
 

 

Szakrális túrák a Pilisben 

Szent Pilis - az emberiség eredetfészke 

 Égi tükrünkben a Napistenek útján 

2014. Július 19. – Az Övcsillagok útja. 

Mottó: 
„Kitartóan virrasszatok hát, mert nem tudjátok, melyik nap jön el az Uratok” (Máté 24:42).  

 
A Pálos Rend a szakrális királyság beavatottainak felkészítője, a király és a szakrális 
hierarchia tagjainak beavatója, a szakrális hierarchia fenntartója. A pilisi rejtett utak, 
ösvények, a pálosok „úttalan útjai” valóban különlegesek. Titkokat tárnak fel az arra 

érdemes és méltó lélek előtt. Büszkék lehetünk, hogy járhatjuk a lábuk nyomát! 
 
A Tábor hegyén Jézus megmutatta három tanítványának (Péter, Jakab, János) isteni dicsőségét, 
akik láthatták Jézus arcát és ruháját csodálatosan ragyogni, és tanúi lehettek annak, hogy a 
Mesterük Mózessel és Illéssel saját megváltói haláláról beszélgetett. Illés próféta egykoron „tüzes 
szekéren” ragadtatott el (2Kir 2,1-18), testében átváltozva ment a mennybe, mint Énok próféta. 
Illés napisteni múltja kitetszik a kalendáriumból is. Az Illés mennybemenetelét követő harmadik 
napon a Nap saját égi házába, az Oroszlán jegyébe lép. Első napistenünk és napkirályunk pedig 
az oroszlános Nimród volt. Illés alakját könnyű volt a Nappal asszociálni a görög nevek 
hasonlósága alapján (Éliasz-Héliosz), neve egy betű megváltoztatásával „Nap”-ra változik, mert 
mint Illés, Héliosz is tüzes szekéren utazott. Fontos párhuzam a vatikáni hüpogeion mozaikja, mely 
Krisztust is Hélioszként, az „igazságosság Napjaként” (Sol iustitiae) ábrázolja.  
Ezen a napon tehát hármas megemlékezést tartunk, Nimród-Illés-Jézus napisteni mivoltáról, és 
éppen ezért három hegyet mászunk meg, - a Pilisben tükröződő Nimród csillagkép övcsillagait, a 
Nimród-i napfonat erőtér csillagainak helyeit, hegyeit.  
Valódi utazás lesz földön, égen, és a tér-időben is, hiszen égi eredetünk, ősmúltunk, az emberiség 
nagy beavatásainak helyszínén térülünk-fordulunk elő. Ezzel a tapasztalással elnyert tudással és 
majdan a legnagyobb Naphérosz - Jézus a Krisztus által - átadott tanítással és Megváltó Művével 
érhetjük el és érthetjük meg a Tudat következő szintre való felkészítésének napjainkra ható 
különleges idejét, helyzetét, állapotát. Ebben az emberiség számára előírt feladatban 
nemzetünknek különleges szerepet jelöltek az Égiek. 

 
Találkozás: 2014. 07. 19.-én szombaton reggel fél 9-kor Pomázon a HÉV-megálló MOL-kút felé 
eső parkolójában. Innen autókkal megyünk tovább Dobogókőre. Mindenkit kérünk, hogy saját 
maga oldja meg, és beszélje meg az esetleges autóba történő férőhelyigényének biztosítását.  
A túra indítása: 9.30 órakor Dobogókő nagyparkolóból. 
Távolság: Az út nehéz túra, kb. 7 km távon.  
Útvonal: Innen indulunk, és ide is térünk vissza. Az Árpád-vár – Rám-hegy – Magas-hegy 
útvonalát járjuk végig, mintegy Nimród atyánk és Jézus urunk tükörébe nézve.  
Három hegyet mászunk meg, amelyeknek jelentős szintkülönbsége van, tehát számítani kell 
meredek, helyenként köves, sziklás emelkedőkre, kaptatókra. Kényelmes ruházat és biztonságos 
lábbeli nagyon fontos!  
 

http://www.jw.org/hu/kiadvanyok/biblia/nwt/k%C3%B6nyvek/M%C3%A1t%C3%A9/24/#v40024042
http://biblia.biblia.hu/?i=2kir2,1-18


 

 

Felszerelés: Időjárásnak megfelelő könnyű, réteges túraöltözet, és megfelelő, kényelmes túracipő. 
Rossz idő esetére esetleg váltócipő, esőruha, stb. ajánlott, mert a túrát rossz idő esetén is 
megtartjuk!!!  A túrára úti elemózsia és elegendő innivaló szükséges. 
Technikai költség: 1000 Ft/fő. Gyermekeknek ingyenes.  
Érkezés: Várhatóan késő délutánig tart az út.  
 
Túravezető: Joó Katalin és Kovács Róbert 
A túra folyamán érintett helyszínekről ismertetés és szakrális tanítás is lesz. 
 
Minden tudásra és avatásra vágyódót - várunk szeretettel! 

 
Az „EGYség üzenete” sorozat, és a sorozat napokban megjelent „IdőSZERű gondolatok” c. IV. kötete 

ez alkalommal is megrendelhető, hozzáférhető és megvásárolható lesz, 7000.-Ft/db áron. 

 
A nyári szakrális pilisi túrasorozat következő időpontja, egyben az újonnan induló 

képzési csoport kétnapos beavató útja: 2014. 08. 30-31. szombat-vasárnap 
   

                                    
Nimród a Pilisben                                                                  Az égi Övcsillagok és a piramisok 

 

              
A piramisok és a szfinksz                                                  Az Övcsillag-hegyek és Dobogókő  

(Képek: Aradi L. nyomán) 


