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A nep ali p ap ok, D alai Lirma, Pi o Aty a
€s MihAIy arkangyal uzenetea rnaSyarokhoz

I r"prf,li /kasmir/ p"pok: 2005-ben kijelentett6k,
hogy mindennap im6dk oztak a Frild 6rl. Most "va-jfdik a Fdld 6s a Krirp6t-medenc6ben sztili a jii-
v6t."

A nepdli Feh6r Kirrilyi Kolostor vezet6je magyar-
orszflgi tart6zkoddsa idej6n igy sz6lt a mag-ya-
rokhoz:

" onok, magt'arok elkdpzelni sem tudj6k, milyen
btiszk6k ]e/te tnek nemzettikre, magyars1gukra. Mi
biztosan tudjuk, Iro{y a vil6g szellemi, Ielki 6s
spiritu6lt',, negfijlloddsa az oncik orsz6g6b6l fog
elindulni, .1 v'il6g szfvcsakrdja az Oncik orszdgd-
ban, a Pilisben taldlltat6, Ez a spirituflIis megrtj-
Itodds mdr megindult Oncjkn6l!,

A Dalai Lima iizenete a magyarokhoz:
"M"gyarok!
Bdr n6piik nagy mriltra tekint vissza, a szabads6g
6s a demokr 6cia ter6n mdg fiatalnak szfumitanak.
A lehet6s6g minda zon 6ltal eljiitt az onitk sz6m6-
t&, hogy kibontakoztassdk k6pess6geiket 6s meg-
mutassdk a vil6gnak szellemtiket, kezdem6ny ez6
k6pess6giiket.

Eltltez azonban az cinbizalom elengedhetetlen. Ep-
pen ez6rt akdrmilyen neltflz is, bfirmilyen aka-
ddllyal, nelt6zs6sg"I n6znek szembe, nem szabad,
Irogy elveszitsdk a remdnyt 6s az elhivatottsflgu-
kat Rizakod6nak keII maradniuk!
Egy tibeti mondds :lugy tarrja: g kudarc g pr6b6l-
kozdst jelent. Biztos vagyok abb&tr, hogy egy ilyen
nagy mriltri nemzet f6nyes jiiv6 el6tt 6ll. K6rem,
dolgozzanak tovdbbra is kemdnyen, 6s tfiulatokban
gondolkodjanak! Tartsdk szem el6tt azokat a ne-
mes cdlokat, amelyek a kcizcis firdekeket szolg6l-
jdk. Az emberek sokszor - ds ez a politikusokra
krilcinosen ig* - e]vesznek az apr6 rdszletekben.
Ez nem ltelyes. Gondolkodjanak tfiulatokban! Ez
az 6n tandcsom. Koszcinom. "

Pio Atya
"M"gy arorszdg egy olyan kalitka, amelyb6t egy-
szer m6g egy gyiinydrfi maddr fog kireptilni. Sok
szenved6s v6r m6g rdjuk, de eg6sz Eur6p6ban , p6-

ratlan dics6s6gben lesz r6sztik .

Irigylem a magyarokat, mefi flltaluk nagy boldog-
sdg 6rad majd az emberisdgre.
Kevds nemzetnek van olyan nagyltatalmrt 6ran-
flrala, mint a magyaroknak ds bizony helyes lenne
erdsebben k4rnitik ltathtatds oltalmfit orszdgukra !,

Padre Pio (188Z-1968)

Mitr.ily Arkangyal iizenete a Magyaroknak.
Kiizvetitl m6dium: C6lia Fenn
2005. 10. 16. Bp. Kozgazdasdgi Egyetem. (Test-
L6lek-Szellem-en ea.)

(lLz alSbbi ak az 616 kiizvetit6sen lejegy zetelt, nem
teljes tizenetet tart almazzdk.)
Mih6ly fukangyal:

csoddlatos orszdg. szeretet 6s b6ke taldlh at6.
Er6s 6s ellen6ll6 emberek.
K6szek az fj tdrsadalom l6treh oz6s6ra.
R6szei vagytok ,rtli Bolyg6 fel6pit6s6nek.
Szeretet megosztdsa m6sokkal lfeladatl
F6nyl6nyek vagytok. Nagyon er6sek vagytok.
Megbocs6t6s, tov6bbl6p6s: fj vildgot teremtetek.
A SZERETET vezessen benneteket!
Szivbfil teremtserek!
K6szen 6lltok a f6ny vezetii lenni. f a v6ros (Bp.)
6s az orsz6{
Magya rorszdg F6nytoron ny A v6lik I

VIilGir6roRoNYI
A szeretet 6s a flny 6ld6s6val hagyunk most el
benneteket. -
lA m6dium elmondta, hogy a teremben fdlotttink
lSngokat l6tott/

Hallgat6i k6rd6s:
Mi az tizenete annak, hogy a Szent Koron6n

Mihdly 6s G6briel arkangyalok vannak?

