velencén is
(Kara , 2011.03.18 21:36)
Átnéztek velencefürdőröl nadap domb felé az is piramis,ja és 20100301 "fényjelenség" efölött is
átrepült......

Mecsek babászerkövek és környéke pálos kolostor romok
(Peter , 2011.03.13 17:48)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jakabhegy
Ez érdekes !

PYRAMIS ÜGYEK
(KARLOSZ, 2011.03.04 04:05)
Igaz nem helyen valo a beiras, de nem art ha itt egy ket nemtisztazott
es meg magyarazhatatlan pyramis ügyekben meg többet gondolkodunk,
vagy eppen akarunk valamit fejtegetni, hol semilyen nyomot es egy karcolatot nem hagytak, vagy nem
dugtak el a kövek ala egy palackot, vagy egy karcolt követ, itt szenvedtem, sirtam, miben
üzenetet hagytak volna, hogy itt rabszolga voltam es köveket cipeltem.
Velemenyem, ha azt földi eredetü ember epitette akkor több nyomot hagytak volna, es bizonyara az
idöszamitasokkal is komoly gondok vannak,
tehat ez meg sokaig olyan meg oldhatatlan marad, mind az hogy az ufok valojaban mivel is mehetnek,
közlekedhetnek, vagy eppen mert nem kaveznak egy ket gazdag kivalasztott samesszal.
A jelenlegi elödök meg odakeveredtek es a kesz piramisokban jocskan
alkottak es festegettek, vestek, de azt nem tudnak meg epitteni ma, meg hat minek, lehet ha lebontanak
akkor lenne meglepetes minden helyen.
Eleg komoly tavolsagokat kellett cipelni a köveket, melyhez akkor igen csak sok fa kellett, melyet
bizonyara hogyan növesztettek ki, vagy eppen loptak el.
Elkepzelhetö hogy egy ket regesz tudja a valos idöt es tudja azt, hogy valojaban, hogy is lehetne
tisztazni ezeket a mesebe illö fejtegeteseket, de gondolom, ha nem szol a szam nem faj a fejem utanna,
alapon sok minden meg marad titoknak.
Majd megnezem hogy valojaban miröl is van szo ott a helyszinen, Magyar orszagon, es akkor bövebben
irok arrol, melyet elkepzelek, igy lathatatlanban is.
Magyar forditassal, egy ket ellentetes fejtegetessel es egy ket okoskodassal
igen csak csodas perceket ad annak erdekeben hogy semmit nem oldottak meg, es meg semmit nem is

akarnak, csak okoskodasok vannak olyanok melyek miatt az agy jobban kell hogy dolgozzon.
földönkivüliek epitettek a piramisokat !!!!!!??????
13
http://www.youtube.com/watch?v=21Bi20veXt0&feature=related
23
http://www.youtube.com/watch?v=yJaZ33mbiT8&NR=1
33
http://www.youtube.com/watch?v=EMklu8_OAow&feature=related
meg jegyeznem, ennyi baromsagot megeri vegig halgatni, meg akkor is ha igaz es a valos tenyeket
akarjak lejaratni, egy ket okoskodassal vagy eppen guny nak is nevezhetö videoval,
bizonyara megfelelö cellal, de sajnos a valos jelensegek igen csak
keserü tenyek maradnak azoknak, kinek az igazsag nagyon fajhat.


Sok van mi csodálatos
(symby, 2011.03.02 09:21)
A Magyar embernél nincs semmi csodálatosabb!
A Dalai Láma ugyan világosan, és nyomatékosan kifejezte kételyét, a neki tulajdonitott
kinyilatkoztatással kapcsolatban, a Dobogókő szivcsakráról,
/kikacagta/, de ez nem azt jelenti, hogy a Pilis nem különleges, szakrális hely.
AZ! Ősibb,mint Tibet bármely helye, legalábbis az univerzális tudás leképezését illetően. A
Tiszteletreméló Dalai Lámát kár megpróbálni ennek igazolására felhasználni. Egyrészt azért, mert az Ő
véleménye nem mérvadó, másrészt mert nem érdekli a téma. A saját szellemileg elnyomott és lealázott
népének a sorsa és szakrális hegyei érdekli! Nagyon helyesen!
Nagyon világosan, többször is kifejtette nyilvánosan, hogy ne nézzék Őt valami különleges
képességekkel megáldott mágusnak. Száműzött buddhista szerzetes, aki elsősorban népének szuverén
jogaiért és "lámaista"kultúrájáért küzd.
Nekünk a magunk kulturális gyökereit kell megóvnunk,feltárnunk, józan ésszel, eltökélten és nyitott
szível. A föld szívcsakrája ott van ahol a Te szíved dobog az egyetemes emberi kultúra magyar
vetületeként. Nem kell ehhez sem a Láma, sem pedig a Pálosok hamis legitimációjának képzete.
A Pilis őrzi titkait! Talán nem véletlenül...

