Hit, lélek, harmónia, rejtély

Titkolják az egyiptomi felfedezést
A híres Szfinx alatt valóban titkos alagútrendszer
rejtõzik, mely minden eddiginél õsibb titkokat õriz?
Az Egyiptomban található Nagy Szfinx akkor vált
elõször ikonná a nyugati világ számára, amikor Napóleon katonái 1798-ban újra felfedezték. Azóta is
többen a bûvöletében élnek, titokzatos tekintetét próbálják megfejteni. Mindig is misztikus légkör vette
körül a szobrot, napjainkban pedig az összeesküvéselméletekkel foglalkozók is sokat töprengenek valódi korán és jelentésén.

A Gízai-fennsíkon, Kairótól 10 kilométerre nyugatra, a három híres nagy piramistól nem messze található Szfinx kelet felé néz. A Gízai-fennsíkról származó, viszonylag puha természetes mészkõbõl faragták ki, és eddig úgy hitték, hogy valamivel i. e. 2540
után készítették. Az ismert geológus, Robert Schock
és John Anthony West egyiptológus legutóbbi vizsgálataikban azonban arra mutattak rá, hogy a szobron
található mintázatot nem a szél és a homok formálta,
hanem inkább a víz eróziójának eredménye lehet.
Körülbelül tízezer évvel ezelõtt volt a vidéken annyi víz, mely ezt a munkát elvégezhette, akkoriban
Egyiptom éghajlata még mérsékelt és a mainál csapadékosabb volt. Nem meglepõ módon az elméletet,
mely szerint a Szfinx akár tízezer éves is lehet, az ortodox egyiptológusok rögtön megtámadták.

Titkos termeket rejt a mélység?
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Az a tény, hogy a régészeti intézet megpróbálja eltitkolni a bizonyítékokat, nem az egyetlen ok arra,
hogy a Szfinxszel kapcsolatban összeesküvés-elméletek szülessenek.
Számos titkos társaság – mint például a szabadkõmûvesek – úgy tartja, hogy a Szfinx mellsõ lába alatt
titkos termek találhatók, ezek közül az egyik a Levéltári terem, melyben egy régebbi civilizáció – sokak
szerint az atlantisziak – túlélõinek jegyzetei lehetnek.
Az összeesküvés-elméletekkel foglalkozók természetesen lázba jöttek, amikor a Szfinx restaurálása
közben a munkások oldalt találtak egy bejáratot.
1995-ben egy csoport a Szfinx közelében egy terület
rendbehozatalán dolgozott, és a munkálatok során
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Helyzetjelentés
és a remény

felfedeztek egy olyan alagútrendszert, mely feltehetõen a Szfinx alá vezet.
John Anthony West csapata szeizmográfos tech„Lehetetlen nagyobb és gonoszabb változást
nológia segítségével üregeket talált, olyan szabályos bevezetni egy társadalomban annál, mint amikor
alakú termeket, melyek a mancsok és a Szfinx olda- a törvényt a fosztogatás eszközévé teszik.”
lai között, néhány méterrel a föld alatt húzódnak. Az
összeesküvés-elméletekkel foglalkozók teóriája,
Frederick Bastiat (1801-1850)
mely szerint egyes titkos társaságok tudatában voltak
annak, hogy Gízában több évszázada létezik egy föld
Amikor egy kormány
alatti komplexum, beigazolódni látszott.

