő továbbítása 
lenti minta 
megfoganatosítása

3 9



gondolás széleken 
méni népi méreten 
mért világ 
fénynek jele oda át 
pont vele 
írt ős szellem ige 
égi időtől szánt vet 
ős szellemi írt ős szó

tántorgó ősi égi egészt 
vinni el ha gyáván 
ész tő találkozója 
ág fontos szellemi zóna 
ott vendég 
két világról égi négy 
hű zeném égi ének jele

nagy DZ őrtől megfelelőt visz 
szám tár nyert jelene 
írt választott ősi E lenti 
megjelenítő szellemi norma 
ám néki indult világ koronája 
nem lel lélekre égi méretre 
mert őt viszi el nagy Lunán 
igen megjátszott ősi mutatvány

neki élet nem égi méret 
ősi hírt vele nem él élet 
választása
földi élet tenni méret 
őneki még javulhat lélek 
ott véled

géni mentő szó ének jelentős tanító 
mindentől megfontolandó 
őnéki nem lehet semmi élet 
őnéki írt ősi ének 
jegyében megjelölt néki méret 
ő tenéked égi időtől megjelenített

/kis szünet után folytatódik a poharazás/

4 0



ő mentő szálon néked társ lehet 
földi ágon mellette indítom 
neked genetikában kódom 
ne lehessen már továbbra is 
talaján nem indított módon

pellengér indítom én neki 
megjelölt szavai 
égi embertől megfényesült 
ősi nagy lánc ér tő 
szó továbbra 
mindenben megjelenítő 
szó továbbra néki 
nem lehet jó 
ha lenti ott ős mentő 
szent tő
minta e lenn mi nincs 
élet nem égi méret 
neki ég jele nem lel 
elegendő égi méret
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/kis szünet után folytatódik a poharazás, 
üzenet annak, aki kipróbálta a kábítószert/

ott vele ég fénynek jegye
írt ott ős szellem nem jót vele
égi népi minőség jele
időben mért szellemiség kopog
járt velő rónék napnak megfelelő
tűz szétvágta e lenti megjelent világot
ő megjárta alvilágot
őt nem enged el Inin jelentős ég ín

4 2



1999. január 4. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ó pont véled géni méni minta 
gyógyító szál indul 
megkoronázó őstói rajta 
hír pontos szellemi néptől 
megjelenülő ó őseinek jegye 
három néptől meg jegyesülő te 
lement őseinek jelenben mentő 
széleinek ontod fénytől 
meg Kend őz ott e hetedik jelenben

Mekkában meg fog 
jelenni nagy tűz 
tengeri népet 
ős szellemi méni nép 
nomád genetikájú 
tovább átmentő 
szellemi nép 
megkergeti nézetében 
megkorbácsolja 
hőt visz népi tornádója 
hamarosan indul meg 
jelen idő támadása

nem lehet nóta gyenge 
mert ősi nagy három nép 
megfelelő további lét 
nem lenne 
ha tűz megfélemlítő 
ödémái ökológiában 
mért nagy harc 
égéséből megjelenik nap 
nép tüzének ontó 
szalmát kimentő 
nomád genetikájú temető 
szórványos lesz megmenekülő 
tengeri nép veszendő

4 3



ott vért vesztő tovább 
ágy sorában nem élhet 
mondák nyert vendégeinek 
nagy lenti zónájában 
romlott ősi mérték

jelenben nyom nékik 
nem égi jelben 
mendemonda 
ál jelenben mostoha 
mindent őnékik nézeteik 
normából jót kiveszik

ott volt ős szent velük 
ontotta ág él En 
jelen minőségében 
mi nekik janti ingében 
megjelenült 
régen Gé óilen ó lant 
szellemi nép 
megjézusított ősi hírt 
visz térség
fontos Szalaváré jelenik

most választott meg 
égi nagy ős
szellemi nemzeti négy 
nagy lovas
szónok jég férfia hárfán 
meg fog jelenni 
ma hideg égi nép őse

írt nagy háborút 
még jelenik jövő nemzet 
önmegfogás szellemi teszt 
néhány ember nem látja 
ég fény nékik 
nagy hír pontja

gyors megfényesülés 
ősi emlék jelenés

44



üzeni lyáni hírpárt 
lyáni meleg
fény megfelelő te lemegy 
lant ősi egy lánc 
ég fény népétől kegy 
mert valóság 
kimenekítő magyarság 
két világ fényében 
megjelenül 
ég időtől mementó 
szérűn pedig jelenül meg jó

szellemi normában 
írt ősi kontrollálásban 
nincs felelősség 
ember mentő szálban

köszönés szándékon 
pedig ég jelenik 
nagy lánc on 
portugál ó ember Q ott 
világ kettősségére un 
megjelenik jég 
fontos lesz további lét

öreg kelepce ördögi 
más világ kemence 
hideg jég ki torolja 
lenti ödémái 
nehéz ott világ 
jelenő tűz tovább 
letarolja ősi 
emberi népi formát 
népeket
száz ellenség jelenése 
megjövendölt nagy hideg 
ki nótában fenti 
ima lant nyomában 
megjelenik ég honában 
minden veszik 
jelenések nyomában
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megkínlódó ősi egy 
hőt vinni megint lent 
szétvagdalja megkeleszti 
nagy lenti Limán 
mindent vész sár nagy láz 
pedig kiégeti novában 
megjelenő tudásban 
emberi nép ősztől 
megfontolt ősi mondásban
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1999. január 6. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ontja Gyáb emberének 
fény nép 
mit ős ég jele int 
pont mért
eme égi indított szél 
lyán mindent választott 
vers üzenést 
vele életre indított

ő vén mester parancsára 
gyökér porának járt válasz 
tó ősi égi Emesétől 
méni népnek jelen időtől 
megjelölt valós szó 
ősétől megfontolót vinni 
ég jelen időben 
még két világítót választott

vele írja lámpásuk 
jele néki megjeleníti 
mi az ami nagy lövést vezeti 
négy hatalom népénél 
meg jelenül sárga mementó 
megelevenül tor 
tél emberének jelenben 
már nép nagy látogatója 
hét világ kém

ín derék jelen időben 
indul meg fontos számadás 
ős szellemi népi támadás 
szétterjed genetikában harc erjed 
görög jelen őse íme nő 
tulok jelenése nomád népek 
nyomába indul meg

4 7



két nemzet honába 
mint temesvári minta 
háborút visz tapír nyoma

íme égjéhai meséje irtózatos 
szál Öm népek Nyék jelenében 
még képeződik ostobák jelenében 
mutatkozik nagy háború 
tengeri népnél megjelenik 
nyáron megjelölt támadó 
szigetvilág jósolt vésze 
írt megkorbácsolt városa 
álmaiban még jelenül támadása

lótusz töve égi 
ikoni mérete 
élet megkísértése 
megkezdi 
mi ősi négy hőtől 
megjelenítő 
vég kín megjelenül 
só pedig
kelepcébe merül 
ötödik nagy hatalom 
népének
nem lesz oltalom

numerum ősi eme idő 
töri meg jelen idő 
törik jég jelenik 
megjelen időben 
még nyomában mi 
megfojtja földet szálában

mentő szál ős szellemi néptől 
megjelenül ha megindul 
ősi értő szellemiségtől 
mi nagy lant mentő hant 
véd időtől tanító üzenés 
szándéka emberi nagy mentés

4 8



üzeni mondában már rég jele 
égi nagy lánc égi egy lant 
ős szent ház üzeni ég régi mese 
életre kel ős szelleme

én indítom néked 
gábori minta méret 
szétvinni hírt megérett 
van már parancs 
fenti mentő szál 
ó pontos szava 
DZ égi írt vers üzenése 
indítás DZ égi időtől 
megjelent verstől

meg fogom neked 
finomítást vinni 
mi néked írt szót 
megjelentő mércéd 
veled ér tő 
samentől megértő 
nemt vem Ninivétől 
megindul minden 
mi nagy mond 
minden mi nem értett 
mi lámpa ótól 
tenéked fontos tudása 
neked jelentő szóban 
megértő legyen 
megjelenik onnan 
néked értő lámpa

4 9
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1999. január 8. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ott valóság fényében 
megjéhaisodou nehéz ökológia 
ármány jelenben megjelenült 
ősi emberi nemben 
nyom nagy lánca kimúlik 
ha jelenben indul gonosz tánca

lapos vidék jelenítődő 
víz konok jelenítő 
megforduló ősi energia 
Gyáb emberének 
jövőt menti nagy hőség

két vén földrészt víz betemeti nép 
megfullad fák
jelentős édeni nagypéteri mesében 
megéli mindenség jelenései 
nála hát megképeződő tűz 
megképező páholy Mö népétől

megfordítódó ősi népi 
nagy ős szál
menti meg fontos ős sziget 
ősi égi nagy eredet 
víz űzi embert 
hegyek jégmezőire

indul meg kín 
mint ősi nagy tornádó 
ős tüzénél
megkínlódó története 
hőtől már meg 
kitapasztalt 
ős szellemi mán 
nyom An 
ő pontosít Q
remeg Föld fény nyomán
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megjavított ősi emlék 
jelenik jó ős 
szellemi mentő 
segítő szellemi nagy 
lámpa hír parancs 
fontos szele megjelenti 
mi nagy
DZ kiválasztó ereje

rím indul ősz témája 
háború találkozása 
ősi égi időtől
megkorbácsolódó tanítása 
megjelenül ég jelenítő 
matériái megrengető 
totális szellemi erő

52



1999. január 13. Lejegyezte B. Sz.

Usza

nyavalyának játék jévai 
hemzsegése hemzseg 
kép őrtől megfontolása sereg 
ember néger népe 
ég időtől megjelenik 
nyomában éhínsége írt 
vén mester témát valósítja 
meg kimentő sémát 
normázza Gyáb embereinek 
jelen időben
mi tovább átmenti nagy jövőbe

megforgatja megfárassza 
megjelenítő nagy hőt 
vén mesternél még tőt 
vemeni nagy lélek jelet 
vin mestertől meg kornak 
készülnek nyom nádak

pehely megjeleníti 
mi néked fontos 
szavat normát 
megfontolandó tornát 
égi időtől te 
megjelenítő szellemi 
nagy lámpával 
sémi idén 
meg fogja látni 
mi embernek 
jeleníti meg formát

vén mendemonda 
lyáni égi magas tér 
Q kettő ős
elemtől megkettőződik 
ott választott 
világi én mi nem
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takarítjuk nem leromlasztjuk 
mi nem támadó
széleket mondjuk jelentős szavak 
nyom nem taroló szakasz 
tengeri népet nem oltalmaz 
tér tűztől megjósolt 
bűztől indul meg kimentő 
szellemi népi nagy lánc 
Ramesz nem lehet ősi teszt 
nyom néki nem égi mez 
megjátszott vén mentés 
szellemi égi néptől nem jelenés

szellemi nagy 
DZ hárfáján megjelenik 
jó szent ősi mentő 
mementó szálán még jelenik 
nyomtat ott nagy hírt 
e megfelelő száltól 
megkapod hír 
pámeni nagy látó 
szellemi nagy lámpa hírt 
neked megjelenít 
veled ég
jelenben jövőt közvetít

szellemi nád jézusi 
mentő őse égi 
időtől megfényesülő tár 
szellem népi már 
nyomtatom nehéz 
szent ősi nem 
neked fény néptől 
megjelen nélküled

fenti nagy DZ mentő szála 
mentő nemed égi 
a lő tér népi néhai írt vers 
szent szint veled kép 
normában megjeleníti nehéz 
tenéked fontos szavában

5 4



megfontolt világ fontolt vele 
éhező tér nagy lánc égi nemz

írt valóság kotor 
Pálé ín kor nép menteni 
nem ninivei
néptő része éhező Pál ő 
por penésze 
ó pont onnan jó mén 
Ninivéből örök jelen

minden intő szellemi nagy 
lő tár térnem indító szál 
lyáni mérték nyemtenyeimi 
nagy lét nem nemz 
ha latorság képzi mi neme

nehéz szál mentő nagy lánc 
égi írt veni mi indin 
ősi népi minta 
gyöp nem engedi nagyon 
mi náluk nyom 
nem engedi írt vers 
szellemi munka 
liturgiájában ősi nagy lő pedig 
kínt veni meg ha jő tűz 
zsarnok indin mutatvány 
nincs fár híre 
ég fontos történelem 
népi minta helye

gőzölgő már tál 
lyán fontos üzenete 
indul meg fán 
tővénpáli híre éhező 
tengeri nép
nem lehet nyugodt még

Kend őz ott nálad 
fontos szál 
hírt vinni megjelent 
válaszom
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ne félj nyom néked 
fontos elem nő 
továbbra is ősi négy hőn

En Ninivétől megjelenik 
ontja gyötrelem népi nem 
őstudás üdeségén már 
nomád fontoló sereg 
két szigetén indul meg 
jelen tett

ősi nagy elem nehéz szál
méterének jelen
idő indított szélének
ott vehemencián
nyelni mi nád fény mesének
jelen időtől töve
indin ős szövege
éhes halni indított
vesszőnem indított

szellemi nevelő törtet
Szodomában
más üregében megindul
mementó
ősi népi nagy láncban 
Tót int agy 
ős ind Ai pin 
nu ten mén
öt szint őt vinni megjelölt
pedig két vehemens
szent ős szemitákra letámadó
ővelük Jézust
ős szellemi nád
országba helyeslő
tömeg jelen
minden góc él
óv tánctól sumér

Peking fonnyadt vízválasztó 
ő megjelenik mint szövet őse
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nyerni meg fogja háborút 
világra zúdítja 
lator Peking fáraót 
vinni mert vele nép 
magyart is 
szövetségi nép tinta 
lenti menekülő 
önmegjelenítő 
történelmi régi időt

íz támadó szeme 
nép ördöge 
mindent veszítő tere 
Indus üzeni méni nép 
ne tömeges szennyével 
sajnált világ
ostobák népi megfontolást 
vén öreg időtől 
menti meg jelent 
ős szellemi minőségi normát 
vész tűz jelen 
mindenségi már tír

Q gyám nem törekszik 
nem vállalkozik 
békesség kor An 
mint valamikori máter 
pusztuló lenti maga 
senkinek nem oltalma 
üzlet neki mindenben 
megremeg jelen

mi néki már nyom 
nem lehet 
nem tehet hon 
mi néki megjeleníti 
háborúnak terét 
jelenti szimatol 
mindenhol 
mi néki megjelentő 
szerte
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ház ármányt teremtő 
óv ment ős szellemi négy 
hárfájának jele ég 
jelenik nyom 
néki indul meg 
kopog jel En 
tő széleken minden 
mi názáreti 
négy lant őse jeleníti 
megképezi

német ördög jeleníti
minta már pózol
minta már perceken belül
megkeményül
ötödik nemzet vészt
veszedelmet viszi
meg ég Jazin
nyomul megint
vele Hazin
nyom nem tolódik
onnan mérge
égnek jelenre indít

ős szaván mértéktelen 
mi nem
lenti ember tanult 
valóságán mén pedig 
Nyemtenyeimbzn nyerít 
ős szelleme írja 
háborút visz megint 
világi norma
háborút választott megint
vele indítja latort
víz veszteti megint akolt

vén megjelenítő szellemi mentő 
szinte imán megkovászolt 
We min nyele náluk nem lehet 
Ve mén nyom nép népének ami hon 
pusztulni nála mi nép jövő álma
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DZ égi időtől megjövendölt oltára
Gyáb emberének
nem lesz további ívása
nyom nálad
géni mintából árad
felemelő tudás szék
jelenítő
szöveg fény néptől eredő 
őseink jegye 
írt ős szálon nyele 
indítom fény ereje 
ikrából sólyom népe 
íme indított őseinek 
jelenítő szelleme

indítom pali népnek jelenre 
mi lesz tovább gyöngén 
minősülő ten
Kínában pőre ontom neked
géni mindenségtől
minek jelenítőtői e hírpár dőre

intő szava gyötrelem 
neki nagy DZ heterogén 
minden
mi néki növel szál 
ő tenni kínt vinni 
mi nagy hőt vinni 
nád gím népe intő szót vitte 
intő szava gyökértől 
mentő menekítő mementó

szellemi nagy lant 
vendég képe nem lehet 
vándor nép őseinek 
on sehen gemini 
mint agy ól vinni 
indító ónt
e rőt világ fondorlat 
nehéz sántának
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jelenítő szavat megkopogni 
mert ős szellemi négy tón 
valóját megóvni nyomon 
pőre ideg él

En minden mi ősi mentő 
szent jelentő
szálon meg kinin öt vemin 
pásztort szellemi nagy hálánk 
rengető szó szálán 
megráncolt ős üzenés ágán

ó semmi nein jer ninin 
konok nyom pörzsölődik 
nyár teremtő minőség 
ím néked föntről megírja ínség 
jelentős szárazság jövőben 
öt világ jelenítő 
szent veszély megkeményítő 
szinte megkorbácsoló 
szirteken ödémás szörny 
törtet vinni mi 
nagy lankára emberi náthára 
indít meg nagy tömeget nyárra
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/kis szünet után folytatódik a poharazás, személyes 
kérdés: nem jól érzem magam egy ideje/

operálni nem kell 
meg je le n ü l;^  tó 
ősi megjelenítő mester 
néked lenn 
mi néked indítjuk 
nyomban 
megfelelő sugarat 
nem lehet néked 
fényt vivő mentő éned 
jelenben beteg

jelenben nagy látó 
jelen menekítő mentő 
tövem lyáni hírvivő 
meg kell őrtől menteni 
mi nem tűr idő 
pe min ín jézusi neme 
indul már 
páter nagy DZ jele

indul öreg javas 
ősi népi mester 
ős szellem néked ott 
vele mindent javít 
mi néked rontott 
vesztő tavalyi megjelent 
váz öt néhai nagy lélek 
orvosi nemzet 
útra megképeződik

ontja lak nagy lant 
vele írom néked 
fénysugár elért már téged 
gondodat megmintázom 
népi mentő szálon 
megírt vándor téka 
hemzsegőt veszti 
ne legyen Zsuzsanna 
beteg normának talaja
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1999. január 15. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ott vén mester népétől 
megfontolandó ős szó 
ős szellemi nagy lámpa 
hírt visz mentő szeme

néki megfelelő tudást méri 
írni még fontos szót vele 
népnek jelen időre 
mi nem lakán indít 
veszendőre

mi ír még 
fény nép ős imánja 
Gyáb emberének 
Jézus lón nép ősi mintája

megfényesiilő ten gén 
öt vén mentén 
ortodox tyumeni indiai 
mementó sötét hírére 
nagy hó mentő nomád 
fondorlat ökológiáid láz 
hírt nomád embertől 
megjelenül óv 
pendely minőséget ég 
jelenti meg 
vész taroló erejét

virgács felelőtlen minőségért 
válasz tilalom megszegésért 
válasz emberi minőség

Jipon Óperenciás 
pán nomád csorduló ív 
indi vörös Ontárióra 
hósámin gimnasztikázik 
ördög jezsuita
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lutri nekik jelenben 
Mö tengertől megjelenülő 
mint már megjelent 
vinni meg életre 
veszedelem ős Zsan 
jót vele Noa Sen kor tőle 
minden ökológiában 
pusztít vele nagy Lames

sziget világ Kínában 
pedig kitudódik 
Ontarióban Pehim pőre 
imiel nem lyáni 
mi hírem pusztító tűz 
Ontario bán megjelen 
nyom nagy lovas híre 
indul már támadás

híre indul megjelen időtől
mi megkísértő
mert ősi egy híréből
már tudott
választottak jele
már megírott
van nyom nő ting
fontos üzenés hő üzeni
minden portól
megkínzott
ősi népi mentő szálon

pe min I minőségben 
mért ősi elem 
mi nagy lant viselőben 
megrándult 
már mi népi ősi nála 
győz eme hír 
minden jó lélek nemben 
pontokon megjelenik 
nyemtenyeimi öreg 
jövőben pint vér torol 
ős szellemi nagy láncból
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Sen ki népi nagy 
lement mindenségi ágból 
sámáni minta lenti mentó' 
minőség jegy 
mi néked ontott tóról 
égi agy lámpa had gir tő 
ting kimutatott szó 
ős szál minden 
mi nemi népi 
neked gin minőségi 
íj ormein gir tő ting kő 
samen nép ősi minta 
lenn mindenség jelében 
minden pendelyes születő 
tovább ér tón 
ím égi jövőtől 
menti nagy lyáni mementó

született meg jegy lyán jeleníti már 
nagy Lameson ősi mentő 
szén írt vontató
sameni méni minőségi nagy lámpa 
DZ DZs égi választottja 
lenti mindenség kimutatott ősi nemz 
ény ország fény népi mentő szelleme

íme néked kimutatom 
nálad ott van égi más 
lenti nagy lámpa társ 
szinte írni megjavult 
vinni egy hírt
ősi eme égi néki mi nagy lant 
hírt veled ontja 
győzelem lesz tudás szándéka 
lement hírt vén mester írt 
vele néked fontos szó 
Lames mentő 
hírmondó őseidnek ontja 
álmodon páter négy 
hírt vinni megjelölt rég
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kitörölni néked képet ősi égi időtől 
mentő szélet ősi négy 
Lamesia Gyáb emberének jegy 
lyánra DZ DZs égi négy lánca 
sereg koronása Ai mérte 
mikor pendely lent megjelenítette 
ívásból megelevenítette emberi mintát 
földre lemutatta Sen 
ki még nyom néked nem tudta

üdén megjelent ős sziget ősi mintából 
ős szellem hova téged óvatosan 
mint ősi En minta gyorsan 
pehely mintában nyom talált 
néked lélek nyomában
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1999. január 16. Lejegyezte B. Sz.

Usza

Óperencián még 
fontos üzenés lemutat 
ős szál hírt vele írat 
nagy DZ hő írása 
hírt venni megjelölt

valóság jelenítő magas 
szellemi erő tudása 
gyors szellemi lyán 
minden időben meg fogja 
Gyáb emberének jelenteni 
mi négy hő szál minta 
hét világ fény pontjából 
tudás vezet világ

fontos űz A nyom 
péteri nyom nagy lant 
vén mesterétől ős 
embert valósító 
ős szándék jóvátenni 
mi megtörte égi nagy lánc 
égi nagy Lunán

mentő szeme emberiség 
jelen időben minta 
legyen jövő 
szántén minőségében 
minta legyen 
nagy lámpás szem 
legyen még javulás 
üzeni még jelen időtől 
mentő szál 
ős szellemiségtől 
ős szavak óvják meg 
idő tudásának
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ott veled fény port vezet 
vele írja lánc 
égi idő öreg hídja 
hova vezet öreg képzet 
ha emberi nép őz alanya 
lyán pánt‘)2i
DZs égi időtől megkeresett 
nagy lánya
lyáni mester tanítványa 
látott világ fontos Zsuzsanna 
hírvevő tudása

lankán megfogja tameni hírt verset
valóság fényének jelenítő
nagy lenti lyáni mentő
szál ős vezérének jelét
vele írt üzenetét
várt valóság fontos üzenő
tudást vele írt
valóság megvalósulás
térség fontos szál megkínzott

vándorló ős DZs égi nagy lelke
itt veled lelt világi testre
itt van megfényesülése
írt valóság fenti ismertetése
írt veszély megkeresett
valóság koronája
lámpa írt vele írt világra
ős egy lant üzenő tanító szelleme

év nem lehet valóság 
konok nyara emberiség jelene 
indított vész űr néptől 
megfantomizált világ kimenetele

írt vész tenger népére 
megjósolt világ végére 
hamarosan ödéma 
jelenik nyomában 
ördögi magatartás lenti minta
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megjelenítő szava
lent veszik ember palotája

látogat mindenkit ős szellemi hő
találkozik óv alany pellengértől
megjelenik régi idő
tíz tanítását megteremtő nagy lant
veszik nyugalma népnek
jelenül meg javító emberi megjavító
sameni hírt valóra váltó
ősi egy hatalma

lator ember pedig kimúlik 
ontja gyógyuló samen fontos hírt 
vele nékik nem lehet valóság jóság 
fontos üzenés szándék 
nyemtenyeimi nép őseiről 
megjelenítő szavak ott veled 
fontos szaláni minta lemintázó 
sameni hó tudó

kimutatom néked kén 
emberi nagy latort 
vészt vinni megkínzott világra 
lement ördög nagy Lunára 
lény neki nem sikerül megfejteni 
megjeleníteni mágus üzeni ember 
nem lánc értéket teremteni

hamarosan pár tudós 
DZs égi időtől 
meg fog keresni 
mi tudásod megfogja 
megjeleníti hogy lámpa 
lenti nagy látója 
gyors üzenést vegye 
mint ős szál hordozója 
gyors tavalyi nagy ladik 
Ontárióbán megjelenül 
mi már tudott hír 
valóságos szálon megjelenült
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vagy lovas szava 
gyógyító ős szent vezértől 
ősi égi jel En időtől 
szavakat vinni 
megkoronázott ős időtől 
tér tenéked genetikai 
minőséged képesített 
valóság jelentő magas 
átruházott világ életére 
írt valóság figyelmezésére 
hatalom ősi egytől 
március idusától megjelenül

megjósoló szakán tő 
írt világ koronától 
színt választott 
valós gyermek jelenik 
fivértől megelevenedik 
nyavalyát megjósolt 
ős tér ős szellem 
itt valóságot írt

vész tenéked ravasztól nem érhet
vinni meg mi menti meg emberiséget
szellemi hang jel En valóság
fény népi tudás
üzeni meg égi megjelenítő más
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1999. január 17. Lejegyezte B. Sz.