flagellum dei
(zsolt i, 2011.03.01 08:39)
Na végre rá jöttetek valamire ,ha valaki az m3 sztrádán megy be pestre a budai hegyeken észre lehet
venni az emberi kéz munkáját ,valakinek ezt fel vetettem és láss csodát nem nevetett ki söt kaptam töle
egy cimet mit megosztanék de a jutubon is rajta van ,mindenesetre idöt kell rá szánni mert nem egy
gyözike sórrol van az ész osztás ,a jutubon a cime A fal mögöt ,a gépbe meg üssétek be hogy

puzdra .com ,az isten tartsa és éltesse soká a szerzöt ,sziasztok

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.09.14 11:46)
Vannak piramisok Egyiptomban, amelyeket sokan ismernek, sokan kutattak, misztikum lengi így is
körül. Vannak piramisok ettől nyugatra, az amerikai földrészen, egy kicsit mások, de mégiscsak
piramisok. Úgy hirlik vannak pramisok keletre is, Kina területén, de biztos vannak a dzsungel által
egészben elnyelt városok Indiában, melyek épitészetében fellelhetünk piramismotívumokat. Így nem
meglepő, hogy északon is vannak piramisok. Szerintem délra is kellene keresni, ott is vannak
furcsaságok. Ezeknek a piramisoknak kell legyen valami közük egymáshoz, ám történelem
szemléletünk a Biblia előtti idők kultúráját valahogy homályban tartja. Mintha azelőtt olyan primitívség
lett volna. Ezt hangulatilag értem, mert, ha keresünk, találunk adatokat. Mindenképpen vissza kell
szerezni a Földdel együttélő emberi szellemiséget, és ebben a magyarok szerepét tisztázni kell. Túl sok
a kérdőjel, ahhoz, hogy ne lennének válaszok. A földrengés végigvonult a Földön Amerikától,
Újzélandig, s közben nem feledkezett meg térségünkről sem. Így kerek a világ. Ha azok a piramisok itt
vannak, fel kell azokat tárni, minden ellenállás dacára. Civil kezdeményezésre, ha másként nem megy.
De megjegyzem, ma már a katonai felderítés elég mélyre belát a föld alá. Kezdjünk hozzá!

KAPCSOLATFELVETEL
(LAJOS, 2010.09.12 13:17)
ÜDVÖZLETTEL KERIONNAK
Piramis városok (Kerion, 2010. 09. 01. 10:07)
HIVATKOZVA
KÖSZÖNETTEL VENNEM HA
LEVELEVEL MEGKERESNE
gallerygaal@gmail.com

snj872@gmail.com
(8koss, 2010.09.11 23:31)
Még mielőtt megsértenék Valakit, az utolsó mondatot így gondoltam:
Maradok (ennek megfelelően is) tisztelettel a közölt eredeti gondolatok írói és a jószándéktól vezérelt
hozzászólók iránt!
8s

snj872@gmail.com
(8koss, 2010.09.11 23:05)

Kedves Hozzászólók!
A megmérettetésnek több formája van. Bár nem annak szántam, mégis az lett az írásom, saját magam
mércéje s így kalibráltatott.
Köszönöm az emberhez méltó, kultúrált helyreigazító sorokat.
Maradok (ennek megfelelően is) tisztelettel a közölt eredeti gondolatok íróihoz!
8s

ajánlás
(Kerion, 2010.09.07 18:19)
A http://www.leleklanc.eoldal.hu honlap magyarság fórumára írok rendszeresen, ugyanitt egy másik
rovatban a "bolygók" dolgairól is.