Nyugtalanító részletek
A Floridai Állami
Egyetem
csapata 1996 áprilisában kutatásba
kezdett a Szfinx
körül, mikor is a
szobor elõtt termekre és alagutakra bukkantak.
Számos más csapat, akik hasonló
céllal érkeztek a
helyszínre, hasonló feltételezésekre
jutottak.
A Gízai-fennsík alatt található
komplexum meglétét számos bizonyíték támasztja
alá, az egyiptomi
hatóságok mégsem engedélyezik a termek feltárását, de még a további távérzékelési módszerekkel végzett vizsgálatokhoz sem járulnak hozzá, sõt, a felfedezést igyekeznek titkolni a közvélemény elõl.

céggé változik, többé nincs
kormány és nincs szabadság

Az úgynevezett „kormány” illegitim. Rutinszerûen és brutálisan tiporja meg polgárait, miközben
ügyet sem vet az emberi jogaikra. A bizonyítékok
nyilvánvalóak, a lista szinte végeláthatatlan. Az állam „adósságtörlesztés” és a „mûködés fenntartása”
jogcímén kivonja az életet a kereskedelembõl és a
gazdaságból, lefoglalja a jogosan szerzett tulajdonokat és a magánmegtakarításokat, zaklatja az embereket, és akár kémkedik is utánuk. De ez csak a kezdet.
Ez a vérszívó vállalat-szörny fosztogatja, terrorizálja, kirabolja polgárait, támogatja az egyenlõtlenséget, ellehetetleníti a javak szabad tulajdonlását, bünteti a termelést, uralma alá akarja hajtani az elméket,
zavaros eszméket terjeszt, kicsavarja a nemzeti nyelvet, elfedi az igazságot, ártalmas anyagok testbe juttatását teszi kötelezõvé, a sértett nélküli „szabálysértéseket” bünteti, miközben legalizál ténylegesen kárt
okozó tevékenységeket, bármikor tulajdonjogot formál gyermekeinkre, elhülyítõ oktatást tesz kötelezõvé, terjeszti a sületlen propagandáját, ellenszegül a
jobbító szándékoknak, monopolizálja hatalmát, ártalmas jogrendet tart fenn, miközben tiltja az alternatív
– és valós – igazságszolgáltatást, önkényesen alkalmaz letartóztatást és fogvatartást, tönkreteszi az élet
élhetõségét, a házasságokat, a fiatal elméket, a vállalkozásokat, és általában pusztítja az életet. Ez nem
egy kormány. Ez egy obszcén és erkölcstelen korrupt
vállalat.
Merész feltevések
– Ken Bartle, aki természetesen
csakis az ausztrál kormányról beszélt.(?) –
Egyes vélemények szerint azért próbálják eltitkolni az alagútrendszer meglétét, mert az egyiptomi szabadkõmûvesek próbálják megakadályozni, hogy az
Élet szabadság és
atlantiszi tudás, melyet az õriz, a világ tudomására
az igazságszolgáltatás
jusson. Mások azon tények alapján gyártanak összeesküvés-elméleteket, hogy többek, akik részt vettek a
– részlet –
Szfinxszel kapcsolatos nyomozásban, szoros kapcsoAz
élet,
a
szabadság
és a tulajdon nem azért lételatban állnak a NASA-val.
zik, mert az emberek törvényeket alkottak a védelmükAmellett, hogy a tízezer
ben. Épp ellenkezõleg. Ezekéves Szfinxet egy olyan civinek a dolgoknak korábban lélizáció építhette, melynek
tezniük kellett, hogy az emmég a létezésére sincsenek
ber egyáltalán törvényeket
bizonyítékok, ráadásul pont
hozhasson létre.
egy hatalmas föld alatti
Mi lehet társadalmi létekomplexum fölött áll, az is
zés törvényi alapja?
érdekesen gyanússá teszi a
A szabad akarat szentségéhelyzetet, hogy dr. Hawass,
nek elfogadása mellett egy
az Egyiptomi Régészeti Taország törvényeinek egyetlen
nács igazgatója a legvakmeerkölcsi elvre szabad épülnirõbb régészeket, közöttük
ük:
Westet, ki is tiltotta a Gízaiegyetlen ember vagy
fennsíkról.
csoport sem alkalmazhat

fizikai erõt, vagy annak csatlósát, csalást,
Forrás: femina.hu bármilyen más ember vagy emberek csoportA cikk David Southwell és Sean Twist Rejtélyes ja ellen, mely alól csak és kizárólag az igazolesetek - A legérdekesebb összeesküvés-elméletek cí- ható önvédelem esete jelent kivételt.
mû könyve alapján készült
Forrás: http://op.iuste.biz