Usza

Q rém nagy sarc 
ég időtől megjelenni 
ha emberi minőség 
nem lesz tulajdonság 
fenti méret 
vert világ jelenik 
jelen időtől 
megelevenedik 
óv ősi egy Lunát víz

viszi nagy tovább 
emberi nem ősei 
nagy Lunán
nyomtalanul megjelenni 
ha ott világ 
fontos hzenésére 
mindenség jelentésére 
emberi minőség 
nem nevelődik 
nyomában 
mérhető lesz tanítás 
szellemi normában 
megindult
már parancs formában 
minden lenti ember 
valóságában

minden parancs 
égi jelenések jelennek 
meg fény tulajdonságok 
jelennek
meg jósolt vesztő 
szárt A ín minden 
mi nem
lyán minta hír Gir

71



pontos üzenése íme ír
pontosító ősi minősége
írt választott vezér
megjelenül
mint ősi égi java
általa ám nékik jelenő
tor nagy lakott világ
fontos tanító tana
hét ősi Nene
von Pe gin
mért világ fon pont
vinni egy hó Nap ős elem
indul megjelen
Mö túlvilág jelen időtől
megfogott választott vezér

Pál ín jótétemény 
ont ott választ 
ott vendég kor pedig kép 
születő ős üzenő tő 
Kemend idei nem népi minta 
gyávák je le n ítő d i 
e mindenben megkímélő 
tanító szó márpedig kitudódik 
ontott vers tanítása indul 
meg ki talon 
pendely népre indítom 
őnekik már tulajdonság 
fény népi minőség jelenik

ott világ kimutató szellemiség 
Talam nem ős tő nem nekik jövő 
nem lehet ősi nagy erő 
ha lenti ember megkísértett 
szellemi nép őse indít meg 
karcsúsító ősi indítású 
megkopaszító talaj Ninivére

minta mutató óv hőtől 
mindenség jelen időtől 
megjelenül őstehetség
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ki tanító ősi nagy lánc 
égi időtől megjeleníti 
tanító ős szellem

lyán mint ősi imám ki lent marad
fontos szellemi tanító szó szaván
minden embernek írom
nagy lenti mentő szavat
ős szellemi mentő akarat
pár nem minta ki ott vinni minta hírt
velük ír pádon nyemtenyeimi négy

halom nép őseinek oltalom 
nem lehet őr denim 
nyem lenn mindenki minden 
mi nagy Lunából sakk ontom 
ne félj nyom néked én rovása 
gyarmatosító ős szellemi 
négy hírt vivő tanítása 
üdén minden megjelenült 
emberiség jelentős 
szamandentől megelevenült

vinni egy hírt valóság 
jelentős szellemi nagy lant 
velük népesedett hant 
van gén bank jelen időtől 
megjelenítik onnan 
mi nagy Lunán menekíti 
mi nem lutrit vele nemesíti 
meg jelenül ősi egy lánc 
égi indin minta hír tő száláról

száz segítő ősi engi írt vezető 
megjelenül mindenségi égi erő 
tenéked galamb embertől 
megindul mindenségi nagy lant

viszi néked géni módon 
mi legyen ha megindítom 
mi emberi világon menti
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mi még égi minőségi 
nagy szálon pár ti 
tím Ninivének jelenében 
megjelenül magyartól 
mi néki mindenség jele 
hon pusztából 
ős szellemi nagy lánc 
ég fontos születő lánc 
égi időtől megjelenül

ó Uszábán megfényesült 
ősi ember pásztor minta 
általános Szamanden 
indítom meg ős ámen
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/kis szünet után folytatódik a poharazás/

két valós hírt írt 
néked fény más 
tarol ős taroló séma 
már régi másoló 
nagy öv tánca 
megindul sarok játéka 
ős élet vén méret 
valóságos történet

szabad Gór mén génje 
háborút intéz vénje 
élet van már továbbítva 
löki meg Lunál 
magas hő norma 
nagy lesz tánc 
ég fontolgatja 
Lames üzenését

népi malária 
megjelenülő tarolása 
ödémás világ fonémiája 
négy lármázó nép 
megkísérli 
mi nagy élet vész 
találat meg fog jelenni 
minden ősztől

török Júdás szelem inge 
érzőt tapos megjelen 
minden intő szó 
tanító megfoganatosító 
szavakon megjelenik 
ott világra sok por eredik 
jövőt veszti ember

nagy Lames szál minta 
megképző tudósa 
DZ valóra megforrósítja 
régi nagy lánc éhe
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íme indul megjelenésre
megkövezi nagy lödén
mindent visz
őstől mén ökológia
gyors tánctól megjeleníti
már írt választott
világ forgása hír tűz zsarnok
Rames tutaj ín
ok már patakoknak
nagy tánca már Q pár

Nap ő kolóniában
pár nap ős szakadásban
purgatórium
földi matériában
mint vele gőz
tovább lesz tűz
nagy lenti megjelenülése
Afganisztán minden
mi nagy láva
ernyedő támadása
megkísérli
mi más szabad fontol

nyamvadt Pentagon 
nyomul mint oltalom 
pedig fontos nyugalom 
porzsol meg Jemen 
pakisztáni magatartás 
üzleti megfontolás 
ős minőség jelenités 
nem igazi meghonosító 
tavaly már tapasztalható

szándék ott van 
meg Jin
ő meg jóvátehetetlen 
történetet megír 
tűrés szakad 
fontos lesz hősi nagy 
hipokrata
legyen meg nyárra
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neki akarata 
lemintázza mi népi 
mutatványa 
háború tör ki utána

látogató segítség 
jenki nagy takarás 
lám gúny jeleníti 
mi nem néki 
megalapozottság 
jó" támadás 
úz minta írta 
mi lemenő tanítás 
patak jelenítő szála 
pellengérzi nagy látszat

Peking kínt vinni megint 
őneki megindul tavalyi 
nagy lődörgő tószt 
pedig Kínában malária 
megjelenik nyelni 
meg köp on kitör neki 
nagy lapon
pint veletek javítja életet
nagy lánc éhe
nem találhat nem lap
ontott minta jelen időben
megindított sugaram
lyáni mérték
jelen időben parancs

fény időtől mindenben 
ott velem
ős szent valóságom 
nagy lantvivő tanításom 
nagy lánc égi
nagy lenti minőséget menti 
mi nagy lökéskor 
pa meni négy látás szövet 
vén minta megkísérlő 
talán inkognitót viselő 
nem indul ősi négy hírvivő
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lenn nyomában már út vezet 
mi nagy lenti mentő tanító tő 
megjelenik nyemtenyeimi 
lyáni mentő nagy hajó 
öt v i lá g f á i  népei 
mindent veletek megjelenteni 
mi mentéskor élet minőséget 
minden időkre 
indít meg jelentőséget

víz sem lyán nyom 
nem örvendező hon 
ha emberi nagy 
lenti minta 
nem lehet öreg 
jelenítő szent világ 
kimunkált test 
nagy humáni tan 
titok jelentős 
szellemi nagy larra 
égi információ arra 
ha ím int őstől magyar 
pille élete
Himalájában megjelentette
ím ártó szavak
nyom nélkül szavára
megjelenik
nyelés szövegében
minden időre
hőség jelenik nyári időben

nyomában meg jelenik
meg Vimlen
ki nagy lótusztól
megfényesülő segítő
ősszel megjelenül
Operencián
mért ő tinéketek
jelen időtől meg fog jelenni
mi nektek
jelentős szerepetek



jelentős szavat írt ősi négy 
hőt vén mágus szövetség 
fényével menti meg jó pánt 
világra vezeti nő tő 
tengert vinni más világ 
jövőt vezet ősi négy lant 
viszi meg jövő hírét szándék 
jó ős szellemi tó 
tíz emberi minőséget 
már megformáló 
őseitek nyoma 
Lames mentő szava 
gyönge minta veszti mi nagy 
lenti nem nincs fontosabb

gyáva lent nem lesz tovább
emberi genetikai forma
sín őrtől minden időktől ősi elem
indító íártól ős szellem
nagy lenti minta nagy lám min
gím nyom nagy latin
nyom piramis
ősi nehéz szántén minta

nyom nő tiltás 
üzeni hírt világ íny 
roppan meg jelenben 
minden mi nem támla 
háborús öt világ kínt visz 
történelmi 
négy lenti minta 
hírt venni mindenség 
ki más üzeni 
még Jézus tanító tinta 
lapon megfog lánc 
éhe írt ősi nagy Lunán 
még Káé ín jim
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1999. január 20. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ostor Pál misére indul 
ős szöveg
fontos szál lemenet 
veled időtől ír 
pehely minta 
mi embernek jelenés 
szent ősz lyán 
nem vezetés

szent hit vele megjeleníti 
mi nagy lő rés 
szavát ön din intő 
mentő jip őnéki megjelenői 
mit hitt önmeséje 
ima Lames sző

tény Q nem hamis 
mert őt vele 
minden mi méllyé 
indított
vérszál lyáni nőtől 
minden mi megjelenői 
óv téged égi nagy DZ 
lóvátétel ortodox 
páli mindentől 
mi nincs 
fontolni meg incs 
gazdája egy lement 
ővele mi néki rend 
ég jeleníti meg

vég jelenői ősi négy 
ha lenti nagy lánc 
emberi nőtől 
nem kap hírt ősztől
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ősi nagy DZ
őrt veled gondodban
tar Pállal
mint ősi emlék jelenik 
ha Szilveszternek hite törik 
ott választott vinni 
megjósolt vers szálat 
vén magyar őstámaszt 
nyom néked 
fény népi méret 
ős szellemi minőséget 
visz tenéked

fontos szálad jelenülés őnéki 
nála háromság jelenítő mása 
lánc égi néki nem méri 
mi emberi minőséget védi

néked írt vers 
ősi egy őstől ment 
őnéki nővér pora 
minden indított sora 
ővele nem neked 
lenni meg jele 
ó pont őse érkezik 
jelentős írás üzenés 
Széon ős szellem 
nagy Luná n 
írja hét vér nyom 
nép ős tudás szón 
jele indin 
pőre népi nyom

nehezen mindent 
volt nagy ősi Ninivében 
mir pokol égi megjelenül 
ős tengerbe merül 
hőség jelenül 
szokatlan Mö tudás 
üzeni ég jelen időtől áldás 
szétvinni nagy hírt
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vinni meg fény 
népi hírt veled 
ég koronása írt

vén normát ős szellemi nagy formát 
végítélet viszi meg 
ha ember továbbra is mérgez 
üzeni már tinta Gyáb emberének 
jelenik meg jin ősi mutatványa 
gyötrelem lenn ím nemsokára

lyán int minden embert 
veszik mi nagy lenti 
nagy Lunán termett 
sziget pellengért kap 
továbbra is ég jelenést ad 
gibraltán nóta leméri 
mi náluk jelen időben 
már Torontóban megkímélt 
víz tornádó szétviszi 
mit ember épít

üzeni ötödik jelenés 
szándék
nem tovább is törés
tan itt ó sár
pe min ősének
jóváírt világ kéményének
ott vele I pont
vele növeli nagy lőtér
növeli mi háborút
választó szava
üzeni meg ég koronása
Peking jele
megrovása mérhetetlen 
mi lenn
tovább indul meg utána

gyötrelem ödémája 
más én kopog
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Jézus mintája 
DZ égi indított 
várt vén mese 
intő megjelenülése írod 
mi ég jelen időtől 
megjelölt valós híre 
numerumi ős tanítás 
üzeni meg jelentős 
megjövendelt valóság

kín pusztító 
öt zavart okozó világot 
ég eltörli 
ne legyen örökre 
nagy Luna elveszve 
ne legyen másvilági 
minden ördögi 
nagy lódítás

szál megjelenti 
mi legyen 
ha lent indul meg 
veszedelem 
ős szellemi hő tánc 
eme idő tűz lövése 
indítja világot 
vesztő taroló 
szinte mindent 
porrá zúzó 
sopánkodó szintre

ott van még idén 
indin Mö 
tengeri nagy lánc 
ég időtől
megkövesedett világ 
jelentős
szellemi népétől 
ős szellem intő 
szöveg jelen időtől 
tér parancs
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javuló sámárii Nap magyar 
tűz szavára DZs 
égfény nagy lányára 
hírt vele neve 
írott szó jelentő ereje 
növekedik ott vele 
réve íme
ég jövő tanító ősi erő 
tíz sagon páholy 
minta lant vele 
íme négy ős szent 
ős időtől megjelenik

jelentős üzenés szándékom 
őtőle hírt vinni 
megjelenik ott vers szeme 
intő sámáni
embert választó ős szent 
nyom őt vezeti hő tudás 
óvja ármánytól 
ős ük ország koronás

szapora lyán már vigyázó imán 
jövő tudója látó szál 
ős ősének jelenülő tanán 
Rames szellemi lyán 
méltóság jelenül nyomán 
Mö tág jelentő szövegét 
szándék nyomában mentő

törekedés gyenge nem 
mentésben
nem lehet vörös Szamanden 
nagy lehetőség jin patakja 
Lunán mentés ős szamandenja 
lű gőz lát ő nehéz idő 
támadó
elmerülő térség kövesedő 
öv menni
mi nagy lyán jósolt való 
szétszóródik nagy Luna 
ha lesz törekvés a háború
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1999. január 21. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ó pont megfogja lű 
uvásl intő szímeni nő 
pár Q óvatos üzenet 
világ fény Náza 
gyújtó salakja lőtér 
Q óperenciáni hír 
utat vele mutat víz

üzeni ég jelenik meg 
fantasztikus négy 
látomás üzeni égi nagy lámpa 
hét vezér nagy Lunára ér

Q ne irtózatos legyen 
mi nagy lövés 
erjedő tűz üzenés 
üt valóság
kitörli emberi méltóság 
jelenik nyomában vérontás

üzen ég jelenítő négy 
ló üzeni mi lesz még 
javat megjövendelt ősi már hír 
mindent veszít emberiség

kutató szava gyönge 
minden akarata ló' minden 
mi nagy lavinát tűz zár 
öt világ kísérti mindenség 
jövendeli nagy szónak 
jelen időtől megjelenül 
mi megkínozza emberi népeket 
ős üzenés szavában már lejelentett 
vándorló sugár pusztítja Lunán 
mi nagy DZ lenti mintázott világ
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kimutatott őrző tan 
megjelentetett 
örvendezés eltemetett 
ős szellemi tett 
teremtett világ 
kínja látni 
mi nem égi norma 
lenti világ 
ég jelenét hívja 
legyen meg mentó' hídja

hőség jósolt vég jelenül 
ha mentő szál nem él lyán 
ős szálán embert vinni 
égi minőségi nagy Lunán 
mentő zóna időtől megjelenik jóra

tarolás szándék indin pallos 
üzeni más
szanténi út nagyon fontos 
üzeni más ózoni társ 
Szamandent ős Ai 
megmentő szándéka viszi 
nagy lenti növekedő 
Sen ki minden időtől 
emberiséget égi DZ menti

nonszensz törekvése 
ördögi világ jelenése 
irtózatos emberiségre 
ím hírt vén mentő mestertől 
megjelenít ég időtől
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1999. január 24. Lejegyezte B. Sz.

Usza

fény hinta indus szándékja 
gyökér pellengérje 
ír pőre vein mindensége 
élet vértől megkísérlett 
pá meni mester útvezető 
szamandent veletek 
jelenben megjelent változó

sarok nyáron még forgó sarok 
nyáron öv elmutat 
nála minden mi jég elolvad 
forgószél erek
jenki népnél szél méretet vezet 
víz tonnában megindul 
ős ármány népre indul

ős sziget víz tengerében 
megjövendölt vész 
űr válasz tézis nem hamis 
szántó szám lyán még 
javítani nép 
tó fényéből megjelenül 
eme évtől mi nem vezet 
szétmenő tortúrának 
jelein pásztor népek javítanak

Ontario bán pedig reng 
jelentős zsák jele 
nem lehet mit tenni 
ha itt az ideje 
ostor neki íme indul 
megjelölt neki 
mi nép intő szála 
hamarosan megindul 
ökológiája mi nem 
élet vele indult meg
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jelentős végzet vinni meg
jövőnek nyögését
veszíti el ő néptől megjelölését
viszi nagy lánc embere
neki mi töri ereje
hatalom nem ég jelenítő szála
megkövezi ég kemény palotása

idő tél mi neki 
nem engedi 
hogy továbbra is 
zavart változó 
szava megmásító 
tenni mindent őneki 
megindul hinta 
lent óv általános 
üzenő tér

néked galamb embertől 
megjelenői 
mindenségi nagy lant 
választott váll 
megfogott szál 
mint ős üzenő tár 
néked fontos üzenet 
világra megjelölt 
vészt veled jelent 
veled írja 
lény Óperenciása 
mert veled gondolati 
négy lemez megindítja 
lánc égi norma 
három népi mentő forma

lelki mentő szellemi 
ősi egy lant 
vén mentő minőség 
jelenül ha megindul mentés 
üzeni nagy DZ Luná]a. 
hamarosan megindul 
menekítő szála 
DZ égi idő zónája
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honnan megjelenni 
idő órája
élet mentő formája 
sámeni minőség 
ki mint ősi egy 
lemenő ^szellemiség 
ki mint tudója 
hogyan lehet embernek 
menekítő normája

lámpa leméri 
mi nemzeteket védi 
mi nagy lónak jele 
népi magas szó 
párnak ont vele ég jó 
nálánál megfelelő tanító 
ős szálánál ott vegye 
írt vers szál 
megkoronázó tanánál 
mi megnyeri 
mi népéletű 
emberiséget menti 
itt vinni
már tanító szálon 
mi legyen ha embert 
veszély fenyegeti 
nyáron mi legyen 
mért váll mit tegyen 
mi lehet
mi emberiség jelenében 
jövőt vigyen

nyomtatom 
mi tő száltól oltalom 
mi embert vezet 
vért vinni megjelez 
sántám nagy lanttól 
jövőnek
nyert világot teremt 
szavak nem elegek 
ott venni nagy híreket 
megjelentő szavak
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jelenjenek
nyárra embernek jelent
változó tanító
szent ige példamutató

ott vért vinni ég kort vinni 
ég jelen ideje íme ég jeleníti 
mi lesz tovább gyors Ugrin pit 
éne jótevésnek itt van ideje

íz rend fontos szellem lent 
vélemény nem égi erény 
nem továbbító gén 
mindenségi norma 
tettek jelenülő torna 
induljon meg jóvátevő 
nemzeteket megkímélő 
tudást vivő tanító szellemi erő

titkon ősi engi minta menti 
négy lélek országa 
gyökerét váll méretét 
megkezdi nála 
lyáni mentő szándékot 
már tovább gyökeret 
veszteni nem lehet 
vén minőség fontos jövő 
tárnál mert veszik jövő 
ha lenti embernél nincs erő 
támad fényt ördögi erő

tűz veszti mi embert megteremti 
minta ősi emberi ős szárt veszti 
ha eszelős üzeni 
méni mén mi pánt mentő én 
mi nagy lánc növelő tény 
ott vár ős szál Mö bontotta el 
Emeséje legyen már 
embernek ember minősége

íveiben mi néhai 
mindenségtől megjavulni
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ne legyen mi kárt tovább ontani 
mért világ kellő bősége 
néhai lánctól megjelenülése 
Q régi idő teremtése 
nagy DZ égi mentő szele 
irtózatos ha lyáni eledel 
nem lel embert 
vért veszt íz embere

igen megfontolás 
legyen meg 
embert mentő tanítás 
szem indított
véle időtől megkoronásított 
választott 
megindított pár 
név tőn él már

megjelent jelenben 
ki lehet ősi elem 
indított kilesz 
aki menteni meg ősi hont 
választottak 
jelenben elindítottak 
ott velük nagy hó 
Nap néptől
megindítottak jin minőség

jatt eme nap ősi előd 
fény Nap nép 
szövet ő pántjuk 
ott vinni meg 
égi magas száluk 
óvatos az indítás 
szellemi
nagy lánc alapítás 
ősi egész helyreállítás 
üzeni ég
nem indítottaknak 
nem lehet jelenés 
születő jövő 
nagy láncba lépés
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mert ördögi írt vindisgréc 
szemtelenül mentő 
segítő nagy DZ megkereső 
táncba mindent ő vivő 
lyáni hírt véle
megront ördögi éne indin minta

imában már lemutatva 
gyeplőt viszi égi nagy láma 
indított földi Emeséje 
írt vele égjelenítő szövetsége

írni meg játszmát 
mi néki megjövendölt 
világ fény nemében 
megvalósuló jövő fényében 
mentő szál ős szamanden 
égi nem lyáni mentő szellem

nagy lámpa DZ égi írása 
indított világ jelenében 
minden mi jövőt vezet 
eme időben 
nyom égi írt szó 
égi mentő nagy lánc 
ég Kend fényében 
megjelenül ez évben

mert nagy lator nemzet 
ősétől megrovom 
ne legyen már parancs ellen 
mi nagy látó szál megjelen 
ős üzenést visz őseinél 
megjelenítő szellem

lyáni mutatvány
ott világ égi mentő szaván
meg fog jelenni
hő te mint
ég koronázott szála
megkapod mi legyen
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ha lyán mindent veled 
fény úton megjelent

vám demin Nyemtenyeim
lyáni embert visz őseinek
ómeni minőségében
mi lyáni mentő szavat megjelenít
ha idő akarat szándék menteni
mi nagy lámpa tánca
lenti ember pontos mása
égi időtől megvalósító
tanító száma
megkopogtatja embernek 
jelen minden mi égi lehelet 
vándorló sámáni adó 
ősi embertől már megjelent

váll már tan indított 
ősi már semmi nem lehet 
ha imában már 
megjelent ősi egytől elmélet 
nem égi minőséget teremt

vándort vendég 
jelenítő szent ég 
kimutatta már rég 
ki nem indított 
menteni ég nem tudott

szándék ott vén mentő szaván 
nyom nélkül nem lehet 
nagy lámpa hét világnak 
jelentől mentő táníja 
gyökér tutaja 
lőtérnek nem nyoma 
lázadó ördögi nagy halandó 
semmire nem méltó

jó társ e nem 
ín nyom názáreti hon 
mindenben mi rom
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nagy lesz tánc 
ég kimutató sameni minta 
hemzseg jelenben 
mi rontja DZ égi ín

rőt világi hím nem lehet 
világon mint ín 
ősz tavaly már ott valót 
szándékot megjelenített

szigeti népek nátha hírére 
megjelenített váll ősi mén 
indított szellemi lyáni lyánlól 
megjeleníti 
mi ég kimért világra 
megjeleníti nagy lárma 
irtózatos szakadás szándékos 
szar pedig kínt 
velük megjelenik ostor

visz Tas mendemondában már kas 
lyán már tó vén mesterétől 
hírt vitt ősi elemi nagy végről 
megjelenül ős szellem ez évtől

márciusig égi irtózat 
ősztől még fokozódhat 
ős mentő szál 
lyán jótettet kíván

nyomtatom 
mit ősi egy lánc ír 
tanító minta 
mintáján nyom portól 
megfényesül ősi egy 
lámpásával lyánvxdX 
megkereső égi szállal 
megírja
ha ég kimutatja 
mikor lenti
magas szamandent adja
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győztes lenti világ 
nem lesz
öreg ég kimutatta 
már ezt
vinni már táncot világra 
mert ősi norma 
elment rossz irányba 
gyűlölet mi nem égi 
náluk ördögtől ősi 
ért vág nyártól 
mert szándék ómeni

jó őseidnek 
jelenben már táncol 
mi ég jelem
lent vinni meg ékes szó 
lenti minta mire jó 
ördög életét javát szolgáló

sámeni hőt 
vinni meg jövőt 
nagy láda fény néptől 
megjelenül 
sámeni égi nagy lánca
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/kis szünet után folytatódik a poharazás, 
üzenet egy politikusnak/

kor néki menedék jelenben 
néki minden mi nagyságát méri 
mesterkélt nehézség jelen időben

néki kedélyén 
ott őnéki nem 
haza gyanús minden 
mi szava ígérni 
mi nem
lehetőség jelenti 
neki meg jelenben

képesség ontja 
győzelmi nótát 
vesztes lehet ország 
kép őneki
én minőségében növeli 
mert vinni 
nagy háborút 
mi neki növeli adut

vén minőségét 
magyaroknak nem növeli 
jen minőség 
ki tárcájában növeli 
meg kitalált nagy látszat 
őneki nincs égi támasz 
talán még kitörlődik 
ország jövőjének 
ne legyen meg végzet

szándéka hatalmi nem 
nemzet ős szellemi 
nagy ló javában minősül 
mi néki minden 
mi növeli minden 
mi törvényét jelöli 
nem nagy léte intéződik
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ostorzása ássák már 
mi néki
meglincselt tag emlék 
ontott néki már 
tövises tagállamtól 
mi nem
vezeti majd égi oltárhoz

őtőle indul meg
félelem lenti
képe intő már őneki
tevékenysége
írt törvénywem népi
minden mi embert védi
nem lehet őtőle
nem lehet emberi

megbecsült minősége 
illegális szövetség 
ostobáknak jelenség 
jelenben lassú 
lavina indító törekvés 
Ung jelenítő szála 
hírt visz tenéked róla

átveri mi népi Mekkában 
már elindult ősz 
tavalyi népi hullámban 
nyomtalan népi minősége 
isteníti mi ő képessége 
időtől megjelenik nyavalya 
neki következik 
ország írt valósága

égi időtől megjelenülő 
tárgya minta
embernek lehet megkoronázója

lő dér nemsokára ideér 
neki őtőle veszi el mi népi hír 
mert minden mi népi
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nem lehet más ha nép kéri 
minden mi nagy minőség 
jelenben veszik 
ha nem megfelelő minőség

lenni nem 
lehet neki illetőség 
kap ő tanító 
szent okító 
talán megjavító 
ősztől mi néki 
leckét adó

tekintélyét elmutásító 
tag alany 
pedig jelenben 
nem lehet 
nem ősi alany 
ott vele nem lesz 
ég ereje 
veszik neki 
mindenben hitele 
lenti minta
nem égi minőségű forma
lelkét nem
ősi szél mozgatja

lement minőség jelenben 
égtől megfosztott Sen 
kinek jelenben 
megjelenülést kapott
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ott valóság fenti 
mentő szál megfényesíti 
mi nagy magyarság 
fontos őz emberi méltóság

fontos szándék jelen időtől 
megkezdődik égtől 
mi menti megjelen időtől

megfizetni nem lehet 
ég javaslat 
mi méretet jelez 
mi növeli
mi lyáni mentő szára
igei magasságra
embert emeli
nagy sándori mementó
ősz tanítótól lemenni akaró

szent világon nem lehet ember 
ha néhai lyáni mentő szálon 
nem lel lelkében minőséget 
ősi nagy lánc nyom 
ő őrt veszti nagy lehetőséget 
nem názáreti minőséget vezeti

nő égi időtől megjelenül 
szent vezérnek jelen ő 
támadás valóságos ősztől 
élet vesztés elindul 
ha nép szelleme elindul 
száz mester már lement 
vért vele ég ment 
választottakat nagy DZ 
genetikában megjelölt

vele ég jelentől 
mindenségi erőtől 
menti más világ kettő

/kis szünet után folytatódik a poharazás/

1 0 5



szándékján
minta veszik ökológián

ő tőnek jéhai háromnak 
jelenő tanításnak 
jelenben mindenben 
mi nagy lánc fényében 
minta lehet 
ha lelkében minden 
mi néki nagy lő dörgés 
szellemi nagy lámpa 
lenormázza 
legyen meg jelenben 
mindenben
mi növeli égi lyáni nagy hírt 
veni megsegíti nagy ikrát 
vele ég fal on pem inik ím Q

pánt megjelen 
őt viszi ég kegyelem 
ott veszi égi méni 
nagy lény lő dörgése 
ha nem írja égi adást 
vele élete
nem nagy lenti mérete

Rames népi nagy ló nép 
nem növeli nagy lét 
mert ősi nő tőle 
égi időtől megjelenülő 
tézis szám nagy lámpán 
lyán általános szem

inge nem lehet ős szint
mentő szintje
Ihed genetikája
győz embert
világ jelenülő tánca
gyengéknek nagy lenti
mentésnek
jelentős szám lesz vesztésnek

1 0 6



ott van mért világ fényénél 
lyáni mintavételnél 
géni minta eljövetelnél 
jelenik nyemtenyeimi nép

felemelkedik ország 
jelen időtől megjelenik 
mi népében 
magyart vinni meg 
ha indul meg had 
gépies övi kín 
mindenben mi nem ín

ős szálon palánk 
ontja három 
nemzeti álom népnek 
veszik járom 
nagy Lunán 
mi nem ég fonalán 
minden veszik 
jelenések alkonyán 
mert vendég 
jelenben még ég 
jelenülő további lét

élet minőség jelentől 
megkopogja 
mi lesz ősi égi norma 
fény népi nagy égi 
mentő forma 
legyen mindenség 
időtől jövő még 
ki ne múljon végletesen 
emberi minőség 
rém néhai El ín nyom 
pedig ki mellett 
nem ősi nyom 
nem lehet égi nagy 
láncban hon

1 0 7



pánt nagy lehetőség 
ki nem imában 
menti meg jelenét 
nem éri meg jövőjét 
vezető megjelenítő tan 
megfényesítő tál 
mintavételnél nem talány

óperenciáni mese
égi lélek nyom nemesítése
indított emberek
égi minőségének megerősödik
mi lenti minőséget
égi minőségre
nagy lehetőségre emeli

rőt világ jelenik jónak jele 
nagy lőtér lesz ellenfele 
égi indin minta 
háborút visz kínja 
általános lesz térségben 
megjelenülő tag Kína 
senki nagy háborút 
nem lemenő 
táltosi erőtől indítja

áskálódó térség indonéz ősiség 
ki márpedig égi intő Számén nyés 
fintorgó fenségjelet hordozó 
szeptember népeket áldozó 
támadás észtől megfosztó 
rémület ördögi kimenet