Mih6ly fukang-yal:
Ennek az orszdgnak ktiltinleges feladatai van-

nak, ezt jelzik ezek a k6pek a Szent Koron 6n.
A Magyar emberek lelke gyiinyitrfil Mit tudtok a
lelketekbdl felajilnlani a vil6gban?
M"g tudj6tok teremteni azt, amit akartok! Er6sek
vagytok!



Egy japfun tud,6s - -Dr. Shokotu Faisi - Ievele rgq-b6[.

A'F3l*lu.Iy"p' birodarmi ivad6kainak hitttik6s hissztik onciker, t"aves mawar testv6rek, aki_ket, a tcifi6nelmi karma messzire sodort er. Fajikiv6l6sSgukat 6s 
"lrg szereptiket elisrnerve 6rkez-ttink annak idej6n Budap"r,r", rnag-yarur tanurniImaoka Dzsuicsiro vezetkse alatt.

Harminc 6v szeml'Iet,vel ma meg keII 6IIa_pitanom a kovetkezflket:
r'/ rg* furagyar tcirt6nelemirds sem a Habsburg,sem a Honhy kormfiny alatt nem l6bzett. AHabs_burgok saj6t 6rdektikben 

"tfurrtitottak mindent,ami az dsi eredetre utal.

essen' rnint a tcibbi nem zetfaj 6s n6p. - K6rdezemoncikt6l, kedves mag'yar tcifi6 n*szkafi'rsak, mi6rthivatkoznak mindiJ u sajdt fajuk determindcidsk6rd6seiben a hitleri anom6lidkra?...
Mi6rt nem hivatk oznak a biblikus rzraerf"jihasonlatoss6gokr a?... rzraer faj, n6p 6s nemzets6g- teh6t ug'yanfigy 

^ 
rnag-yar, jap6ni, gcircig, arab isfrj, 

"gp 
6s nem zets6gl

Er mi6rt nem 
1]1:at meg v6gre Oni,k ma_gyar tud6sok a Bibri'ban h"-r, eg6 mag.yar el_nevez6sek, nevek, fcildr ajzihelyek piorte mdit?rnnen messzir,I jobban letszik az igyekezetis' meg a rtamiss,g is. yar6j6ban amag,yar fajtaisen elkeveredett iar. A ,*;;;;, lo"u"elemirdstud6sai is ilyen kevert v6rdek.

van n6met-magyar, szl6v-magyar, rom6n-ma-

f: 
izrelita-magyar kevered*sff tort6nelemtudds

Erdekes kivtirr6'r megdllapita ni azt,hogy ezekegyike sem az igaz magyar tcirt6nelmet kutatja,hanem a n6met"r., ,rrauok , rom'Hok 6s izraeritdkjavdra akarja a mawar tcirt6nerem igazs,gait erfer_diteni.

Ezzel kapcsolatban csak egyetren k6rd6stszeretn.k int'zni egyesekhez a kart'rsakhoz 6srajtuk keresztrir minden *"rru rhoz, nevezetesen:'furi'n van az, hogy a 
"iteg 

egyetlen nemzetea furagyar, amelynek sz6rmaz6s6t, tort6nelm6tminden m6s n6ps6g eJhom'Iyosftani igyekszik... ?Es nik eiouli e-mogott a hom6lyosit6 6rdek_szovets4g mogott... ?

