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SzabadkQmqves szimbólumok a "nemzeti"-nek hazudott pártoknál

a Jobbik, a Magyar FQnix Mozgalom, a HVIM, a

Szentkorona Rádió, a Betyársereg jelképeiben -kik fakadnak egy tQrQl

Sindzse, vasárnap 03 július 2011 - 07:02:58

Tudjátok nem elég ám csak kiabálni, hogy mekkora magyarok vagytok, meg kell azt is nézni, hogy kiknek a zászlaja
alatt kiabáljátok !

A napokban egy igen érdekes vitára lettem figyelmes egy a Toroczkai, és Budaházy nevével fémjelzett és a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom által üzemeltetett

Szentkoronarádió.com oldalon az "Újra miénk lett az utca" címmel megjelent írás kommentjeiben.
Valaki beírta a kommentek közé, hogy bizony

a HVIM SzabadkQmqves jelképek alá toborozza a tagságot, és az

embereket, és ugyanezen SzabadkQmqves jelképek alatt tartja a szónoklatait is!

Forr&aacute;s: Illumin&aacute;tus szimbolika a popul&aacute;ris kult&uacute;r&aacute;ban

Nézzük csak meg a képen látható sarkokban a különbözQ kereszteket.

Vajon mi a hasonlóság a HVIM által

használtakkal ?

Bingó!

KülönbözQ méretqek a kereszt szárai.
Ráadásul ezek is körben vannak fogva, igaz egy szöveg által.

Véletlen lenne?

Akinek ez még nem tqnt volna fel valóban így van!

2-es számú kép
Még a kereszt ábrázolása sem lehet véletlen
forrás:https://www.galilei.hu/sajto/ipmszabadkom.htm EbbQl aztán keveredett némi vita és különbözQ eszmefuttatások
láttak napvilágot. Rengetegen hozzászóltak a vitához.

Olyannyira, hogy a Szentkorona Rádió üzemeltetQjének a HVIM-nek

a vita kényelmetlenné vált, ezért törölte az összes hozzászólást, így ma már nem látható sem a vita, sem a levont,
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vagy levonható következtetések!

Vajon miért?

A vita azon tört ki, hogy a HVIM az "OMEGA" jelét használja, amely mintegy

harapófogóként öleli körbe a magyar országalmát.

Ráadásul az is furcsa, hogy az Omega és az országalma

ábrázolása akár a mindent látó szem ábrázolása is lehet, mert az országalma keresztje aránytalanul kicsire, igen
csenevészre sikeredett. Mint mindenki elQtt ismeretes az "OMEGA", mint jelkép a SzabadkQmqvesek egyetemes jelképei
közé tartozik, Qk ha egy ilyet látnak azonnal tudják, hogy egy közéjük tartozó szervezetrQl van szó.
A szimbólumok egyébként egyértelmq utálásokat tartalmaznak, bizonyára nem véletlen a vörös kereszt, ahogyan a
fekete alap sem.

Ez így azt jelenti, hogy a "kereszténység vége"!
Jehová éknál ez alapból elvárás!

Azóta kiderült, hogy valószínqleg a HVIM jelképében szereplQ kereszt

ábrázolásának típusa, mikéntje is a SzabadkQmqvességre utal, de így együtt az OMEGA és a KERESZT ilyetén
ábrázolásával együttesen viszont egyértelmqen.
Hasonlóan ahhoz mint amikor valaki a sátán egyetemes jelét mutogatja beszéde tartása közben.
Számukra, a SzabadkQmqvesek számára ez azt jelenti,

hogy álta luk küldött testvérrQl, vagy létrehozott szervezetrQl

van szó, amit Qk kontrollálnak. Szembesítették ezzel a HVIM-et és az általa üzemeltetett Szentkorona Rádiót.
A HVIM-esek próbálták a

honlapon megmagyarázni a bizonyítványt, mindenkit lehülyézve,

hogy elektromos ellenállás jele (ez azonban nem igaz, ennek jele az "R"), majd persze arra váltották miután leírták nekik, hogy
nem a jele, hanem a mértékegysége.
alapította.

Aztán azzal védekeztek, hogy errQl Toroczkai nyilván nem tudott, amikor a HVIM-et

Ami azért elképzelhetetlen, mert az egyik Qse Tutsek

az 56-os perekben, azaz "értelmiségi" család
és szervezete által választott jelkép.

vérbíró volt

sarja, így elképzelhetetlen, hogy ne tudta volna, hogy mit jelképez az általa

Többen leírták, hogy ez azért is elképzelhetetlen mert, ha valaki létrehoz egy a

magyarságtudatra épülQ egyesületet, társadalmi szervezetett, nyílván olyan jelképet választ magának, amely kifejezi a
szándékait, vagy szervezete szándékait, ill. irányultságát.