1 0 8



1999. január 25. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ott van nyom néked 
megjelez sok nem 
indul őtőle indítva 
fény ott vezeti 
embert hozzád útra 
lánc ég nagy szövi 
mi néked fontos hírt 
győzelemre viszi

nem lehet vészt menteni
ha mi néked
fény néptől hírt viszi
megjelenő siker nem jelzi
nagy látó hírét
noha már megjelent
sorok vitték
hírét indítom
meg lavinát
minél több ember
ismerje meg Zsuzsannát

nyomtatások nyom pontosítások 
megjelenő találkozások 
viszik jelenbe méltóságot 
viszik ország felelősségét 
veszik nyomon égi jelentését

vándorolni nagy lánc 
nálad indul meg 
Kám népi nagy lak rőtől 
mentő szál indul meg 
ne félj méntől 
rég játszik hírekkel 
ő térség jele időtől 
jő tanításnál mentő szálnál 
kevés remény játszó 
emberi minta sornál

1 0 9



ő országában megjelent 
lelkében indult meg elem 
neki már nincs kegyelem 
ha ő nem érti fegyelem

lyáni hírt vele írsz 
tenger sok hírt 
neki ég írt 
vesztés mi néki 
időtől mentés 
ha lelkében 
genetikában magyar 
ős visz
tíz tamerii mestertől 
megjelölt út

neki márpedig 
jelentős tál őse 
égi minősége 
nagy harc
ha neki nincs felelőssége
írom nagy vers tudást
vele minden
megkezdett sor tanítás
térség jelentős
tűz esetén
lent ő nagy felelős

tovább intő szó 
engi írt már 
sameniják írta már 
neki nagy nád 
genetikában megjelenő 
ősi szellem követelő 
tavaly már parancs 
fenti nagy agancs 
fente rá már nem 
jó szellem tavaly 
ég menti jellem

1 1 0



néki nem lesz kímélet 
ha lelkében nem nő 
méret veszti ő tapír lesz

ő nagy láda 
ikoni minta java 
megfosztott vele 
ember finn őse 
onogor törzse 
hász Un ín porzsolté 
meg jint ven öl 
ós fág kárt tett 
nem indított meg 
a Korán öt változó 
ödémás őr 
Dé min nyom 
nagy tanítás 
vers hírben ín
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1999. január 26. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ott vén mester nagy hírét 
veled íratja meg ég 
jelentős szándék jelenő 
tűz miatt megkeresi 
minden mi nagy lehetősége 
továbbélés menekítésre

írt vers szándéka emberi 
mindent valóra váltó 
szellemi nagy hő 
Kemendi jelen idő 
tártól megjelenítő 
ég fény népe 
hírt visz véled 
gát szakad fáradt 
világ jelen időben 
mérget visz

tér idei nagy láng 
jő lyán mind egy tő 
szavakkal ébreszt 
mindent 
mi nagy lánc 
idén megjelenül 
ősi égi mentő 
szent vezér Q ontja 
már hírt régóta 
égi nagy lélek nép 
ősi e lyáni minta 
mentő utakat nyitja 
átviszi
emberi minőséget
jövő síkba
nép nyom numerumi
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nagy lámpa embert világítja 
lánc égi időtől 
megjelenő tudást 
Nap mester pontosítást 
viszi négy lant ős szála

indin ősi engi indított
ős szellemi néptől megjeleníti
mi embert vén nagy láncba
numerumi mentésbe
írt jövő nemébe
ha láng vész tüze
írt veszély megjelenik
megindul végveszély
emberi minőséget
égi mértékű magyart
menti meg jövőtől mag

A pont nem néz 
ló jós segítő 
ősi egy lánc menekítő 
segítse jelenben minden 
mi égi minden 
mi jövőt védi 
minden mi 
lomtalanítást végzi 
nem lehet vértől magtól 
ősi egy lánctól szakadás 
mert veszti emberiség 
jövőbe megmaradást 
veszti nagy ló 
tenger nép minta 
vén minta
veszti el jövőt sorban

támadás induló hő 
ég jelenő térségeknél 
jelenik nagy lámin 
égi neme nagy lesz 
ég jelenése itt 
választottaknak
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megjelenül mi nékik 
nagy megjelenő tár 
tenni mit kell 
ha ég jelenése megindul 
meg jelenül
meg jéhai minta elevenül 
megjelenő tár tő 
néptől mentő vár 
onnan indul meg fény 
népi ősi nagy lánc 
égi mentő szál 
ódában leírt már 
tövében minden 
ég övében megjelenül

tanító szél ősi 
eme népi megjelentő 
szellemi nagy lant 
vén mestertől megjelenül 
mi népi mintában 
még égi elemének 
onnan megfelelőnek 
hírt ad ég fényvitelnek 
Q radar megfogni 
nem tudja 
mert ősi egy lánc 
ég fény Nap titka 
lenti ember talán 
még jelenben 
meghallja mit ég kér

nem lett vele 
nagy látomás 
megkerülése 
imént is törekedett 
ég jelentés 
temiattad fény népi 
megjelentés 
üzeni ég 
Kám indított 
ősi emberi norma

1 1 5



ím neki már 
megkísérlett 
Szilveszternek ég 
fény nagy lenti életet 
megjelentett

ő még javakat firtatja 
három ős szellem 
néki megjavító szálon 
megindítja 
elem égi nagy lánc 
égi írt jövőt 
őnéki már méri 
nagy ló
pedig jéhai nemének 
nyom tanító 
ősi ég ének ott 
vele indítja 
három parancsot

ő lenti életében 
minden 
mi nagy lélek 
jelenében megindult 
őt vitte engi 
út vele indult 
had fény népétől 
már nagy 
lenti minta mag

jelenítő szálon pedig 
ég fentről 
hírt visz tanításon 
meg kell embereket 
menteni
nagy lánc égi hírét
megjeleníteni
mindenben
mi neki megfáradt
ég jelenti nem égi mutat
nagy hágai ébredést
vinni eme nagy lemenés

11 6



őtőle várt fantasztikus 
tanító szent 
Zsuzsannát oltalmazó 
őtőle írt megjelentést 
szent ige megjelenítés 
társ további megsegítés 
társ további nagy tódéban 
mindenben mi óvásban 
megsegítő megvédő 
társ talaján megjelenülő 
tanító nevelő 
kettő szálon megeredő 
tudás védelmi nagy erő

ott valóra válik jelenben mi nagy
lyáni égi időtől
megkeresi nagy lánc
égi követések jelen időtől
megindult még jelentős szavak
jelentő szónak jelei
nagy lesz térnek jelenései
nagy lesz ős sziget ős szálánál
mi nagy lámpa hírt visz tövek felé
indul meg ég
föld embere mintájához

üzeni ég Kend
fény népétől megjelenőinek 
országra terelődnek 
figyelő Tas megfelelteti 
mi nagy láncol vezeti 
híreket közvetíti 
négy Laon fénye 
indul meg nyomon 
párt veszti 
mi nagy kárt viszi 
emberi világot elsüllyeszti

1 1 7



/kis szünet után folytatódik a poharazás/

nyom nagy lant 
ős hit vezető hant 
néktek jelen időtől 
megindul mi nem 
ödémába gyáva 
írásokba indul megindul 
mi életetekért nagy lánc e 
me indított ég 
kimutatja mi a vég 
nem veszítitek 
írt ősi élet jövő hírét

nehéz időtől megjelenik 
mi nagy választottak 
életében mindent nehezít 
ős szellem mindenben megsegít 
nem lehet nem jó 1 
enti normánál szerencse 
ha életetek
megjelenülő nagy méretek 
indul meg jövő létetek

1 1 8



/kis szünet után folytatódik a poharazás, 
a kérdés Juchlimov betegsége/

ott őt veletek jelen 
ősi szellemi segítő 
minta elmérgesedőt 
vele nem nagy lyáni hőt 
vértől megjelenőt 
vonás szem lent vén mestertől 
menti meg jelen időtől 
mi néhai időtől nem

nagy lánc ég jelenti
menti mi nagy
jövőt veni mi nagy lánc
emberének óvása
lenti minta lánca elindult
neki ég járt világa
holnap neki
illáni minőségét menti
mi Noé ég időtől
már történelmi

néhány nap neki 
mi néhai hant 
őt vinni el menteni 
égi nagy lant 
néhai méni időtől 
megjelenül ég időtől 
mi néki menti életét 
ördögi erőtől

megkéselt vér 
pedig jele 
ég javuló szent 
mentő szele 
indított ő mentő 
nagy lenti 
hírre égi időtől 
szent ősi 
égtől megindul

11 9



mi néki megsegítő 
száltól megkopott 
néhai eredés 
szellemi számvetés 
őt véle hírt 
váll népe 
ég jelenítő képe 
írt vers
szellemi segítő
szentsége
írom néked
égi intő szavat
nem lehet néki
nem ég jelentő szózat

ős szellem nagy lánca 
hírt visz Zsuzsanna 
emberi minőség kell 
ha élet lenti 
méret mentő tenni 
nagy lenti 
megjelölt világi 
nép magyart vinni 
E ég jelen időtől 
megjelenül néki

mi ép töve indin minősége 
jele időtől megindul küldetése 
ne félj ég indul megmentésre 
ne legyen neki már tovább nem élése

ím nagy lant ír tőnél 
elindult mit ég írt 
veszteni elindult veszély 
már megindult ős szellemiség 
harcra indul menteni 
mi égi idő tő nála landolt 
várt vén mester elindítja 
legyen néki jobbuló sorsa 
legyen mentő szellemi forma 
legyen égi időtől norma

1 2 0



/kis szünet után folytatódik a poharazás/

mi megindul 
néktek ott nehéz 
ős szellemi nálad 
géni minta állag 
fontos szél E 
november nagy lovában 
mi nem engedi 
itt változó szónak jelét 
ős szellemi nagy 
lenti méretét

megjelenülő tavalyi meleg 
fontos szellemi jelet 
megismétli
égi idén magyaroknak 
jövőt megjeleníti 
normákat
ősi égi időtől formálnak 
jő szél
lyán mint ősi mén 
megkeményíti 
mi nagy lelkeket 
harc idején
minden hírre megfelelő 
égi nagy léptékre 
indítja lelki népét

szónak jele 
mindenség jelenítő 
nagy ér mentő 
nagy növelt 
megjelenítő erő 
tő soron
megindul minden 
mi égi jelenségű hon 
péntek jó mementó 
néktek jelenti meg 
mi megindul néktek
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1999. január 28. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ott vén mester népe 
ím eme
ég jelentése írta 
DZ mondta 
páni indin megjelenni 
ősi hit megjövendölt 
magas szál
megjelenőid tenger ár
országokat
veszti más sziget is
öreg föld genetikai csőd
géni minta
láztól megjavítva
ő tornak nyavalyával
megjelenülő
Talmud fényében
megkövesül
mai nemében nyom
őt velem nem lelem
nem találom
náluk égi elem

őt választó megjelölő tan 
megfényesülő nagy lant 
ős szellemi mentő 
nagy lenti mindent 
vízáradással menti meg 
ha emberi minta 
indul meg támadással

óvja ég időtől rég 
emberiség
ki nagy lenti mintától 
eltérülés
szinte harag menti
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mi nagy lenti marad 
vén ős Ei néptől 
menti mi nagy lehetőség 
emberi megjelöltség 
emberi mentést üzeni ég 
Kám népétől már úton 
megjelölt négy 
látszólag jelen öv 
tehernek tűnő köd 
fentről már megfogott 
ősi emberi néptől 
lelket kapott 
választ mondatok 
nekik már 
tőled megmondott

örvendezhet négy 
lenti lelkű emberi minta 
lenti ember tő 
már megjelenülő forma 
ló ponton 
ős szellemi méni 
minta minta hírt 
velük megjelenítő 
teneked Gad ín 
ős szent ős szeme 
intő szállal 
latrokat megformálja 
ha lelkűk ég zónája
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1999. január 31. Lejegyezte B. Sz.

Usza

Túra normája indul 
megjelen időtől 
megjelenül égtől 
égi népi nagy 
ősi nagy lávától 
sor nagy lant 
vén ősi mentő száltól

őseinket változó világ 
kemény nagy lónép 
megkímélt 
vele ős szellemi 
égi intő szál 
ős engedély 
megtalálta 
indította meg 
szellemi lény

nagy lant szálán 
jelenül ég 
fény nép ősi elem 
indított jelen 
nyom ős szála 
megjelenni 
a hét világi 
nagy lélek 
jelenő találkozó 
szellemi medve 
hírt hozó

ősi nagy lant 
ősi eme hant 
ősi engedély 
megfelelteti 
mi néki életében 
jövőt jelenti

1 2 5



rén nyár pánt vonás 
üzeni
égi nagy látomás

szándék nemes színében 
minden indít ősz 
indítják nyemtenyeimi nőt 
rá lent vigyáz 
szellemi négy Un 
nyavalyája lett volna 
ha tovább órája nép Un 
pörzsölő talizmán 
ott vád lett volna 
övéinek jelenítő szerepének

12 6



1999. február 7. Lejegyezte B. Sz.

Usza

gábori fény 
nép nyoma indul 
megfényesült valóság 
fő ősi méltóság 
jelenül ősi nagy látomás 
üzeni nagy DZ 
megjelenül ős An 
kimutatott 
valós üzenő tan 
megjelent ős 
nagy lánc ébred 
eme hőség
kínt választott világra

emberi ős szavon pánt
választottakon őrtől megindítom
nagy szellemi
nagy lenti minőség
fényt viszi
növekedő tavasz
tenni minden időknek javát
örvendezőknek jeleníti
mér tő neki
mindenség jeleníti
nagy Luná ra
emlékeket megjövendeli
nagy látó szál ős szamandent
velük Nap ős születő havában
élet vinni megjelen
időtől minden ember porában

pellengért választóknak 
jelen időtől megjelenül 
mi lelkében elmerült 
vitás szándék 
jövőtől nem lehet

1 2 7



valóság jelen idejében 
lent mert veszti ember 
talán nyomot
vinni egy lemez Zsuzsannának 
mi nagy lenti jövőtói 
megkínzott világ 
fontos szálon megkapott 
víz zsarnok nyárnál 
mindenütt vándorolt

nagy lenti Lunára óvatos 
szellemi nagy lámpa 
igen pontos
üzenést megjelenít várt 
véle nagy Oz 
indított vendége 
népi minta
serleg jelenése rőt világ

járt valóságos szám nova 
gyermek jelenik 
ostobáknak nem öndolog írt 
vándor pedig káprázatonpmí

vezeti mi népi nagy lant 
vándor porát viszi nagy lánc 
égi nyomát viszi égi lélek 
jövőt vele nagy DZ géné 
megjelenít vész időre 
nyom ősi embertől mért 
vén mestertudást véle 
minden ember tanulhat 
ha lét ősi egy sugárral 
megfoghat vendég 
kitapasztalja 
sámánt mintát ősi egy 
hogy Ra Lames szent őse 
ím ín ős szellemisége 
indítja emberi népet 
mindenségi nagy Lunán 
mentő szellemi nő rúnán

1 2 8



1999. február 10. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ősi emlék jelenítő szála 
égi időtől megkeresi 
mi négy lant minőségét 
veled jelenben 
minden időtől megkoronázó 
tanító szál régi nagy lánc 
ér találkozásánál 
megkívánta legyen égi írás 
tavalyi nagy látogatása

DZ égi írt vén mese 
égi néptől megképeződése 
nagy lant ősi égi hírvivése 
írt v ándo rt találkozása 
nagy DZ égi mentő szál 
tameni nagy lant varázsa 
győz eme égi írt vén mese 
ígért valós út 
jósolt véleményezése

DZs ott van égi négy 
lánc égi nagy lant 

választott veled galamb embertől 
megjelenő tan
minőségének ontja híreket szál 
Mekkától nem lehet világra 
DZ égi írás
szent ősi nagy lant írása megfogják 
nyomnak jelenítő szónak 
nyom ős szálon parancs

fény nagy lámpa 
sámánt mintasága 
náluk nyamvadt vélt 
valós Kend fénye nem élt

1 2 9



vele indított valóság kettősség
képtorzítás tértól megjelölt
vén minta elmerült
vén indítás szent világon
történelmi hamisítás
szártól eltávolodást
üzeni ég kettő
térség él négy mentő
szó találkozik ott
ősi égi nagy Lames
szertevinni méter

ősi égi időtől 
megkeresett indított 
ősi magas üzenő 
tár megfogott 
ősi emlékezés 
szellem nagy lámpása 
álmodon pedig égi idő 
tanítása DZ égi egy hő 
szent ősi emlék 
jövőt vivő

nagy lánc égi írt verse 
égi négytől
mentő szándékot vitte 
hő találkozása gyötrelem 
nép tő kapzsisága 
eltörli emberi minőséget 
veszíti nagy Lames többséget 
víz törli nép nyomát

ős szellemi nagy látogatás 
te mint ősi égi őrzött 
verseket ősi égi időtől 
mentő szálon
ősi emlék Jásen nyomában
patakon pedig
kettő szál eredik
ontja DZ égi mentő szellemit
vaskorszak jelent ős
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szándékot vén minta 
mentő térséget 
ős szellemi négy 
lenti ősi égi normát 
pénz miatt vesztette 
nagy lehetőség 
jelenítő képesség 
ostorozza ég emberiség

köt vend jelen Mö tengerbe 
nagy lánc őse nem nazán 
ki ősi égi időt 
választásában pedig 
kettős szellemi hőt 
vértől eredőt 
vázolja általánosító szám 
nem égi időtől megjelentő

tele nagy Lames szemetelő 
térséget meg zsarnok 
nyomában megkövesíti 
nagy láncol ősi égi nélkül 
Mekkában őrzött vers 
eltörökösíti nagy Lunán nyom 
nagy lánc égi időtől 
ős szellemi tövétől 
megjelenítő szent őstől 
ős szám Zytözja 
gyöngén megfogja lárma

égi ír ő
tenéked égi időtől
törtól ősi égi mától
találkozás
indul meg nyártól
ős találkozó
szám neked égi indító
találkozás
szám engedélye
néha ölön
on tengerétől
ősi emlékezéstől
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1999. február 14. Lejegyezte B. Sz.

2  Usza

ó pont világ fény népétől 
megjeleníti nehéz ősz 
nem lehet valótlan nyom 
nem lehet ősi ember 
nagy fówca rom 
néhány pakisztánin 
ín ím nem lyáni minőségű

valóság fontos szellemi 
népi norma
DZ ég fény népétől mentő 
ősi e hír
írt valóság fénye ír 
pekor nyom 
nem nő vényi idő 
térség fontos 
hírt nehéz ősz üzenő

támadás szétvinni minden 
mi nagy lőtér 
nem lehet nem 
nagy Lunán mir 
péteri minőség jelentő 
meni mindenség kín 
tő tornája
győz égfény normája

lő nő vény nem indul 
meg kemény 
ősi emberi nő 
on pedig ki nyom 
néki itt D* 
ott van mutatás 
Un on pint 
ős szellemi mérge
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nincs fénytől 
megjelenítő szerve

ég kövesíti
nagy Limán méteresíti 
nagy DZ ég jelenít 
Nap megkeleszti 
nagy lőtért 
víz meg Jahin ín 
min gond 
fény Nap nyomán 
megfelelő tanítás során 
írt vész talaj 
ó uránium

ős szem néked 
gondolati 
nagy lánc elem 
népi mentő szál 
minden időben 
minta lenti minőség 
Kend ontotta dicsőség 
parancs
két választott másnak 
jelenül
meg fontos szálon 
parancs
fen ín mentő széle 
jelenül
meg kép szentsége 
jelenül ősi minta 
DZ égi időtől

megy lenti norma 
győz üzeni idő mása 
megképződik ott 
világ javító 
szellemi nagy lámpa 
indított ős szándék 
jelenti nálad ég 
kimutatom néked

1 34



fontos szent szint 
ős szálon mit 
ősi egy hit
megjavítás DZs égi írt 
valóság kör
tő szent ősi égi indítás
Szád e ín népének
jelen időtől
már éled ki tő vele
ég jós szálán
nyom nála eme égi négy

hőség kort 
vándor nyomában 
minden időt 
választott világban 
nyomorgó 
ősi eme ég jelenítő 
széni minden vég 
kín por hozá 
ikon pedig kés 
ős emír ország 
fény óvásából törik

népi mentő 
szellemi nagy ló 
noha álmon 
ott van nyomon 
égi jó ontja 
DZ égi írást 
vezeti ős szál 
ős szellemi tudást 
engedi négy látó 
Sé hírt veni 
írt vers szálán 
indított hírt

van nyom nagy lő 
tért víz igen megjárt 
világ kés szeleteli 
nő hő nép sötétedő

735



tét világ égi népétől
megkeményedő
tál megkel
néha hét vár
tépi ősi nomád
gemin náluk
ott van jó tele
nincs kapu tál írt ős jele
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1999. február 18. Lejegyezte B. Sz.

/rákos betegnek üzenet/

Usza

néked fény néptől
megjelenül
sámáni nagy lánc
égi írt valóságos tértől
megfelelő tanító szál
ős szellemi négytől
megjelenül
távoli nagy DZ
égi népi mesterek
jelentő szálán
mért veled
géni mentő minta
gyors szálán
indul meg kontrasztja

égi írt őseink ontják 
jelenítő Sál Ant 
veni mindenségi írt 
ősi nagy lánc 
on pedig képezi meg 
kimenekítő sámáni ott 
változás szétválassza 
három nagy tumor 
ott vértől fossza

hír pénteken nem 
nála lenni
mi nő minőségében megkettőzi 
résztől megfosztott ő 
hámsejtjében most 
van még jelentős szövet 
megfelelőjében gimnasztikázó 
mellében nyom néki jó 
öv terület vonatkozik 
nagy vész tény
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ott őt venni nagy láncolat 
neki nő tumor nehézsége 
élettől megkövetelősége

neki nagy műtét 
meg fogja győzni 
mi beteg kísértés 
szemmel látható 
őneki mi támadó

tán fog kemény nélkül 
megjelenő 
már tavaly mi féltő 
őneki négy részét harcolja 
látni fáradott vele 
égtől megindul mi néki 
megsegítő szál ereje

nagy lavór néki 
mi nem nála lehet 
őt vér mennyiség 
menthet
nyomban mindentől 
megkapott vértől 
megindul neki 
mi növekedést 
valóban nem engedi 
március szent valóságát 
neki megvalósítja 
gyógyító tudós szólás 
minden 
őt vem nin
nyomában gyógyítja
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1999. március 8. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ott vinni egy hírt 
ős szálon mester 
nagy DZ
égi időtől megfogja 
látó imáját 
őnéki négy mester 
nagy lámpája 
hírt vezet 
őrzővel lyáni 
égi írt verset 
én fokozza győz El 
min át mindenben 
megfényesedik jel 
En még jelentős üzen

íny ómen mindenségi itt 
vén parancs észnek É ín 
nyomában mint valóság 
jelenül meg 
jelenben most veni 
minden ős szálat 
ősz neki írt támasz 
támpont ősi éj nyomában

meg fog nyerni mindent 
vele imént öt szent 
ős szellemi hárfásától 
ősi égi nagy DZ 
lenti nagy látójában 
megfog mindenség 
írt vele égi Néva hírt 
Q gond kemencéje 
nem neki megírt valóság 
jelenti nagy méltóság 
javítja ég koronása

13 9



ám ninivéi méret
választása
neki mi önkínzása
hírt vinni írt őneki
mindenben

ég megsegíti mi néki
nagy Lames két világról
sál menő tő
tőt ín ikont vele ég kép
ős Emeséiétől megjelenik óv
A mentő szent ősiség
jelentől Dj>
kot ő pedig kivert ősi Nap őse 
ékesítő szellemisége írt való 
szánt ősi égi indin 
pahém Ninivén 
minden mi nagy Eor 
pedig jemeni kor 
nem övé Fegin

nyomtatódik on 
rámája
minden idők jelentő 
Szádéin nyom be 
nyomorán nyomor 
Pakisztán
maharadzsán megkísérli 
imában mi nagy lant 
ősi égi itt 
vandál megindít 
városokat Peking kínja 
lyáni hírt 
veled fény írja 
lemerül megkövesedik 
ott valóság kíntól 
meg íny ó mórtól 
meg itt van időtől 
mi már néked írt 
ősi égi időtől Ai mentő
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szálon őzi égi 
eme népi nagy lánc

Rá mám iszonyat van mértéke 
melles indító semmi sütése 
ég jelenül meg kísérő talonnal 
örvendezők nyomorban 
pánt veszik homokban 
patak megkovászolódik 
ott vértől meg lyáni mindenségtől 
megjelenül malária

jelenti nagy DZ égi írója 
Luná n ősztől 
megjelenik nagy lárma 
megjelenül 
már írt veszély 
szas E nő
te mint ősi égi eredő 
tanító szándék 
jelen időtől megjelentő

szándék ott van már 
Gyáb Ei gemini 
négy lator 
nagy háborút latol 
őneki gazdag jelen 
nem növekedik
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1999. március 9. Lejegyezte B. Sz.

Usza

kor pendelyes 
szent vers szent 
vándor hír normázza 
ki nagy lélek 
rándulásánál 
megfogja nemében 
mi égi nagy DZ 
genetikáját hordozza

nála ég fény nová ín 
fény normában 
méni hír 
égi nagy tanítás 
szellemi vérénél mintázás 
üzeni ég
kimutatott már rég 
jelen időtől 
megindított vég

fontos szellemi nem 
ős szellemi minőség lenn 
mértéke írott valóság 
fontos üzenő továbbítás

szétvinni mi égi 
nagy DZ üzenése 
nem lehet hírt vinni 
ha nem igazi minősége 
mert veszti
mi emberiség küldetése 
nagy Lunán Q pályáján 
minden időben 
mi nem igaz indított 
veszti mi ősi titok
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nyemtenyeimi hírt vinni 
égi nagy három 
néhai megfényesíteni 
neked fénytől tanítást 
vers szent ige 
égi nagy ősi 
megfogott választás

üzeni ég 
kettő titok még 
néked fénytől 
megjelenítő szellemi 
nagy lánc írt 
ősi égi négy 
ős szellemi örökség

kínt veni nem neked 
genetikai megfeleltetés 
szándékon ősi égi 
írt válaszom 
meg fogod kapni 
ne félj égi támaszom

néked két ős szent világ 
kínt nem engedi 
ne félj nyom néked égi 
ne félj nyom néked indítja 
mi életeden megjavítja 
ha lenti minőségében 
emberi világ kísértő 
szellemi nagy sava 
mi nyitó mag 
kellemetlenül életedre hat

vagy hírvivő
táltosi égen megjelenülő
tenéked ég
jelenben mindenben
megjelenítő
szava nyom néked
gábori nagy lámpa
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ne félj
nem enged vesztést 
földi világban 
ősi égi időtől 
meg jelenülő tőtői 
megfogan 
mi néked onnan 
megkeményítő

szálon megindít neked 
nyerő tanításon pánt 
veled gálában 
meg fog jelenülni 
minden mit 
égi négy hatalom 
néked genetikai 
hó oltalom
ne félj égi időtől megadom

parancs eme 
égi minőségű választás 
szent ősi emberi 
engedélytől 
megkereső tanítás 
üzeni mestertől márpedig 
két ősi erőtől 
ős szellemi nagy 
DZ égtől tár

Pál pedig kimutatja 
Q genetikát 
ég jelenítő szála adja 
ősi erőtől 
meg jelenül égtől 
mi embert védi 
irtózatos végtől

palotájában megfényesült 
ősi egy hatalom 
néki megjelenítő 
szent ősi egész tenni 
megjelenítő szellemi hatalom

1 4 5



nagy látó vagy 
három néptói 
megjelenítő 
szent ősi engedély 
tenéked megjeleníti 
ha néked genetikád 
égi idővel 
ősi elem nagy láma 
nálad gondolatban 
meg ki tan 
dán ősi Emeséiül 
ó táltos szent őse 
indul tenéked 
ki megjeleníti 
múlt jelen jövő képet

viszi eme ősi 
engedély tenéked 
mi nagy látó 
tanító esemény 
Q Pál
te le ég indító 
te le nagy lánc 
eme ég ereje 
induló ősi hó 
ősi engi nagy lanthozó 
szavai
égi egy hírt hordozó

senkinek Nyemtenyeim /yűwja 
még nem hírt vinni 
mint veled kettő szamandent 
ős űr Q okozó szándéka

jó szamandent vinni
meg fog nyemtenyeimi hét őse
ne félj javító szellemisége
írt szó tanító nevelő
tanító szent őse
nem engedi nem felelős
személynek ontani mi égi

1 4 6



hont választott vele 
égi időtől megjelenülő 
támadót vendég képez 
szent őseinek ontani mi nem 
nagy égi üzenést vonzani 
írom néked gábori 
nagy lánctól képet 
víz veszélye indult meg

emberiség kovászon meg fogja tudni 
mi menti ha őtőle ég jelenítő 
szent világon parancsot megküldi

1 4 7
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1999. március 10. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ott vén mester 
nagy fyűwja üzeni 
motorikus világ fénytől 
meg fogja kapni mi nem 
ninivei minőség 
fény nagy Lunára 
nem indul nemsokára 
hamis világ fény ősétől 
meg lesz igázva

ha emberi minőség 
emberi nagy senkiség 
fontosabbnak tartja 
latori önzést 
veszik ormán minden 
mi numerum partján 
mérhető lesz toriás 
ín romló szálán

ény ínye nem lesz 
találkozás űr 
poroszló sátor nép 
megfosztja emberiség 
Kend gondja 
mi lesz 
ha jő sötétség 
ott víz megkonokul

Gyáb indító sugártól 
megnő tánc 
régi nagy lant véle 
megjelenítő szele 
égen megjelenik 
nap porfellege 
égés száz ponton

14 9



perzselő tűz öreg Jáván 
mérték jelen önzés nyomán 
megjelenik óceán 
megjelenül meteor

tavalyi nem volt komoly 
távol került horizonton 
palánk jég fokán megolvad 
meteor nyomán megkövesedik 
nagy lánc pedig emelkedik

ott víz öve égi jó zenit ős szelleme 
éjjel megindul mikor tavak vize 
ég jelenő tűz ereje 
nagy lesz tat
ontódik nyomában mi megfakad

fétis szellemi hírtől 
megkezdődő tanítás 
tavaly már jött 
vén mestertől okítás 
világ kezdete ismét 
megjelenítő szelleme rőt világ 
kevés szárán 
méni ember okosításán 
pedig ős ember 
nevelkedik régi időtől

megkettőződő tad 
fontos szellemi tant 
vendég képében megad 
ontódó ős eredő 
térségeket felemelő 
térségeket vízbe terelő 
találkozik két ősi erő 
tákon peg ín ontódik 
rengés megint 
vele nagy ózon megírt 
vele nagy lárma 
népeket szakít el 
mert ötödik világ
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kezdi meg háború 
taroló sátáni mérgezés

szavak jelet veled 
kettő szálon 
megjelentenek 
Rá sivatagi nép 
őrlő tengeri merészség 
kínt vezet 
ős szent világra 
megérkezik 
rettenetes szám 
égi zónája
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1999. március 11. Lejegyezte B. Sz.