IGEI\ TISZTELT SZERKESZ T6UNI

Tulajdonk6ppen nekem nem ilene a maryark6rd6sbe avatko zni, mivel jap6ni fajf vagyok 6s ajapdni nem zets'ghez tafiozom, akkor is, ha je_lenleg' mint usadllamp"l; fugentindban 6lek.Miutdn azonban egy igen j6 bar6tom 6tolva-s6sra 
'tadot 

t n6h5ny ma gyar rijs'got 6s ezeke'yi_k6ben a vas'rnapi Lev6rben Dr. Farka s L6sz.66sMagya r L6szI6 u.uk olyan t6nust ritnek meg sajdtnemzettikkel kapcsolatban, mely az 6ltalam tisz_telt 6s szeretett mag'yar 'fajt, 6s ,n6pet, 
teljesenel6nytelentil 6llftjab", k6rem engedj6k meg, hogye tiifi6nelmi k6rd6sben n6hdny sz6tmondhassak.Mi - ndltdnyan - jap,ni 6stort6net kutatdk abbana ltitben nfitttink f"J, Irogy a uil6g legnemesebbnemzete 6s fajt'ja a magyar (: ma - maya-ar.)K6_rem definicidmra nem a hitleri ,ro*irrarizmustalkalm azni!...

A Horthy korszak illet6kes szerve a Teleki pdlTcirt6nelmi rnt'zet - sajdt never6sri c6hbeli tud6_sai pedig, H6man Bdli nt vezet6s6vel ,6t6rt6kert6k,
az amrigy is hidnyos rnag-yar tcirt6nelmet a r6maikatolikus eg-yh6z6s a Habsburg h6z jav6ra.2'/ val6s6gos faji rnitoszok alapj'n dolgoz6 tcir-tfn1sz - rnik6pp a gcircigcikn6l van _ ebben a g6r-ddban nem l6tezik,L"rt , Irogy 6rt6keln6k azok amitoszok erej1t 6s igazsfugftt,akik a Nem zetiKr6_nilrdjulr hitel't is lerontottdk?lEgyetlen Dr. Far-kas vaw Magya r L6szr6 tendencidjfi tdrt6 n.szsemhivatk ozik a Nlagyar trirdnikdkra...

Mivel azonban a magyar nem zet, faj6s n6p _vaw nevez-?6k, ahogy akarjilk - tcifi6nermi kutarSs

Addig is, amig erre cincik vdlaszorni fognak,mi japr{niak 6s az,irrr", turdni tcirzsekhez tarto_z6k' Pakisz tdnt67 Szib6ri dis6s a Hindusokt6l Bur-rndig - a legdsibb '"gyrryelv' elemeit legt jszt'bban
megtartd nyelven '^^warul' irjuk EBftszT.N_KET a csaknem 800 rnili6 testv6reinkhez. E,ezzel a MAGYAR xapivEK, FAltvAK 6s I\EM_zETsucuEr akarunk a \eg6sibb sz6rrnaz€rs66rt6s sok ezer 6ves tradici6i6rtliszteretet adni... m6gakkor is, ha oncik rnag'yarok ezt at6nyt er*szakkalrnegsernmi siteni kivdnjdk I

Egyet azonban tartson szem er6tt minden ma_gyar m6g akkor i', ha ...tiirt6netesen tcirt6ne-

ff,:::::.1.^ivAp, cinrik rsrene is keleten

rr 
^utal,[asolyan elbirdlds aldkell hogy k6l, 6s nyugaron nyugs zik.



oLvAS6rNr inrAK

Ju") LLr,6y .r, srr-ur(e relsmeresenek 6s di
sdnak egysze rfr, a trtikkje, azuthn pedpedig 3 6rdn be-

Ros6s L6szI6

A MAGYAR SZENT KORONA TTPEIR 6t

ja, hogy a stroke felismer6s6""
M.B.E.

Agyv6z6s felismer6se (hotho segtt...)

A minap kaptam ezt a h6rom Hangot(M"B'.E...) kiemel6 kis ir6st melyben arra k6rnekkiildjem tovdbb. s*jnos nem tudtam elvonatkoz-
tatni az elmrilt id6szak M.iskolci B.iircs 6sz Egy"_stilet' N"gy Lajos kir'ly Magdneg-yetem eileni fel_jelent6s " uwi katasztrofdlis j' 1"L, 6g6t6l. Az 6,nolvasatomban a megel,z*srehlt azeletlen meg_oldds 6s valahogy igy,
1' M.: M"g keil k6rni az illet6t, hogy Moso_LY0GJ2N. (irasszon szeretetet, mint rr[rsKoL_
CON az Iyf.B.E._en szok6s)
2. B.: M"g kell k6rni, hosy RESZELIEIV,mond_
jott eg"y egyszerfr mondaroi. fgOiC#U 6szint6n)(iisszeftigg6en: pl. Sz6p napunk van.)
3. E.: Meg kell k6rni, hogy EI1IELIE FElmindk6t
karjdt ' (fuIagdhoz foguinu ds tov,bb adva azEGYETEI\IES 6ld6st)