Nagyon hálásak.....
(mjjbaba, 2010.09.07 11:51)
Kedves Kerion ! Előre is nagyon köszönjük neked ,hogy ilyen kedves vagy és megosztod velünk
mindezeket.KÖSZÖNJÜK !!!Nagyon nagy szeretettel olvassuk,és várjuk a folytatást....

Budapest
(Cecilia, 2010.09.07 06:37)
A tavaly napokig ezen tűnődve, hogy merre lehet a bejárat a piramisba, vagy egyáltalán ahol érdemes
lenne ásni, volt egy álmom.
Piramist láttam amiből pici gyönyörű tollazatú madarak és pillangók szálltak fel.
Oda akartam menni, hogy megfogjak egyet de mintha azt az utasítást hallottam volna, hogy várj még,
most még nem.
Nem örültem neki, hogy nem foghatom meg és csak azért is közelebb léptem, gondoltam csak
megsimogatok egyet, mire az egyik madár kisiklott a kezemből visszafordult és rám nevetett.
Mondanom sem kell mérges voltam mert nem sikerült megfogni és ott álltam a semmivel a tenyerembe
nézve.
Sajnos tovább nem emlékszem mi volt a folytatása az álmomnak de mintha öreg emberek is lettek volna
ott akik beszélgettek egymással.
Kedves olvasók. Így utólag valamit leszűrtem ebből az álomból.
Magyarország nem szabad, mert a megszállók egyre csak jönnek !

Józanul gondolkodva, szerintem addig amíg így van addig vigyázni kell, hogy mit, és mikor fedünk fel.

Kerionnak
(fritzi.fr, 2010.09.04 11:16)
Légy szíves vedd föl a kapcsolatot Hingyi Sándorral. email címe: snj872@gmail.com, tel.:
06203479086 , ha Magyarországról hívsz. Itt várjuk jelentkezésedet.
Boncsa, Joe Wolfy szintén ide jelentkezzetek.
Össze kell ülnünk, ne egyenként forgácsolódjunk szét.
Üdvözlettel
Fritzi

kérés
(Joe Wolfy, 2010.09.03 17:21)
Tisztelt Kerion!
Kérem szíves tájékoztatását az alábbi email címre.
matyi99@yahoo.com
A köszönő válaszomban indokolni fogom a kérés rövidségét.
Tisztelettel:
Joe I. Wolfy

snj872@gmail.com
(8koss, 2010.09.02 13:18)
Kedves (voltmégmindig) Kollega!
Olvasva a fönti sorokat nagyon megörültem. Mindig is szerettem a varázsképeket, de néha úgy éreztem
csak egyedül látok különböző alakzatokat, ismerőseim gyakran kissé (vagy nagyon is) eröltetettnek
titulálták &#8222;vízióimat&#8221;. A Duna koszorújába ölelt Szívünket gyakran néztem az utóbbi
időben s hasonló (számomra s szűkebb környezetemnek is nyilvánvaló) domborzati és képi alakzatokat,
&#8222;varázsképeket&#8221; találtam. Legutóbbi és egyben a legdöbbenetesebb
&#8222;képem&#8221;, a szívem csücske, az általad leírt fejtől (Szatyorhegy környéke &#8211;
milyen érdekes elnevezés) Nyra a Vadálló köveket is magába foglaló Üstökhegy és körrnyéke, Google
nemrég váltásként felrakott (de 2008ban készült) téli űrfelvételén látható szomorú (szerintem) Szűz
Mária arc. A domborzati térképen a legyező takarja, de az űrfelvételen előtűnik a legyező
&#8222;mögül&#8221;, a Google Föld lehetőségeivel pedig a térbelisége is helytálló. Észrevétele után
szinte egész éjjel le sem hunytam a szemem a döbbenettől s izgalomtól. Véleményen szerint
egyértelmű megfeleltetések vannak a látható domborzati tartalmak (mint időben számunkra állandónak,