Ezzel védekezni egyébként is amatQr dolog, mert mindenhol

az interneten fellelhetQek a szabadkQmqves szimbólumok és azok magyarázatai is.

A politikában valamennyire is benne

levQk, vagy csak alapszinten érdeklQdQk is pontosan tudják, és ismerik ezen szimbólumok jelentését!

Nem furcsa, hogy

pont egy olyan, a magyarságát olyannyira hangoztató szervezet, mint a HVIM, vagy annak vezetése ezt ne tudná, vagy nem
ismerné annak a szervezetnek

(háttérhatalomnak)

alapvetQ jelképeit, amely ellen saját állítása szerint harcol?

Nyilvánvalóvá vált mindenki számára az, hogy HVIM választása nem véletlenül eshetett erre, vagy ezekre a
szimbólumokra. Aztán nekem is megakadt a szemem, még egy a
nyomattal több típusú, színq pólót is árulnak, reklámoznak.
háromszögben levQ Magyar Szent Korona ábrázolása

Szentkorona Rádiót reklámozó pólófeliraton

is, amely

Bizonyára mindenki ismeri, vagy feltqnt a számára a
ezeken a képeken

Mint bizonyára mindenki elQtt ismert, hogy a

háromszög, a csonka háromszög, ha jelképként vagy logóként használják, mint jelkép, a SzabadkQmqvesség
piramis jelképe , mivel már másodszor találkoztam a SzabadkQmqvesekre utaló jelképpel, észre kellett vegyem a
harmadikat is, ami egyébként mindenki szemét kiszúrja.
Nekem pl. eszembe sem jutna háromszögelni a Szent Koronát
alakú! Mint az elQzQekben is említettem a

.A Magyar Szent Korona nem háromszög, hanem félkör

"HÁROMSZÖG" mint piramist jelképezQ szimbólum a SzabadkQmqvesség

jelképrendszeréhez tartozik.

Vajon a villám jelei mire utalhatnak így együtt a "részeg" le -csonkaháromszögelt koronával.
Csak nem Lady Gaga logójára utal?

Forr&aacute;s: Illumin&aacute;tus szimbolika a popul&aacute;ris kult&uacute;r&aacute;ban

Aztán meg a legújabb történet is... a Szentkorona Rádi "fQhadiszállás" címq mqsora és oldala, amelybQl egy részlet:
"Bemutatkozás:
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Azonban, mivel ez a mqsor nem csupán civil kezdeményezés, hanem szervezetünk egyik megnyilvánulása, a helyzet
megkövetel egy rövid bemutatkozást.

A szervezet az &Uacute;j Hajnal Rend nevet viseli."Vajon mi is az "Új Hajnal Rend", amit

alakítottak?

Lehetséges, hogy már megint nem tudnak elvonatkoztatni az
"Új Világ Rend" -tQl ami szintén a szabadkQmqvesek célja és jelszava.
Ennyire szeretitek ti ezeket a "Rend"-eket?
Persze fQhelyen megtartották a háromszöget is, csak most spirálban ábrázolva.... :), természetesen feketében, hogy
kétség se férjen hozzá, mit képviseltek.
(Persze az is lehetséges, hogy nem háromszög, hanem kígyó szimbólum?)
Mellesleg azt is írják, hogy új lovagrendet kívánnak alakítani ezzel (mert egyházi rendet biztosan nem), talán a
"Rózsakeresztest" ?
Az már létezik:
https://www.amorc.hu/

Mellesleg a "rózsakeresztesek"-bQl alakult ki a szabadkQmqvesség ill. alternatív módom ma is így hívhatjuk Qket...és
hívják is.
"A rózsakeresztesek pontosabban a szabadkQmqvesek beépültek II. Rudolf prágai udvarába is." (Wikipédia)
HVIM háza táján több érdekes dolog is, ami szintén megjelent az oldalon pl.:

Van a

Mindenki elQtt ismert, hogy Toroczkai nem

Toroczkai, hanem Tóth, csak idQközben megváltoztatta a nevét, mert nagy valószínqséggel nem felelt meg a céljainak.
(Nem beszélve arról, hogy egyik Qse vérbíró volt Tutsek néven az 56-os forradalom után.) forrás: wikipédia