Usza

remeg föld gát kitódul 
rút világ felpatakzik 
nehéz idő tárul 
tőtől ég fontossága 
nagy DZ gondozása 
megindul
finom néhai mártír 
tanában
megírt valóság jelenül 
szent ige nemesül

tovább élet 
választott valós 
szellemiséget 
választott vár 
tő táncától megáll 
meg fog nyom 
néhai ökológia jelenni 
növekedés 
új emberi nagy 
élet eredés

űzi emberi világból 
gonoszt vers 
szent mintában ég hír 
nem rest 
van már tovább 
e hét világból 
ki nagy lavinából 
megremegő táncból 
megjelenül újra

Almos szára 
minden időben 
ősi magyarok ereiben
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méni minőségében 
megkeresztelt 
vert ősi égi 
nagy lánc ékében 
Mö tudása 
DZs gondozása 
őrterv tő tanítása 
denin mén őse 
írott venin gálája 
DZs gím palotása 
sámáni nép avatása

Peking fotonézise 
élettől megfosztott génisze 
égi időtől megjózanul 
mentő szálon 
mutatvány elindul 
sziget világ fintorgása 
lapokon néki 
minden mi nagy 
lator népet éri 
nagy víz ős íizenője 
íme ír póni nép őse 
nagy lesz tűz eredése 
irtózatos lesz 
víz emelkedése Q

rabló nép ősi eme parancs 
nem lehet világító hírt vele 
ég néhai őse nem hozó 
tarol tűz torol víz parancsoló 
égi nagy lármára 
égi nagy Lames 
találmánya romboló 
sugárzása ókori már 
pad ontotta hírt 
vad fontolta megkísértést 
nagy ló égi
itt valóság fény néptől írt 
valóság fontos üzenése 
emberi nagy lánc menekítése

15 4



négy sámáni erőtől 
megjelenítő 
szellemi ősi nagy Zaníja 
Lunán minden idők 
legnagyobb tanítója 
Gyáb emberének 
oltalmazója e rang 
fény ország fontos 
fent szintjének 
jelen időtől megrendelt 
vezérének
nyom ősi emberének 
nyom ősi eredő titoknak 
ott veled ír tő tant

vov tyumeni
monostorában megjelölt 
ősi emberi nő tő 
tőle lemenő 
tő tudása lélekhő 
tapasztalás szent vele 
mi néhai 
égi ember ereje 
indított világra 
lant vers virága 
győz időtől 
megkoronázott 
valós mintája 
sugár út
veled fény népi múlt 
világ jelene 
minden időtől 
jövő vele

négy hő
senkit nem tanít 
ősi egytől minta itt 
veled üzen 
égi nagy lant 
ősi e hír mit 
ős szellem megad 
nyom parancsa

15 5



DZ égi időtől ősanyja 
DZ égi mestertől 
e lámpa /<znrja

egy tő tan ős szent titkot 
megkoronáz 
tenni mindent 
ős szellem ősi ere 
mi nagy látó tő teteme 
négy hatalomtól 
megfényesül 
ha itt van ideje

itt vad ég fontos szeme 
indítom néked ég jel ige 
indítom mi ős ereje 
legyen ím ő tanítása 
legyen meg kimutatása 
legyen meg káváján 
minden idő legnagyobb látása

Séva álma gyötrelem /yáwja 
ne legyen néked hír nótája 
vörös szent őse igén 
mindent veled fény rovásában 
megjelenít szellemi nagy láncban

őr téged fentről 
megjelenít valóság 
kettő szálon 
megjelenő tudás 
ágon megjósolt 
veled jó tavasszal 
ős szellemi lovassal 
megmutatja 
mi lehet nagy lant 
vers szellemi minta 
ősi emberi norma 
Luná n
ha kezdődik torna

756



Ra tor nem latol 
minden gonoszt valóságban 
ég torol
tavasszal megkoronázlak 
jelen időtói 
minden ősi mestertől 
megsegít égi időtől 
ne legyen gond jelen időtől

1 5 7
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1999. március 27. Lejegyezte B. Sz.

Usza

tovább égi idő 
tameni égi nemzet 
néhai hőség kávájáról 
öv írt változásáról 
öv tanító sakkozó 
ős óv A 
meg jég/űfewi 
írt notórikus ünnep 
ős talár Q 
6 gáz engedi

notórikus szamanden indított 
világ írt valósága háborút 
vén takarító szaván indított

égi nagy tor 
Peking ki már úr 
Peking országa 
már nagyon un 
támadó ellen 
mérhetetlen tarolás 
megindul 
ősztől minden 
mi nagy Lunán 
élet innen 
por áporodása 
mert vitázik 
jelen időben 
Magyarország

jemeni növekedés 
szent világ 
fontoló jelenítés 
üzeni ég
kísérő tűzpataknak
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Ontariot öreg káváján 
megkopaszítanak

ott vert valóság 
ott víz üzenő tanítás 
szándék nyom 
pár tő víz
vöd fény Nini véből 
előtör kőzenit 
őzi égi rengető szírt

világ kizárja élet szálán 
mi emberiséget visz 
talár nyomán 
kevés emberpár tanult 
vész tarolást 
nem lánc nem lyán 
minőség 
kettőződő térség 
ó nomád ősiség 
külélet vén 
teremtő szentség 
ringató üzenést 
szellem ős eme küldetés

tagad fél ember 
ő ott vele lő 
tenger világából tapos 
szerb embert valóság 
jenki irtó számító 
szerb uralmát 
ott vandál mintában 
minden időtől 
megkovászolt

vitában ősz tanító 
szent ősi emlék 
ott valóságot mutató

sánta lélek nem őtőlük 
rehabilitálódott

1 6 0



valóságos magyar Pál 
megjeleníti néked már 
Q 6 néptől mentő szavak 
magyar lelket megnagyítanak

rengeteg embernek 
náluk ontódik 
rezidens szándék 
ó názáreti numerum 
nagy lánc
fontos üzenő táltos 
szám ős E in 
ő országon páni jin

kopog ég kimutatta rég kép
nagy Luná ról
lejelentette rég
rím továbblátást vers szent
nagy Luná ról megírta mi lesz
ha égi nőtől hír
nem jut világ óvására

Lunán Peking Kína 
páni indin nép ősein 
jár pán 
ki népétől
mentő szándékot kíván 
pán ómen Q 
tengeri népet 
már nagyon un 
ős üzenés
támadás megjelenítő 
tűz termés
szétviszi világra temetés

szent ős üzen

Q Romániában 
péteri írásban megkívánó 
ősi égi írásban 
pedig kitörölődő
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tanítás üzenés 
szavakon pedig küldetés 
tánc elindítása 
megmutatott vész

tő nyom numerum népétől 
megképeződött 
veled genetikában 
pár találkozásában 
zsarnok nem lehet 
mentő szálban 
Júdás válik romlásában 
pun jeven
nyírt visz táncba elem 
nem lehet utána béke 
mert vészt tűz megjeleníti 
mi földi Luna vége

ó pun forr 
Peking ott vendég 
irtózatos szándékon 
Peking kettő szálon 
megkövezi 
mankózó szakadozó 
öreg kemencében 
már megjelen 
itt őt választó 
márpedig Kínában őr

tábort vén latort 
vén meg kurd 
fény nép töve indul 
meg jelentős 
szervezetek óvása 
államok nem támogató 
nyugtázása

lő valós hád 
gemini e indító tanács 
életet megrontó 
szövetséget

16 2



víz borítja 
ha megnyomorodó 
emberiséget 
háborútól őnáluk nyög 
ki meg
jenkiben megbízott

váll tó mentő 
szellemi égi nagy lavina 
áhított lesz 
temető nyugalma 
ha ármány 
pehely mintában 
megkopogó imában 
nem lel ember 
emberi méltóságában 
menekítő békenyom 
továbbításában

térségeken már ott van 
minden időtől 
megférgesedő tűz 
megkínzott szűz 
ősi e lenti numerum 
nem lehet szent 
ősi engedély 
mentő szellemi tér 
néhány embert 
megment világ fénye 
írt ősi őz ember 
törvénye
írt vers szellemi nőtől 
megkönnyező pendelytől 
öt világ jenki néptől

pénzt imád 
gőzölgő lenti minőség 
kövesedik meg emberiség 
kínt valós üzenés 
megjelenítő tánc égés 
szétvinni
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emberi ördögi 
nád fény nemzet 
ha nem lát pénz

megkorbácsoló déli ember 
pedig fény imádó 
őtőlíik hit megjelenőit 
őnekik gén megelevenül 
őnékik jelen időtől 
eme égi mentő szó elevenül

megjelenő égi látomás 
szent ősi hit támogatás 
térségre megjeleníti 
mi emberi népet menekíti

néhány gaz óv őrző tő 
ting Kínában 
már megérték onnan 
mi mentő
minden mi növekvő 
torolni elindul eme haderő

találkozik ország 
Kínából Moszkva indul 
meg két világ 
élet por néptől 
megkísérli mi menthet 
megindul

meg baráti dél kelet 
vén mintában 
nyemtenyeimi méltóságban 
pusztul magyar 
ha lelke nem éled 
két világ nyomában 
méni Emese honában

nyom töwt 
ég írt vén medve 
ég jézusi nép
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szellemi nagy lámpa 
háborút vén poroszló 
senkinek nem ajánlja

megjelenő ük égés 
tábori mintából 
ősi égi négy 
hírt ad
fog lenni öv népnél 
öv szigetnél először vég

rázódik ostor nyomában 
ősi ívős szurdoknak 
jévai nomád élet 
pimasz világ fogja látni 
mi lyáni hír valóságát 
veled fontos üzenő szavát 
vándor páni 
indin minőség kép nő

min pópa ágy ín 
Q nyu meni mintából 
indul meg 
fát vizet vért vesztő 
Szu tyumeni imában 
megfogás nü mértéke 
indított háború 
vész emberiségre

irtó semmit választó 
tengeri nép megvaduló 
szénné nála égni meg 
két véleménynek hírében 
minden idő 
torolása háborút visz 
témájában 
mész töve égni meg 
jéhai nép ős táborában 
Peking fény puttonyában 
pörzsölődik meg 
jenki saját porában 
páni nép ős

1 65



szövetségében 
mindent vele írt próféta 
ártó sziget négy hatalom
szórvány nép
megjő szellemi nála győz 
emberi minőség 
írt égi méretés 
ű vele írt választott 
világító sámáni menekítő 
tanítványa DZs égi írt

vers szent igében
megképezett
vele ég figyelmeztetett
vészt
zsarnok jenki népe 
megjelenített 
vele ég itt váhin 
nyomában 
pörzsölődik ország 
fondorlat
létesített nagy harc 
égi jóslat

veled gőz szétveri 
minden őt seregében 
mindent
vész tengeri március 
szétvontatódik 
remeg jelenben 
mi mozog kőtől 
ős szál lyán nyom 
numerumi égi hon 
pőre ím nemzeti hon

pőre indin páni népe 
ős ég lesz mi néző 
tánc fogságában 
megromlott világ 
kén minőségében 
palánk nem lesz

1 6 6



tűz ellenében 
pörzsölődik emberiség 
saját támadásától

ős szellemi négy
mentő szálán
nyom nem indíthat vért
ős szálán
ha Gyáb embere
ég jelen idejében
nem lel békét
még idejében
ős tornádó
sugárzás mindent
választó
ördögi élet
vén minőség jelenben 
megmintázza véget
Q
rút világ kéntől megkísérti 
nő nem Ninivét 
őrzi égi írt írás 
szent vers szétvinni 
minden időtől 
mi néhai népet 
vesztette vésztől 
tűz torol orr poros széntől 
megfullad íntői 
megkeményedik 
minden megmerevedik 
ott vész tűz ín dén portól 
sugár négy hontól 
meg fog jelenülni 
mi nagy Lunán jósolt

vészt vinni Peking 
fény népi pdop tánc 
eme intő nagy tárnától 
sémi nép veszik 
nyert eme indus

1 6 7



szövetségében 
páncélozott vandál 
ősi égi ízt 
űz történelem

nem lemezen
pörzsölődik élet mindenen 
ortodox vein 
nyom népi minőségen 
nyom ősi eredésen 
uralkodik ég 
jelentős szellemen

1 6 8



1999. március 28. Lejegyezte B. Sz.

Usza

rüh nyom nagy hő népnél 
megjelenül Peking 
fény irtó had 
fele méni néptől 
megjövendelt vésztől 
megjárja poklot ősztől

megjósolt vád 
fontolja Gyáb 
emberi minőségében 
mért világ 
ind én identitási bán 
pörzsölődik emberiség

jós szellem nem öleli 
négy hő tüzét 
megjelöli égés 
földet vész ná ment ben 
megkeresi nagy lánc

életében mutatós szálon 
indul meg kevés ük 
égi ágon
parancs égi időtől 
megkéri 
mi növeli
nagy Lames ünnepén 
mi legyen mért 
vehemencián 
mi legyen parancs 
fény nyomán

reng kényelme 
ég irtózik 
on rázza ágait

1 6 9



ott vész Törökország 
font ármánya
gyáva győvin dér nyomába 
rühes szava
gyér térség javító szólama 
győzni nem fog 
jenki soha

DZ égi írta hírt

vészt vinni meg 
jenki népi
názáreti vén mutatvány
növekedik nyom
irtó szálán
nyom Peking
kimutató
szellemi numerum
nyög
kín pedig következik 
ó nomád nép gyülekezik 
ott vörös ló 
humán nemzet 
nem lehet
nem égi indított eredet

jenki nép nem 
ősi emberi mentő 
szemen por pótolja hírt 
vándorló öt világ 
kemény jövőt 
vehemenciában megvitt 
uvé nő tőle négy harc 
ég jelenítő szálát indította 
nemzetközi nagy lőteret 
megnumerolta ágy hő

tő tengeri nép találkozik 
ontja ármányt mi nem igaz 
megkorbácsolódik ravasz 
tu lián]a általános ü megjéhai nélkül 
nem perzselődik igaz lélek égtől

1 7 0



örvendő toroló 
sárga nép 
ü vezére induló 
öt világ ki mutázs 
találkozik ott 
vele ég lyántól 
megjelenítő 
szent választott 
ősi életvészt várt 
vér port 
választott vele 
minden ózi népe

reng föld géptől 
ősi nép övétől 
megkeményedik 
ott vend égi íz 
övéinél megkövesedik 
ott víz
várt volt tűz portán 
már rég fát 
vendég kése 
égi jenki mást veszti 
elmenekítő társt 
nomád genetika győz

üzen ég indin hada 
ám nála
ágy hő tér tovább nő 
tért visz neki máma 
ért vén minta ága 
győzni néki 
nem fog lélek ága 
sugár u
vers szent intése 
novemberben 
lement nagy Lames 
ős szent vére

írt nyárt várt 
űr tő nála
DZ égi írt néki máma
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ó vért veszti 
néz sárgán íny 
óman mintában hím 
ős szavak ott 
véle nem őrző 
törekvést mutatnak

ont agy tánca 
Lunára ég jelenítő 
nagy lámpa 
hírt vértől mintából 
tik mint vér 
türelem
nem jenkiben él 
ős üzenés szár 
tő nem lehet vetés 
ördögi jenki 
minden időben 
öntörvénykezés

szétveszi írt választ 
neki ég köz ott van 
már vem nin 
ősztől neki mért 
ősi e lement hír 
rút vér pehely mintában 
nyom nem él 
őr térség kiválassza 
hírt vinni ki néked 
nagy DZ ősei 
nő segítő szálon 
mi növeli égi ágon 
őr tenéked 
ott van rengéskor 
találkozáson

Nyemtenyeim ős engi irtásra 
nem ninivei növekedő tudásra 
lator pedig jenki 
mert ő tüzet valóságossá teszi 
nagy ördögi nemzet

1 7 2



öv népénél más szellemi 
minta nemzet 
vén puha álmokon 
megnagyobbította 
sémi népi mintából 
jelentős jenkit valósította

DZ égi italán
mért vele ég Jea
éke nem jenki haza
háborút vért őtőle mért
ősi méni népi minta
ákombákom
nagy lator tő
nemzeti forma
ás írt vesztő
hírt vind Ént vére
íme indította
meg jelenben
minden időben
mi növekedő
vész tarolása jelenben

Pál égi írása 
álmot szent 
ős szellem íratta 
sugár veszélye 
irtózatos öt világ 
keveredése 
írt ős szent 
ős szellemisége 
názáreti mintában 
megfényesült 
márciusi szálában 
minden
öt szent vérében 
ontódik vér 
pázeni Ei 
nóta ál ég 
jelenben őrtől 
megj áromosí tásában

173



öt világ nemzeti népe 
indul meg 
kért vándor koron 
még kép
öt szállingózó szavon 
nyomor indul 
meg kettő szálon

Peking két vezére 
indítja meg 
kármentő szót 
vehemens szigeti nép 
ős szent szint nevében 
ravasz nem engedi 
ige égi mintában 
jót vezeti

mértéktelen mutázs 
tengeri égés 
szál megremegtető 
szent vezér 
pedig jelen idő 
tavasztól nő temető 
ontódik
ott vele égi indított 
való sárgák jelenése 
ég jelen tő 
nagy lemenő tértől 
megkövesedik 
ont viszi
égj áró nagy Luna 
álnéptől
nem lehet béke soha

17 4



1999. április 21. Lejegyezte Cs. Cs.

Usza

komótos szál megjelenül 
ós sziget vén meredélye 
ég jéhai hő ágya 
megindul nemsokára 
ég jelenítő négy 
hő sár pék írja rég 
jelenik nagy Lameson menés 
szerte irtózó nagy rengés

ős üzenés szérűn
meleg fény nő
tavalyi ér eddig jelenül
megjelenik
ott vészt üzen ég
jenki világ
kettő szigete ég

jelent ős

szakad fény 
porozó ős teremtő 
szétveti meleg 
káváján mely 
kém félelmén 
mély küvén 
hő szigetén 
páni minőség 
kimutatott való 
eme hírt valósító

örvendező pameni 
égi időtől 
meg fogja kapni 
mi néki
égi ég jelen időtől

1 7 5



mert van égi jel
emberi nép nem figyel
megkövesedik
ontott tűztől megjegesedik
ott van már úton vér
palánk jelenben még nem ég

kitör szélen ősi irtózat 
víz vén szigeten nem oltalmaz 
üreg emberének jelenő történése 
égi időtől meglesz büntetése 
ha létrán nem indul meg 
indított lélek jelentő szent igének 
hitét követő szó ős üzenés

már rég időtől 
hírt megjárató 
tenéked írt vers 
tanító ősi hírmondó

tűz víz töredezi 
égi nálad leírt vers 
télen megjelölni 
megkeresett 
ég közvetíteni 
lyáni égi nagy lant 
vén mesében 
már tudást vinni 
mi írt ősi egy hírrel 
lyáni hőség 
két világító szent 
lyáni hírben 
ősi írt ük olvasmány 
ontotta hírt 
világító szó nyomán

Q pelini kitűzése 
élet világ eltűnése 
háborútól megindult 
ősi engedély
megjelenítő szellemisége

1 7 6



néhány ország 
két vén meséjében 
megjelenült vég 
két vándorló nép 
történetében 
mutatós üzenés

teremtő nép 
ősi nép ős szándéka 
indított vész 
tameni halál 
megjelenítő szándéka 
őt két világ két őre 
írt ősi egy hírt verse 
égi időtől megjelenül 
mentő
szellemi nagy lelke 
nyáron
megkéneződik nagy Limán 
illan élet
varjú szellem honán

Kend fényében indított 
ősi égi írt szó 
ős szálon megírt 
megjelenítő nagy lámpa 
ám égi időtől 
sápadó heringként 
megkápráztat nagy fény 
néha embert vinni el 
lyáni írt vén mestertől 
mentő szent ősi egytől 
mégis tanítás 
szent igének javító tana 
lenti embernek 
nem marad nyoma

ártalmas minden 
mi nagy Lunán fát tépi 
irtása álnok
mázas nagy tengeri néptől

1 7 7



megindított háború valósága
emberi mentő szándék
nyavalyában
megjelenül árnyék
ont ott vers tanító szándék

nyög ivását megjelenő 
tavalyi nagy lapon 
megint víz jelenő 
támad ember jövő 
nem ismeri mi égi erő 
tarolni eltér nép indítására 
DZs égi írt szó 
mentő szál megadása

alámerül megjelenül 
sziget világ vízbe kerül 
ősi égi izzó láva 
áltanokat aláássa 
álminőséget 
megköveződő térséget 
ős szellem megjelenítő

szellemi négyet 
útra indít nagy Limán 
jelentős szaván 
nyom talál
ég fényében minőség 
fény népében megjelenik

már toni minőségben 
mért ős szellemi nagy lánc 
kiválasztott öv 
nagy hír megint neked jön 
Sába írta ilieni minta 
ágy emberében jövő titka 
ágy lábán 
menti ég három 
nem lehet nem jövő 
tenni meg ég kikötő 
nem indítása
DZ égi időtől megváltása

1 7 8



lánc égi indin minta 
régi indin mentő szó 
tánc falán
írni meg jelentős tanító

jó száz mesternek 
jelenben égi hírt venni 
hang képében 
mindenség jele jönni 
Mekkában megindul megint 
mint valóságban 
megmozdul megint öv rónában 
nyom nagy lyáni hang

kettőző térség 
kitör taroló 
ősi égi minta 
egy hét múlva 
álnok nagy lator 
Peking jelent latol 
megjelenül

én ott veled gót világról 
megjelenítem 
néked egét őrt veni 
minden régi írta lant 
veszedelem nagy hant 
veszedelem népi mikádó 
ősi nyom nem harcot imádó

ős szellem megrettenti 
minden földi 
ér lenn ostor nékik jelen 
meg fog jelölni célt

pazarló emberek indításban 
megkövezett percek jelentik 
mi nékik ősi nagy hitük 
megélni még hirtelenül 
nem növelő hitük

1 7 9



ott van élet szála 
áhított ősi intés 
mentő ága elhidegülőt 
szétveri nagy erőt 
véleményük nyerni meg 
kimentőt nála még 
égi nagy hit veszti még 
ki szándéka nem hit 
nem lehet nyert szándék

jelenti ég

mi nem nagy lánc 
még kísértő
nékik ott valóság kábán 
nincs égi nem 
tanítás nem jelenül 
ha emberi agy 
irtózásában nem Q

írt vers szellemi háza 
árván meg fog jelenni 
mázzá ázik 
ember saját valósága 
ázik rándul meg jó szál

1 8 0



1999. május 6. Lejegyezte Cs. Cs.

2  Usza

ott vonzás üzenés szál lyán 
égi hírt vén küldetés 
szent város szent vén köve ír 
páni néptől öreg Kemend 
két ős száma megkínzott vele 
négy öreg kénes szent vén embere 
íme égi időt átnapol méni erőt 
vért vinni nagy ős szava

mert üzen ígérő 
tanító szó 
térség kiválasztott 
vélt valóság köve 
négy hárfa
megjelenülő tan mese 
égi nagy Dj> 
megjelenítő ereje

írt vandál tűz 
nem lesz tor őse 
égi ima
mert emberi minőség jele 
nem ember minősége 
ív ionéi törik 
ott víz szintje emelkedik

reng jézusi nép öreg kertje 
indul sémi nép mázas lelke 
négy hatalom népi növekedése 
nagy háború talaj megnőtt 
víz patak ontja térség jelenő tüzét 
vész torol meginduló történetét

181



vész töve ingatag 
képződménye 
nem lesz talaj 
nyög jelen minden 
megélő' tao nép 
megjelenőt 
ősz ki Hád kínt vinni 
mértéktelen kínt vész

tavalyi nagy Luna közeli 
mért várt nagy lapály nem lesz 
törik meg kepes szerén minden 
mi élet megjelentő 
földi Lunán temető 
páni néptől megjelenő 
taroló sárga fény Q

ortodox talán út nem lesz 
meg ki nem talál utat 
ég szaván pörzsölődik 
onnan mi pápa pedig 
ki vért vén mentében járja 
megrendül méltósága 
lő nagy lámpa hír 
tépi menekítő nagy lánc 
égi írt szó jelenben 
megindult tánc

érték méri mi embert 
jövő ténynek 
ómeni nép tövének 
ott veni
mi égi nagy lélek 
sis engi népétől 
ősi ének
ott véntől megírta 
mi lesz tanító 
nagy ég jelenítő 
széltől tenéked 
ég írta meg 
ki nem égi nemű 
nem lehet jövő

1 8 2



tán mi néked 
géni mintában 
megjelöltük 
ott veled jeleztük 
mi Nap tőtői 
mi nagy lélek egytől 
mi ősi magyar 
ten ökológiában 
partoknál megindul

mindenség ki vének 
nyemtenyei ének 
országában 
megjelölt égi lélek 
pörgető tengeri nép 
rég jelenőt a lap népe 
égi I pont vesztő tála 
megkeményedik onnan 
ég jelenő tő hárma

hág gin gél in
őt émő pásztor tüzénél
lyáni ívás
íz megkímélése nőt 
vér tao népétől 
öv ősi jó ős szán 
négy hő nem éltető 
szent vers
sziklában megkereső
tár ős hőtől
megmeszesedő
tad fény ott
vészt eredendő
tó kínt vinni
nagy hírtől
őseinek nyáron
ki géni mintában
nem lel nyomot vérágon
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1 8 4



1999. május 7. Lejegyezte Cs. Cs.