Ha ez nem \egy, akkor jctn a stroke. Azaz, az agyikatasz tr6fa. igy hdt nagy szeretettel 6n is tovr{bbktildcim. (Rostds Ldszl6)

"STROKE: gondolj hdrom betfire II{..B..E.,.A lev6l eredetij6t ew n6v6r ktildte, aki ara k6rt,hosy terjess zem. Egyet6rtek vele. Ha mindenki

tr**ili,l.hdrom betfire, 6teteket lehetne mes_

J&,

liil el kell kezdeni a kezel6s6t. A stroke felisme-
r6se . IVe feledd a S betfrn MBE
N6ha neh6z beazonositani a stroke jeleit. S"jnos, atudatoss6g hidnya katasztr6fdt okozhat. A stroke
illdozata srilyos agyk6rosoddst szenvedhet, ha akiirnyezete nem ismeri fel a stroke jeleit. Az orvo-sok szerint b6rki felismerheti a stroke-ot, ha h6_rom egyszerfi k6r6st mond az ilret6nek:
I. M: Meg keil k6rni az ille t6t,hogy Mosolyoc_
JOI\.
2. B: M"g kell k6rni, hogy BESZEUEX, mondjonegy egyszerfi, mondatot. (cisszeftigg6en: pl. srapnapunk van.)
3' E: M"g kell k6rni, hogy EMELJE FEL mindk6tkarjdt.
Ha az illet6nek a hdrom k6r6s teljesit6s6nek b6r_melyik6vel neh6zs6ge van, azonnal hfvd a men-tdket 6s mondd el a ttineteket.
M6g ewjel: Mondd azillet6nek, hogy offSE KIA I\YELVET. Ha a nyelv ,,kicsau"roao tt,, haegyik vagy mdsik oldalra megy a nyerv, ez is astroke jele lehet. Egy kardior6gus szerint, ha min_denki, aki megka pja ezt 

^, ;-;a'-t 6s erkiirdi r0
;T:."#*",,?j,i,l' 

azzat regaldbb esy 6retet mes

En tovabbktildtem, 6s te?,,

A STROKE BEAZO]YOSITASA,
Egy kerti-partyn, egy bar'tn 6mkiss6 megingott, elis ejtette a 

_t6ny6rjdt, de ezut6n, rnindenkit meg_nyugtatott, hory j6l van (uryanis a tc,bbiek orvostakarrak hivni). 6 azt 6ilito;ta , hogy csak az fijci_p6je miatt csfiszott meg ew t6g16n. Fersegftett6k,kapott egy m6sik t6ny6rJ,"t, 6s b'r ew kiss6gyeng6nek trint, tovdbb sz6rak ozott. K6s6bb fel_hivott 
" to:, hogy ermondj", a feres6g6t k5rh6 zbavitte, ahor er is hunyt. A iarti sor6n 

-srnoKE_ja
volt. Ha tudtdk vorna, hogyan keil beazonositani astroke jeleit, tar6n rna is veltink lehetne. Mr{sok

;:ilrflff:;;:_, de rern 6nyter€D, teheretten hery_

-^?t 611itja, hogy ha a stroke 6I_be'il elkezdh"ti- kezelni, teljesenaz 67lapot, TEUESEIY. Aztrnond_

osi Gycik6r Tisztert szerkeszt6s6ge!
Tisztelt Borbola Jdnos! '

"A tfli'kozatlansiig tudomiinyos k6rd6sekben nemffr?H::'.*"*f-X##;,,e, ui,'"y,. ttnak
(Bartha, IgTI. 35. sz.)

ffj;:f::'::::" ": (z.oos) 2 szlmdban orvas-

i;:2,:i::iy:::::g";;;i;:f u",u,ffi T:Jjltr;6brdzol6 zom6nck6prLc. ir6s6t.E

Eg-y neuroldgus
dozatdt J 6rdn
visszafordith at6

r6szletdhez sz6ln6k p6r sz6t:
rnunk a ey_egy
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