A mai

Jobboldalnak hívott oldalon több olyan "személyiség" is van aki úgy váltogatja a neveit, mint az alsógatyáját, vajon
véletlen lenne? Néhány név:
Tutsek Gusztáv, a vérbíró
Ebben aztán nem volt hiba. Melyek voltak a leglátványosabb esetek, amikor a politika, hogy Biszkut idézzem, nem
avatkozott be a büntetQeljárásokba ?
Miskolcon a forradalom kitörésekor felakasztottak egy embert, akit ÁVH-snak néztek. Ebben az ügyben húsz embert
állítottak bíróság elé, Tutsek Gusztáv közülük tizennyolcat halálra ítélt. A LegfelsQbb Bíróság nem volt
elégedett az ítélettel, ott még az elsQ fokon életben hagyott kettQt is halálra ítélték. Egyszer egy ügyvéd a
bíróság büféjében odalépett Tutsek bíróhoz, s azt mondta neki: A védencemet halálra tetszett ítélni, de én
nem mondhattam el a védQbeszédemet. Tutsek elQvette szobája kulcsát, odaadta az ügyvédnek, s azt felelte, menjen
be a szobámba, s mondja ott el. forrás :https://www.magyarhirlap.hu

Vágó Béla

, Weiss (Kecskemét, 1881. augusztus 9. Szovjetunió, 1939.), 1905 után a szociáldemokrata baloldal egyik

vezetQje, és a Népszava munkatársa. 1906-tól az MSZDP több vidéki szervezetének titkára. 1914-tQl a
Magánalkalmazottak Szakszervezetének munkatársa volt. Az I. világháború idején kapcsolódott be az

antimilitartista

mozgalomba, és késQbb az egyik vezetQje. A 1918 és 1919 között a Budapesti Munkástanács kommunista frakciójának
vezetQje. A Tanácsköztársaság idején az vasúti ill. hajózási népbiztos, majd a Vörös Hadsereg I. hadtestének
parancsnoka. A tanácshatalom bukása után emigrált a Szovjetunióba. KésQbb a
fQszerkesztQje lett." forrás: Link
Zazrivecz Gáborból - Vona Gábor
(an: Petrinyecz Szerén)

Sarló és Kalapács

címq újság
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Lénárdból - Lenhardt
Tóthból (Tutsek leszármazott) - Toroczkai

Zsiga DánielbQl - Z. Kárpát Dániel

Érdekesség, hogy Morvai Krisztina anyja neve Fekete Klára

Másik érdekesség, hogy

(forrás: itt )

Sneider Tamás is az üldözött nép leszármazottja

, sQt felmenQje Vágó-Weis Béla, aki a

Tanácsköztársaság idelyén Rákosi Mátyással és Kun Bélával volt egy brancsban.

Nicolae Stefan Patrubany-ból - Patrubány Miklós stb.

Ez utóbbihoz tartozik egy kis olvasnivaló is:

linkahol többek között errQl

olvashatunk: A ROMÁN KOMMUNISTA PÁRT BIZALMASA VOLT ráadásul megtudhattuk, hogy egy örmény kisebbséghez
tartozó Román állampolgárról van szó.

Nekem pl. eszembe sem jutna, hogy megváltoztassam a nevemet. Teljes joggal

felmerülhet a kérdés, hogy vajon miért volt ill. van erre szüksége egyes embereknek?

Talán azért, mert ilyen nevekkel,

és a nevekhez tartozó háttérrel senki nem hitte volna el róluk, hogy a hazafiak közé tartoznak?

Nyilván nem azért

változtattak nevet, hogy jól mutasson a munkahelyi jelentkezési lapjukon, vagy a cégekhez benyújtandó Europass
Önéletrajzukon.

Joggal merülhet fel mindenkiben a kérdés vajon véletlen lenne?

