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A SZERETET HANGJÁN 

 

Ilonka néni rovata 
 
 
 

 

Gömöry Katalin levele 
 

Ágnesem! 
 

 Írtam egy vaskos könyvet. Összegeztem ben-
ne mindazt, amit Tőletek tanultam, így nem is ter-
jedelmes. Hiszen százoldalnyi sincs, amiben 
összefoglalom száznál több könyv, folyóirat, kiad-
vány lényegét. Azután írok Ősi Hitünkről, és új-
szerű Magyar Nyelvtant is írok, a magunk észjá-
rása szerint. A második rész a saját Őseink törté-
nete, de a Gömör törzsé a Negyedkori Wärm jég-
korszakból. A mezopotámiai kirándulásunkkal. 
Azután a minden ág-bogunkon való kurucokkal! 
Okmánygyűjtemény a melléklete. 
 Megtiszteltek-e elfogadásával? 
 

 Millió üdvözlettel: 
Gömöry Katalin 

 
Válasz Gömöry Katalinnak! 

 

 A könyvedet érdeklődéssel várom. 
 

 Szeretettel csókollak: 
Gyárfás Ágnes 

 

 
 

Kaszás Kálmán levele 
 

Tisztelt Főszerkesztő Asszony! 
 

 Érdeklődéssel olvastam az Ősi Gyökér leg-
utóbbi számában, hogy mi minden nem kering a 
világhálón; (Az élő Prófécai!) holott nekünk elég 
lenne, ha figyelmünket, értelmünket a boldog em-
lékezető Badiny professzor által és a leghitelesebb 
forrás felé fordítanánk: a Pártus Birodalomba tar-
tozott sippari asztronómusoktól megmaradt agyag-
táblákról tanult megállapításokra! 
 Íme a prófécia, ami a mai időszámítás szerinti 
1999. aug. 11-én bekövetkezett napfogyatkozásra 

vonatkozik, és amely azóta sem hagy nyugodni: P. 
A. Deimel S. I. „Sumerische Lexikon” IV/2. része 
a „Planetárium Babylonicum” 157-196. old.: 
„…az ország fellázad az uralkodó ellen … az ak-
kád király meghal.” 
„…a napfogyatkozás után 2 nappal meghal az 
uralkodó.” 
Idézet: Badiny: Jézus Király a Pártus Herceg cí-

mű művéből. 1998. 
Annak idején épp a fentebb hivatkozott 

könyvvel készültem a napfogyatkozásra a Balaton 
mellett várva a fény felé fordulás első jeleit, vagy 
egy még nagyobb szerencsétlenséget az eddigi 
nyomorúságnál. 
 Mondhatni lélegzetelállító volt a lassan beálló 
”fénytelenség”, a madarak néma, sietős röpte…, 
és amikor teljessé vált a napfogyatkozás, a nem 
messze lévő partról örömujjongás hangzott fel! 
Már akkor tudtam: nem lesz Magyar Feltámadás! 
Ezek a sötétség fiai, ezek a sötétséget ünneplik! 
Valóban, mire új erőre kelt a Nap – Ők az el-
dobált pezsgősüvegeken át, zsivajjal elindultak a 
végzetük felé. Kevesen lehettek akik beálltak a 
fénybe, megismerni a sötétség gonoszságának le-
hetőségeit. 
 A következő napokban addig soha nem olva-
sott sajtótermékeket böngésztem: az akkád király 
haláláról szóló hírt kerestem – csakis valamilyen 
ismert személy lehet, akinek halálát a sajtó világ-
gá röpíti – véltem, de nem… 
 Már hazautaztam, és egy nap a TV hírcsok-
rában egy apró közleményre kaptam fel a fejem: A 
nemrég elhunyt németországi szidó vezető Ignaz 
Bubisch sírját ismeretlenek meggyalázták! 
 Döbbenten álltam; az ország nem lázadt fel; 
csak hullagyalázásra futotta! 
 Mikor ezeket a sorokat írom, igazolva látom 
akkori sejtéseim; az ország morális és gazdasági 
válságban, a hazugság és a szaturnuszi erőszak 
torát üli… 
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Tisztelt Főszerkesztő Asszony! 
 

 Szeretném az Ön, vagy munkatársai vélemé-
nyét kikérni a fenn leírtakkal kapcsolatban. Vé-
letlen egybeesések ezek, vagy a „Túltengő” fantá-
ziám termékei?! 
 Valóban 2012-ben a Téli napfogyatkozás 
után egy új Világkor, egy új Teremtés következik, 
vagy: „Új rendszer nincs, csak új Urak”?! 
 

 Megtisztelő válaszát várva maradok tiszte-
lettel: 

Kaszás Kálmán 
 

 

Válasz Kaszás Kálmán Úrnak 
 

Kedves Kaszás Kálmán Úr! 
 

 Érdeklődve olvastam különleges megfigyelé-
seiről szóló levelét. Írjon máskor is, ha égi jelekről 
a közös sorsunkra vonatkozó következtetéseket ol-
vas ki. 
 

Szeretettel: Gyárfás Ágnes (szerk.) 
 
 

 
 
 
 

 
Kedves Kiss István építészmérnök Úr! 
 

 Örömmel olvastuk kedves sorait és jókíván-
ságait, köszönve Önnek és kedves családjának – 
aprajának, nagyjának – mi is minden jót kívánunk 
az Új Évre. 
 A ”Csillagszemű Kisherceg” unokájuknak írt 
köszöntő verset és az Őt ábrázoló kedves rajzot 
örömmel közöljük, s nagy puszit küldünk formás 
kobakjára. 
 

 Szeretettel: 
 Gyárfás Ágnes (szerk.) 

Sólyom-Soma, a kis Világjáró 
 

Egy-kettő-három-négy, 
Kicsi Soma hová mégy? 
Nem megyek én messzire, 
Csak a Világ végire! 

Merre van az kis Somám, Sólymocskám? 
Túl az Óperencián! 

 

Célba érvén mit teszel? 
Mit kis buksim kieszel: 
Magas csúcsra fölülök, 
A Világra fütyülök, 
Lelógatám lábaim, 
Teljesülnek álmaim! 

Terül, hever egész Föld, 
Piciny lábaim előtt! 

 

Sic itur ad astra! 
 

Boldog Újévet kíván 2009-re Öreganyád 
Öregapád

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