tekinthető lenyomatok, üzenetek) a képek (mint változó időbeli üzenetek) és a spirituális Rendszer
(mint a Tudás isteni formája) között. Ennek igazolása lehet pl. az általad említett csillagászati
megfelelés, illetve a (számomra) most felszabaduló ősi ismeretekhezvalláshozhithez, ennek alapvető
rendszerébe illeszkedő elhelyezkedésük, időbeli &#8222;mozgásuk&#8221;. A látszatra könnyű siker a
varázsképek felfedezése s bár nem mi, hanem Mi alkottuk őket, felfedezésük után jön a munka
(melynek hevébe te már tettél tüzet), hogy valóban a Helyükre kerüljenek. Ebben ajánlanám föl saját és
kérem a Te és hasonló vagy &#8222;jobb&#8221; szemű társaink együtt működését.
Nagyon szeretném Born Gergellyel is fölvenni a kapcsolatot, kérnék ezügyben is segítséget.
Üdvözlettel:
Hingyi Sándor
06203479086

Magyarország Titkai II.
(Kerion , 2010.09.02 09:13)
Most néhány fantasztikusnak tűnő dologról lesz szó, de a valóság a legfantasztikusabb.
Amit most, napjainkban átélünk, a KEZDET VÉGE. Egy átmeneti korban létezünk, melyet úgy is
jellemezhetnék, mint a 3 Ds modern földi ember kezdeti fejlődésének végét. Ez a "Teremtői" program
3 periódussal ezelőtt, pontosan 77777 évvel ezelőtt kezdődött a Kárpát medencében. Mostanában
nullázódik le, ér véget, hogy átadja helyét az új "programnak", az 5 Ds ember létezésének. Tehát nem
egyszerűen korszakváltás történik, hanem egy nagyobb Felrezgés a bolygó és lakói számára. Az
emberek esetében ennek FELTÉTELEI vannak, amelyeket most nem részletezek.
Minden látszólag visszafelé halad, mint a rovásírás olvasása, vagy a precessziós mozgása a
Naprendszerünknek, a Halak korból a Vízöntő korba. De ez csak a mi szemszögünkből van így.
Akkor menjünk vissza a 3 periódussal ezelőtti időszakra. A Teremtő modern emberrel kapcsolatos
teremtési programját megvalósítandó, a szíriuszi erdetű orioniak itt rendezkedtek be a földi szívcsakra
közelében. Azért, hogy segítsék és felügyeljék az emberek első lépéseit.
Mivel ők egy magasabb dimenzióból jöttek, elsősorban regenerációs, egészségügyi céllal piramis
városokat építettek, mai szemmel nézve "varázsoltak". Ezek a rezgő komplexumok egyenlítették ki az
alacsonyabb, 3 Ds földi rezgés okozta anomáliákat. A "cromagnoniak", azaz az ősmagyarok ezek
mellett a piramisok mellett élték az életüket jó ideig. Aztán amikor innen elvándoroltak vitték
magukkal a tudást, ami persze idővel megkopott.
A nyugatra vitt tudás egyik bizonyítéka például a Duna menti Lech völgyében talált 35 ezer éves
mammutcsontra vésett csillagkép azonosító. Ennek egyik oldalán ORION, a nagy vadász látható, a
másikon a NEKI megfelelő csillagok, az orion övvel, persze nem véletlenül.
A keletre vitt tudás bizonyítéka a Moszkvától 100 kmre lévő Szungíri 28 ezer éves halomsír lelet a
mammutagyar jogarral és gyöngyökkel/6000 db/, a gyöngykoronával és a zsinóros mentével.
Most, hogy hazánkba jön a Dalai láma, szívesen megmutatnám neki a valódi utat a Shambalába, amely
tulajdonképpen a Szilvásvárad melletti Szalajka völgy. A Tibeti Shambala legenda összes kelléke itt
van: völgy, vízfolyás, tavak, forrás, barlang, a völgyet övező 9 piramis, azaz kristályhegy és a
FÁTYOL, a fátyol vízesés. Ezen át vezet az út a Mennybe/Shambalába/. Tehát eredetileg itt volt, egy
óriási dimenziókapu, melyen keresztül messzi csillagrendszerekből történt a teleportáció. Ezen
keresztül jöttek például az ősmagyar háziállatok, segítendő az emberek életét. A tibetiek úgy tudják,
hogy messzi északon van a Shambala, Ujgur földön. Ahová pedig az erről való tudás nyugatról, a
Kárpát medencéből került a vándorlások révén. A 250 ujgur piramis is itthoni mintára készült,