No de ennyi? Engem mindenesetre jól

elgondolkodtatott a dolog, fQleg azok után, hogy minden hozzászólást töröltek a Szentkorona Rádió üzemeltetQi, a
HVIM-esek.Valamiért nem akarják, hogy kiderüljön.
Vajon miért?
A másik érdekesség amely szintén Budaházy György által alapított

Betyársereg- gel

kapcsolatos:
Ez a formáció a Skull & Bons (Csontemberek) jelképét használja.
Betyársereg jelképe

Skull and Bons (Csontemberek) jelképei

Persze lehetne mondani azt, hogy kalóz jelképet használnak.
Az is lehet, hogy Budaházy Gyuri megmaradt "Gyurcika" gyereknek, aki biztos szerette a kalózregényeket, és meg is maradt
azon a 8-14-éves szinten.
Azonban ez így sántít, mert ha jól megnézzük a 2-es számú fotón szereplQ koponyákat akkor egyrészt
rájöhetünk, hogy különbözQ süvegekkel, koronával stb. látják el jelképeiket a háttérhatalom képviselQi, ami
már egyértelmq utalás, valamely titkos társaságra. Ebben az esetben a Skull and Bons-ra.

Másrészt persze ez ismét egy

érdekes kérdést vet fel pl., hogy egy magát ízig-vérig magyarnak valló egyesület, vagy szervezet, mint a betyársereg
miért választana a magyarsághoz egyáltalán nem illQ és nem is köthetQ jelképet?
EttQl sokkal nagyobb annak a valószínqsége, hogy ez sem véletlen.
FQleg ha figyelembe vesszük, hogy Budaházy másik szervezete, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) és a
HVIM által üzemeltetett Szentkorona Rádió is a háttérhatalom jelképeit használja, amelyre az elQzQekben már
kitértünk.

Az már csak hab a tortán, hogy bent ülnek a parlamentben a Jobbik színeiben.
Vagy ez sem véletlen? Az Illuminátusoktól jött a mindent látó szem, mint jelkép.....errQl a jelképrQl is sok minden
található az interneten.
Egy jellemzQ Illuminatus jelkép

mindentlátó szem

Sorolhatnánk és beszúrhatnánk egy több tucat mai a titkos társaságokra utaló jelképet, amelyek azok amiknek látszanak.
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A Jobbik logója: Hátha így ismerQsebb:
Jobbik logó kereszt nélkül.

a Mindent-látó Szemként

Bár ezoterikusok közül többen jelezték nekem, hogy a Jobbik Druida jelképeket használ,

ami a szabadkQmqvességre utal, leszögezem, hogy én ezt nem tudom eldönteni, mert nem vagyok ennek a témának
ismerQje. ErrQl egy kis olvasnivaló:(http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=244582578900980)

Egy másik érdekesség, hogy Vona Gábor a nagy hídépítQmeterek (szabadkQmqvesség) nyomdokain járva most
éppen hidat épít!

Idézet: "További érdekesség, hogy
nem részletezzük.

Már a Jobbik születésénél elég kemény vérzsidók bábáskodtak,

ezt most

Aztán az elQzQ pártvezetése is zsidó volt, Kovács Dáviddal és társaival az élen.

Majd jött Vona, az ifjú titán, aki fölfuttatta a pártot.

De úgy látszik nincs elég szerencse Vona mqködésében, mert

egyszerre túl sokat markolt és keveset fogott.
Megcsinálta a Magyar Gárdát, hogy a magyarokat be lehessen csalogatni.
Aztán a gárdából kiváltak azok, akik észhez tértek és megcsinálták a zsidómentes gárdájukat. Most már Vona a
csendQrséget is megcsinálta és már csak a választásokat kéne neki megnyerni hozzá és akkor minden sínen lenne.
Csakhogy mindig újabb és újabb botrányok törnek felszínre. Most meg az a szóbeszéd járja pesti jólértesült
körökben,

hogy a pártvezér szefárdzsidó

(forr&aacute;s: link). Ezért mondtuk azt, hogy igen szerencsés, hogy Csurka

zsidó lapírókkal vette körül magát, mert Qk hiteles forrásból megtudnak

azonnal válaszolni mindenre.

Kép: Bencsik, gárdisták
Ez az egész történet arról jutott eszünkbe, hogy tegnap a tévében azt mondták, hogy a Fidesz hagyta a Jobbikot felnQni.
Nem támadta sokáig, hagyta hogy

olyan dolgokat mondjanak ki, amit a Fidesznek a Likud-párti testvériség nem tqrne meg.

Most meg már a Jobbik kezd a Fidesz nyakára nQni.
De ezt az egész dolgot nem kell komolyan venni, mert ezek nem magyar ügyek, ezek a zsidók közötti amolyan belharcok.
Bencsik András a gárdalapítók között volt, lapja a Fidesz egyik szócsöve"

De itt a kegyelemdöfés, egyenesen az Országos Széchenyi Könyvtár adatbázisából!