Usza

ott van óvó 
ősi égi időtől 
ős személy 
mester hármas 
égi hírének 
nyomát viszi 
égi nagy lélek

jelenés szám 
égi itt választott 
vén minőség 
kimutatja 
győzelem nála 
megjelenni száma 
gyógyulást indít 
égi nagy láma 
lyáni mutatás

üzeni ég

kín őszén indítom nagy lélek 
neked nyomtatom ének 
nyert veled konok éned 
képződött vész törvényed

ostor nem lesz tovább 
gyötrelem nem lesz tő 
vén mindenségi írt valóság

két világkor törésén 
megindítom néked 
eme lélek misén 
mi nagy ló minta 
általában hon minta

1 8 5



gyér türelem nem tan 
rovom meg 
ha lélek ott van 
osoa megérint 
ördögi én megint 
vészt vinni nagyzoló 
táncba megrovó 
ős szellemi nagy lánc 
égi erő térségnek 
íme néked írt vers 
tanító erő 
türelem segítő

tüzes kanca 
nem nagy lő tér 
ős szellemi vér 
törvényében 
emberi minőség jegye 
türelmet kér 
talaj nem lehet ingó 
veszik el 
emberben égi jó 
ödémás vér porlad 
értékes szellemi én 
meg fogom 
tovább is adni 
mi engedély

társ nálad 
képtől megjárat 
ég jelenítő szó 
segítő szellemi jó 
megadja
mi nagy léleknek 
ott való 
sántít lélek 
ha emberi jó 
örvénybe téved

kettő talizmán 
ostorszál

18 6



megjelenik nyár
út vezet ősztől
indul meg kikelet
szárnya lélek
ha lenti méret megjavul
konok világ elavul
tő továbbra
és valóságában
megjeleníti
emberi méltóságban
tánc ne félj
nem lehet vesztes ér

parancs

nyárra legyen meg 
férfiú méltósága 
győz üzenem lélek 
jövő társító szála 
DZ égi időtől meg jelenül 
mi emberi nagy erő 
törvény égi eredő

1 87



1 8 8



1999. május 8. Lejegyezte Cs. Cs.

Usza

régi nagy lámpa hírét 
vén mester parancsára 
lánc égi írt valóságára 
lát engedély Magyarország 
jelenül meg két várt világ 
képeződik ott valóság 
kettő máz megfog valóságában 
megindul tűz valóságában

megfő nagy Luna 
háborút von Ei nótájára 
mutatkozik jelen időben 
mi mértéktelen 
jenki minőségében

maró szavak nyert lövedéke 
irtózat megjelenik 
nyavalya megkarosodik 
ott van már taroló sava 
meg fog jelenni 
mértéktelen pocsolya 
lavinát megjeleníti 
ég jelenül meg 
jövő szamanden nem lehet 
jövőtől vesztes emberi nem

lyáni hőség jelenül 
meg ki nagy lélek 
ontja vérében ősi ének 
ott valóssá nagy lant 
vele válik
ott vinni e lement lélek 
ott valósul nemességet 
kü mentő személyiséged

18 9



Ra tón ko ip kővel megjelenít 
vesztő szálat megjárat 
vendég kínja háborút vinni 
megjavító samen irtózatában

négy hírt visz 
tő szavában Rá bán 
minden időtől 
megjelenül tava 
nápolyi nála 
menekítő ős száma 
menekítő szamanden 
nyög félelem 
nép nemben 
őt vak jelen 
megjövendelő 
szó szavakat

vér poron tengeri nép rokon 
patak nyavalyájában 
pörzsölődik
ország jenki nyavalyában
panasz van minta
lyáni nagy Lames szent ős népétől
megjelenik országot védő
tanító sav zsaroló
sémi néptől megkörnyékezőtől
Mekkában megindul szent víz téltől
megremeg ott valóságában
mi emberi nagy lator
torzsalkodásában
mindenségi jel örvendező
talaj ott veszti nép
törvénye lyáni mentő
szakadó sár tűz ősztől meg nem áll

ősi eme hír Q koronában 
megindul úr fűve égi üzen 
Nyék nyög jelen 
mert van eme síkban értéktelen 
én őseinek ott van genetikájában

1 9 0



mi emberi népet ment 
világ fény országba 
négy ló rengése 
nagy óda hírverése 
nem emberi napló 
sárt visz történelem 
ősi néptől megy 
mentő nagy lélek elem

lyáni hírt vers nyit 
megírt vándorló 
ős szent szigetről 
ősi négy ládában 
megjelenő űrtől 
megindul tánc 
égi mentő talaj nyom 
numerumi időtől 
megindul ős tanító nyom 
patakot vele 
négy lövés 
szellemi nagy lánc 
ébredés üzeni

ég küldetést vért 
vinni meg fogja 
emberiségi 
növekedő torna 
legyen még lehetőség 
képződhessen még 
emberiség
két világról megjelenik 
óv ment ősi 
égi népi mágus száma 
mert vészt vezet 
emberi nagy butaság 
ki rombolja 
égi nagy alkotás

szent ős szála 
égi népi

191



nagy lant virágja 
legyen meg jelen időtől 
jövőt vivő tan 
minden igaz alapos 
szent víz tűz ős 
üzenőnek ott vértől 
megkoronázása

192



1999. május 17. Lejegyezte Cs. Cs.

Usza

rég ott üzent vers 
gyógy lélek támadja 
rengő táncol zónában 
menekít veszélye 
láva támad 
fény nép ezen táltosa 
valós U zóna 
vele nemzett véreinek 
óvása

19 3



194



1999. május 18. Lejegyezte Cs. Cs.

Usza

rontották 
nyemtenyei normát 
nem szálánál 
mentő szál honánál 
indul meg romlás 
föld jelen torán 
megkínzott világra 
fény pedig jelenik 
ostor csapás égtől 
megnő tavaszi

néhai lyán 
minden ember 
alkonyán megjeleníti 
mi megnevezi néhai 
égi méretű létet 
követi néki 
ég jövőt vezeti

irtózatos szárazság 
fentről megírt megjelenül 
megindul beteg gén 
robban el ér 
nép tervezte 
ég nem engedélyezte 
észt világon másra tervezte 
nem lét
nagy lator néhai 
emberi nagy lánc 
égi más tón En

mértéktelen lét 
pusztítja el föld emberét 
ősi e lánc emberiségen 
mérges szándék

19 5



nyáron megjelenül még 
kimutatás téli 
emberi nem lehet

ős eme írt levelet 
hogy Luná n 
mérhetetlen lesz törés 
ó sziget világában 
föld lüktetés 
szigeteknek ostort tanít

még jenki sem lehet 
vandál méret 
őneki megtanít ég 
isteni méret 
megforduló Föld 
géni minőségén 
méh írt vén ősiségen 
megjelenik nyomában víz 
meleg kövesedő 
támadás embertől eredő

támadás széle hír 
történelem 
nagy múltja arról ír 
talán íme ín 
indított valós szó 
jelen időben 
még képes tanító jó

ősi mért nagy lavina 
DZ égi időtől 
megírt vers szólama 
pénz világ 
tűz vehemenciája 
gyarló ember 
ödémás világ 
kőtől megjövendelt 
katasztrófája 
lyáni mért 
ősi eme indított szó

19 6



térnek jele ró 
térnek nagy lelkének 
nagy lelke szólt

megfontolás 
szándék jelentős 
szellemi mártírtól 
megfogott 
veletek ég most 
nagy valót 
megfogalmazott

veletek írt szó 
embernek jeladó 
tavalyi már 
megvalósuló 
nem lehet 
emberi növekmény 
nem égi írt törvény 
nem lehet veszély 
mert emberiség kevély

víz uralom nagy lánc 
oltalom
menekítő oldatom 
nemesnek minden égi 
megvalósított 
savam ne legyen mérges 
eme ikra
emberiséget ember írtja

emberi mérettől 
ördögi élettől 
ördög hízik 
nagy romláson 
mert ő nyert csak 
emberi minőség 
romláson megnő tele 
írom néked 
neki mi nem lehet

1 9 7



marad földön ördögi 
nagy üres
nagy tarolt örök halál 
pártatlannak nyom nem áll

1 9 8



1999. május 18. Lejegyezte Sz. I.

Usza

erény jelen időben 
mérték
hon gemini nép 
őstől ő
mutat vonóján mén 
inge nomád 
fenti láncon 
megjelenik 
ott valós ős 
vele ír néhai 
nagy ős üzenése

írt vágy 
néki ne legyen 
indulat megjelenés 
őt vezeti megkísértő 
szellem nép 
öt vér nyom 
négy őstől hon 
minden írt szó 
ős térnek 
országának szól 
puttony növekszik 
ország fondorlatban 
megkövesedik 
ott vám nagy lesz

Mester Kend

van nyert vonás 
Szigethy megkereső tudás

19 9



/kis szünet után folytatódik a poharazás, 
üzenet Deák Ferencről/

ott velem őt vértől megjelenítem 
parton nóta néki tóga 
hírt vitt ő meg magyar honba 
lelke néki minta őstől formált tinta 
lázas elmén mért szellemi szintjén 
meghasadt ő lelkiismeretén 
meghasadt néki minden 
mi nem emberi minőségén

/kis szünet után folytatódik a poharazás, 
üzenet Vörösmarty Mihályról/

rothadó világ jelenítő szónoka 
népi nagy vonás megfoganatosító ja 
ennek nagy lámpását ősi hit áldását 
versnek jövőbe írt tanítását megjelenítő áldását 
magyaroknak áldását valóságos kiáltását 
vele ég jeleníti minta hangot megjövendeli 
parancs emberiséghez minden időben 
megfogja lelket vérségi mellett

200



1999. június 1. Lejegyezte Cs. Cs.

Usza

ott veled fontos szó 
tér négy hőszálon induló 
tánc erjedés 
Szád gépi megjelenülés 
szánt jós szám 
nemzet vértől 
megkel ellenség jelétől 
megkel ősztől 
végrehajtó ősi eren 
fog játék ómeni menekítő

térén meg kín íöve 
nép őrtől
meg jeremiási őstől 
megjeleníti 
mi nagy lövés Szád 
germán idejében 
megindul
mi növeli nagy vészt 
világ országainál 
ökológiában megjelenik

ózoni nagy lavinát 
valós zavaró 
terjedő taroló szándék 
ontja lövések nyomán 
pad étertől meginduló 
szándék ott valóra 
tárolóra Peking jele 
megindul Szád jelére 
indítja űrben mi megtöri 
nagy lovas ős szellemi 
növekedő taroló szent 
nagy ödémát Pekingnek 
országában 
megindítja járványt

201



vén őr tengeri meséje 
írt valós világ 
jelenítés szent 
perzsa ávét víz órája 
háborút
vevő történelem 
megjövendelte 
írt valóságot vészt világ 
kor taroló
szám nem lehet véle jó 
szárazság kitörő takarító 
ősi nagy lánc 
ég jenki meni ím 
Gibraltártól megindul kín

törtet világ ó mani népe 
minden időt felülmúló sötétsége 
jelenül őrtől meg kemencéje 
Indonéziában megkövesedett 
ősisége Indonéziában permanens 
törés szellemi nagy lánc 
gázló szent ősi nagy lánc Éros 
ő DZ pehely minta ős volt

vers szít vén nem 
lehet szent világi nem 
perzsel ős szerencsét 
vele ember lenn 
pék jelenít viasz elevenedik 
osztja ég jelenős szerepeit

van már rend génje 
megindul 
menekítő szó híre 
érte ég kitöröli 
mi nem emberi 
megkínzott embernek 
nyom növekedik 
ott vele ég jelenít 
vértől megjövendölőt 
vén mester megjelölt 
vinni nagy látó erőt

202



vértől megjelenés 
ősi írt szó
ősi nagy hírt vinni meg 
fogja emberi népet 
vezetőket
vele ihlet megnyeret 
vele írt szó segíti meg 
jelen időtől 
sámáni lelkeket

vad fondorlat 
van mitől megindul had 
jenki minőség 
jelenben megkísértés 
szent vezér pellengére 
indít ősztől megjelent védés

megóvására DZ égi időtől 
megkímélő támadásra 
általános lesz támadás 
nem lenti minőség 
jeleníti nagy lánc menekítés

üzeni néked jelen mestere 
indított tűz
megkorbácsolt világ jele 
nép törvénynek 
nemzeti minőségnek 
megindítom 
magyar történelmet

véd ég fontos szövetség
kínos szent vers
sziget világ jelen időtől
megfogja mindenben
öv ellenség ki megindít
mérget vízben
rég írt szó szent híradó
ős szerep ősi értő
szellemi nép ősétől megered

2 0 3



görög fon nem
víz ember pedig
kimutatta jelen
mi néki megjövendölt ős
szónoklat gond
fém növekedő
történés
szándék ott változtatás 
a nemzet őrség jóváhagyás

épen minden mi növekedés 
megvalósul
mindenben összerombolás 
lesz taroló támadás 
szeptembertől megjelenül 
mi emberi népeket maláriában 
nagy láz szár ép öv kínjában 
embert visz tulajdon porába

2 0 4



vétó

fél ellenség Isztambultól 
megindul dörgés 
tengeri hatalom 
népi rühöt szétviszi 
mi maláriában 
még rút világot temeti

kendőzik nyomot 
vereség jelenik ott 
vám ördögi 
nagy Lunát vésztől 
ős ten gin 
kútja menekíti 
mutat szórványnép

ödémáján még jelen időtől 
ős szellemi igétől 
magyarok régi hitétől 
mágus szívétől 
ád En mindenben 
meghitelesül 
védő történelem 
rég hír intő nehéz őr 
tépi emberi nem nun ín ő

ortodox teher 
nem ikoni meder 
nem élet portája 
hitetlen minőség 
jelen időben 
nem lélek oltára

írva lánc égi 
növekedő tünet 
ösztön világa 
hírt venni 
nem enged 
gerjedő taposó szerep

2 0 5



nem lehet 
nagy létre
nemi növekedő törvény 
néhai eredet 
pöttöm minta időtől 
nehéz
tűrés szerveket üzenő 
tényeket
megleli nálánál posvány 
minta ír időtől 
nem lehet
örömöt sugárzó torta 
ó vezeti 
mi növekedő 
jövőt viszi

norma gyöngének nem 
távozó ösztöni mérce 
égi nótában hírhozó 
sír potom nála 
örvendezik nem 
ég járt világa 
szétvinni megindul 
mért világ írt 
szellemi nem

jó övé írt válasz 
tenni meg
kimutató tán vezető 
szálon megjelenülő 
teremtő erő 
pénteki nap őneki 
megjelölő

2 0 6



1999. június 15. Lejegyezte Cs. Cs.

Usza

ott vándorló ér menet 
két világ
kemencéje nem lehet 
páni merengő 
palotán megrendülő
tál lő
térségnek ott vesztő

2 0 7



2 0 8



1999. június 24. Lejegyezte Cs. Cs.

Usza

ott vén minőség képzi 
nagy lámpa hírét 
vén minta 
DZ égi írt valóját 
vértől megindítja 
lant mondáját

van már pörzsölődés 
szent világ jelenéseknek 
nyert világ 
fény növekedésének 
ott vélt valója 
háborút valóságában 
megjövendelt valójában 
megvalósítja

gyötrelem nagy lesz 
tengeri néptől 
mentő szó nem lesz 
tény nápolyi irtózat 
megjelenül 
ős szám népétől 
megjelenítő vésztől 
ősz embertől 
mérhetetlen Q

ortodox tan nyughatatlan 
mérgező tánc 
indul meg onnan 
nyomában megindul 
mi mérges szántó térség 
kemencéjének éhség 
kirobban mandarin 
Q Gellérthegy hőtől 

megjövendeléstől 
megjelenül ősz emberi tőtői

2 0 9



tér tenger por megjelenül
ősi nagy lant
várt vértől megeleveníti
őr parancs
fény nép őse ég írt
ősi egy hatalom
nagy Lames
térnek jan denevérnek jő 
világ képtől 
Mekkában megjelenül

ő hő ős számban
förtelem ontja
ágy hír palánk jelene
indított víz ereje
Indonéziában megjelenül
ős szamanden
nyert valóságában
pehely mérték
ontja ég jelen hazában
mi lehet világ
jelen időtől mában

Q ó őt értő 
tér tő terjedő 
fény Q nagy Lunán 
Mekkában 
megjelenül gondolán 
ott vén Pál rőt indin 
Nyemtenyeimő tábláján 
megjelenő hír 
találkozása nagy lánc 
égi nem ős tyor por 
tenéked gén mintában jel 
ősi égi írt ott van 
mentő szálon 
megint hír van

láb írt vésze
ég írt ős szent vénje
indin ős szálon

210



nyom ő térségében 
ránc ég jelenésében 
mindenség
kendőző tan történése 
megjelenítése 
országa koronása 
DZ égi menekítő mása

lámázik ott vén öv 
pellengérző Peking Kína 
lyáni emberi mért forma 
ágy irtózatos 
szándék Ontario bán 
őr tenger támadása 
megjelent

211



212



1999. július 20. Lejegyezte B. Sz.

Usza

régi elemim ott van fény 
néhai mentő szálnak 
jelenülő tan mintának 
jelenik nyemtenyeimi nagy ős

szó tele növekedik 
Nap tőtői
megjövendelt valóság
követ ősztől
menti nagy Lunán
mi neve néki
nem lehet venni meg
jelenben
mi jövőt védi
nálad fény numerum
nagy látó szamanden
mindenség
jelentő szál lent
világ kép ősztől megtörik

jelenülő törvény 
nagy lámpa hő 
tarolja mi nem 
öntörténésekért világon 
találkozó történet 
vagy lyáni népi 
nagy égi méret 
veled géni mestertől 
mentő szem tőtől 
töveken minden mi nem

égi megirtózódás 
tavaszi növekedést viszi 
hőség jelenít 
ősi mértékű sárga 
láz szerte Náza
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négy hő tő sző ér
nyom ördögtől megjelenülő tánc
indul meg jenki nemzet
víz törvényétől
meg zsarnoki önzéstől
megjövendeli ég
jenki tavasz taroló ősztől
már megjelenői
nekik nagy tánc

égi itt veszti mindent 
velük nyemtenyeimi néhai 
ős szem
ősztől ő térségében 
megjelenül 
ördögi néptől 
ég Nyék Nyéke irtás 
szent vidék nagy léte 
néma lő tér 
nem lehet venni meg 
jenki nemzeti minőségért

vagy ló űz dér mi nem jó 
ő engedi numerumi 
minőségét veszni neki 
nagy latorság 
jegy őstől megmenekülő 
tant veszni
óperenciáni nagy ín vendég 
két vén mesterének 
Ontario minden időtől 
megképeződő talár ja 
megjelenik pánt 
vándort viszi más tagadása

megjövendelem 
a lement lelkét vele 
nem engedem 
veszendő tan mi néki nem 
ősi Naptól van megjelölése 
megjelentő szent égi írta 
ősztől ős tár
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péteri hír megindul már 
por töveken 
pénz téli nem 
ősztől tovább nyom 
néhai néptől megindul 
megjelenői égi hon

pörzsölődik nem igaz 
ős szent világ 
nekik nem vigasz 
tele van már 
tavasztól ős szem igaza 
nem figyeli nép 
hírt vevő szava

veszti emberiség 
jelen időben ős tál 
ős szem őse 
megjelentette már 
Peking
Kínában megjelenítő űz 
üz bég jenki minden időtől 
mert ősi égi nemt 
nem jelenül már régtől 
megsározódott 
ördögi Názáren 
mintában már nem 
lehet verse égi Nap 
jelen te
mentő szám vagy
lélek nyele
nagy DZ égi eredése

nő talár ja 
gyöngesége 
nem lehet veled 
kín törvénye 
menekítő parancs 
írt valós szó 
ősi nemzeti 
nagy lant vivőt 
nem engedi 
megtörni
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mert vele menti égi 
idő tanító
ősi égi nagy erőt tova

mert vele nem lehet 
égi jegy menekítő 
tántorgó embertől 
megjelenül 
mi emberi mintában 
örvendező

tért vésztől megelevenülő 
tavalyi néhai égi írt 
gond fény néptől 
megjelenítő 
szándék nyeherészik 
nyáron
mendemondái ágon 
pontosítom néki 
megjelenik nehéz üzenés

őt viszi nagy lánc égi népe 
indítja meg újra mester négye 
legyen ember emberi végre

lyáni mese nem pazarló 
démonnak való támadó 
ős szörny neki 
nem lehet vele ha jó

régi népi hős szám 
lyáni nagy lövés tenéked 
égi indításod megjelenülő 
társ számod fény 
népi minősége mindent 
mit embertől képeződő 
téged égi időtől 
megvéd őrző parancs fény 
nemz indítása ég jegy 
megjelenítő szent vele 
indította a DZ ég neki 
nagy Lunához ülepe
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ég irtózatához nem harc
ég jelentő szála
ördög férge mi néki
indulatának
nagy érvényét vinni
meg jelenben
nóta ló törvényében
minden időben
meg kell hogy törjön
páncélja időben
mert veszti mi emberi
nagy lelket védi meg
ég jegyében őneki négy
mementója eme növekedő lét

sava lyárii nem lemenő
tőtől nem tud járni menekítő
Nap néki meteorit
őstől megjelenülő
tanítás szellemi nénétől megjelölt

út vám jelen időben 
mindenben megjövetele 
nem lehet jövőben 
mert vele jelen idő 
találkozik jövőben 
nyom Nap ősére nyár 
palánkja neki fény 
nőtől megnő nyalábja

írt szó tan megjelölt vele 
néki nagy lámpa 
menekítő mestere 
nem engedi nagy turkálást 
veszítő szándékot 
veszni megjelenítő szót 
vinni megparancsolták

jegy hírében mindent 
választott valóságban 
pudvásodó nyavalygásában 
lelke megnyílt ég jövő társában
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óv osztói ős szál 
perzselő ó tűz 
indul megjelen 
minden embernek 
nyomon ő hagy 
megjelenülő tanító 
szavon megjelenülő 
Tót hű ős
talmán mintában kor

fut víz tenger pont 
A DZ égi 
intő szövet őrtől 
meg fogja gyötörni 
minden ősi nap övtől 
meg fog jelenni 
h óján tű őse 
ég jelenti 
mi Nap tanító 
szellemi mindensége

robban őr őrlődik 
ott világ kövesedik 
Ontarioős törpéje 
indin fó'd fény nomád 
fontos szem 
indítom néked 
görög jelenítő ős szent 
vele hír megjelenül 
ó kor őse ég jelenül

ó szám lyán 
mondom néked 
görög jelenítő szent 
vers szövegét 
víz űz embereket 
vele nagy lapon 
Mekkában 
pedig kitörik nyártól 
ős történet
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vele nagy lesz 
vén mintában nyom 
Pakisztán bandákban 
már törzsi 
menekítő mágiában 
megindítja lélek 
názáreti mér vendég 
jelenítő szent igét

vert világ jelenben 
mert pénzt imád 
gondolat nem égi fonat 
indítom Nap szálon 
ősi nagy lámpa lánc 
égi irtó tánc 
égi nagy Lunán 
meg fog jelenni 
mi nagy lap nyeresége 
irtózatos lesz

tanítás szent vért vinni 
nem ödémájában 
meg fog jelenni 
minden parancs 
fény normában 
ősztől indul meg kín 
mi nagy lávától 
ős szent vert szén

nyár min ős ég 
e népek nyomtatom 
nem lehet naptól törvény 
nem ég mércéje 
minden őr tövénél 
ős törvényt vinne 
Nap ős szent vérének 
óvatos üzenés minden

mi nem szellemi nagy lánc 
égi időtől ősztől megindul tánc 
ég kegyetlen őr támadja háborút
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vén menekítő szál megjeleníti 
mi nagy ó U kontaktus

üget vörös ló
mert vele indított ősi szó 
tenger patak ontja 
Lunára mi nem engedi 
nem égi embert 
valós álmodásra

DZ égi írt szent vers 
szétvinni hírt 
választottak 
nyeremény nekik 
mit égi ős szózat ad 
gőz ám kortól 
ősi nyert jótól 
tán venni mi népi 
nagy lámpa hónaptól 
törtetése
nyert világ vesztése 
nyesni meg jegyet 
őneki nem lehet

ő tért vén menekítő mintát 
szétvinni hírt példát 
nyeherésző törekedő tóvá 
lázzá messze nuA pontját 
vén mesét vinni megmeséített

hótól normát vele égi írja 
hangtól megjelenő 
tanító ősi mértéket 
ott rettenettől mentő 
Nap ős szem
indin mintában megfogja DZ 
mi nem égi normában 
rövid forgó szél vem nova

DZ ég neki itt várt 
vén Q orvos 
szellemi neve Mu
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követni mit vele nehéz
sál neki nehezék
jő öt pecsét ideje
inti meg ég jeháni neve
rút világ jelenő
tő zsák ja ő szent
ventillátor portól megfosztja

DZ parancs fontos szám 
ős szent világ jelen időben 
mérték jövőben 
mindent visz ő 
tovább elemében 
mi nagy lant szó 
szent vértől
megvalósuló segítés őtőle 
jövőnek nagy lótól

megkovászolódásában
megjelenik
nyár pánijában pörzsölődő 
tűz neki nem lehet vértől 
neki megjelenítő ős szám 
lyáni nő Ai nemében 
megindítja jelent jövőben 
minden mi most világító szó 
szent vért vivő jó

ősz táltos szent ott vele 
nehéz Szilveszter 
nagy laptól története 
nem lehet vér zsarnoki 
nem lehet énje nem lyáni 
mindent várt vő ámen porolni 
ne A mán őt veszni 
mentő szál minden időtől 
megjelenítő jövőtől 
megfogja parancs fénytől 
őt veszteni nem Nap hagy

A Q rövid ideig kopogja 
gyötrelem őseinél megjelenik
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ha gyengén tanul megjelen 
időben ő tanítást vért vegyen 
le ne indulat legyen eme helyen 
purgatórium nem égi rendi jelen 
megforrt világ nem veszthet 
eme lenti elemen
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1999. július 24. Lejegyezte L. H.

2  Usza

ott világ nézi noha gyönge 
néki Ai nagy lemez 
Túra hírének jegye 
indít világ egészéről 
hírt veled gond 
nyom égi játék 
jelenítő szem 
indít világ 
Kend fokozása 
lyán rég jelezte ég masa 
győz zsarnok ellen 
nemzet őse 
írom néked géni 
méni nagy lámpás

üzeni ég

ü két vén minőségtől indul 
megjavító súgás üzeni 
nálad fog jelenni meg 
kor pánija
méz vele nem lehet világra 
gyulladt világ jövője 
irtózatos lesz vizek ereje 
indus üzenem Peking 
néma hamarosan 
nő távol-keletről ős tan 
minta háborús üzenések 
országokon tüntetések 
óvatos ü gondolat 
nem lehet meg 
ember mi megkovácsolt sajt 
világnak nem lehet vége 
menti ég jelen időbe
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nem engedi ég 
embernek megtáncoltatni 
ég kéntől
romló világ kevergeti 
mi tarolja emberiség honát 
notórikus álszent vér törli ég 
ha megvalósítja ember 
mi nem
törődik jövőt vivő tértől 
megjelenítő nagy szellemiség

ravaszt nem engedi ég erő 
lesz továbbra is emberi fő 
tudás csak egek ajándéka 
ember világ 
kárt visz hamissággal 
engedély mi neki nem 
lehet nem értéket vivő 
tál világa tudást vivő

tét van sugártól 
meg égő riport 
vele indítom 
néki nagy hírt 
megfoganatosítom

Portugáliában 
méteres szint víz 
engedi meg jövőre 
nehéz hírt 
veszik országnak 
jak néhai medencéje 
néhai mór tüzérek 
emlékhelye
növekedik meg kő vele 
indul meg ott szél ereje

ír monostori ős

üzenem néki nem topog
kornak jele neki megjelenti
nem lehet hogy őt valóságtól eltereli
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totem néki nagy sereg 
koronása lent 
őt vérében indít meg 
jelenben nem jó minőség 
ha neki van ital ereiben

irtózatos indulat neki 
nem leli
megkéslelteti mi őt vezeti 
neki jóságát elveszteti 
nem óvatos ha indulatos 
minden mi jó őt ott véle 
nem nagy létre 
meg jelentős veszteségre 
nagy lármázásra 
indít meg jelenben 
is romlott szokása

remeg firtat 
nőnek jót vontat 
nomád fény népe 
ízig fogja meg őt vonón 
ösztöni neme 
ím még fogékony 
korában neki mintából 
még van jó őtőle 
tovább is ü titok nyom

még jó száz ü
vele ír még jelenítést
vele még jelentős szándék
megjelenítés szó
vén törzs tó
vén ős szent világról
ökológiából
vele még kornak
mi megfont világnak
honban
pék ég kimutatása 
üzeni ég
kovászoló sémi mása
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1999. július 29. Lejegyezte B. Sz.