leutánozandó a magyarországi piramisokat. Persze az ujgur piramisok sokkal újkeletűbbek.
A számok nagyon fontosak a valóság megismerésében. Ezt egy szkíta máguspap/Apollón Isten papja/, a
neve hirtelen nem jut eszembe, mondta tanítványának Püthagorasznak. Ezt csak a 7es szám
jelentősége miatt említem. Ugyanis ez a szám nagyon nagy jelentőségű a Teremtő számára. Főleg a
Szíriusz rendszerből való kénytelen elvándorlás után a Delta Orionis csillagrendszerben lakhatóvá tett 7
bolygó miatt. Ezért nem véletlen a fent említett 77777 év időtartam.

Kerionnak
(Boncsa, 2010.09.02 07:58)
Kerion, légyszíves vedd fel velem a kapcsolatot!nvk2000@gmail.com
Komoly anyagot szeretnék összeállítani az általad leírtakból (és még sok másból). Köszönöm!

Magyarország Titkai I.
(Kerion, 2010.09.01 19:41)
Jó 3 éve kezdtem el komolyabban ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Akkor még ásványokkal
kereskedtem. 2007 nyarán részt vettem a Visegrádi Palota Játékokon. S ekkor találkoztam előszőr a
különleges energiaáramlásokkal. Utána behatóan foglalkoztam az úgynevezett Szent György, vagy Ley
vonalakkal. A Pilis tele van velük, de az egész ország is. A vékony földkéreg, és az, hogy itt van Föld
Szívcsakrája, nagyban elősegíti az intenzív energiaáramlást, amihez csak az őslakosok szoktak hozzá.
A megszállók ezt nem igazán bírják, s ezért is takarogott ki a tatár 1 év után, majd például 1849ben a
muszka. Az úgymond szokatlan "kigőzőlgések" miatt óriási volt a veszteségük. Ezért kaptak az
ideiglenesen itt állomásozók is veszélyességi pótlékot. Tehát sokat foglalkoztam az energia vonalakkal,
szökőkutakkal, "kundombokkal".
De hogy tovább folytassam, miután anno sokáig földmérő voltam és az ásványokhoz, légi síkfotókhoz,
térképekhez is értek, nosztalgiából gyakran nézegettem a Google Earthöt. Így jutottam el a Pilisbe,
ahol csak úgy "ordított" a műholdas felvétel. A műholdképről a turista térképre több mint 350 piramist,
vagy annak látszó objektumot sikerült beazonosítani a PilisVisegrádi és a Budai hegységben. Ezek
egyrésze, úgy néz ki, hogy láncolatot alkotva a Földi Szívcsakrát védelmezte.
Nem véletlen nem ássák ki ezekből még a legfeltünőbbeket sem. Rögtön kiderülne, hogy a Földi
Paradicsom a Kárpát medencében volt, és az ide teremtett modern emberek /úgymond cromagnoni/ az
ősmagyarok voltak. Akik persze a galaktikus nyelven tudtak írni olvasni /magyar nyelv és rovásírás/.
A hegység tele van Égi Üzenetekkel /"Nazca vonalakkal"/. A Pilisszentléleki óriási emberi koponyát
már említettem, melyet a Teremtő tart a kezében, kinek alakja Pilismarótig magasodik /odáig ér
"varázsló" süvege/. Egyébként ugyanez az alak, azaz a Teremtő látható Hubbleűrteleleszkóp ORION
KÖD felvételén is. Visegrádtól ÉKre a Duna mellett egy Isten, vagy Teremtmény "fejfedős" alakja
látható. Ez az alak még a turista térképen is beazonosítható, mert a betonút vonala adja ki. Ennek
"uszonyai" vannak. Csobánkától keletre egy oldalnézeti Szfinx látható, melynek a "kalapja" is megvan.
Ez csak egy kis izelítő. Folytatása következik...

kerionnak
(Fritzi, 2010.09.01 18:25)
írj le légy szíves mindent, amit tudsz! Tedd közkinccsé. Hálásan köszönjük.

