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köszöneTnyIlváníTás

semmilyen könyv nem születhet meg az íróját körülvevő világ 
és a segítséget nyújtó emberek nélkül. e könyvet elhunyt felesé-
gemnek, melindának ajánlom, akivel jó másfél évtizeden keresz-
tül egy mély, szélessávú ezoterikus úton haladtunk. Többnyi-
re ő volt elöl. Ő volt Bruno gröning magyar hangja, a feng shui 
mester, a televíziókban szereplő bájos kis boszorka, a magasabb 
rendű szeretet csatornája, aztán betegsége megjelenésével ka-
pocs a kushi Intézethez és a makrobiotikus táplálkozáshoz, john 
of god-hoz és a brazil kristályhegyhez. vele adaptáltuk ma-
gyarra, gyűrtük kiadás alá mallku, a dél-amerikai indián sámán  
A puma ébredése című könyvét, ő adta közre könyv alakban feng 
shui tanácsait egy kereskedelmi rádióban megjelent esszéi nyomán. 
Ő hozta tető alá az első kristálykoponya fesztivált hazánkban, és 
szervezett más konferenciákat, többet között egy nemzetközit is 
az emberi energetika témájáról. meditációkat tartott, a betegsége 
hajnalán például olyan meditációt, amely több száz ember össze-
hangolt tudatát arra irányította, hogy megváltoztassa a rák mint be-
tegség halálos tulajdonságát. Hitt abban, hogy ha megfelelő számú 
meditáló tesz ezért, akkor az emberi tudatalattiban ez az információ 
megjelenik és megváltoztatja azt. sajnos ezt a változást ő már itt, a 
Földön nem érhette meg.

a test halálával a léleknek tovább kellett lépni, akármennyire is 
fájdalmas ez nekünk. Ha a fentiek olvasni tudnak, juttassák el ezt a 
könyvet őneki. mert ő is írója, inspirálója, részese ennek a könyv-
nek. köszönöm.
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BevezeTés

Nemeskürty István, polihisztor a magyar nemzet történelméről: 
„nem vagyok történész. viszont vallom, hogy a nemzet történelmét 
mindenkinek ismernie kell, akár egyetértő, akár eltérő véleményt 
alakít ki magának bárki, netán a közfelfogással vagy a hagyomány-
nyal ellentétben.” ezt a gyönyörű megfogalmazást szeretném kiter-
jeszteni oly módon, hogy az egyetemes európai történelem ismerete 
és annak a nyelveken keresztüli esetleg más megvilágítása úgyszin-
tén minden ember elsőrendű érdeke, a közös jövő pozitív záloga.

az emberiség történelme az emberiség háborúinak történelme.  
a háborúk mögött sok-sok érdek húzódik. a legkevésbé foglalkoz-
tunk a mai napig azzal a motivációs ténnyel, hogy a háborúk – ki 
nem mondottan – egyben a különböző nyelvek háborúját is jelen-
tették. e könyv ebből a szemszögből kívánja az elmúlt évezredeket 
górcső alá venni.

a könyv írója mély tisztelettel viszonyul azokhoz, akik azon tudás 
birtokosai, akik a fizikai létet befolyásoló, de a fizikai bizonyítéko-
kon túli világról adnak hírt. Ilyen az emberi merkaba léte, vagy a 
Föld körüli energetikai háló fennállása. 

a könyv megmutatja a történelemkönyvekből hiányzó fejezete-
ket, beszél arról, hogyan keletkeztek a nyelvek, és mit jelent, ha 
valakinek harcias, vagy netán békés az anyanyelve? mit jelent, ha a 
tudatunkat réges-rég óta az anyanyelvvel manipulálják? mit jelent 
emoto felfedezése a szavakról és a szavak által befolyásolt vízkristá-
lyokról? mit jelent ez, ha mi is nagy részben vízből vagyunk? mit 
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jelent a nyelvtanulás, ha valaki néhány óra alatt képes egy nyelvet 
megtanulni, és mit jelent Bábel a nyelvek zűrzavarában? mit jelent 
az ősnyelv, és mit jelent az a szándék, ha nemzetek akarják ezt az 
ősnyelvet eltiporni? De végül mit is jelent az, hogy lelkünk mindig 
más testben újjászületik, és az anyanyelv beégése a tudatunkba más 
és más habitust kölcsönöz az adott léleknek?

megismerhetjük a gyöki nyelvek lényegét, és azt is, hogy ezt nem 
lehet evolúcióval levezetni. végül pedig megismerheti az olvasó, 
hogy jézus anyanyelvét hogyan lehet megfejteni, s az utolsó szavai-
val mit üzent a valóságban az utókornak?
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Éli, Éli, lam mat sabaktani