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Nagyon nagy erõt érez most, és határtalan
Jó, ha kihasználja a kedvezõ lehetõségeket, és
Tanulásra szólítják a csillagok. Sikert hozhat üzA hónap közepére már képes arra, hogy megvakreativitást, akaratot. A Mérlegben levõ
okos, hasznos dolgokba fekteti be pénzét. A
letben és munkában ez a hónap. A Mars azonlósítsa magában a harmóniát, most már ettõl is
ban szemben áll most mindennel. A helyzetet súlyosbít- szerelem, bár sem okos, sem hasznos, de mégis olyas- Mars miatt szinte egész télen könnyû lehet kalando- boldog. Aztán újra a munka válhat fontossá. Megy az év
hatja, hogy társával való kapcsolata sem jó. Felettesei- mi, amire bízvást áldozhat. Fõleg, ha biztos a választott- kat, flörtöket keresni. Ezek azonban problémákat végi hajtás. Társával nem lesz minden könnyû az év vével is meggyûlhet a baja, ha nem vigyáz a szájára.
jában, ünnepekkor akár kézfogóra is hajlandó lenne. okoznak, fõleg kapcsolatban élõ Mérlegek számára. gén, de talán meg tudja oldani a felmerülõ problémákat.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Táncra, mulatságra, szerelemre és jó ételekSajnos, ön nehezen viseli el, ha egy családtagja
A párkapcsolat háza még mindig nagyon zakCsaládjában rend van, és döntéseit már
irányítani akarja, most mégis úgy tûnik, az illelatottan fest, talán jobb nem bolygatni most
re van kilátása, de ne számítson könnyû idõszinte a sors is segíti. A Mars a Mérlegbõl
szakra, mert munka is lesz bõven. Szerencsére bírja tõnek van igaza. Ne tartsa méltóságán alulinak elfogadni kettõjük viszonyát. Sokat segíthet viszont közérzetü- egyértelmûen a kapcsolat és szerelem terén is jó
energiával, és a jó kedve a lakóhelyétõl való távol- a bölcs tanácsot! Pénzügyi döntést semmiképp se hoz- kön, ha javítják életkörülményeiket. Egy kis ráfordítás- akarati megnyilvánulásokra sarkallja. Így szerelmézon addig, amíg egy szakértõvel nem tanácskozott!
sal most sokkal szebbé, otthonosabbá teheti lakását. vel, társával kitûnõ (ünnep)napokat élhet meg.
sággal arányosan növekszik.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Ne habozzon tanácsot kérni attól, akit magánál jáA múlton való rágódás csak egy bizonyos
Ez a hónap komoly év végi anyagi döntésekPárkapcsolatában úgy érzi magát, mint akit
ratosabbnak tud egy témában, még akkor sem,
kel és gondolatokkal telik. Barátságokkal és
gúzsba kötöttek. Sokat kell küzdenie, mire
ideig hasznos, amíg valóban van még tanulha az az ellensége. Bízzon az illetõ hiúságában, örülni fog, ság, amit nem szûrt le. Talán titkos szerelmi viszony kapcsolatokkal most sem lesz baj. A jegyében járó megvalósul a harmónia társával. Munkáját is eredméhogy hozzá fordult, és eszébe sem jut majd félrevezetni önt. alakulhat. Még az óvatosabbak sem tudják elkerülni Vénusz az év végén szokatlanul tüzessé teszi. Ez a stí- nyesen végezheti. Ha nem figyel eléggé, a Szilvesztert
Ha ügyesen fûzi a szót, szövetségessé teheti régi ellenfelét. a magánéleti vehemens fellépést.
lus azonban már bántó is lehet az érzékenyebbeknek. mégis valamiféle kellemetlenség hatja át a párja miatt.
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Rejtélyes leletek a föld alatt
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