mindenki tudja, hogy piramis
(Fritzi, 2010.09.01 18:23)
Vörös Győző egyiptológus évek óta ás Egyiptomban. Az egyiptomi kormány a kiemelt régészek között
tartja számon eredményei alapján.
Az ő véleménye szerint a Pilisben a világ legnagyobb piramisa található. Onnét vezet Fehérvárra az a
kőút, amelyről első "nyelvemlékünk" is szól.
A piramis kiásása 10 évvel ezelőtt 200 millió forintba került volna.
Azt hiszem, a piramis kiásásának akadálya főleg a pénzhiány lehet. Ha az összeg rendelkezésre állna
tudnánk, vane más akadály is.

Balaton
(Almond, 2010.09.01 17:00)
Ha valoban vannak ott piramisok,mar pedig lenniuk kell,akkor a zsidok nem veletlenul akarnak a
Pilisbe telepulni,ami nem fog szerencset hozni rajuk.

Kerionnak
(Eszter, 2010.09.01 15:18)
Engem érdekel minden ebben a témában,hálás lennék érte ha megosztanád velem amitamiről tudsz!!!
eszterruzicska@freemail.hu

Ásatás?
(Eszter , 2010.09.01 15:15)
Te komolyan gondoltad,hogy hivatalosan engedéyeznének egy ilyen célú ásatássorozatot?Mert ugyebár
nem csak egy helyszínről lenne szó!?Akkor már nem csak "internetes mendemonda" lenne,hanem
BIZONYÍTÉK!
Tényleg át kellene alakítani az iskolai oktatást, ill. még előtte a MTA hozzáállását az ügyhöz.
Elindulna egy megállíthatatlanellenőrizhetetlen lavina a Magyar történelem,vallás...megítélése
tekintetében.Jelenleg beláthatatlan következményei lennének!

A JELEN IRÁNYÍTÓSZEREPBEN TETSZELGŐ VEZETŐINKNEK
PERSZE A RÉGIEKNEK IS
INKÁBB EGY ELLENŐRIZHETŐ ÉS IRÁNYÍTHATÓ HAZUGSÁG KELL!!!

Piramis városok
(Kerion, 2010.09.01 10:07)
A műholdképeket elemezve, a Kárpát medencében rengeteg piramis, illetve piramis maradvány
található. Szintén számtalan, úgymond "Nazca" rajzolat fedezhető fel, nemcsak a hegyekben.
A PilisVisegrádi, valamint a Budai hegységben valósággal hemzsegnek a piramisok. A
leglátványosabb a Szakó hegy tökéletes piramisa. A 3 piramis, illetve a 3 halom valóban az Orion Öv 3
csillagát jelképezi. Ezek közül persze a Delta Orionis kettős csillagrendszer a legfontosabb, ahová a
Szíriusziak költöztek, és tettek lakhatóvá 7 bolygót, anno. Nazca rajzként pedig a Pilisszentléleki
emberi koponya talán a leglátványosabb.
Ezek az építmények a bosnyák piramisokhoz hasonlóan SIO2 szemcsés, úgymond "őskori cement"
kötőanyaggal épültek, csak még régebbiek. Végérvényesen a Nagy Özönvíz/kb.14 ezer évvel ezelőtt/
temette be őket. A magyar népmesékben "üveghegyekként" említették őket, utalva a SIO2 kristályok
okozta csillogásra.
Maga Dobogókő egy hatalmas lepusztult csonka piramis, amit később várként használtak. Ha
végigmegyünk a TURUL körúton, mindenütt láthatjuk az őskori kristályszemcsés, csillogó szürke
falakat. A beépített köveket ez az "őskori cement" köti össze.
A Bükkben, a Szalajka völgy körül is vannak piramisok. Némelyik elképesztően tökéletes.
Szala/=gyűlés/ ajka/=a gyűlés szája, azaz bejárata/. Az ősidőkben itt folytak a Gyűlések.
Ha valakit érdekel a téma, és kérdései vannak, szívesen válaszolok.

Nagyon érdekes....
(mjjbaba, 2010.09.01 10:04)
De jó lenne, ha sejtik ,hogy tényleg piramisok vannak a Pilisben ,akkor fogjanak neki az
ásatásoknak.....szerintem megérné.

