
A kedves olvasóban felmerül a kérdés, mi az és kit takar a nimródi szent 
királyok Turul nemzetsége kifejezés, hogyan függ össze velünk, magyarokkal és 
miért fontos ez a mai világban? Igyekszem a bevezetőben dióhéjban 
összefoglalni, majd a könyvemben minél szélesebb és mélyebb látószögben 
kifejteni, világossá tenni az összefüggéseket a nimródi szent királyok Turul 
nemzetségének életrajzain keresztül. 

Nézzük sorba: az ember teremtésénél fogva három szintű teremtmény, azaz 
Egy-s-Ég, rendelkezik fizikai síkkal, azaz emberi testtel, amely múlandó, 
valamint lelki és szellemi síkkal, amelyek örök életűek. 

Az ember több szálon kapcsolódik a Teremtőhöz, a „földi világhoz” és az „égi 
világokhoz”. Egy hasonlattal élve olyan ez, mint egy pókháló, minden 
mindennel összefügg és kapcsolatban van, és a Teremtő szövi és varrja el a 
szálakat, tudta nélkül semmi sem történik a teremtett világban. 

Az ember mint teremtmény három fontos kapcsolódási pontját szeretném itt 
most kiemelni a számtalanból. A vérvonal, mely vörös szálként kapcsolódik a 
fizikai testünkhöz és a génjeinken keresztül a fizikai családunkhoz, 
felmenőinkhez. Itt is tetten érhető és látható a teremtettség ténye és az első 
embertől való származási vonalának egyedien sokszínűsége, valamint a múlt, 
jelen/ és jövő egymásra épülé-se.  

A másik a lelkiség ezüst fonala, amelyik női minőség és így a Teremtő női 
minőségéhez, a Boldogasszonyhoz van becsatolva. 

A harmadik a szellemiség arany fonala, amelyik férfi minőség és a Teremtő 
Atyá-hoz kapcsolódik. 

Az ezüst és arany fonalak örök életűek, az adott egyén lelkiségének és szellemé-
nek „lenyomatait” tárolják és mutatják fejlődésének mértékét az elérendő 
„talentumok” tükrében.  

A nimródi szent királyok Turul nemzetségének tagjainál a három szálat 
másféleképpen, „földi nézetek” szerint is igyekszem majd bemutatni és soron 
követni. Mit is jelent ez? A vörös szál a közigazgatásban, az ezüst szál a katonai, 
míg az arany szál a papi hierarchiában (szent-rend-ben) betöltött szerepre fog 
utalni az illető személynél.  

A nimródi szent királyok Turul nemzetsége  egyedülálló az emberiség 
történelmé-ben. Nimród királlyal, a magyarok ősapjával, a Föld első királyával 
kezdődik és, ahogy a könyvből kiderül majd, a mai napig „törten” és 
„töretlenül”, több ágon is élő nemzetség. Azért fontos ez számunkra, mert 
megmutatja eredetünket, múltunkat, melyből nem csak erőt tudunk meríteni, 



hanem a hibákból tanulva, a már „kipróbált” elemeket felhasználva a jelenben 
sziklára alapozott jövőt tudunk építeni.  

Remélem, sikerült  felkeltenem  olvasóim figyelmét és kedvet csináltam ahhoz, 
hogy ne csak elolvassa, hanem a jövőben építőkőként fel is tudja használni az itt 
leírtakat. 

 