„Egyetlen energia létezik az univerzumban, egyetlen eredő energia,  
s ez a szeretet.” (Ismeretlen szerző)

„Aki hisz bennem, az ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amiket én, sőt 
nagyobbakat is.” (Jézus Krisztus, Biblia, János 14:12) 

1. fejezet

Téglák a FalBan

A téglák tömege falat alkot. A falakat mindig a győztesek emelik, a 
történelmet mindig a győztesek írják. 

azzal, hogy a győztesek írják a történelmet, azt is képesek megha-
tározni, hogy az őket követők milyennek lássák, érezzék az elmúlt 
időszakokat. Ugyanúgy eldönthetik, milyennek rajzolják a korabe-
li térképeket, és hangsúlyt fektetnek rá, vagy elhallgatják, milyen 
nyelveken beszéltek a korabeli emberek. meghatározhatják, milyen 
nyelvek tartoznak egy családba, és melyek nem. ezzel pedig magát 
a történelmet írják a saját ízlésük szerint. kevés adat áll rendelke-
zésünkre, hogy a kihalt nyelveket tanúként állítsuk magunk mel-
lé, mégis e könyvben ezt kísérlem meg. mert roppant izgalmas az 
a téma, hogy a Bibliától kezdve számos régi feljegyzésen, mondán 
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és regén át egy bizonyos ősnyelvről beszélnek, amelyet valamikor 
minden egyes ember beszélt, majd egy bábeli nyelvhasadás után 
sok nyelv jelent meg, és az emberek attól fogva nem értették meg 
egymást. e könyv egyik célja, hogy kutassa ezt a rendkívül érdekes, 
az emberiség szempontjából nagyon fontos kérdést: milyen volt az 
ősnyelv? miért hasadt számtalan nyelvre? Illetve, ha szétszakadt, 
nekünk, ma élőknek mi a feladatunk ebben a témában, hogyan 
tudunk előbbre lépni? számos történetet ismerünk arról, hogyan 
lehet nyelvet tanulni, és azt is tudjuk, mi lehet a hasadás leképezése 
az agyunkban. milyen blokk lehet, hogy nem tudunk más nyelve-
ket egy pillanat alatt megtanulni, jóllehet, más nyelven is tudunk 
álmodni, és más nyelven is érteni egy másik tudatállapotban? Ugye, 
milyen érdekes témák ezek? 

munkám során szűk hazám, európa nyelvi átalakulásával foglal-
kozom. az elmúlt 4000 év alatt európa és kis-ázsia népei és nyelvei 
gyökeresen átalakultak. a választóvonalat a latin nyelv megjelené-
se jelenti. a latin nyelv megjelenése előtt európában, a Földközi-
tenger mellékén és mezopotámiában számos nyelven beszéltek. e 
nyelvek közül kiemelkedik a kelta nyelvcsalád és a ma inkább szkíta 
nyelveknek nevezett nyelvcsalád (amelybe a magyar nyelv is tarto-
zik). ez a továbbiakban bemutatásra kerül. e két nyelvcsalád egy 
közös gyökeret feltételez, és a bábeli nyelvhasadás vonalán az utolsó 
elágazódás kb. 4–6000 éve történt. e könyv számára vizsgálódásunk 
szempontjából kiemelkedő fontosságú a szkíta–kelta nyelvcsalád. 
Talán azért is, mert a gyöki rendszere és a benne rejlő tudás miatt 
ezt tartom egy közös ősnyelv lehetséges leszármazásának. Ismerjük 
az agyagtáblákra írt sumér nyelvet, amely nagymértékben hasonít 
a magyar nyelvre, és a fennmaradt táblákon leírt tudást ma már 
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Földes sándor: Nyelvi és genetikai őseink a sumerek című könyvében látható ez a genetikai származásfa 
ábra. míg köztudott, a finn és a magyar nyelv szavai között kb. 500 szót mondhatunk azonosnak 
vagy hasonlónak, addig a sumerrel a magyar 4500 szóban azonos vagy hasonló. Timaru-kast sándor 
A kelta magyarok, magyar kelták című könyvében leírja, hogy ő 1650 magyar–kelta szópárt gyűjtött 
össze. ez a származási fa teljes mértékben megfelel a fenti adatoknak. a finnek korábban elágaztak 
ebből a fából, míg a kelták ezt jóval később tették meg. így mindenkinek igaza lehet. van alapja a 
finnugor nyelvi rokonságnak, de annál sokkal erősebb a magyar–sumer és szintén erősebb a magyar–
kelta nyelvrokonság.