(forr&aacute;s: itt)

https://www.epa.hu...12irod.pdf

"...A beszélgetés önéletrajzi visszapillantásából kiderül: Vona - kifordított utalónév a szefárd-zsidó család
valamelyik Qsének nevére (Navon), amit saját családi neve (Mananya) helyett tizennégy évesen (!) összeállított
versgyqjteménye megjelentetésének céljaira talált ki, majd végig kitartott mellette. A vagyonos, szellemi
alkotóterületeken is jártas polgárcsalád a multietnikus Balkán egyik legkülönösebb színfoltját képviseli (távolabbi
rokonságban Elias Canetti, ruszei születésq író családjával). Psei mindkét szülQi ágon Spanyolországból több
évszázada elqzött, végül constantinápolyon és Bulgárián keresztül Romániába vetQdött szefárdok, akik még a
20. században is beszélik az Qsi, spanyol eredetq idiómát...."

Az is kedült, hogy Szegedi Csanád zsidó családból származik és nagymamája Auswitzi "menekült".

Csanád, tényleg a magyaroké? Vagy a te hitsorsodaié inkább?

ErrQl bQvebben az alábbi linkeken olvashatnak többet az érdeklQdQk:
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A jobbikos zsidó

Szegedi Csanád és a családfa? Az igazság - egy könyv fejezeteinek kiegészítése

Tudta, vagy nem tudta &ndash; Szegedi

Csan&aacute;d a tany&aacute;nCsak nem a sátán egyetemes jelképét mutogatja egy jobbikos országgyqlési képviselQ?
"A kéz kisujjának és mutatóujjának feltartásával formált ördögfej jelentése egyértelmq, az Illuminátusok
üdvözlQ kézjele (többek között), s bár a rockzenében legtöbben divatból, tudatlanságból használják, a
politikusoknál ez a kézjel mindig árulkodó."
Itt a link a jelentésérQl :

https://www.szkosz.com/node/1366Hegedqs Tamás, a Jobbik gazdasági miniszterjelöltje a Hit

Gyülekezetének volt a tagja, valamint az SZDSZ pécsi ügyvivQjeként szolgált.

(forrás: MI&Eacute;P, Hegedqs

Tam&aacute;s &eacute;eletrajza)

Térjünk rá egy új magát magyarnak és nemzetinek tituláló pártra, amely szintén szabadkQmqves jelképet használ
és nem csak logójában, hanem immáron a nevében is!
A Magyar FQnix Mozgalom egy új magát magyarnak és nemzeti radikálisnak tituláló, természetesen jobbikmentQ
szabadkQmqves, kóser párt, amely szintén szabadkQmqves jelképet használ, és nem csak logójában, hanem
immáron a nevében is!
idézet a cikk lentebb található részébQl:

"FQnix páholy egy olyan szakmai páholy a szabadkQmqvességben,

amely

joghatóságában az Angliai Egyesült Nagypáholy alá tartozik."

Ráadásul az említett logo sem az Q ötletük, csak belebiggyeszteték a pártjuk rövidítését.
Vajon a Magyar FQnix Mozgalomnak még annyira sem futotta, hogy saját logót terveztessenek?

Ennyire pitiánerek lennének?

Tájékoztatásul csak, alább néhány cég logója, alattuk persze a cégek elérhetQségevel, kattintható linkjeivel:

Shiraha phoenix symbol Narutofan

The Tokyo Abletts

Phoenix Building Services

Magyar FQnix Mozgalom

Avagy a sólyom helyett felrepül az amerikai sas?

Bíber József Tibor
A párt elnöke Bíber József Tibor, akit elQzQleg már megismerhettünk a Jobbik alelnökeként.
állítása szerint azért távozott, "

mert titkosszolgálati módszerekkel megfenyegették

A jobbikból 2008-ban

."

KésQbb különbözQ fórumokon és kommunikációjában azt állította, hogy a JOBBIK pártot a "háttérhatalom"
kívülrQl irányítja.
Amit valljuk be elég érdekes megjegyzésnek tartunk a Magyar Gárda és a Jobbik egyik alapítójától, már csak azért is,
mert Q is a Jobbik felsQvezetéséhez tartozott, azaz egyrészrQl Qt is irányították, hiszen Q volt a Jobbik második embere,
másrészt úgy tqnik Qt ez akkor nem zavarta.
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A Magyar FQnix Mozgalom másik emblematikus figurája, alapítója és elsQ alapító alelnöke Dr. SzöQr Anna, akinek
elég hányatott a politikai pályáfutása.
Már majdnem minden jobboldali pártot megjárt "politikusasszony", akit a Jobbik elnöksége már nem mert elindítani listáról a
2010-es országgyqlési választáson, a róla kialakult kép miatt, igaz sokáig fent volt a Jobbik vezetQ információs oldalán,
mint "választható országgyqlési képviselQ jelölt", de egyek alapszervezet sem jelölte, arra a listára is csak a Jobbik
elnöksége tette.