Usza

Q jelentkezik

jegy pont választott vén méni 
minta pontosító tér pánt 
vén minőségi 
nagy őseinek jelentős 
szent vén igének 
jelen mint valós üzenő

én megjelentem 
mi lesz ősztől 
megkopogott válasz 
tenéked
genetikában megfényesül 
ős szamanden 
megjelenül égi mentő 
szám lent

vén ős üzenet 
vért vezet 
ős tudortól tenger 
patak írt vész 
találkozik nyereg 
fény néptől megjárt 
vén mester 
szamanden 
ősztől megjelenik

ország két vén 
menekítő őrtől 
mentő ős szem 
parancs fény néptől 
tenni meg 
ki Rá mén őstől 
öv történés 
szent öreg jegytől
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ó történet megjeleníti 
ősz törvény megelevenül 
sárga rengés
sziget világ jelentős ünnepén 
megvalósul
tánc ember tömegén ősztől
megjelenői zárt vész
tengervíztől
megrendül ó történet
véle nemzetek
nyár választó
szent valami megjelenői
ős szándékon
partok nyár vízében
megmerülnek
nyög jelentős ős sziget

vele megkövesedik 
Ontario ősztől 
megnövekedő víztől 
összetódul sár 
tavasztól már pusztító 
taroló széltől 
megjelenül riadó 
szanténi méni népi mese

nagy láng fényének 
nyög jelen időben pánija 
lőtér uralja jövőt nyárra 
gyógy őstől indított 
öreg járom
ősztől megjövendelem 
lyáni fényt vele 
Nap szálon megjegyesítem 
emberi minőséget 
tanítással megnevelem

lyáni minőség korban pártoló 
ős szellemi nem 
égi időtől megjelenítem 
öv taszítás kín
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háborút visz támadás 
szaudi népi lármázás 
őtőle indul meg 
óv atomtól égi nem
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1999. július 30. Lejegyezte B. Sz.

Usza

rég Jézus történet választott lélek jegy 
lent megjeleníti tanító szó 
őt vegyesítő szent ősi nász történet 
ősi égi ász tér tele indított 
emberi nagy lélek ott valós az üzenet 
vén Mu történet vén Mu tánca 
gyötrelem múlt valós elemi nagy tanítása

DZ égi nagy lánc 
ég javító 
tánc ég jelenítő 
megfont világi erő 
tézis nem náza 
nem minden tudás 
égi növekedés 
szándékos szereplő 
ördögi félreinformálás 
szándék 
nem emberi lét

nagy lánc ápolás 
szent világ 
fény népi minősége 
indított meg 
emberi növekedésre 
embert valósító 
szent vér megjelenítő 
növekedő test vele 
nem indítja 
hogy emberi világ 
fontos szám
nagy ős szent vén minőség 
jelenítő képesség 
jelenítő magas tudás 
szétvigye
irtózatos szakadás
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szem lyán minden 
mi égi nagy
írt szó ősi egy hatalomtól 
indított jó szám ősi nagy lant 
vén minőségét viszi egy lánytól 
megkétszereződő égi nagy

lámpás vivését veled 
géni ősi elem 
lyáni magas szellem 
parancs égi 
időtől tanító 
ősi négytől szerep 
talár pánt viseli 
néhai
Emesének jelenben 
megjelenülő te mintában 
pusztító rossztól 
megóv ős szellemi lyán

Rames szándék óv 
a lenti minőség 
késztető tenéked 
égi mintában lét 
ránc égen megjelenül 
őszi messzeségben 
megjelenik nagy sár 
tavaszi nap fordulóján 
pásztor törzsek jelennek 
nyári hőtől megmerevednek 
jemeni matuzsálemek 
nagy vészt világra megüzennek

néhai mágus szent 
vén ó törzse 
nagy zárt világ ómenje 
megjelenítő szava 
várt vén malária 
lázító sameni 
égi nagy dinasztia 
megképezi mi nagy
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zsarnoki meleg 
jelen időtől 
megjelent vért vizet 
vén minta
megjövendölt Lál ágy 
ki min En
őt Nap ős ó térsége 
indította meg 
jelen mint vén mentő 
szent vezér tele

minden nyeherésző tál 
mester parancs égi irt 
ó sereg jelenben 
még jelentős tanítás szó 
hír veszély ellen ír támadó

alacsony világ férges öve 
ég jegynek nem lehet 
emberi megteremtés 
ártalmas eme népség 
jelenben megfertőződés 
szent világ kettőzés 
öv eme megjelenülő törés

száz zsák jelenben
puttony növekedés
szellemi minőségben
menekítő
embert kísértő
valóságban
meg jézusi intelem
megfogadásában
nyom tanító ősi égi Nap
Q törvényt vinni
meg jelenben
hun még intő tan
megjelenítő
nagy lant vinni meg
mi mentő
mi nagy Lames
szem identitás
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szenny port kovászolt 
meg Jan-i

menteni ég jelenítő 
tanában megjelenül 
ős tan magyar part 
magas üzenésében 
minden ember veszik 
ha lent nem ég közvetít

szándék nagy világ 
fény népétől
megjelenül had fény néptől 
megjelenik 
jelentős szent igétől 
mi lesz
ha emberi nem veszti 
mi nála égi normát 
megjeleníti 
megfordul törik 
nyártól ő választott 
világában összetörik 
mi tavasz tanában 
megjelenik

nyártól öreg ég 
kimutatja 
mi lesz tovább 
emberi világ sorsa 
lánc éve történet 
vész törvénye izzik 
nyártól ödémás sziget 
szála megkéneződött 
ördögi pénz ármánya

DZ égi időtől megvalósul
ember tanítása
veszti ember
mi matéria)* megfordul
átfordul minden
más szellemi fonetikába
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gyűrődése égnek
nyemtenyeimi nép
őstől megjelenül
más szellemi minőség
jelenülés égi őstől
rég jelentette ég
jelen időtől megindul vég

jelen időtől mi nem égi 
tengeri minőséget 
valós szálon veszti emberiség 
elmentő parton mi nem 
égi írt valós szent nyomon 
pörzsölődik jelentől meg

javas szellem égi minőségét 
menti meg javas őse 
néhai megteremtés 
szellemi minta tánca 
DZ égi egy valósító 
ős gén megtartó 
törvényes parancs 
fény ős szent agancs 
fény pöttöm minta gyógy lant

vén régi emberi 
nagy embertől megjelenni 
meg fog jövő tál zenéje 
égi minta őrzött vére 
meg fog jelenítő tan 
menteni
égi minőségű Luna hant 
valós szent vérű 
vers vezető szellemiségű 
emberi jövőt öreg égi időt 
védeni mindent
mi nagy égi normában megjelölt

embernél megjelenik
rég jelenítő szó megírta
mi emberi minőségi nagy norma

2 3 5



DZ égi írt szó valós ősforma 
gyönge emberi minta 
ördög játékának forma

gyűlölet ősztől 
megférgesítő nagy lom 
ő pedig elveszejti 
mi neki
megfogható ökológiában 
mert ördögi én 
meg rá tenger pá 
kehes nem lehet 
emberi minta égi neme

égileg nemesített 
ösztön megjelenik 
égi négy ős hő 
rühes szándék távol esik 
égi négy nagy őstől 
ősz szelleme 
nem lehet ég eleme

nem őt veszi ég 
jelenítő tanhoz tovább 
eredést őrző 
tál mentő
nagy lélek nemének
megjelenítő test
indul meg égi minőségében

feléd meg kitörölöm néki 
nagy lement lélek 
neki maradjon meg 
emberi minőség megjelen

minden őtőle eliszkolót ég 
Júdásnak mér meg 
kő választott vele nem 
ég jelenítő nagy lemenő tudás 
tár szándék ott megírt 
Júdás ővele nem lehet tovább
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egytől megkapott ősi égi más lélek 
nyög benne mert veszti jövő élet

venni meg jóságot 
választott méltóságot 
nem lehet 
mert égi méri 
eme nagy kiváltságot 
meg jeromosi mementó 
őt viszi el romlott való

/kis szünet után folytatódik a poharazás/
ott válaszom néked 
ég fényi ti meg jelen időtől 
őket veled
fogja győzelemre írt valóságom 
íöve néked égi 
írt valós áldásom

/kis szünet után folytatódik a poharazás/
már leírtam nem neked fenyítő 
vehemens valósít ott támadó 
minden időt elrabló 
tennivaló őket veri meg égi jó 
megértetted ég időtől meglesz 
tanításban megírt nyerésed

2 3 7
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1999. augusztus 3. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ó ős tenéked 
gondolati módon 
megírja gyógy hírt 
vem ini írt szó 
szám négy látótól 
megjelenik 
ott véled fény néptől 
tanítás
szent ős száltól 
szent vers 
szó tan megindítja 
DZ égi megjelenülést 
vén mintában elindítja

embert vezető égi nagy lánc 
égi nagy lélek jó lemez 
égi norma gyöngében 
megjeleníti mi nem 
embert vezető 
nagy tő rés szem 
indítja ágy hírt vele 
emberiség jeleket 
választott valós szerepet 
megkap ős szint 
választott világi mementó 
összemérkőzik jó 
szent igében 
már megírt való

szakad el világ 
jelen időtől megindul 
ég jelenítő tánc 
ég formálja gyalázatot 
nem nagy lélek nyom 
táncban meg fogja
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közvetett módon
kapni nem lehet égi norma
nem égi lélek hordozója
gyenge ember nem lehet
nagy jövőt elmenekítő
szent szerep
támad fondorlatos
szárt vivő törzs
tíz találkozó
tanító szent világ győz

koszos szellemi öreg 
janti minta 
Gyáb emberének 
nem növelő tett

vezér parancs fény 
népi menekítő szent 
valóság kész törni meg 
jelenben
nem hasznos szám

nép üt a szító tartalmú 
valótlan emberi minőséget 
veszti mindenét 
ki nem nemes 
szellemi nagy lámpa 
hírét választja

DZ égi időtől 
megindult valós szám 
lyáni megjelenítő 
szellemi torna 
győz zsarnok jan 
másí tó
pe ím nem hazugságot 
valósító

meg fogod kapni 
mi nagy lámpától 
megjelenítő
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mert neked 
fény nép indítja 
égi erő
te ne félj nyom 
néked égből eredő

téged lyáni mester 
megjelenítő 
táltosa megkoronáz 
távoli nagy lant 
vezére nem lehet 
nem nyert veled 
ég jelenítő 
nagy lant vén meséje 
ne félj megsegítő 
szellemi had 
fontos ügyekben minden 
segítést megad

fonetikában megjelenik ég 
jövendelt választott ősi négy 
látás szent vers szó megjelenül 
égi nagy Lameslől megelevenül

sámáni nagy láma megkoronázza 
min néked fény nagy látásában 
minden időben mindent 
vinni megjelenítő mementóbán

Q Rá minden mi na E mén 
ó parancs fény néptől 
innen ment 
nyáron minden i di ég 
fontos szövetségében 
ég jelent vetett

ősi mesteri négy hőtől
megjavító szent
ősi nagy lant vendégképpen
megkopogja
hant vinni meg jelenbe
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hírt veszti ember 
bőrén meg fogja tanulni 
mi más találkozás 
ha emberi mentő szálon 
nincs továbbjutás

Szalavár Ré nemzete intő szálon 
mentő szóval
ó nagy három nemzet valóval 
lyáni menekítő szálon 
megírta már mi lehet 
ha jelenül meg kemence nyáron 
pörzsölődik nagy Lames 
tengeri néptől megindított vésztől 
megrendül föld égi jelenüléstől

öv rohadó
öv talán már megjelenülő 
törést vinni meg 
két világ jelenülő harcában 
megjelent már ördögi világ 
jenki mintában

valós üzenés szem indította 
megjelentés már figyelmeztetés 
üzeni nagy DZ lámpa tánca 
embert veszt világ fondorlatja

gyújtás szent velem 
hő szigetelő te minta velem 
lyáni írt szó 
sámáni megjavasító 
szándék jelen időtől 
mindenben menteni mi jó

szent világból
ősi égi nagy lámpától
ősi égi nagy láma
nehéz időt
vén ősi megkeresőt
vitt veled égi hír

2 4 2



tanító szó nemesítőt 
ó pánt vén 
nyemtenyeimi népe 
megfényesítő szentsége 
írja lant hírt 
vérének jelenítő 
menekítő szent viselőjének

ontom égi híradást 
veszni nem akarom 
hagyni
magyar palántát 
veszni mi nem engedjük 
égi időtől
megformált ős indát

vinni néked segítő tanító 
szent veled égi megírt szó 
szent veled
genetikában megjelent 
veled fény Rá lehelt 
világ jelenében 
mi menti meg embert 
mi menti meg jó elem

lyáni írt szó
szám őseinek nyáron
megjelenítő
ős Ei nagy ló szántén minta 
minden időktől 
megjelenült forma 
menekíti ég jelentől 
mi égi nagy norma

2 4 3
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1999. augusztus 16. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ott véled fény ontja 
DZ égi időtói 
megjelenítő szót 
választ eme 
ég jelenítő tan 
írom néked 
gén minőséget 
veled ég fény nép 
tanít meg népet

válasz üzenés

szalad fény nemesítő 
szalad genetikai égi hatalom 
ám néked fény néptől 
megjelenni ó parancs

Eor Q ontja 
az vele indul 
meg jövő tenéked 
fontos alap 
öv érték jézusi 
nem engedi meg 
jatt néki
nyerni mi nem égi 
nagy látótól ó 
Zanid ég indító

mától te ne félj 
neked gond fontos hon 
megnyert választ 
a DZ égi idő találkozót

2 4 5



vinni meg két vín serleg 
kény mi néki nem lehet lenn 
nyugodalom őt vértező tál 
néki nem lehet már

ránt meg Jézus szava 
DZ égi írt szó 
segítő páwíj a 
hullámnem nála 
megjelenni 
ős szamanden szála

rohadó semmi 
néhai Ipoly mellett 
pé mén íny
nóta ózon méreg Jehován 
mérnök nyom 
nem néhai mérce nyomán 
rég jelem hírt vitt 
vándor néptől megjelent 
szem ős szele 
szertenéző térségben 
megjelenni 
sár tömény nép 
néz szótól
ős szent mese nyomtatótól 
megjelenni ősz

tengert vele méteres szél 
sereg égi mák nép 
ős szent világ jelenben 
mindent mi nem égi 
nagy lánc égi nép 
törvényében 
megropogtatja égi nagy 
DZ szelében

mit zéró ős teremtőtől 
tele nála minden 
mi nem ősi megjelenítőtől 
megrendíti

2 4 6



megjeleníti nagy sóhaj
lesz üzenet
népem őseinek
ott vert világ jelen idejét
vén Mu történetét
megismétli
ég jövendölt végítélet
szép ősi szám
lyáni írt választ
ott vele néhai mese
megíratott

vén magyar ősi elem 
lyáni minta 
ne félj neked jelem 
örvendezőt veled 
géptől megjövendölt 
vehemens szó őróla 
megfélemlítés megjelenül 
ha itt nova néhai más 
szent igében nem lesz társ

szét vele minden 
mi néki még ős vére 
megkínzó történetet 
megjövendelem 
mi néki megkorbácsolja 
mi nem lyáni minőségén 
mi néki nem égi idő tő 
mért vérén palánk 
jelenben 
minden morzsán 
ég jelenti
mi látható ég ormán

lyán mi vezéri mérték 
árva gyermek jelenben még 
jelenítő nagy lánc 
ég jegy hírt veled 
gén mintában megjelenített

2 4 7



nomád géptől menekített 
meg jelenben 
ős szent véred gép óman 
mentéskor pellengérzi hírt 
veni mi nem 
néki mentő szó 
sárgul meg lelkében 
mi nehezítő szó 
tenéked Gé méni 
numerum nagy hírt 
válaszolja DZ égi

nálad fény ős szavat 
megjelenítő ős szövet 
Gyáb rengető páholy törzse 
égi írt választ 
most lement várt vén mese 
néhai négy hatalom 
néhai ég jelenítő Nap dalom 
nép ős Emesé]t
nem ősztől menti meg jelenben

megkeményedett vér 
tél rendítő szele 
ég jövőtől menti meg 
kelendő történet 
szent szél melengető 
szem lyán kiválasztott 
égi menekítő 
szám lyán meg 
ott veled gerendát vezető 
lement üzenet

szem néked 
Geláné nyomán menti 
mi lyáni mentő 
szava gyűrt válasz 
megjelenülő 
tenéked ég jelen idd 
zsák jelen időben 
megtért véled

2 4 8



géni menekítő szélben
ott valóság jele
lúd férgét nem éltető
génjét megosztom
nem engedem meg jelentől

mi nem ég jele nem nőhet 
meg már tovább 
mi nem ég jelenít 
álhím nem lehet 
mi nagy jövőt vezető 
tét veszti el mi nem ég jegy 
hírt vezető szerepét üzlet 
mi nem érték
jelen időtől menekítő mérték 
nyelem összezavarja 
tánctól mi nem égi elzavarja 
DZ égi időtől hírt 
égi nagy lámpa megírta

2 4 9
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1999. szeptember 7. Lejegyezte B. Sz.

'£ Usza

ott vén mester pántja.
DZ égi nemzet szent valósága 
DZ égi jót nem zsarnoki szót 
veled fény néptől őseinek 
ott választott vén mestereinek 
nyártól tenni megjelenített

vatt engedélye 
nemzeti nagy latra 
DZ An gin 
nyomtatott jövőt 
ödémás
zárt víz tulajdonságot 
víz üzenése
inti meg Magyarországot

vén minta gyötrelmes 
tánc ég jelenítő 
pontokon meglesz lánc 
elindult világ figyelmeztetése 
írt valóság jelenítése 
írt szó lánc 
ég írta lenti tánc

ég képezi nagy lélekerőt 
valóságos
ősi egy hit megjelenítőt 
valóságos tanítást 
megmutatja ég 
irtózatos választást 
menteni emberi minőségében 
minden időben 
megjelentik vers időben 
minden időben tanítás lement 
emberi minőség 
sohasem tanult lent

251



vesztő tapasztalás szándék 
ott rend megjelenítő 
való szellemi nagy 
kene min
gond emberi minőségben 
minta hádi megjelenülésben 
megkorbácsolódik ember 
tagadó jelenében

rezeg föld
fény nagy lángja kitör 
tövig jelenben minden 
megsárgul tűzben 
nyomtatott sorok jelentik 
veszik mi nem 
lélek úton növekszik

ostorozó öt világ jelen időtől 
már tanulja tapasztalást 
vers üzente égi lant 
megírta már sok hírt hant 
vén más ven igéje 
lenti világra ég igéje 
megjósolt jövő teljesedése

néhai más világ jelenben 
mindenben
megismeri mi néki nagy
lő gonosz tanítása
mert újra nem lelt mag tanításra
mert veszti megint emberiség
korszak valós megújulása

nem lel lelkek égi mestert 
emberi minőség 
jelenben lelkében hordozza 
férgesedő taroló szekerét 
nem jövőbe toló 
szonátái nem fogadó 
zavarosan gondolkodó 
szörnyű vám 
nem lehet menteni 
megjeleníteni már valóságot
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vesztette emberi tömeg 
jövő tál
imában megjelölt 
valóságot jövőbe elvivőt 
verset megjelenítő 
nagy égi agymentő erőt 
fontos üzenés szándék 
írt valóság jelenítő 
szám lyán mindenség 
jelenítő szava megjelölt

embereknek java gyönge
embert víz tanít ősi hitre
ég jelenítő mása
mert ősi egy lánc
ég fennhatósága
szent világ jelentől megáld
égi menekítő
szent ige kötőszálon
minden indít ott szellemi ágon

parancs

fáraó szelleme nem jó őseinek
betegségében már ott valósult meg
nem jó ősszel indított múlt
ős szem ősétől megjavult
veled két világról megjelenik szó
ősi égi mától ősi egy hatalomtól
segít ég jelentős szellemi mesteri nagytól

szondázott emberi világ 
jelentől megindított 
kiválasztott minta minőség 
kimutatott ősi tisztesség 
kettő szándék emberi megmentés

ős tudás meg néhány 
ott veled fénytől 
megjelenül mi nagy lámpa 
világra fonja DZS égi írt verstől 
megelevenülő norma

2 5 3



szétvinni ősi égi hírt 
ó áldástól megjeleníti 
ősztől megint hír 
törvény elevenül

ősz sehol ős tanítás 
vén minta lenti normázást 
nem továbbít nem enged 
fény néptől már megindult 
ős szellemi nem lehet 
ott valóságot ki nem érzi 
egytől megjelenítő nagy hit

valóságot rőt hős szent méné 
Törökország régi réme

indin világ kérő tana 
hát valóság mely nyomora 
szétviszi nagy hő terelgető 
portán megfontolandó 
tűz torony 
noha még jelenség 
indul megjelenül törés 
számi néptől megjelenül 
megjelenik torzsalkodás 
szétverni nem lehet 
világ rendül hegyen meg

kitörő tornádók országokon 
megjelenítő szél rendítő nagy tánc 
ég fontos szózatában megírt szó 
indul megjelen időben 
pattog nagy Üzbegisztán 
meg észt világ jelentős széleken 
megjelenül ősi indán 
mi Nap őr történelem hír üzenése 
ne legyen szál minden ökológián 
nyomor történelem vég napján

ott változik nyártól térség 
jelenik meg éhínség 
kín mint ős Szád fénye 
népeket nevel ég törvénye
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nagy lesz álom nevelése 
embert vezet ég intése

ne legyen már megkorbácsolás 
mi embert nevel égi idő alkonyán 
perzselődik országokon 
ki nem lent minta lesz mikor 
ős szám nép menteni indul 
égi lélek nagy lenti mértéke

itt válaszom néked 
géni mintában 
megjelölt égi éned 
fény népi minőséged 
két valósító sámáni égi jó 
segítő szál égi nagy lant 
lenti égi híradó

súgom néked fontos szándék 
ontom néked mi várható még 
kinek mi ősztől megkettőző tőtől 
megjeleníti szellemi nagy égtől

öreg ég koronása rég 
követeli mi égi még 
kívánatom néked 
égi nagy lelkű ősi éned 
gondolati minőségen 
mentő száltól 
megkoronázott szem 
néked géni minőségében 
megjelenti 
mi lesz térségben

portugál őse 
néked fény néptől 
szent nyom 
néhai magyar hon 
megjő ionban 
mi növeli meg 
késői mentő 
szám Q ortodox
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ehelyett nem hiteles 
szövetséget ment 
választott ősi hit 
nem menekít
ősi égi jelenítő négy hőtől 
megmenekítő 
négy hőtől elhintett hét 
viszi néked égi hit

van már történelem
nagy lárma lenti földemen
minden mi nem égi elem pusztul
ha jő égi menekítő
nagy lánc égi mentő szent tánc
égi mentő üde mesteri minőség
kettő őstől mentő Q

rovom néked mi nagy Limán 
megfog két világ 
jelentős sámán meg fog jelenni 
ég jós szaván

pénz 
üzeni ég 
fény nap témája 
nem én

mindenben mi nem égi növekedés 
zónán megindul éteri hullámon elindul 
romló sáfrányi ondó öt üres száhor út

vezető párta nem lesz nekik 
ott védő tér menekítő ért 
posványtól csalárd világtól 
veszik el mi názáreti írt 
ős szonátáiéi tűr zárt világ 
képzi égi Nap fiát 
őr teveled ég jelentő 
szent vers szavát szén ontja

DZ égi írt valós üzenő 
tán kanibi erőt
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veled gondolat szintjén 
megjelenedőt 
tenéked ég koronása 
írja megjelenül 
mi eme
írt szó sámeni módja

ödémás világon megjelenül 
öreg ég imán
tövise népeknek nagy lesz 
tanuló sámáni megrovó 
sámáni elem 
Peking kopik jelentős 
szent hiten

Q rogy össze 
minden menteni mérték 
innen minden mi nem 
ég jelenítő négy lánc ég 
ki más tollából 
nyert ősi növekedést 
veszti el nem égi törekedést

valóság jelenben kórság 
kéntől bűzlő tömeg 
kénezi meg égi szövet 
ősztől megkeményedő tél 
ősztől megkeményedő tál 
őseinek országának 
megkorbácsolás indul meg 
ki nem lélek nyomon indul meg
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1999. szeptember 12. Lejegyezte B. Sz.

Usza

ott vén ország jelenítő szála 
nyom néked 
fény népi ága 
DZ égi méni min fa 
hipokrita ember 
nem lesz lyáni minta 
DZ égi írt válasz térségi 
írt válasz üzeni 
ég jelenik
nyom néked gondolati 
minőség jelenítő nagy lámpa 
DZ égi népi mesterektől 
megjelenik ott veled 
fontos üzenet

mert valóság koronás 
szövetség kimutatja 
indított valós szent világ 
jelenítő nagy Lunára 
hét szellemi nagy lementi 
veled fontos szálon 
mi nem lehet vész üzeni 
meg kornak 
jelenítő nagy honnak 
jelentől megjelenik 
mi holnap téged kap

meg ki nem őrtől védett 
veszik el őse néhai nagy lélek 
minősége írta már néked 
égi időtől meglesz tenéked 
égi mester segítsége 
írom néked
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galamb ember parancsát 
őr tenéked
gábori minőségű valóság 
rád figyel szem égi mestere 
ne legyen ősz tovább 
néked életed nehézsége

nem tovább 
nem örök nyomás 
szent veled égi oltalmazó 
szellemi nagy DZ 
menekítő szál 
üzeni nagy Limára 
üzeni ég jegy honára 
mi lesz támadás 
üdén mi nem maradás 
mi lesz történelem 
mi lesz tengeri 
nagy lomtalanítás

mert emberi minőség 
jelenben ödémái visz 
tanító ördögben 
mi néhai mesteri 
más világról megüzeni 
megkerestük néked 
kettő szálon 
mindenségi méret 
veled kapja meg 
jelen időben minden ember 
mi legyen ha megjelenül 
tűz veszélye lenn

por vert világ jövőt nem talál 
tengeri néptől megindul 
mi térségekben pont vész időben 
perzselődő tál tánc égi nagy lánc 
nem lesz tűznek rémítő szélnek 
ott veszendő térítő szó 
tenni még jó szent igében 
megjelentett már mi történik ezután 
pontosítom üzenésem

2 6 0



néked fény népi más küldetésben
megjelent megjelenik
mi nagy lámpa hírt közvetít
nyomtatom néked jóslásod
éld meg nyemtenyeimi népnek
nyártól megnövekedő ős szál életedet
meg óperenciáni
más szellemi történetet
már néked hírként veselődött meg

ott vén mese múlt üzenete 
nagy tár tengerbe merült vár 
megnyert világon 
tűz méretét írta meg már

tudás régi még ember idegen légi 
még emberi test tett megmenekített 
lemenő tón nyom nem lelt hont 
vele nagy lant vén minőségében 
megteremtette emberi ruhában 
mi védte lelket földi zónában

pedig két világ két vész 
tanító szent vers tele 
írta emberi mesteri néhai 
mert tengerben 
megjövendelt jelenben 
már megint veszendőbe ment 
valót vele térség 
nem tanult szót 
vén mester megfizetteti 
mi nem égi
nem égi lélek jót méri 
minden embert 
ég nagyjától megméri

roppan meg napja 
támadó szereptől meghajtó 
szám orr támad 
pendely megszárad 
ne félj holnap
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tenéked égi megjelenésed 
ne félj megsegítő 
szellemi négytől megjeleníti 
mindenben 
segítő szent vének

nyerni meg fogod
nem lehet rossz tenéked napod
nem veszti el igazságot
nem veszti törvényi ég méltóság
rád engedi ég fény
jelenítő szent valós társ
szellemi nagy lánc
tenéked indítom
ősi hét veled megadom
nem lehet térségben ördögi nyom
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1999. október 1. Lejegyezte K. G., Cs. Cs.

Usza

vén mester nyomtat őz tél 
te melegítő szál tor lyáni néptől 
ma vén mágus nem 
népi nagy ló volt e régi 
ír pont vén máter péter lyáni

nagy lator ősi népi nemzettől 
megvon nyom ál nem 
ős szál megjelenülő 
ős üzenés szer tértől 
megkereső
táltól sámáni menekítő 
mester váll ős szám hetedik 
óvatos szent vén megint 
távoli néhai patak 
nyomtatom sereg 
fontos üzenés elittől 
tőle megjelenített 
norma tovább segítő 
szent vértől megfeleltetőt vár 
ott vele megjelenült

várt vén elem 
ős tenéked élet nagy írt 
tőle érték
még nem esendő tenéked 
genetikai mementó 
sehol még nem írt vele 
nem nevelődött meg kép 
teneked fény pont vele 
rovom írom noszogatom 
nézés áve ott 
vén mester története 
négy ó öreg fény nagy híre
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nemesítő nagy lélek 
ott veni megírt valós méret 
vén mintában megképezi 
nagy lámpával méretezi 
mi néki még 
jelen időben őt rendezi 
nem lehet változat nem ín

min írt valósító szálon
ha gyengén minősül
ő meg nálam
lyáni írt ős szelet
őt vezeti még jelentős szerep
őt veszti nagy lámpa D#
égi néhai menekítő
ős szám lantos szellemi nem
perzselődik meg
ha lélek neki nem őrzi meg
jelenben mi ős elem

lyáni növekedés 
tengernyi
minőség jelenítő öv 
engedi
ég jelenítő táltosa 
legyen meg nyerő 
ős szellemi 
nagy lenti mágusa

gyermek óvatosságát 
ős elevenesítő ős üzenet 
vele Náh En
megjelenített viszi el híreket 
véle nagy lavinába 
U mintázom meg

jelenben lélek országában 
térség jelenítő 
szent vezértől megjelenítő 
ősi négytől
megjelenítő mester héttől
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meg nuhe in ősétől tál 
vezeti mert vele minőséget 
vele lenti emberiséget 
vinni nagy tó'tér 
pellengérző történet 
veszik el ember 
ha nem lel méret

rang fény nép menekítő 
ott vele nem
népesedik még jelenben 
mintában még 
jelentős férges harc 
őt viszi emberi sarc 
Kán An mindenben 
meg jelenül tógán 
mi néki nép 
nagy hon ős számán 
pehely mester őse 
nézi megjelenítő szálán

Ra lemeze írja DZS 
görög égi néhai 
négy láncon megjelenés 
szent vén Mö nép

ős sziget ős szent világ koronása 
Peking jósolt vén mutatványa 
óv embert ég kiáltványa

tóműről ír átkot 
vén menekítést 
Velencében 
meg fog jelenni 
mi nagy lement vén 
víztől megtört világ 
jeleníti rég 
véled csend gént 
visz tőt En
mi néhai hírvivő szent 
világot vele vivő tél örege
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idén megjelenik tenger népe 
megkeresi mi nagy Lames 
valóságos üreg koronájában 
megjelenik ott város Szalam

e nemzet őseinél
van meg jelenben
mi nagy lámpa
ősi emberi néhai
nagy lenti minőséget
veni nem őseitől
meg jele nem
néma győzelem
nép ős számában
megjelöléssel megelevenítem

roppan meg fondorlat 
öreg ég
fontos szót vezet 
vértől megelevenül 
mi népi nagy lámpa 
nékik ott vén mestertől 
megjelenik
mi nagy lélek koronázása

megkoronásítom neked 
fény néptől megjelenítem 
mentő szálon megjövendelem 
lyáni mestert véled 
fény minőségében megengedem

néki írt vezért öv nemzet élete 
nemesítem meg mérete 
ín ott DZS gáláján 
mindenségi írt valóján 
megkopogom
néki eme hírt válaszul adom

nézem neki gondolatát 
ő vegyes érzelmi nagy lázadását 
mert hitében még jelen időben 
megindul időnként tudat
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nem égi hitben Ai péteri 
Nap nem népi

rovom

ős szent
ősi népi őseimnek 
jelenítő
szavát szent szem 
ég jelenítő 
szálán menekítem 
neked fény népi mese 
mi népnek 
ős szent valóságát 
valós üzenés 
szent vers szavát 
ott veletek 
meg jelet veszem

indítom koronás főt 
vele hírt viszi nagy lámpa 
D* égi oltára 
Dj? égi mementó 
történetem
égi mindenségi ó szelete 
nagy lant régi írása

gyárt ott ember tele 
nagy selejt 
veri embert valós 
szellemi sereg 
égi értéket 
valósító mértéket 
követeli ég meg

nyárra indított seregem 
nem lehet már 
tavalyi nem
lemezről meg jelenülő tan 
irtózatos lesz 
tanító szaván
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nem lehet szamár 
emberi minta 
ha lenti embernek 
már megírta tinta 
mi lesz ha nem lesz 
égi mértékű
mi embert vezető mértékű 
veszti mindenben hírt 
veszti mindenben ember 
mit ég írt

veszendő talán 
mi nem emberi 
ember normáján 
mi nem lehet 
mi nem hőségben eredt 
veszendő embernek 
égi eredet
vértől szavakon megindul
mi nagy lánc
égi minőségű terv

üzeni ég
hét vezér már lenn 
minden idők országában 
ősi magyar hon 
mintájában ős sziget 
vérségi engedély kötelez

üzeni írt vers

öt koronázott ős szám 
lyáni minőségében 
minden portán 
megjelenői időben 
Ra népe írt veszély 
minden időben 
régi nép ős szövetségében 
minden idők óv vén 
ősztől történelemben 
minden ég koron
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ős szán néhai nyomon 
pontos szent vén minőség 
jóslásom néhai 
nagy lánc törés üzeni

égi Ai néked gondolat 
vért vértől megfogant 
vén ős szent őse 
indítja meg főt versre 
téged fontos szó 
szent ős sziget 
veled fogja híreket

veszem néked kérésedet 
viszi ég jelenítő 
szellemi mestereket 
tanító ős szellemi segítő 
szent vezért
veled fénytől ős megígért

őnéki mindenségi négy 
indította meg égi lelkűség 
ki rováson megjelent 
veled fog jelem 
ős szándékom néked gondolat 
vendégnek ég jelenítő 
szellemi négytől megfogant
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1999. október 3. Lejegyezte B. Sz.

£  Usza

remeg jelen idő perce 
néhai időtől megindul nyom 
nő szám e lenemesítő 
szellemi néhai nála náheni 
népi nomád finomító 
indító ven ige írt szó 
salamoni nagy bölcsességnek 
teher térnek nyári menekítő 
pánijából sámáni 
menekítő géni nagy lemez

üzeni ég írt szava

hír tengeri népnél 
megfoganatosított 
vésze írt sziget 
vésztől megorvoslása 
emberi minőség korbácsolása 
ősztől megindul 
további nagy lámpa 
DZ égi ontott hír 
továbbra is jövőt ír

parancs

fény népi agancs 
fény ősi nagy lemez 
üzeni ég 
félelemnek jelez 
vándor lenti nagy lélek 
jelen időtől megméret 
vén mester parancsa 
emberi nép őseinek 
ott valósító norma
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DZ fontos tér nemzetének 
ország jelenítő szent szintjének 
ontott hír vers nagy lámpa 
győzni emberi ortodox lárma

DZ égi továbbélő 
tér széleken még 
nyártól figyelmező 
tornádó ősztől megjelenül 
tél pedig keményedül

ős törvény nagy Lunán 
mi nem ég kirótt valóján 
megjelenül vésztől 
megsemmisül égtől

öreg idő táltosának 
ott valósító széltől 
tézis szeme népnek 
jelen tő ég időtől

megsegítő szála 
lyáni minőség koronása 
DZ égi időtől 
égi lelkű tán eme 
ég jelenétől
örökség jegy mindenségtől 
vándorló szent lélek 
ott választott meg 
mintából téged

fény mási nagy lemenő 
tanító szem
ősi indításában megjelenítő
szám valóságában
vehemens szerep
ősi ég ír megjelent
vén mágus őse
ég jaltai nagy minősége
ír tálnak ott valós üzenése
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nincs fontosabb égi más
szem lyán
ős szellemi nyom
ős emlékezése
nincs rövid fala
mindenben megkeres
szellem jövő történéseinek
győztes tana
győztes szó
ősi nagy lélekhajó
őse valós üzenő tanító

ős szem nálad gondolati 
mester négy lemenekíti 
mi lesz ha ős szándék 
ott vésztől megrendül 
öreg jelenés megelevenül

tán fény törvénye nagy lő 
tenéked gén minőség jelenítő 
öreg jelenítő szöveg 
két világ koronázó őse itt veled 
galamb embertől megjelenítő 
jós szem nálad gén minőségében 
minden mi égi nagy lámpa 
gyökereink nyomláda
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1999. október 4. Lejegyezte B. Sz.

Usza

rontott e lent veled 
gépiesített 
ős szálon író szedett 
notázs szelep 
neki nem nő tő 
ott veszendő 
görög kepes szellemi 
nagy ó rom 
nem tenget vezető 
párt ég jelenítő 
szent pontosító szám 
lyáni időtől megjelenik 
orvosolt vers

üzeni ég

két világ konoksága 
gyötrelem hordozása 
lent veszendőt veszni 
mi nem ős e lenti mintában 
megkoronázódó ős üzenést 
vén háború tűz tengere 
irtózatos szellemi égi ige 
nagy lemenetele 
Nápoly ős szent 
vers szigete írt vésztől

Mekkában már toni 
megelevenedő 
pontokon megjelenítő 
szellemi nem 
hírt vértől megkeveredőt 
vértől szent választott 
vándor lélek nyártól 
már törvényt választott
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vész üzenete emberi
lélek ott vándorló sarkon
Peking jelentős
szám lyán nyom
nem ő ág ott
várt vén minőségében
nem nő

orvosolja ég irtózatos vég 
kín mentő 
szent vár szigete 
néhai ég
jelentés szent nyom 
nem lelt választott 
vándort vén mesterektől 
megválasztott

válasz zsák nomád 
gén megjelenítő 
szét nem engedő térsége 
Ipoly ős szellemi Noa 
gondos szellemi neve

nehéz segítést 
ha megzendülő égi indított 
emberek hite 
ég konokságon megjelenít 
vén megkorbácsoláson 
mi pánt viselőt vinni el 
ősi egy tanító szálon 
pénz világában 
mentő szál megsorvad 
fény ősi ágon 
pontok nem nőnek 
ontja ég jelenségeken át 
mi lyáni nagy lant írt 
várt vele jár 
ó szent vize néhai 
nagy lemenő 
tenger tor tüze 
ég járt világ fény nemében
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minden időtől megírt várt 
választott
vén mesteri mintában 
örök ott vele ég jelenítő 
szent mentő megkoronásított 
szelleme égi írt vers üzenés 
szent választottakkal 
meg ó gén minta hálájában 
megjelenik ott vers szó formában 
rég jelenítő mesteri négy

lent néhai találkozás 
tengeri mese nem ámítás 
széleken megjelenül 
mi nagy Luna hámja 
DZS égi írt vers szándéka 
hírt vinni megjelölt 
vén minőség ég koronása

tovább élő tértől megkímélő
térség jelenben
meg ki orr tán kor
ne gondolja ő rengető szón
ha lemenő
te ki megjelenítő
szód versed viszed
gin ott vén hírt
veled gür on néger
ős szellemében
minta hon portugál térség
két vendég ín nyom

pedig kelemeni növekedő tál 
sereg ki néhai minőség már 
pint vinni emberi mintába 
hetedik ott vele írt vám 
lent vén minőség korában 
rothadó szén Got indítja 
DZS ég írja DZ ég jelenti 
mindenség jövőt megjeleníti 
mi nem hahota
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ágy hírt vén minta
hon tova hírt vinni megjelenül
mi ég koronája
DZS ég jelenítő szála

ortodox ős szán génje 
itt vákum nép 
ileáni ember tenger 
növekedő tenger 
Peking kendő népe 
megkontrázza gyér 
törte neki minőség 
jelen időben őrtől ó géntől 
ős szellemi hét 
vén minőség képéből 
ős száradás üzeni ég

kel e minta DZ égi
kemenes üzeni
dohos ősi hit virgonckodik
őr törekedik ontani
mi lyáni minőségében megjelenik
támadás DZS égi írt
szó szellemi nagy lámpa
hírt vitt veled genetikai mintába

hír Törökország jelenése 
ég jelenítő nagy lámpa hő 
Q Óperenciábán 
gyér lesz tenger tő 
nép megírt valóságában 
elveszendő
tengertől megkeveredő 
történelem lyáni 
írt vers üzenése lent 
valóságot vinni menekítő 
szálon tél
lyán minőségén nyom 
nagy Luna 
DZ égi növekedő 
ősi norma
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gyógyír ha lélek 
jelenül meg korra 
hőség kínt visz 
tenger világ kínja 
gyökereken 
megjelenül norma

DZ égi időtől 
szám lent van e tőtői 
égen minta
gyökereken indul meg 
kimenthető forma

DZ égi ízt igén minden időtől 
megkeresett valósító 
sámáni írt való 
senki nem lehet pánt nélkül 
ha lant vitte hír elevenül 
mert veszti mi nagy lánc 
ég jövőbe vinni nem tud 
ha lélek nyom nem égből térből 
tán lenti ínbői megvalósult

választott minden lyáni 
mindentől
innen lélek országából 
ha lelke indított jóságból 
ős szentély 
ős szellemi nagy lánc 
égi itató
szent igében megkoronásodó 
lélek országban 
megkopogott vele írt szó 
szent világra hírt hordozó

üzeni ég ott valós jövőt 
megjelenítő
ősi ég jelenítő óvatos üzenés 
szent vér pedig küldetés 
szent választott 
választ vele ég jelenti
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mindentől
mi nem égi menekíti 
nem lehet választott 
kinek lelkében 
őt vezető szellemiségben 
nem lelhető szeretet

nagy láncban perzselődik 
ha jő tűz
nem növekszik lelkében szűz 
nem növekszik 
ott vele numerum nem lehet 
védő valóság kiválasztott 
méltóság kettő szent valós üzenés 
szil őt nem növeli ég

rontott világ kínja 
henyélőnek indított 
szellemi nagy lant viszi 
hírt vésznek 
jelentős szelek 
nyergelő tüzek jelenülnek 
jelenik jaj nemzet őseitől 
ha Gyáb embere nem tanul 
ős szellemi ó törvénytől 
őseinek nyomában 
megindul ég jelenítő 
nemz írt vers szent 
szó ige ereje 
indított megjelenőit

vész tánc embert 
valóságában megfogja 
ha lelkében
mindenségi megkövető szó
nem lel magot
veszti el ősszel mindent
őt veszélyeztető földön lakót
veni génje ég jelen idejében
ég jelenítő törvény
nagy lélek ostorzása legyen meg
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embernek jelenében
mi ég indított emberi méltósága

gyenge ember veszik
nyert világ jelenben
nem törekszik
ostobán minden ótól
mi nem véd ég időt verselgeti
magyar ős ina te
ín ontom hírt mert ősi hit
nem lehet jó
ha nem igaz szó
mi nagy léleknek ég jelenít
valóságot vinni meg
jelenben
mi nagy lánc fénye ír

ott vers ősi egy lant 
törvénye indítom 
nő pedig
jelenben veled írom 
nagy ló őstől 
ősztől megrendül föld 
férges ödémás szavat 
nem értő szavat 
megférgesítő szándék 
ott veled fény néptől 
megjelenül mi nem 
igaz szólást 
vinni megelevenül

örvendezik jelen időtől minden 
mi égi időtől megfoganatosítás 
szám lent valós indítás 
üzeni DZS égi másnak 
jelentől megfényesülő törvény 
neked ég fény néptől megjelenik 
ott versül mi elevenedik 
ott választott világ 
kél En nem lel hibát 
virgács élet mestereitől éled
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géni mintából térnek 
jelenítő nagy Lames 
szent ősi minősége

nincs felelősség értő 
nagy lánc ég figyelmeztető 
szó tenéked égi adó 
ős szöveget ükírist 
veszed égi írt tőtől 
mi megfontolás

üzeni ég

jelenítő négy hírt venni 
megjelölt rég ki tár 
őserjedés szem néked 
géni minőségeden át 
nagy látótól 
sámáni minta ágtól 
térségben megjelenői 
mert lelked ég két világától 
szellemi nagy DZ ágtól 
oltalmazott vér tón tártól 
megfényesült ég oltártól tár 
tő tenger szellemeitől 
megvédett vagy 
más taroló szellemektől

ősi nagy lant vezére 
írja menekítő szót véle 
ómen ős tanítója 
indított világ jövő szóra 
gyökereid égi zóna 
DZ égi időtől megformálódva 
Lár tenger perzselődőt 
vinni meg jelenben 
mi numerum ős szava 
gyermek jelenítő szamanden 
pedig kezdődő történések sora 
lenti menekítő ökológiát
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öreg jelenítő szent világ 
két vezető szellemi nagy lant 
vese égi hírt valósító hant

szent von momentó 
serleg szintje megnapoló 
serleg hírében 
már sok megvalósuló 
sárga hír még jelenben 
nem lelt
nagy Lames szerepében 
emberi nagy lőtér 
megjelenői ha megkerül 
mi embert világon 
vele már tón őseitől 
ősztől megelevenül
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1999. november 8. Lejegyezte Cs. Cs.

Usza

rovom néked fontos üzenés 
szám nép ős szent világ 
koronása méri meg 
emberi menekítő mennyiség 
jelenül ősszel meg képiség

kéntől szemetelt néptől 
megrondul világ 
nyomor Peking 
kettő ős terén megkondul 
megindul mi néhai 
MO tengert visz 
víz sámeni nép vén őse 
nem enged égi minőség 
jelenítő széle

mentő szint ős vezére kimutatja 
mi napon parancsom 
nem lehet ős szellemi minős ég pánt 
ha lélek nyom nincs úton

perzselőt vezet Nap őre 
néhai mese nép őre 
indított világra hetedik nyártól 
ős szent világ járma

DZ égi írt szó 
sáheni indin őstől 
teremtés szám 
e nőre numerum 
ős törvénye 
indítom nagy lámpa 
öreg jelenítő tan 
minden mi nem 
égi minőség jelenben 
megforduló saten 
genetikában megjelenül 
tánc égi írt szó lánc
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1. Egyes természeti népek mitológiájában: isteni 
eredetű, de az isteneknél alacsonyabb rendű lény
2. Ördög, gonosz, ártó szellem (görög - latin)
1. Tanítás (kínai) 2. Égi lélekmás (avesztai daená)
A német "von" rész, rövidítés a szó soron (szellemi 
információ)
A jövő nő szelleme (szellemi információ)
1. Vallás, hit (arab) 2. Az erő egysége (görög dyn)
3. Víz (szumir)
Égi jel (szellemi információ)
Ua., D^Usza időszellem, a jövő szelleme (szellemi 
információ)
Az idő legfontosabb lenti mestere (szellemi infor
máció)
1. A Föld és a földi vizek istene (mezopotámiai)
2. Vízdémon (szumir)
Ua., mint Nap talárja

ősi szellemi mesterek, akik kapcsolatot teremte
nek a médiummal és adják, tanítják a képességet 
(szellemi információ)
Régi materi Rá (szellemi információ)
Isten egyik neve az Ótestamentumban (sémi El)

2 8 7



elmutásító
Emese

Rosszá tevő (szellemi információ)
Almos anyja, a monda szerint álmában egy turul
tól fogant fia 2. Koca, termékenység-szimbólum 
(magyar emse)

emír Mohamedán uralkodót megillető fejedelmi cím 
(arab - török)

emin 1. Hűséges, biztonságos; ámen (arab) 2. Talán: 
1. kiváló, kitűnő 2. Elsőrendű, nagyon fontos 
(latin eminens)

engi
ény ország 
Éor

Angol (szellemi minőség) (szellemi információ) 
Fény országa (szellemi információ)
1. Tova ózoni névai nép remetéje indi Ai sárgák 
nemzeti minősége (szellemi információ) 2. fény 
(héber Aor)

Erős 1. A Naprendszer egyik kisbolygója 2. A szere

fáleni
lem istene az ókori görögöknél (görög Erósz)
1. Aporodon (szellemi információ) 2. Hamisság, 
csalafintaság 2. Megtévesztés, becsapás (latin 
falláciá)

fár
fegin
feminin

Régi rendek csoportja (szellemi információ) 
Eredeti kor (szellemi információ)
Női, nőies (anyai) jellegű (latin) feminin ős 
szál: női energia hordozója/utalás: Nagyboldog

fétis
asszony
1. Természetfeletti erejűnek hitt, vallásos tisz
teletben álló tárgy 2. Szerencsét hozónak, bajtól 
óvónak tartott kisebb tárgy 3. Dolog, amelynek 
mindenekfölött való jelentőséget tulajdonítanak 
4. Módosíthatatlannak tartott vélemény, 
gondolat, elv (portugál)

fonetika Hangtan (görög - latin) ebből következően: 
hangzás

főd
gábori

Föld
1. Hírvivő szellem (Gábriel arkangyal) (szellemi 
információ) 2. A kinyilatkoztatásokkal kapcsola
tos, hiszen ez Gábor arkangyal egyik fő feladata

Gad ín GAD:  térnek jelei, nagy tudás, jelenítő szál meg
felelőnek talál, mert veled fénysugár pontosít szó, 
három népi mesteri adó, neked fény, nagy hír 
mondó - jelen, ma, jövő ( szellemi információ)

galamb ember Lélek ember, hírvivő (szellemi információ)
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Gé
Geláné
Gellérthegy

gemin-gemini
Gibraltár

génisze

gin

gin gél in 
Gór mén 
gót

gür on 
Gyáb

gyó" vin 
hád

hal An ősi mása 
hász lin in

Hazin
heterogén
hipokrata

hó

hónem

1. Jelen szelleme (szellemi információ)
Ásott világ (szellemi információ)
Korábbi történetekből ismert, hogy a Gellérthegy
nek természetfeletti erőt tulajdonítottak, ott kü
lönös természeti jelenségeket figyeltek meg. 
ikrek, állatövi csillagjegy is (latin)
Szoros Spanyolország és Marokkó közt (Európa 
és Afrika közötti átkelő)
1. Lángész, rendkívüli tehetség 2. Szellemi alko
tóképesség, alkotóerő 3. Védőszellem a római 
mitológiában 4. Védő, vezérlő szellem, mentő, őr
angyal 5. Valamely eszmény megtestesítője 
(latin géniusz)
1. Nem, öreg idő szellem (szellemi információ)
2. Jön, megy (szumir)
Kettő Nü - Nü: port vivő U /  (szellemi információ) 
Vö.: vadszamár (perzsa gór)
Got: Talán Gott: isten (német) vagy gót: A nép- 
vándorlás korában élt keleti germán nép 
(latin)
Téli népnek szent vénjei (szellemi információ) 
Szellemi nyelven a Földet jelenti (szellemi infor
máció)
Ki lent vontat hangot (szellemi információ) 
Kapcsolat Hadész 1. az alvilág királya 2. alvilág 
(görög)
Teremtő szellemvilág (szellemi információ)
Talán kapcsolat: 1. A hellenizmus ellen irányuló, 
a vallási törvények szigorú betartását követelő 
zsidó szekta tagja 2. Misztikus és az érzelmi ele
mekre építő zsidó szekta tagja (héber haszid)
Ük onogur Tót Enkidu (szellemi információ) 
Különnemű, különböző részekből álló 
Képmutatás, szemforgatás, tettetés és -krata, 
gör.: szótagként jelöli: 1. valamely uralmi rend
szer hívét 2. uralomban részesedő személyt lehet 
(görög hipokrita)
Szimbolikusan használt jelző, jelentése: tisztaság, 
égi erő (szellemi információ)
Szimbolikus értelemben tiszta égi lélek (szellemi 
információ)
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hósámin
hun

hullám nem 
I

i

identitás
időzsák
Ihed

ikon

Ili

Imám

imánja
imiel
incs
ind, indi indin

indi vörös 

Indus

Égi szellem (szellemi információ)
A IV.-V században Belső-Azsiából Európába 
vándorolt és hatalmas birodalmat alapított, 
majd más népekbe beolvadt lovas nomád nép 
Közlekedő lélek (szellemi információ)
1. Isteni sugár (szellemi információ) 2. Egy 
(kínai), 3. Folyékony halmazállapotút, víz 
minőségűt jelöl (szumir)
Fénysugár (szellemi információ) di - Szól, beszél 
(szumir)
Azonosság, önazonosság, öntudat (latin),
Az idő szellemi helye, tartója (szellemi információ) 
Ua., Pe - hallhatatlan (héber Pe) (szellemi in
formáció)
1. Fémre v. fára festett hordozható táblakép a 
görög szertartású egyházban 2. A jeltárgyat egy 
külső képszerű viszony alapján jelölő 3. Lehet 
egyszerűbben: jelkép (görög - latin)
Az Univerzumot tartó isten (héber), ebből 
képzett: Ileáni, Ilen, Uieni, Iláni 
1. "aki elöl megy, elöl áll"; (az ismertebb jelenté
sek is innen) (arab) 2. Előimádkozó (pap) 
(muszlim) 3. A siizmusban Mohamed utóda, 
illetve az utolsó "imám", egyelőre több mint 
ezer éve "rejtőzködik," de az idők végezetén újra 
eljön és igazságot tesz" [CS.F.]
Hagyomány, hagyaték (szláv imanje )
Szimbolikus: levél, üzenet
Talán: hüvelyk, hosszmérték (angol inch)
1. Elő-Indiának az indoeurópai nyelvcsaládhoz 
tartozó nyelveken beszélő lakója 2. Elő-Indiának 
bennszülött lakója 3. Ind nyelvek: indoeurópai 
nyelvek árja csoportjának elő-indiai ága, melybe 
a szanszkrit, a hindi, az urdu stb. tartozik 
(perzsa)
Lehet: narancssárga, a hírhozó és a tanítóistenek 
színe
1. Lehet ua, mint ind 2. Folyó a mai Pakisztán, 
India és Kína területén folyik 3. Szent folyó, 
utalhat az áldás folyamatosságára, megtisztító 
anyag
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inin
inkognitó
inmin
Ipoly

I pont 
íz

Jahin

jak

jan

janti
Jásen
jatt
Jazin

Jáva
javas
Jea

jég férfia
jéhai
jeháni

Jehova
jemeni
matuzsálemek
jen

jenki

jeremiási ős

Égi ín (szellemi információ)
Rangrejtve, kilétünk eltitkolása 
Menny-ég neve a votjákoknál 
Folyó a szlovák-magyar határnál, szumir szófejtés
sel: szabadon folyó víz 
A végtelen közepe (szellemi információ)
1. Istennél lévő lélek, fény és üdvi tisztaság 
(sumir/mahgar) 2. Nyom, jel (török iz)
Ki vén mester portán, kámini nép őse, nomád 
égéi ikoni nép (szellemi információ)
Tibetben vadon élő bika, háziasított alakja Közép- 
Ázsia magas hegységeiben, A Himalája É-i lejtőin, 
Kína Ny-i vidékein, Mongólia É-i részén és Orosz
ország ázsiai területein tenyésztik.
1. Ott veszedelem mutató (szellemi információ)
2. Kezdet, eredet (kínai)
O óvatosító hír (szellemi információ)
Lent volt vezér (szellemi információ)
1. kéz, kar 2. borravaló (jiddis)
1. Sé genetikájú tón (szellemi információ)
2. Nyáron (török) 2.Jasin, város Malajziában
3. Tjázi - germán, a mennydörgés apja 
indonéz sziget
Varázsló, táltos, kuruzslásban járatos.
Indiánok indi népnek nap U Kend Kemend Go 
őse ott vinni egy lélek növelő test világító szent 
köve (szellemi információ)
Szellem, jég: hitetlent is jelenthet 
Régi, valamikori, ősi
Nomád fokozat ott vén minőség (szellemi infor
máció)
Zsidóknál az isten neve (héber Jahve)
Jemen\ ország az Adeni-öböl partján, Szaúd-Ará- 
biával határos
1. Levegőég (zűrjén) 2. A forintnak megfelelő 
japán pénznem, értsd: aprópénz (japán)
Az angolszász eredetű észak-amerikaiak 
(gúny)neve (angol)
Jeremiás: Próféta az Ószövetségben, könyve egy 
prófétai részből és az ún. Siralmak könyvéből 
áll. Szerinte a bekövetkezett katasztrófa oka,

291



Jeromos

jezsuita 

jévai - jéva

Jin

jip
jógi tó 
Juchlimov

Júdás 
Káé in jim 
Kám nép

kanibi

Kemend

Kemenes
Kend

hogy a nép elfordult Jahvétól, a vezetők pedig 
jobban bíznak a földi hatalmakban, mint Istenben. 
Szent Jeromos készítette a Biblia ólatin fordítá
sát, mely később Vulgata néven lett ismert és el
ismert.
1. Loyolai Ignác alapította harcias hitvédő szer
zetesrend 2. Pejoratív ért.: képmutatóan erőszakos 
Individuális én, ami öröktől fogva a Teremtő 
része, neki van szabad akarata (szanszkrit) 
[Bhagavad-gétá]
A Jang és Jin kínai ősszimbólumból a negatív, 
passzív, nőies erő 
I pont (szellemi információ) 
gyógyító energia (szellemi információ) 
Szibériában élő, ősi sámáni rítusokat ismerő 
személy
Jézus tanítványa, aki később elárulta mesterét 
Rom lánc (szellemi információ)
1. Sámán (altáji kám) 2. A bibliai Noé második 
fia, a hámi népek őse (arámi Hám - Khám) -> 
hámi - hamita: a Földközi-tenger és az Egyenlítő közt 
lakó, sémi és néger elemekkel kevert afrikai né
pek csoportja
Ninivei nő nem öreg ég Erős korú (szellemi in
formáció)
1. "Ott van néked fontos ősi érkező térség jelenben 
ott van minden mi üzenő térségben mint ország 
idő szentségeinek jövő tál ökológián" (szellemi 
információ) 2. Kő 
Javas (szellemi információ)
1. Vidék (irániból magyarázzák, de ez a szó iráni 
átvétel) A szó alapértelme a köt, összekötés szó, 
mely megvan a rokon nyelvekben is. (török 
kend) 2. Künd (Kond): A hét vezér egyike a ma
gyar ősmondában, ő volt a szakrális vezető. "Az 
ötödik sereg kapitánya Künd (Kond) volt. Ez a 
Nyír környékén lakott; fiait Kusidnak és Kupian- 
nak mondják." [Kézai Simon: Gesta Hungarorum 
- László Gyula: A honfoglaló magyarok] 3. Lehet 
egyszerűen méltóságjelző is. Itt: ősi magyar ve
zér szellemi minősége

2 9 2



kenemin
kepes

kurd

köp on

Korán 
kör tö  
kü 
Lál

Lames

lámin
lantvivó"
Laon

Lár 
larra 
le intcT 
lélekhajó

lin
liturgia 
lótusz töve

lö
lúd

Luna
lu
lyán

mag A pont

Nini (szellemi információ)
1. íz remetei néptói minden mi öreg (szellemi 
információ) 2. Kazak férfiak hímzéssel díszített 
fejfedője
1. Mezopotámia hegységeiből származó ősnép, 
mely idővel iráni hatás miatt elvesztette ősnyel
vét. 2. Törökországban, Iránban, Irakban és a 
volt Szovjetunióban élő, nyugat-iráni nyelvű nép 
Pakisztáni meleg ópáni magatartás (szellemi in
formáció)
Mohamedánok szent könyve
Garázskor
Kő
Osszó, ősi minden mi megnemesít, öreg fontos 
írt (szellemi információ)
Szellemi erőzóna alá tartozó földi terület (szellemi 
információ)
íny ott nő (szellemi információ)
Szellemi hírek hordozója (szellemi információ)
1. Ing ég intő (szellemi információ) 2. Talán: laó:
Laoszban és Thaiföldön élő szino-tibeti nyelvet
beszélő buddhista nép
Alkotó (szellemi információ)
írt égi gondolat, hír (szellemi információ)
Égből lefelé intő
Utalás a Merkhaba-ra, mely a halál utáni burka, 
hordozója a léleknek (lásd Illés szekerét) Képle
tesen a lelket, lelkeket szállító szekérnek, csónak
nak írják le. [MJ.]
Leindított nem (szellemi információ)
Egyházi szertartásrend (görög)
A lótusz az egyiptomi és indiai mitológiában val
lási jelkép
1. Leendő, levő 2. Föld
A különböző mitológiákban általában lélekhor
dozó madárként, sámáni segítőként jelenik meg 
Égitest
Rend, zenei ritmus, beteljesítés, boldogság (kínai) 
Égből irányított gondolat, jegy lyán: folyamatos 
kapcsolat a fenti mesterrel (szellemi információ) 
Jövő szellem

293



maharadzsa
mandarin

Indiai uralkodó (a.m. nagy király) (ind)
Az egykori Kína magas állású hivatalnokainak 
európai elnevezése (maláj-portugál)

mágus 1. Keleti csillagjós, jóslással, gyógyítással és va
rázslással is foglalkozó babilóniai, asszír v. perzsa 
pap 2. Mágiával foglalkozó személy (perzsa)

mák nép 
máni - mán

ősi nomád nép (szellemi információ) 
manna: Pusztai manna Izráelnek. Kapcsolata a 
manasz-szal (gondolkodókészség, individuális 
alaki gondolkodás) feltételezhető, melyet néha 
elmével vagy tudattal is fordítanak. Jóval tága
sabb, mint amit ebből a pszichológia feltárt. Az 
ezoterikus tanok kauzál-testnek nevezik. [M.J.]

más Az égi világ földi megjelenülése (szellemi in
formáció)

matéria
medve

Anyag, nyersanyag (latin)
A legfőbb ég (isten), az uralkodó, a harcos kaszt 
szimbóluma, sok helyütt, például Szibériában
benne tisztelik az emberi nem ősét 

megjéhaisodott Múltnak emlékjelenítése 
Mekka A mohamedánok szaúd-arábiai szent városa
mementó Jelentős, fenyegető dologra emlékeztető jel

mén
(latin)
1. Én (< perzsa mán), 2. Több török nyelvben 
is a mén jelentése: én. 3. Ember (angol man-men) 
4. Kő (breton)

méni
mikádó
min
minta
mir

lovas /  mén - hím ló, csődör.
A japán császár (a.m. fenséges kapu) (japán) 
Kettő (szumir min)
Égi igaz értékrend (szellemi információ)
1. Béke (szláv) 2. Emlékezés, memória (latin 
szótő) 3. Lásd emir

momentó 1. Pillantás, mozzanat, rész(let), 2. Tényező, 
elem (latin momentum)

monostor
mór

Kolostor (latin)
1. A középkorban Észak-Afrika és az Ibériai
félsziget arab hódítója. 2. Eredetileg Észak-Af
rika berber őslakója (latin)

Mö Ólmos nép /  kél néhai le minden el irtózó örvény 
(szellemi információ)

Mu A mondák szerint vízözönben elsüllyedt ősi
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mutázs
nád
nád gím népe 
Nagy láma

Nagy sándori 
mementó

Nahan - Náhen 
námenében 
Nap talárja

Náza - NASA

nazán 
négy hárfa 
négy lant

négy lovas
nein
nem

Nene
Néva

ninin - nin 
Ninive

Noa

nomád

földrész, az élet bölcsője 
Elváltozott (latin mutáns)
Égi üzenetvivő (szellemi információ)
Szellemi ősi tudást vivő nép (szellemi információ)
1. Kiválasztott minőség (szellemi információ)
2. Tibeti vagy mongóliai buddhista szerzetes 
Az Ókor legnagyobb hódítójának tevékenysége 
világ politikai térképének újrarajzolása mellett a 
Kelet és a Nyugat kultúrájának - a pusztítások 
mellett - kölcsönösen megtermékenyítő hatású 
páratlan találkozását eredményezte. Az egész kö
zel-keleti világban az Ókortól kezdve óriási ha
tással volt, s a Nagy Sándor-kultusz a Középkorban 
mind itt, mind Európában rendkívül élénk. [CS.F] 
1. Ük öreg imán 2. Ej istene (szellemi információ) 
Tagadásában ember (szellemi információ)
A Nap fény udvara, férfi energia megjelenítője, 
az élet eredője (szellemi információ)
Az USA repülésügyi és űrkutatási tudományos 
tevékenységét irányító polgári hatósága 
Öreg időtől öreg ő Ü (szellemi információ)
Utalás a Bibliára
A négy szellem, akik a legnagyobb tudás birtokosai 
és tanítói (szellemi információ)
Utalás az apokalipszis lovasaira 
Nem
Égi lélek /  rendkívüli képességekkel felruházott 
minőség (szellemi információ)
Néne
Ei ki néhai mindent ott vágyként tett (szellemi 
információ)
Nő, asszony, néne (szumir)
Asszíria egyik virágzó nagyvárosa volt, melyet 
bűnei miatt Isten elpusztított 
Noah, Noé - Bibliai személy, aki isteni parancsra 
a vízözön elől családjával és a Földön élő állatok 
egy-egy párjával a maga építette bárkába menekült 
A nomádság hordozza leginkább a paradicsomi 
állapot dinamikus minőségét, mely a változással- 
mozgással, az újrakezdéssel kapcsolatos. Szemben 
a letelepedett minőséggel, mely rögzültebb és az
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notázs
notórikus

nova

nu

nuhe in 
numerum

Nun

nut en mén 
nü
nyem
Nyemtenyeim

Nyék
nyom

nyu meni
ó
ó zanid

óilen
óman
ómen

on
ón
on rámája

on sehen 
onogor törzse

időhöz kötődik. A nomád minőség a tágas tuda
ti teret jelképezi. Mint ilyen kapcsolatban áll a 
zenével, költészettel és a pásztori állattenyésztés
sel, mivel megnyilatkozásukhoz egyedül térre 
van szükség. [M.J.]
Jelölés (latin notáció)
1. Hírhedt, közismerten rossz hírű 2. Megrögzött, 
javíthatatlan (latin notórius)
1. Újcsillag (latin) 2. Új dolog, újdonság 
(latin nóvum), itt: fejlődő új lélek 
Üj (etimológiailag kapcsolatban pld. latin neo, 
angol new, német neu, stb. (perzsa); esetleg 
Noé (arab Núh) [CS.R]
Totem (szellemi információ)
1. Itt: ősi idő 2. Mózes negyedik könyve, a Számok 
könyve (latin Numeri)
A vizek ősi istene az ókori egyiptomiaknál 
(egyiptomi Nun)
Szellemi idősíkok (szellemi információ)
Port vivő U (szellemi információ)
Kor ős port vivő U /  (szellemi információ)
Égi Magyarország /  nyemtenyeimi halál: örök
léttől való elszakadás (szellemi információ) 
Ősmagyar honfoglaló nemzetség 
Eredendő emlék, tiszta normák hordozó (szellemi 
információ)
Új ember 
Régi
Két világ közt van, hírt ír port vivő U /  (szellemi 
információ)
Ős sziget (ír)
Gonosz nép a túlvilágról ( szellemi információ)
1. Idő, a legfontosabb gén ág (szellemi információ)
2. Előjel 
Tíz (török)
Az igazság isteneinek férne 
A brahmanizmusban Visnu főisten emberi 
alakban való megjelenése (ind Ráma)
Korszak idő térben (szellemi információ)
1. Az V-VI. században az Azovi tengertől ÉK-re 
törzsszövetségben élő bolgár-török nyelvű népek
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Ontario

ormein 

orr tán kor 

ortodox

ós fág
Osoa
Óz
ödémás

ökológia

Öm
ős sziget 
ősi egy lánc

öt pecsét 
ötödik jelenés 
őz
pahém
Pál

páli

palotás ős 
pámeni 
páter 
pázeni

Pe
pehely minta 

pekor

(török onogur) 2. "Tíz nyíl nemzete" (török)
1. Város Kaliforniában (Los Angelestől nem 
messze) 2. Kanadai tartomány a Hudson-öböl és 
a Nagy-tavak közt 3. A Nagy-tavak egyike 
1. Rég ind igét vivő tovább vivő szellemi kötés 
(szellemi információ)
Ez a kor talán olyan, hogy az ember észreveszi, 
felismeri a lélek hangját 
1. Igazhitű, óhitű 2. Egy tan, elmélet lezárt dog
máihoz betű szerint ragaszkodó 3. Rituális sza
bályokat mereven betartó (zsidó) 4. Pejoratív, a 
régihez csökönyösen ragaszkodó 
Notórikus üres világ (szellemi információ)
Új ember (japán osho)
Mesékből ismert varázsló
"Felhígult világ" - vizes, nem valós normákat
követő (szellemi információ)
Környezet, élővilág és környezete között fennálló 
viszony (görög)
Öt ország forrongása (szellemi információ)
A múlt égi könyvtára (szellemi információ)
Őrző, védő szellemi világ kötése a matérikus 
világhoz (szellemi információ)
Utalás a Jelenések Könyvére
Utalás a Jelenések Könyvére
Ősi magyar nép: őz nép (szellemi információ)
pa : fa (szumir)
Apostol, de nem ritkán egy régi magyar médi
umra is utalnak vele
Az indo-iráni csoportba tartozó legrégibb közép
indiai nyelv, a buddhista liturgia ma is használatos, 
egyébként kihalt nyelve (ind)
Égi királyi uralkodó szellem (szellemi információ) 
Égi ősszellem (szellemi információ)
Apa, atya (latin)
Jelölt topográfia (szellemi információ), térképen 
keresendő!
Hallhatatlan (héber Pe)
Eredendő, lélekgenetikai nyomok, emlékek 
(szellemi információ)
Hallhatatlan kor
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pemini
pendely

Hallhatatlan két sugár (Hold és Nap)
1. Kisgyermek hosszú vászon ingszerű ruhája
2. Átvitt értelemben: ősi normákat hordozó, 
hagyományokat követő

permanens
pille

Tartós, állandó, ismétlődő (latin)
Utalás: az árnylélek általában pillangó (de min
denképpen szárnyas) alakban távozik a testből.

pin
pint
pohár térség

Arc (héber)
Ma már nem használatos űrmérték
Utalás a "poharazásra", kapcsolatteremtés módja
a szellemvilággal

póni
pópa

Egészen alacsony angol lófajta 
Görögkeleti pap (román)

port várt Égi áldottság (szellemi információ)
portugál óember Szellemi minőség (szellemi információ) 
póop Orkáni (szellemi információ)
pun jeven nyír pun: az ókori Karthágóban élt föníciai eredetű

Q

nép (sémi) jeven: kürt, nyír: romláson több 
ország (szellemi információ)
Igaz, igazság, igazi (szellemi információ), jelöl 
heti: Quelle, ősi tanok forrása

Ra Ré: Az ókori egyiptomiak főisten, Napisten, 
minden földi és mennyei dolgok teremtője 
(egyiptomi)

Ra tón ko ip "Pont novemberben minden mérgező tovább 
ikoni /  mindenhol lesz minden nyom növekedik" 
(szellemi információ)

Rames Ramesz - "inkognitó tovább ennél a helynél 
mindenki növelődik ott ha ég időtől meg jelölődik" 
(szellemi információ)

Ránán Napon Hold (lehet például utalás a napfogyat
kozásra)

rehabilitáció 1. Ualaki becsületének, jó hírének helyreállítása
2. A korábbi jogokba való visszahelyezés 
(latin)

rén
rezidens

1. Géni nin (szellemi információ) 2. Szarvas 
1. Helytartó, kormányzó 2. Ügyvivő, meghatal
mazott képviselő 3. Egyszerűbben lehet: ural
kodó, irányító, meghatározó (latin) vagy

ró
reziduális: visszamaradó, hátramaradt, maradék 
ír régies formája
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rőt
rúna

Sába

sáfrányi

sagon
sak

Sál Án 
salamoni:

sámán

samen

sámeni Ják 
sárga mementó

sátáni
Sé

sémi nép

Sen
Séva
sis
sólyom népe 

sumér

Yörös, vörhenyes
Ógermán misztikus rovásírás, a szó jelentése: titok, 
rejtély, misztérium (skandináv)
Gazdagságáról híres, feltehetőleg az i.e. XI. szá
zadban létrejött ókori ország a mai DNy-Arábiában 
Talán a szólással kapcsolatba hozható: "megérzi 
a sáfrány illatát": megsejti a veszélyt és kereket old 
"Tíz szív" (szumir sag)
1. A király megtámadásának bejelentése a játékban 
lehet (perzsa sakk) 2. (iráni) uralkodó, császár 
(perzsa sah)
Szondázott viskó /  ó térség (szellemi információ) 
Általában gazdagságot, vagy nagy bölcsességet 
jelölnek vele. R. Steiner szerint Salamon királyban 
Zarathusztra született újra, magával hozva a 
Nap orákulum beavatásának titkát és erejét. [M.J.]  
A sámánizmusban varázsló, pap, a szent rítusokat 
ismerő személy, aki tartja az Éggel a kapcsolatot 
(tunguz- latin)
Ugyanolyan funkciókkal bír, mint a sámán, 
sameni ég - az örökös tudást hordozó szellemi 
szféra
Ősmagyar szellem (szellemi információ)
Lehet Jelenések könyve 6. (éhség, pusztulás, 
esetleg kínai invázió)
Ördögi, rossz szellemi (latin satanas)
Séth - az egyiptomi mitológiában a természet 
vad, pusztító erőinek jelképe 
1. Kis-Ázsia és ÉK-Afrika egyik nagy nyelv-és 
népcsoportja, ide tartozik többek között az akkád, 
a föníciai, az arameus, a héber és az arab 2. Jelent
het: szellemi kiválasztottságot, főleg a zsidók és 
az arabok, valamint az etiópok a ma élő sémi népek 
Szellemi, ősszellem, Szent Szellem (kínai)
Néhai idi ikra (szellemi információ)
Sír, jajgat, kiáltás (szumir)
A magyar illetve a felettük uralkodó Turul 
dinasztia; szkíták
Virágzó birodalmat és magas szintű városi mű
veltséget létrehozó, ismeretlen eredetű nép az 
ókori Mezopotámiában (i.e. 4-3. évezred), e nép
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Szád
Szágy
Száhán

száhor

Szalam

Szálán

szalander

Szalaváré
szám
Számén nyés 
szán (génje) 
szántén 
szas
szeheláni
szemita
széni
szent vendég
Széon
szil
szímeni

Szodoma
szonáta

szórvány nép

SZU
tad
ták
tál
Talam
talár

kihalt nyelve a legrégibb írásban fennmaradt 
nyelv (Egyes kutatók szerint csodálatos hason
latosságot mutat a magyar nyelvvel!) (babiloni) 
1. Rés, kapu 2. Az arab abc 14. betűje 
Osztott világ köve (szellemi információ)
1. Nyomon öv térségek/ó pontok (szent helyek) 
(szellemi információ) 2. Sahan: Szomália lehet? 
Kötött viselkedés (szellemi információ) 
például: vallás
1. Köt régi mint e mongol (szellemi információ)
2. Engedelmesség, alávetés (arab szálam)
1. Ki nép törzs itt vezér (szellemi információ)
2. Bolgár vezér, a Duna - Tisza közén találkozott 
vele Almos
Szellemi síkba csatolódás képessége (szellemi 
információ)
Titok hegye, vára (finn)
Égi kiválasztott, kijelölt (szellemi információ) 
Őr tilt /  pámen (szellemi információ)
Időtől ő szémi (szellemi információ)
Időtől ín (szellemi információ)
Lyáni nem /  ott váz ó tón (szellemi információ) 
Igei mindensége írt (szellemi információ)
1. Sémi néphez tartozó 2. Zsidó 
Korban mind Egy írt van (szellemi információ) 
Szellemi vezető lélek nem (szellemi információ) 
1. Ős 2. Talán: Seon: koreai buddhizmus 
Kecskefűz (fa)
Szimen hegységre utal (hegység Etiópiában, az 
Akszumtól délre, fekete bőrű zsidók lakták) 
Bűneiért elpusztított város 
Hangszeres zenedarab (a zenei klasszicizmus 
legmagasabb rendű szerkezete)
Zsidóság, diaszpóra, de akár a magyar nép is 
lehet
Víz (török) 
íz (török)
Igaz (szellemi információ)
Szellemi idősík, varázskor (szellemi információ) 
Óperenciáni hegy (szellemi információ)
Palást (latin), itt: magas szellemi irányító

3 0 0



talizmán

talmán

Talmud

talon
táltos

tamen

tao nép

tár
tárogató

Tas
tat
téka

témeni
ten

Ti
tím
ting

tír

tó

tisztség (szellemi információ)
A babona szerint viselőjét bajtól, szerencsétlen
ségtől megóvó, szerencsét hozó apró tárgy 
(görög - arab)
Ikoni arab kü (szellemi információ), utalás a 
Talmudra
1. A zsidó hagyományoknak, hitvitáknak és bib
liamagyarázatoknak szent iratként elismert, héber 
és arameus nyelven írt gyűjteménye 2. Pejoratív: 
merev, változhatatlan formulák gyűjteménye 
(héber)
Tartalék, maradék
1. A magyar ősvallásban sámán 2. Természetfölötti 
erejűnek tartott ember.
Mán ideje már régi (szellemi információ), mán: 
ős zenéje (szellemi információ) /  manna-manasz 
Tao: kínai filozófiában vallásban: a világrend, a 
dolgok menetek, utalhat: kínai népre 
Ősi információk hordozója (pl.: Akasha krónika) 
1. Utalhat: tár; tát, táltos összefüggésre, ahol a 
feltárás (Táró) a kinyílással korrelál (lásd: táltos, 
ami helyesen táltos) 2. Nádfúvós hangszer, mely a 
kora újkori Magyarországon is igen népszerű volt 
A hét magyar honfoglaló törzsfő egyike 
Ó (szellemi információ)
Utótagként valaminek a tokja, vagy gyűjteménye 
(görög)
Templomi (babiloni témen)
1. Alap, fundamentum (sumir/mahgar) ["A tö
kéletesség egységét egybekapcsolja a Mindenség Fun
damentuma, és ezt nevezték így: ten." ] 2. Test 
(perzsa)
A legfőbb ősi isten, Égisten (kínai)
Csoport (angol team)
"Áldozati edény" jósjel, jelentése: magasztos üdv, 
siker, áldozat, megújulás, minőségi változás 
(kínai)
1. Közösségek (szellemi információ) 2. Harcias 
skandináv főisten, a kard és a jog istene 
(germán Tyr)
Szellemi erőtér (szellemi információ)
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tóda
tón
tor

Minden (héber)
Hang (szellemi információ)
1. Lakoma 2. Temetés után a halott emlékére

Tót

rendezett vendégség 3. A szumirban bosszút, 
büntetést jelent 4. A mennydörgés istene 
(germán Thor)
1. A bölcsesség istene az egyiptomi mitológiában 
(egyiptomi Tkot) 2. Védelmező isten (héber Tót)

totem A természeti népektől az ősnek tekintett és 
ezért vallásos tiszteletben részesített növény, állat 
vagy tárgy (indián)

tő  Ősi eredet, égi gyökér (szellemi információ)
tövises tagállam Jézusi, a katolikus egyházi hit kötése (szellemi 

információ)
Tu
Túra
Tyor
U
Ugrin pit
Ung
uvás
uvé
úz

ü

Tó (kínai)
Főisten (szamojéd)
Kovászolt öreg jelenítő (szellemi információ) 
Ua., mint Ü
Nyámnyila (szellemi információ) 
hungi - Nép (szumir)
Óvás
Sugárzás
1. Az onoguroknak a kora középkorban Magyar- 
országon is letelepedett több törzse 2. e törzsek 
török nyelve (török) 3. Őz, kecske (szumir)
Ősi

Váhin
vákuum nép 
váll
vaskorszak

Ninivei ős szálon (szellemi információ)
Elnyelő nép 
Viselésre, tűrésre utal
A hanyatlás, "a farkas kora", 432.000 éves ciklus. 
Kb Kr. e. 638141-ben kezdődött, lezárulásának 
kezdete -1-2300 és 3500 között. /A Hagyomány 
több ilyen dátumot ismer e két időpont között./ 
Az érezhető hanyatlás intenzifikálódása viszont 
a reneszánsszal kezdődik. Durva egyszerűsítés
sel szekularizált modern korra redukálható, mely 
minden tradicionális értéket mellőzve rohan a 
vég felé. Mert "az idő felfalja a teret", de ezzel ön
magát is megszünteti, mert az idő egyetlen ponttá 
zsugorodik az ún. "idők végén", ekkor viszont a tér 
abszolút módon kiteljesedik, újra. Ezt nevezi az
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vatt
veini
vem

ven
vend

vényi
vese
Vimlen
vin

Vin mester

vindent
Vindisgréc

víz
vöd
vov
vörös ló

vörös szent

We min 
Zéró ős

zsák jele 
Zsan

ezoterika Ábel bosszújának Káin felett. (A "rossz" 
önmagát is elpusztítja és marad a "jó") [M.J.] 
watt: A teljesítmény mértékegysége 
Nem cselekvő (kínai)
1. Agyvelő (mari) 2. Létezik, van (szellemi 
információ)
1. Égi indított fő 2. Király, ég utáni rend (kínai) 
vend nép: Illír, kis létszámú, szlovén nyelvű 
népcsoport a Mura mellékén 
Cselekvő
Sámáni hit szerint jóslásra alkalmas szerv 
Mö népű (szellemi információ)
A legtöbb nyelvben bort, szőlőből sajtolt nedűt 
jelent.
"Sómén" (szellemi információ),"showman" a han
gulatkeltő ember 
Tort vivő (szellemi információ)
1. Potom név történelmi név tó volt germán 
(szellemi információ) 2. Alfréd Windischgrátz 
(1787-1862) herceg, osztrák tábornokra 
Hit, keresztelés
1. Víz 2. Vezetni, irányítani szó töve (szláv) 
Törzsi néhai (szellemi információ)
Lásd Jelenések könyve; háborúkat hoz, Skorpió 
jellegű. Amennyiben időperiódust jelöl, mintegy 
9,5110. 000 év múlva következne be teljes hatás
fokkal. Azonban az alperiódusok hatásaiban addig 
is egyre erősödő tendenciát mutat. [M.J.]
Tibeti buddhizmus tanainak régebbi formáját a 
nős "vörös sapkások" képviselték, és a "sárga sap
kások", az "erényszekta" megreformálta. 
Nyomnövelő (szellemi információ)
Ua., O pont - Q pont, a teremtés kezdete, Krisztust 
is jelöli, mint világteremtő Logoszt 
Ismétlődő szellemi jelek, természeti katasztrófák 
1. Ember, a férfi és a nő közötti közép (kínai 
Zseri) 2. Lélek (perzsa dzsári)
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