Pikáns adat, hogy "Dr. SzöQr Anna a Magyar FQnix Mozgalom alapítója és elsQ alelnöke pályázott 4.000.000,-Ft
támogatásra a MAZSÖK-nél

(Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány

), idézzük "

TV mqsor készítése és

sugárzása - figyelemfelhívás a korábbi korok és a mai társadalom antiszemita megnyilvánulásaira, zsidó értékek
terjesztése " címen.
Az adat letölthetQ innen:

LinkTovábbi pikáns adat, hogy SzöQr, idézzük: " Q az, aki teleszórta a városokat

magyargyqlölQ szövegq holokauszt-emléktáblákkal, különös tekintettel a Corvin-közre, ahol az épület már ki
sem látszik ettQl a sok szeméttQl. A Heti Válasz, amelyik megrója a kuruc.infot, hogy miket hallgat el, ezt önmagukra nézve
nem veti föl. Mivel a nyálas lap elhallgatja, hogy a SzöQr Anna nem egyedül holotáblázott, hanem a debreceni Weisz rabbival
és a Semjén Zsolt vezette KDNP-vel együtt, amely pártnak zsidó tagozata is van."
(az idézet forrása:

Link Dr SzöQr Annát az

a Magyar FQnix Mozgalom alapítóját

párt vezetése, és most bQszen tagadják, hogy közük lenne hozzá.
FQnix Mozgalomnak, sQt még a közleményeket tett közzé:

és elsQ alelnökét már leváltotta a

(Pedig vele alakult meg Q volt az alelnöke a Magyar
Link )

Ilyen alapítókkal vajon csodálkozhatunk-e azon, hogy a Magyar FQnix Mozgalom párt "címere" szabadkQmqvesre sikeredett?

Ráadásul annyira sem futotta, hogy saját logót terveztessenek.

A fQnix madár is egy okkult szimbólum.

Az egyiptomi mitológia szerint a fQnix egy szent, gyönyörq vörös-arany tollazatú hím tqzmadár, mely élete végén
fahéj-ágacskákból fészket épít, meggyújtja, és vele együtt porrá ég.
A hamvakból ezután egy új, fiatal fQnix születik, amely bebalzsamozza az öreg fQnix maradványait egy mirhából
készült tojásba, és eltemeti.
Szoros összefüggésben áll Ré-vel (Luciferrel).

Okkal merülhet fel a kérdés, hogy egy magát szintén nagyon magyarnak valló párt, vajon miért használ SÁTÁNISTA
jelképet logójában és nevében, amely mint említettük egyben szabadkQmqves jelkép is, és a szabadkQmqvesek a
mai napig használják pecsétjeiken.

SQt idézet " A Sátán és az új világrend" c. cikkbQl:

"

Ezen a bankón szinte minden fontos okkult szám és szimbólum megtalálható.
Az US Nagypecsétje és a maya naptár az okkult szimbolizációk kapcsolata:
Thomas Horn azon a véleményen van, hogy a 2012-es évvel kapcsolatos legtitkosabb ismeretek úgy voltak elrejtve, hogy
közben a szemünk elQtt, arcunkba tolva álltak már több mint kétszáz éve, többek között Washingtonban és a
Vatikánban is. A titkos társaságok ugyanis számos kódolt információt hagytak ránk, hogy mit várnak ezzel a dátummal
kapcsolatban: az istenek visszatérését, és egy luciferi pogány aranykor eljövetelét. Talán a legismertebb és legtöbbet
eláruló kódolt szimbólumrendszert az USA egydolláros bankója tartalmazza, beleértve az US Nagypecsétet is.
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A pecsét egyik oldala egy kitárt szárnyú sast ábrázol, ami helyett eredetileg egy fQnixmadarat kívántak megjeleníteni. (Ez
a pecsét korai tervein nagyon jól kivehetQ, de mivel ez túl egyértelmq volt Ozirisz feltámadására vonatkozóan, így ezt
inkább a sassal jelképezték).
" Sokan azt állítják, hogy a szimbólum ma nem "aktív", csakhogy létezik:

