Ted Kereshe

Ted Kereshe

LUCIFERZUM
– avagy, Isten hozott a pokolban

LUCIFERZUM
– avagy, Isten hozott a pokolban

Ted Kereshe

Ted Kereshe

LUCIFERZUM
– avagy, Isten hozott a pokolban

LUCIFERZUM
– avagy, Isten hozott a pokolban

© A szerző kiadása

© A szerző kiadása

www konyvmanufaktura.hu

www konyvmanufaktura.hu

© A szerző kiadása

© A szerző kiadása

www konyvmanufaktura.hu

www konyvmanufaktura.hu

Ted Kereshe

Ted Kereshe

LUCIFERZUM

LUCIFERZUM

– avagy, Isten hozott a pokolban

– avagy, Isten hozott a pokolban

Ted Kereshe

Ted Kereshe

LUCIFERZUM

LUCIFERZUM

– avagy, Isten hozott a pokolban

– avagy, Isten hozott a pokolban

A gondolat visz előre, nem a láb.

A gondolat visz előre, nem a láb.

Szeretettel köszöntelek Tisztelt Olvasóm!

Szeretettel köszöntelek Tisztelt Olvasóm!

Az alábbi írás, nem egy hagyományos, „könyv” jellegű olvasmány, mivel a könyvnek általában van egy szerkezete. Van
eleje, közepe, vége. Ezzel szemben, az alábbiakban következő
írásnak, ezek nem a fő erősségei. Munkámat inkább egy
jegyzetként jellemezném. Gondolataim jegyzete, amelyet
megpróbáltam valamiféle egységes leírásként eléd tárni,
több-kevesebb sikerrel. Írásom, ahogyan a gondolatok is,
néha csapongó, néha talán nem tökéletesen körülírt, de mindenképpen tartalmas és velős szellemi táplálékkal lát majd el,
ha nem adod fel. Némely, a gondolataimat egységbe foglaló,
az összefüggéseket megteremtő részei, esetleg lerágott csontnak tűnhetnek majd, a világunk negatív oldalát már jól ismerő olvasónak, mégis úgy érzem, hogy írásom egésze, egy
új keretet adhat mindazon tényeknek is, amelyek már többek
által, alaposan ki lettek fejtve e témakörben. Akárhogy is van,
rengeteg gondolat ébredt bennem, köztük pedig az is, hogy
ezeket lejegyezzem. Hát megtettem. Fontosnak tartom továbbá előrebocsátani azt a tényt, hogy munkám jelentős része, nem saját kútfőből ered.
Bár, itt rögtön fel is kell tennem a kérdést: Van-e olyan mifelénk, hogy „saját kútfő”? Bizony, azt kell állítanom, hogy
nincs. Ahogyan ősnyelvünkben, – amely minden megnyomorítási kísérlet, roncsolás és lebutítás ellenére még mindig
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5

5

A gondolat visz előre, nem a láb.

A gondolat visz előre, nem a láb.

Szeretettel köszöntelek Tisztelt Olvasóm!

Szeretettel köszöntelek Tisztelt Olvasóm!

Az alábbi írás, nem egy hagyományos, „könyv” jellegű olvasmány, mivel a könyvnek általában van egy szerkezete. Van
eleje, közepe, vége. Ezzel szemben, az alábbiakban következő
írásnak, ezek nem a fő erősségei. Munkámat inkább egy
jegyzetként jellemezném. Gondolataim jegyzete, amelyet
megpróbáltam valamiféle egységes leírásként eléd tárni,
több-kevesebb sikerrel. Írásom, ahogyan a gondolatok is,
néha csapongó, néha talán nem tökéletesen körülírt, de mindenképpen tartalmas és velős szellemi táplálékkal lát majd el,
ha nem adod fel. Némely, a gondolataimat egységbe foglaló,
az összefüggéseket megteremtő részei, esetleg lerágott csontnak tűnhetnek majd, a világunk negatív oldalát már jól ismerő olvasónak, mégis úgy érzem, hogy írásom egésze, egy
új keretet adhat mindazon tényeknek is, amelyek már többek
által, alaposan ki lettek fejtve e témakörben. Akárhogy is van,
rengeteg gondolat ébredt bennem, köztük pedig az is, hogy
ezeket lejegyezzem. Hát megtettem. Fontosnak tartom továbbá előrebocsátani azt a tényt, hogy munkám jelentős része, nem saját kútfőből ered.
Bár, itt rögtön fel is kell tennem a kérdést: Van-e olyan mifelénk, hogy „saját kútfő”? Bizony, azt kell állítanom, hogy
nincs. Ahogyan ősnyelvünkben, – amely minden megnyomorítási kísérlet, roncsolás és lebutítás ellenére még mindig

Az alábbi írás, nem egy hagyományos, „könyv” jellegű olvasmány, mivel a könyvnek általában van egy szerkezete. Van
eleje, közepe, vége. Ezzel szemben, az alábbiakban következő
írásnak, ezek nem a fő erősségei. Munkámat inkább egy
jegyzetként jellemezném. Gondolataim jegyzete, amelyet
megpróbáltam valamiféle egységes leírásként eléd tárni,
több-kevesebb sikerrel. Írásom, ahogyan a gondolatok is,
néha csapongó, néha talán nem tökéletesen körülírt, de mindenképpen tartalmas és velős szellemi táplálékkal lát majd el,
ha nem adod fel. Némely, a gondolataimat egységbe foglaló,
az összefüggéseket megteremtő részei, esetleg lerágott csontnak tűnhetnek majd, a világunk negatív oldalát már jól ismerő olvasónak, mégis úgy érzem, hogy írásom egésze, egy
új keretet adhat mindazon tényeknek is, amelyek már többek
által, alaposan ki lettek fejtve e témakörben. Akárhogy is van,
rengeteg gondolat ébredt bennem, köztük pedig az is, hogy
ezeket lejegyezzem. Hát megtettem. Fontosnak tartom továbbá előrebocsátani azt a tényt, hogy munkám jelentős része, nem saját kútfőből ered.
Bár, itt rögtön fel is kell tennem a kérdést: Van-e olyan mifelénk, hogy „saját kútfő”? Bizony, azt kell állítanom, hogy
nincs. Ahogyan ősnyelvünkben, – amely minden megnyomorítási kísérlet, roncsolás és lebutítás ellenére még mindig

5

5

él és virágzik, sőt fejlődik – mint mindenre, erre is van mondás: „Nincs új a nap alatt”. Ezt én inkább úgy mondanám:
Nincs új E nap alatt, de erre még visszatérünk. Tehát azt állítom, hogy jelenlegi, „szériában” kapott képességeink kevesek ahhoz, hogy újat alkossunk. Bizony. Sejtem, hogy most
sokan összevonják szemöldöküket. De hiszen mennyi és
mennyi új találmány lát napvilágot, mennyi újszerű és kreatív gondolat bukkan fel világszerte. Nézd csak meg – mondják az emberek – milyen mértékben fejlődünk, egyre gyorsabban és gyorsabban.
Hát mi ez, ha nem a teremtő intelligencia és az ember kreatív gondolkodásának gyümölcse? Ez bizony, valóban mindent elsöprő bizonyítéknak látszik. Az ego számára. Aki
büszke. Akinek fontos az, hogy Ő milyen magasztos és nagyszerű. Azonban, ha szorult belénk némi alázat, akkor rádöbbenünk, hogy minden, ami valaha felötlött, felötlik egyegy emberi elmében, az valahonnan eszünkbe JUT.
Így mondja a magyar nyelv. Jutni, csak valahonnan valahova lehet. Tehát nem mi teremtettük, valahonnan eljutott hozzánk az információ. Amelyet azután javarészt, saját bölcselmünk gyümölcseként tárunk a világ elé, így olyan
tollakkal ékeskedve, amelyeket bizony csak kölcsön kaptunk. Díjakat, különféle tudományos elismeréseket, fokozatokat osztunk egymásnak, és tetszelgünk a tudós, a bölcs
tanító szerepében. Pénzt kérünk és várunk el, az általunk
osztott észért. Bizony, az emberi természet, már csak ilyen.
Alaphelyzetben. De van lehetőség, ezeket a valóban igencsak csábító, önmagasztaló viselkedésformákat felülírni.
Persze ehhez rengeteg munka, kitartás, elszántság és bizony
alázat kell. Talán ez utóbbi, amelynek leginkább híján vagyunk.
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Visszakanyarodva gondolatmenetünk elejére, meglátásom
szerint újszerű gondolataink, ötleteink, ezen a síkon, dimenzióban vagy nevezzük bárminek, amely a legelfogadhatóbb megértésünk számára, nem sajátjaink, hanem egy közös intelligencia memóriájában tárolt, onnan lehívott adatok.
Jól bizonyítja ezt az a tény, hogy sok, a világunk életminőségét jelentősen befolyásoló találmány, sokszor szinte egy
időben, a világ több pontján jelent meg. Persze, tudom. A
szabadalmi hivatalokat teljesen lefedő kémhálózatok is ludasak ebben, de nem csak szabadalmaztatott felfedezésekről
beszélünk most. Itt álljunk meg egy pillanatra! Nézzük csak
meg, mit is mondtunk?
„Találmány.” A magyar nyelv, ismét nevén nevezi a tényeket.
Talál-mány. Tehát ez a valami, amit felfedeztem, vagy
eszembe jutott, az egy találmány. (Lelemény) Találtam. A kitaláltam vagy a fel-találtam helyett, nyugodtan használhatnánk a meg-találtam, vagy a rá-találtam alakot is. Akárhogy is, itt a „találtam” a lényeg. Tehát találtam valamit,
amely már készen volt, én csak rátaláltam. Vagyis, nem az én
teremtményem, csak a találmányom.
A leleményem. Én lettem így (a) leleményes.
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Ismét visszatérve fő ösvényünkre, említettem a közös intelligenciát, amely mindennek forrása. Nos, ez a közös intelligencia az, amelyért érdemes élni, gondolkodni, szeretni. Ez
a közös intelligencia, amelyből minden és mindenki való.
Amely az Egy, és oszthatatlan. Amely időtlen, nemtelen,
hely nélküli, és valljuk be, nagyjából felfoghatatlan értelmünk számára. Amelyet úgy nevezünk: ISTEN. Róla fogunk elmélkedni a továbbiakban, hiszen beszéljünk bármiről is, az mind belőle való. Bevezetőm elején említettem,
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hogy írásom jelentős része, nem saját kútfőből ered. Azonban tartalmaz újszerű gondolatokat is, olyanokat, amelyek
egészen elképesztőek lehetnek az olvasó számára. Leírtam
ezeket, mert le kellett írnom. Hisz nem azért kaptam őket,
hogy megtartsam magamnak. Egy ilyen jellegű írás olvasásakor, az ember bizonyítékokat vár. Vannak bizonyítékok. Én
azonban, keveset fogok itt leírni. Azért, mert éppen az a célom, hogy kutatásra, gondolkodásra buzdítsam az olvasót.
Lesznek azonban folyamatosan ajánlások, hivatkozások. Ezeket mindenképpen javaslom megvizsgálni, hiszen amellett,
hogy jegyzetem sorait is kiegészítik, erősítik mind a hitet,
mind a megértést, soraimat illetően. Mondom ezt úgy, hogy
senkit sem kívánok meggyőzni semmiről. Sőt! Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ebben a világban, ahol jelenlegi
ismereteink szerint létezünk, talán a legfontosabb szabály az,
hogy ne higgy el feltétlenül, senkinek semmit! Addig, amíg
utána nem jártál. Keresd az igazságot! A saját igazságod, mert
ha nem ezt teszed, egészen bizonyosan valaki vagy valakik,
fel fognak használni téged a saját céljaikra. Csak a saját tudásod tehet szabaddá, mert most, higgy bármit, élj bárhogy,
legyen bármid is, nagy valószínűség szerint csak egy birka
vagy a birkanyájban. Egy rabszolga, akit úgy zsákmányolnak
ki, hogy nem is tud róla. Ha most felháborodtál, akkor neked szól e könyv, itt az ideje, hogy folytasd az utat.
Ha nem, akkor jó eséllyel már rátértél az ösvényre, de mivel eljutott hozzád ezen írás, hát neked is szól.
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Tisztelt Olvasóm! Függetlenül attól, hogy hova sorolod magad tudatosságod és megértésed tekintetében, kérlek, végy
fontolóra egy nagyon fontos figyelmeztetést! Tudnod kell,
hogy a mi világunkban, csak problémás esetek élnek. Vannak, akik valóban előrébb járnak az átlagnál azon az úton,
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amely a szabadsághoz vezet. Ám, rájuk is veszélyes csapdák
leselkednek.
Nekik is elküldik a megfelelő, negatív polaritású, vagy ha
nem is tudatosan, de a negatív polaritást szolgáló tanítókat,
akik az ő megértésük szintjén képesek félrevezetni őket.
E sötét mesterek pontosan tudják, hogy a birkanyáj szintjén, már nem lehet ezeket az embereket félrevezetni. Ezért
igazat szólnak. Ennek pedig sokan, azonnal bedőlnek. Hiszen
az igazság az, amit keresnek. Ha valaki azt mondja, akkor abban bízni fognak. Itt a csapda! Ezek az igazságok, vagy féligazságok, vagy az igazságnak csak apró szeletkéi, amelyekben úgy el lehet veszni, hogy ebben az életben már ki sem
talál belőle az ember fia.
Vagy leánya. Jó példa erre, a magyarságtudat. Csodálatos
dolog, magyarnak születni. Egy ősi, és büszke nemzet gyermekének lenni. Egy lenyűgöző, ősi nyelven, anyanyelvünkön
beszélni. A magyarság, maga a csoda. Ez így van. De aki nem
lát ennél tovább, az csapdába esett. Aki azt gondolja, hogy érdemes elveszni a magyarságot sújtó ármánykodásban, az
eltitkolt, elhazudott, meghamisított történelmünk miatti felháborodásban, az lépre ment. Aki igazságaink mindenáron
való megnyilvánítását mindenek fölé helyezi, akár erővel is
tenne azért, hogy a magyarság ismét régi fényében tündökölhessen, az bizony tévúton jár. Azt csapdába ejtették. A
büszkeség csapdájába. A magyar szív sajátja a büszkeség, s a
virtus. De a könyörület, a nagylelkűség és a megbocsátás is.
Ne veszítsd el Jézus arcát! Ne háborogj, ne gyűlölj! Menj, tedd
a dolgod, szeress, tarts össze! A szeretet az, amely előre visz,
amely megmutatja, ki az igaz magyar, s ezen túl, igaz ember.
A magyar, mindig felemelte a földről azt, aki elbukott.
Gyógyította, nem eltaposta. Azok, aki gyűlöletet szítanak a
magyarság szívében azzal, hogy feltépik a sebeket, éppen a
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magyarság ellen dolgoznak. Úgy, hogy igazat szólnak. Erről
van tehát szó. Aki ezt megérti, elkerülheti a csapdát. Ez a világ úgy van megszerkesztve, hogy általában mindennek az ellenkezője igaz, mint amit a világ hirdet. Ha egy átlag birka
elolvassa ezt a könyvet, azonnal rávágja, hogy ez színtiszta
őrültség. Azért, mert mindazzal ellentétes, amit valaha tanítottak neki az akolban és a nyájban. Még a legelőn sem nagyon hallott ehhez foghatót. Az igazsághoz vezető út, ennek
a világnak a közvéleménye szerint, az őrültek és az elmebajosok útja.
Járd a magad útját, és bízz a megérzéseidben!
Tudnod kell: Mindenki mester. Mindenki egyenlő. Mindenki képes mindenre. A különbség, egyedül a hitedben lakozik.
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Képzeljetek el egy végtelen gyurmamezőt. Ebből a gyurmából nő ki minden. Ember, állat, fa, kövek, Mercedes-Benz, folyó, felhő, csillag, galaxis, egyszóval minden. Igazából már
most hibás a hasonlatunk, hiszen ez nem egy mező, hanem
egy olyan közeg, intelligens energia, amely mindent kitölt és
rajta kívül nincs semmi. Csak benne. Így nem lehet felszíne
sem, mint egy mezőnek, de a könnyebb megértés céljából
maradjunk a mező szemlélésénél. Tehát gyurmamezőnk,
tele van különféle kinövésekkel. Jól látszik, hogy minden
ugyanabból a gyurmából nőtt ki, függetlenül attól, hogy
mekkora, vagy mit formáz. Mit tesz erre az emberi ego?
Fog egy cérnát, hurkokat készít belőle, majd a talpainál
alaposan megtépi, így leválasztva magát a mező egységéről.
Innentől pedig, végre azonnal meg tudja különböztetni magát minden egyébtől, aki ugye, addig a testvére volt. Azt
mondja: Én vagyok én, te meg te vagy. Tehát más vagy, mint
én. Látom, hogy másmilyen vagy. Kisebb, nagyobb. Más a
színed, az alakod, stb. Innen megkezdődik az ember tragédiája. Hosszú-hosszú úton, sok élet és tapasztalás során juthat vissza csak a forráshoz. Hiszen előbb vagy utóbb, de végül mindenképpen be fogja látni, hogy ez a cél. Visszatérés
az egységbe. Isten az Egy-ség. Még így itt, az elején szeretném
elmondani azt a tényt, hogy nem szeretem Istennek nevezni
Istent.
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elmondani azt a tényt, hogy nem szeretem Istennek nevezni
Istent.
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Ez a szó, név vagy fogalom, hogy „Isten”, csak egy, az ember
által kreált szó, amely önmagában nem fejez ki semmit, nem
bír mélyebb jelentéssel. Inkább Ős-ten-nek neveznénk. Az
már legalább jelent valamit. Kifejezőbbnek érezném a Teremtés szót használni, hiszen minden, ami létezik az a teremtés része, tehát Isten része, azaz maga az Isten. A teremtő kifejezéssel is van némi baj. Hiszen teremtő nem csak
egy van. Teremtünk mi is. Nap, mint nap, minden pillanatban. Hogy általában mit, azt most inkább hagyjuk. Egyetlen,
teremtetlen, örökké létező, amelyből minden, mindenki teremtetett és való, az csak EGY van. Ez a Teremtés. Ebben foglaltatik benne minden. Én azonban minden ellenérzésem dacára, a továbbiakban is leginkább az Isten szót fogom
használni a Teremtés említésekor, mindezt a könnyebb és
pontosabb értelmezhetőség céljából. De ki is, vagy mi is ez?
Próbálunk szűkös készleteinkből valami fogalmat alkotni
arról, ami leírhatatlan. Méricskéljük, kitalálunk mindenféle
mankó-fogalmakat, hogy meghatározzuk, de nem megy.
Azokkal az érzékekkel, amelyekkel ez a lét felruházott bennünket, nem definiálható pontosan az Isten fogalma. Vajon,
miért van ez így? Miért kell vakon születnünk, ha képességeink lehetővé tennék azt is, hogy vakító fényességgel ragyogjuk be a sötétséget? A válasz az út keresésére, az önmagunk megismerésére való szándék. Az igazság felismerésére
való lehetőség. Ha azonnal birtokában lennénk összes elhagyott tudásunknak, akkor nem lenne mit megtapasztalni.
Emlékeznünk kell! Ez egy nehéz lét. Tele van kihívásokkal,
de éppen ezért végtelenül izgalmas és tartalmas. Nem egy
steril, pukedlizős nászmenet, ahol mindenki udvarias és
tapsikolva élteti az ifjú párt, hanem egy durva, nyakig retkes
túlélőshow, ahol a cél egy bűzös, félhomályos és veszélyekkel teli mocsárból kijutni, a napos tengerpartra. A játéktér –
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nevezzük mátrixnak – úgy van megalkotva, hogy minden ellenünk legyen. Semmi sem az, aminek látszik. Semmi sem
úgy működik, ahogyan működni látszik. Elmondható, hogy
gyakorlatilag minden a fordítottjaként igaz, mint, ahogyan
azt igaznak hisszük. Erről alább beszélünk még.
Mégis, mindezek ellenére ez is a teremtés (Isten) része,
minthogy rajta kívül nincs semmi. Bármit látsz, bármire
veted tekinteted, Őt látod, legyen az kutyagumi vagy szivárvány.
Sokaknak nehéz lehet elfogadni ezt a gondolatot, sőt!
Egyenesen istenkáromlásnak tűnhet a dolog. Bizony. Nem is
oly régen, ezért már lógnék, de minimum máglyán pörkölődnék, valamelyik szent egyház jóvoltából, természetesen Isten nevében. Szerencsére, ma ilyen veszély nem fenyegeti a
szabadon gondolkodókat.
„Mások lettek a módszerek – finomabbak a gyógyszerek”.
Mit is jelent ez? Annyit, hogy a veszély nem múlt el, de
mégis szabadabb lehet a gondolat, mint a legsötétebb időkben. Tehát minden teremtett és létező, az Isten része. Isten része, függetlenül küllemétől, szagától, minőségétől, azaz végső
soron testvérek.
Fura, testvérem a kutyagumi. Hiába, Istennek végtelen a
humora is. Hát annyi azért nagy könnyebbség, hogy itt és
most, nem minden testvérünket muszáj a keblünkre ölelni.
Mindent egybevetve el kell, hogy fogadjuk eszerint, ha
minden és mindenki része a teljességnek, a teremtésnek,
aki maga Isten, akkor nincs kivétel. Minden dolog vagy élőlény belőle való, kivétel nélkül. Tehát mi magunk is szerves
részei vagyunk. Nehéz ezt megérteni és elfogadni, hiszen
annyira megfoghatatlan számunkra az Isten, hogy sokan
nem is fogadják el a létezését. Nem látják, nem hallják, és így
tovább. Nem tudnak semmilyen bizonyítékot felmutatni,

nevezzük mátrixnak – úgy van megalkotva, hogy minden ellenünk legyen. Semmi sem az, aminek látszik. Semmi sem
úgy működik, ahogyan működni látszik. Elmondható, hogy
gyakorlatilag minden a fordítottjaként igaz, mint, ahogyan
azt igaznak hisszük. Erről alább beszélünk még.
Mégis, mindezek ellenére ez is a teremtés (Isten) része,
minthogy rajta kívül nincs semmi. Bármit látsz, bármire
veted tekinteted, Őt látod, legyen az kutyagumi vagy szivárvány.
Sokaknak nehéz lehet elfogadni ezt a gondolatot, sőt!
Egyenesen istenkáromlásnak tűnhet a dolog. Bizony. Nem is
oly régen, ezért már lógnék, de minimum máglyán pörkölődnék, valamelyik szent egyház jóvoltából, természetesen Isten nevében. Szerencsére, ma ilyen veszély nem fenyegeti a
szabadon gondolkodókat.
„Mások lettek a módszerek – finomabbak a gyógyszerek”.
Mit is jelent ez? Annyit, hogy a veszély nem múlt el, de
mégis szabadabb lehet a gondolat, mint a legsötétebb időkben. Tehát minden teremtett és létező, az Isten része. Isten része, függetlenül küllemétől, szagától, minőségétől, azaz végső
soron testvérek.
Fura, testvérem a kutyagumi. Hiába, Istennek végtelen a
humora is. Hát annyi azért nagy könnyebbség, hogy itt és
most, nem minden testvérünket muszáj a keblünkre ölelni.
Mindent egybevetve el kell, hogy fogadjuk eszerint, ha
minden és mindenki része a teljességnek, a teremtésnek,
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amely egyértelművé tenné létezését. Egy igaz érzéket azonban, amelyre nem nagyon hívják fel figyelmünket, mégis
kaptunk az öt, általánosságban használt, csak az illúziót felfogni képes érzékelésünk mellé. Ez az érzelem és vele karöltve, a lelkiismeretünk. A szívünk hangja. Az érzék, amellyel
képesek vagyunk felfogni a dolgok igaz valóját. Az egyetlen
érzékünk, amely képes felfogni Isten igaz természetét, a szeretetet.
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A mátrix, avagy a világ, amelyben létezünk

A mátrix, avagy a világ, amelyben létezünk

Nos, a fentiekben tárgyaltak logikus következménye, hogy a
világ, amelyben élünk, és amely érzékeink szerint körülfog
bennünket, maga az Isten. De vajon miféle világ ez? Ennyi
lenne csupán?
Azt, talán kevés kivétellel mindenki érzi, hogy a világunkban valami nem stimmel. Vagy inkább, semmi sem
stimmel. Azok az emberek, akik nem agyatlan birkaként
élik napjaikat, látják, érzik, hogy a dolgoknak nem így kellene működniük.
Mindenki látja, hogy elképesztő aránytalanságok vannak a
rendszerben. Miközben egyes embereknek annyi pénzük van,
hogy nem tudják mire költeni, másoknak ételre sem jut. Miközben fegyverkezésre, hadászati célokra annyi pénzt költenek
a világunk vezető hatalmai, hogy annyi nincs is, humán célokra
megint csak alig jut valami. Annyi nukleáris és tömegpusztító
fegyvert halmoztak már fel, hogy többszörösen elég lenne a teljes bolygó megsemmisítésére. Ez idő alatt, a Föld népességének
hatalmas része nyomorog. Az éhenhalás fenyeget milliókat,
akik napi szinten küzdenek a túlélésért. Mindenféle betegségek,
járványok pusztítanak. Szó szerint éhen, és szomjan halnak naponta sokan, köztük rengeteg gyermek is, mégsem történik
semmi, hogy megmentsék ezeket az embereket. Mindenhonnan azt halljuk, hogy mennyire túlnépesedett bolygónk. Ezt
alátámasztandó, be is mutatnak nekünk nyüzsgő metropoliszokat, ahol valóban, szinte egymást tapossák az emberek az ut-
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cákon. Mutatnak nekünk gigantikus dugókat, ahol mozdulni
sem tud a sok jármű. De miért nem mutatnak ázsiai sztyeppéket, vagy afrikai szavannákat, sivatagokat, esetleg az ausztráliai belső vidékeket? Ahol akár hetekig is vándorolhat úgy az
ember, hogy teremtett lélekkel nem találkozik. Nincs elég hely
a bolygón? Nevetséges. Ja, hogy ezek javarészt terméketlen területek? Ahogyan mondtam, ha például nem a fegyverkezésre
költenék a hatalmasok ezeket az irdatlan vagyonokat, akkor
már régen zöld lehetne az összes sivatag. A technológia régen
rendelkezésre áll. Mindenkinek jutna emberhez méltó élettér,
és munkalehetőség. Persze nem olyan munka, amely semmire
sem való. Olyan munka, amely az életet szolgálja. Például mindenki megtermelhetné magának a saját, és családja ellátásához
szükséges élelmiszert. Ja, hogy Te nem földtúrónak születtél?
Miért, a másik igen? Te különb vagy nála? Ja, hogy Te sokat tanultál? Mit? Ne áltasd magad! Javarészt felesleges és haszontalan dolgokat tanultál. Hogy nem? Még ma is tökéletesen tudod
például, a Mengyelejev-féle periódusos rendszert? Kiválóan oldasz meg matematikai egyenleteket? Ezek valóban fontos tudások. Kíváncsi vagy meddig tartanának életben az ilyen „tudások”, ha egyszer kifogyna a közértből a kenyér? A városi
emberek jelentős része, pár nap alatt elpusztulna, ha kihúznák
alóluk a „civilizáció” által nyújtott biztonságot. Persze mondhatod, hogy ilyen sosem lesz. És ha igen? Mihez értesz valójában? Amihez értesz, kit vagy mit szolgál? Fontosnak érzed,
amivel foglalkozol? Fontosnak érzed magad?
Gondold át kicsit, egy másik perspektívából szemlélve az
életed! Mondjuk, kívülről nézed magad, és mérlegre teszed a
mindennapjaidat. Mi az, amit napjaid során teszel? Általában
jól érzed magad, miközben ezeket a tevékenységeket folytatod?
Van értelme a munkádnak? Már azon kívül, hogy pénzt kapsz
érte. Van valami, amely valódi örömmel tölt el téged a min-
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például, a Mengyelejev-féle periódusos rendszert? Kiválóan oldasz meg matematikai egyenleteket? Ezek valóban fontos tudások. Kíváncsi vagy meddig tartanának életben az ilyen „tudások”, ha egyszer kifogyna a közértből a kenyér? A városi
emberek jelentős része, pár nap alatt elpusztulna, ha kihúznák
alóluk a „civilizáció” által nyújtott biztonságot. Persze mondhatod, hogy ilyen sosem lesz. És ha igen? Mihez értesz valójában? Amihez értesz, kit vagy mit szolgál? Fontosnak érzed,
amivel foglalkozol? Fontosnak érzed magad?
Gondold át kicsit, egy másik perspektívából szemlélve az
életed! Mondjuk, kívülről nézed magad, és mérlegre teszed a
mindennapjaidat. Mi az, amit napjaid során teszel? Általában
jól érzed magad, miközben ezeket a tevékenységeket folytatod?
Van értelme a munkádnak? Már azon kívül, hogy pénzt kapsz
érte. Van valami, amely valódi örömmel tölt el téged a min-
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dennapokban? A legtöbb ember sosem gondolkodik el ilyesmin. Elfogadja, ha jó, ha rossz, hogy ez a helyzet és teszi, amiről úgy gondolja, hogy az egyetlen lehetősége. Lehet, hogy
most éppen benned is felmerül a kérdés: de mi egyebet tehetnék? Bármit! Amihez csak kedved van. Nem? Dehogynem!
Ki akadályoz meg benne? Te saját magad! A Te fejedben vannak a sorompók bebetonozva. Megmagyarázol magadnak
mindent. Hogy mit, miért nem teszel. Utána szomorúan sóhajtasz egyet, és mész vissza futni, a mókuskerékbe.
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Tehát a mátrix. Mi hát ez a rengeteg szenvedés, igazságtalanság, elnyomás, erőszak, betegség, háború, és még sorolhatnám a rengeteg negatívumot, amelyek kitöltik életünk
mindennapjait? Hogyan lehetséges mindez, ha minden, ami
körülvesz bennünket az maga Isten? Talán Isten egy boszszúszomjas valaki, aki megbüntet bennünket a teremtés ellen elkövetett vétkeinkért? Bünteti a gyermeket a szülei bűneiért? Mi ez az őrület, amelyet egyre fokozódó mértékben
tapasztalunk, éljünk szinte bárhol e planétán? A válasz igen
összetett és bonyolult, ha pontosan meg akarjuk érteni az
okokat, és részleteiben feltárni a valóságot.
Kedves olvasóim, most szükségetek lesz minden nyitottságotokra és józan belátásotokra. Világunk olyan mértékben van
manipulálva, az úgynevezett tudományos világ, az egyházak,
a média és minden egyes eszköz által, amellyel hatni lehet az
emberiség tudatára, hogy ember legyen a talpán, aki hinni tud
az alább következőkben. Legyél hát bátor, légy nyitott, tegyél
félre minden előítéletet és minden olyan ismeretet, amelyet a
„modern” tudománytól kaptál. Tarts velem!
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„Megálltál valaha megbámulni, megcsodálni zseniális szépségét? Emberek milliárdjai élik le az életüket, öntudatlan.”
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Kezdjük talán az elején! Bár az igazság része, hogy az eleje,
amelyről mi úgy hisszük az, korántsem az. Teljes tanított történelmünk, úgy az emberiségé, mint a magyarságé, gyakorlatilag nagyjából és egészében hazugság. Már az például,
hogy az ember a tengerből mászott elő, hüllő majd majom
lett, míg végül eszébe jutott felegyenesedni és emberré válni,
mindenképpen több mint marhaság, ezt lássuk be. Minden,
amit tanítanak nekünk, hazugság.
Aki nem hiszi, járjon utána! Találd meg a saját igazságod!
Ne mástól várd, hogy kézen fogva vezessen a megvilágosodásig!
Ez egyébként sem járható út. Az utat, mindenkinek magának muszáj bejárnia. Az igazságot, mindenkinek magának
kell megkeresnie és megismernie. Azonban, mindenki kap
ebben a kutatásban segítséget. Mindig éppen annyit, amenynyire szüksége van az aktuális tudatossági szintjén. Amennyit
képes befogadni és fel tud dolgozni. Itt sem lehet ajtóstól rontani a házba. Vannak források, amelyek szerint sok ezer élet
adatik meg ahhoz, hogy tudatossági szintünket a megvilágosodásig emelhessük. Mi a megvilágosodás? Önmagadban felismerni az egységet. Ráébredni, hogy ki és mi is vagy
valójában. Hogy honnan jöttél, és hova tartozol. Az információ, mindig ott van körülötted, akár keresed akár nem, a
Te ügyed, hogy felismered-e és befogadod-e azt.
Világunkat, elsősorban szűkebb világunkat a Föld bolygót,
talán leginkább két szempontból érdemes vizsgálni. Az első,
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a fizikai vizsgálat. Miből, hogyan is áll össze? Mindennek
van-e valami magasabb értelme és oka, vagy csupán egy, a
véletlenek sorozatából létrejött csodát tisztelhetünk „személyében”? Második szempontunk a spirituális, vagy nem
anyagi aspektusa a Föld valóságának. Nos, nézzük a fizikai
oldalát, már ha van ilyen.
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Még a leginkább materialista vizsgálódók is észre kell, hogy
vegyék, bolygónkon létezik egyfajta rendszer, amely minden
téren összefüggéseket mutat. Bioszféra és ökoszisztéma szavakkal utalnak erre a tudósaink, bár még ők is vitatkoznak
időnként e szavak pontos jelentésén. Lényeg az, hogy elismerik ennek a mindent átfogó rendszernek a létét. Ezt tehát,
akár tudományos ténynek is nevezhetjük. Ez egy komplex
rendszer, amelyben minden élő és élettelen összefügg, és
kölcsönhatással van egymásra.
Nincs olyan dolog, legyen az egy apró kavics vagy egy
csepp óceán, amely ne lenne e rendszer része. Ha ez így
van, akkor el kell ismernünk, hogy van egy rendező elv, egy
valamilyen számunkra nehezen leírható szabályrendszer,
amely ezt a teljességet működteti. Nem értjük a rendszer
minden egyes elemét, bár sok szabályt sikerült leírni és igazukat bizonyítani. Mégis, rengeteg olyan dolog is létezik,
amelyre jelenleg nem tud magyarázattal szolgálni a tudományos világ. Általában ezekről nem is szeretnek beszélni.
Nem kell itt túl komplikált dolgokra gondolni. Képzeljük
el, hogy tudósaink, a mai napig nem tudnak kerek magyarázatot adni arra, hogy mi az anyag. Az anyag, amelyből világunk felépül. Persze, atomokból áll. De mi az atom? Elismerik, hogy tulajdonképpen semmi. Van egy atommag,
körülötte pedig egy elektronokból álló valami, de ez az egész
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a fizikai vizsgálat. Miből, hogyan is áll össze? Mindennek
van-e valami magasabb értelme és oka, vagy csupán egy, a
véletlenek sorozatából létrejött csodát tisztelhetünk „személyében”? Második szempontunk a spirituális, vagy nem
anyagi aspektusa a Föld valóságának. Nos, nézzük a fizikai
oldalát, már ha van ilyen.
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lan. De akkor miből áll össze az asztal, a villamos, vagy a Himalája? Hiszen látom ezeket, meg tudom őket fogni a kezemmel. Ha nekem jön egy villamos, meghalok. Akkor, hogyan lehet az, hogy ezek a semmiből vannak? Mondom,
meg tudom ezeket fogni a kezemmel. De vajon tényleg? Ha
én is atomokból állok, akkor a kezem külső felületét a szüntelenül keringő, negatív töltésű elektronok alkotják. Ahogyan
minden mást is. Ezek pedig, lévén azonos töltésűek, taszítják egymást. Eszerint, még kezet sem tudok fogni senkivel?
Össze sem ér a kezünk? Pedig, én teljesen úgy érzem. A
fene sem érti! Vagy itt van a gravitáció. Az mi? Mitől és hogyan működik? Ja, hogy tömegvonzás. Az egyik tömeg
vonzza a másikat, értem. De ha minden a semmiből áll, akkor hol a tömeg? Persze, ez is butaság, hiszen ha rám tesznek
egy teherautót, azonnal rájövök, hogy mi a tömeg. Feltéve,
hogy csak például a lábamra teszik. Ha azonban a fejemre,
akkor nem jövök már rá semmire. Kissé zavarosnak tűnik,
ez az egész ügy. Számomra, leginkább az látszik ebből az
egész tudományos megközelítésből, hogy vannak dolgok,
amelyeket valahogy képesek vagyunk megmagyarázni, aztán
ha olyasmivel kerülünk szembe, amely jelenlegi ismereteink
szerint nem lehetséges, akkor arról nem beszélünk. Tabu lesz.
Ha valaki mégis megpróbálja ezt az eretnekséget, azonnal a
kiátkozás, kirekesztés, de minimum a megszégyenítés és
megalázás vár rá. Azonnal megpróbálják nevetség tárgyává
tenni, a legtekintélyesebb és legelismertebb tudósok. Na,
nehogy már jobban tudhatna bárki bármit is náluk.
Ott van például Galileo Galilei esete. Felfedezte pechére,
hogy a Föld kering a Nap körül, és nem fordítva. Amikor egy
ízben elmesélte ezt a helyi kocsmában, mindenki vinnyogott
a röhögéstől. De Ő, csak addig erősködött, míg végül az
inkvizíció bírái előtt kötött ki és visszavonatták vele ezen ál-
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lítását. Ám Galilei legalább megúszta, nem úgy, mint Giordano Bruno, aki mivel makacsul kitartott eretnek nézetei
mellett, máglyán lelte halálát a pápai anyaszentegyház teljes
egyetértésével.

lítását. Ám Galilei legalább megúszta, nem úgy, mint Giordano Bruno, aki mivel makacsul kitartott eretnek nézetei
mellett, máglyán lelte halálát a pápai anyaszentegyház teljes
egyetértésével.

A pápistákról, illetve szent egyházukról egyébként érdemes
tájékozódni. Rendkívül sok érdekességre bukkanhat az ember, velük kapcsolatban. Én itt, csak annyit jegyeznék meg,
hogy ennek a szervezetnek semmi köze sincs Istenhez, illetve
semmi olyan, amelyre büszke lehetne. E Vatikáni székhelyű
egyház, egy politikai és erőszakszervezet, amely, azóta szolgálja Lucifert, amióta kitalálták ezt az intézményt. Nézd
csak meg! Hát senkinek sem tűnik fel, hogy a minden templomuk tetején ott virít az igazság? Nem is titkolják, kit, mit
tisztelnek. Hogy kinek az uralma alatt tevékenykednek. Mi
az, amit legszentebb jelképüknek tartanak? Amit a magasba
emelve éneklik szent énekeiket, amely alatt imádkoznak?
Mi a kereszt? Egy kínzó és kivégzőeszköz. Hány embert kínoztak, feszítettek meg ilyenen? Kiteszik az orrod elé, és
nem látod. Pápájuk, Jézus holttestével kezében osztja az áldást. Minden templomukban ott lóg, a kereszten megfeszített, sebeiből vérző Jézus. Nem azért, amiért ők mondják. Azt
sem rejtik véka alá, hogy minek tartják híveiket. Papjaik a
„nyájukról” beszélnek, miközben híveikre utalnak. Magukat
pedig „pásztornak” nevezik. Ahogy mondják: lelkipásztornak. Ahogy gondolják: birkapásztornak. Mérhetetlen vagyonnal rendelkeznek, miközben emberek milliói éheznek
és nyomorognak, még a keresztény világban is. Parádéznak,
hihetetlen pompa és csillogás közepette, miközben a világban leírhatatlan a nyomor. Egyre-másra látnak napvilágot
botrányos ügyeik világszerte. Mindig azzal fenyegetőztek,
hogy ha nem úgy élsz, ahogyan ők diktálják, akkor biztosan
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sem rejtik véka alá, hogy minek tartják híveiket. Papjaik a
„nyájukról” beszélnek, miközben híveikre utalnak. Magukat
pedig „pásztornak” nevezik. Ahogy mondják: lelkipásztornak. Ahogy gondolják: birkapásztornak. Mérhetetlen vagyonnal rendelkeznek, miközben emberek milliói éheznek
és nyomorognak, még a keresztény világban is. Parádéznak,
hihetetlen pompa és csillogás közepette, miközben a világban leírhatatlan a nyomor. Egyre-másra látnak napvilágot
botrányos ügyeik világszerte. Mindig azzal fenyegetőztek,
hogy ha nem úgy élsz, ahogyan ők diktálják, akkor biztosan
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pokolra kerülsz. Mintha, most éppen nem ott lennél…
Ezek szolgálják Istent?
Nem, Őt biztosan nem. A valóság olyan bizonyítékait őrzik gondosan titkos, és szigorúan védett raktáraikban, hogy
amennyiben ezek csak töredéke nyilvánosságra kerülne, fenekestől fordítaná fel nem csak a katolikus, de az egész világot. Persze, ők csak a hitet védik-mondhatják a kétkedők. Valóban, de azt tűzzel-vassal. A bennük való hitet.
Igen, azt írtam feljebb, hogy azzal fenyegetnek, pokolra kerülsz, pedig már ott vagy. Nem hiszed? Nem hiszed, mert ők
lefestettek neked, egy vörösen izzó, lángoló világot, ahol
ronda, nagyszarvú ördögök rohangálnak hatalmas vasvillákkal, és fortyogó üstökben rotyognak a szerencsétlenek,
akik pokolra kerültek. Mindeközben folyamatos sikoltozás
és jajgatás tölti be a teret. Valld be, valami ilyesmi jut eszedbe,
ha a pokolra gondolsz. Azért mutatják ezt a rémisztő képet,
hogy ne vedd észre, a jelenlegi valóságod igazi arcát. Hiszen
ez sokkal jobb, mint az – mondod. Hogy ne vedd észre, már
ott is vagy. Nem érzed úgy? Persze, hogy nem. Hiszen elhitették veled, hogy a pokol, az valami ennél is sokkal szörnyűbb hely. Ahhoz képest, ez maga a mennyország. Az is. Lucifer mennyországa. Tudnod kell, hogy te a legfényesebb és
legkellemesebb bugyrok egyikében vegetálsz. Igen, vegetálsz. Mert ez nem az a minőség, amely az emberhez méltó
lét. Az emberek nem is gondolják, hiszen általában nem
gondolkodnak, hogy milyen minőségben is lehetne létezni.
Hadd mondjam el: ez a legalja. Nézd csak meg a legsötétebb
bugyrok egyikét, esetleg éldegélj ott egy kicsit. Mindjárt el fogod hinni, hogy pokolra kerültél. Hol vannak ezek a bugyrok? Ugye, Te nem is tudod? Ha látnál egy-egy nyomortelepet, mondjuk Afrikában, vagy Indiában. Belekeverednél a
Mexikói drogbandák világába. Esetleg lehúznál néhány he-
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tet, egy diktátor által terrorizált, állandó háborúktól, éhségtől, betegségektől sújtott banánköztársaságban, vagy a diktátor börtöneinek egyikében. Az észak-koreai fogoly és átnevelő-táborokról már nem is beszélek. Sorolhatnám még
végtelenségig a helyszíneket, akár olyanokat is, amelyek az
otthonodtól, már néhány órás utazással elérhetőek. Neked,
szinte semmilyen valós fogalmad nincs ezekről. Pedig ezek
is itt vannak. Itt és most, ebben a valóságban. Ott is emberek
próbálnak valahogyan létezni. Ha beszélhetnél velük, elmondanák neked az igazságot. Ezek a pokol legsötétebb
bugyrai. De mi van a luxusbugyrok lakóival?
Olyanokkal, mint Te, vagy még a nálad is magasabb életszínvonalon élőkkel? Mondjuk egy tehetős, svájci család sarjaként érkezel ide. Csodás körülmények, a bolygó egyik, ha
nem a legkulturáltabb környezete vesz körül. Ebben nősz fel,
ez a Te valóságod. Bolond leszel mást keresni helyette! Ez a
legnagyobb csapda. Bármerre is nézel, csak azt látod, hogy
neked a legjobb. Dehogy akarsz jobbat keresni. Ha megkérdezi valaki, hova szeretnél születni a következő száz életedben? Csakis Lucisvájcba – feleled. Elidőznél Lucifezumban
az örökkévalóságig boldogan, saját akaratodból.
Azt hiszed, ennél nincs jobb hely. Pedig csak az van. Látod? Nem hiszed. A legtöbb ember, azonnal eladná a lelkét
egy gazdag, svájci életért cserébe. Te is? Bezzeg, akinek direktben nyomják arcát a trágyába, az nem így gondolkodik.
Az mindenhova menne, csak ott ne legyen, ahol éppen van.
Ha csak a legkisebb reménysugár feltűnik számára, azt azonnal két kézzel ragadja meg. És Te, Svájcban? El fogsz fordulni
még akkor is, ha egy aranylétrát engednek az orrod elé. Tehát Lucifer egyháza, Luciferzumban működik. Ott, azaz itt
pedig, Lucifer a király. Azt pedig mindenki tudja, hogy hol
király Lucifer. Ezért mondtam, hogy Te most drága testvé-

tet, egy diktátor által terrorizált, állandó háborúktól, éhségtől, betegségektől sújtott banánköztársaságban, vagy a diktátor börtöneinek egyikében. Az észak-koreai fogoly és átnevelő-táborokról már nem is beszélek. Sorolhatnám még
végtelenségig a helyszíneket, akár olyanokat is, amelyek az
otthonodtól, már néhány órás utazással elérhetőek. Neked,
szinte semmilyen valós fogalmad nincs ezekről. Pedig ezek
is itt vannak. Itt és most, ebben a valóságban. Ott is emberek
próbálnak valahogyan létezni. Ha beszélhetnél velük, elmondanák neked az igazságot. Ezek a pokol legsötétebb
bugyrai. De mi van a luxusbugyrok lakóival?
Olyanokkal, mint Te, vagy még a nálad is magasabb életszínvonalon élőkkel? Mondjuk egy tehetős, svájci család sarjaként érkezel ide. Csodás körülmények, a bolygó egyik, ha
nem a legkulturáltabb környezete vesz körül. Ebben nősz fel,
ez a Te valóságod. Bolond leszel mást keresni helyette! Ez a
legnagyobb csapda. Bármerre is nézel, csak azt látod, hogy
neked a legjobb. Dehogy akarsz jobbat keresni. Ha megkérdezi valaki, hova szeretnél születni a következő száz életedben? Csakis Lucisvájcba – feleled. Elidőznél Lucifezumban
az örökkévalóságig boldogan, saját akaratodból.
Azt hiszed, ennél nincs jobb hely. Pedig csak az van. Látod? Nem hiszed. A legtöbb ember, azonnal eladná a lelkét
egy gazdag, svájci életért cserébe. Te is? Bezzeg, akinek direktben nyomják arcát a trágyába, az nem így gondolkodik.
Az mindenhova menne, csak ott ne legyen, ahol éppen van.
Ha csak a legkisebb reménysugár feltűnik számára, azt azonnal két kézzel ragadja meg. És Te, Svájcban? El fogsz fordulni
még akkor is, ha egy aranylétrát engednek az orrod elé. Tehát Lucifer egyháza, Luciferzumban működik. Ott, azaz itt
pedig, Lucifer a király. Azt pedig mindenki tudja, hogy hol
király Lucifer. Ezért mondtam, hogy Te most drága testvé-

23

23

tet, egy diktátor által terrorizált, állandó háborúktól, éhségtől, betegségektől sújtott banánköztársaságban, vagy a diktátor börtöneinek egyikében. Az észak-koreai fogoly és átnevelő-táborokról már nem is beszélek. Sorolhatnám még
végtelenségig a helyszíneket, akár olyanokat is, amelyek az
otthonodtól, már néhány órás utazással elérhetőek. Neked,
szinte semmilyen valós fogalmad nincs ezekről. Pedig ezek
is itt vannak. Itt és most, ebben a valóságban. Ott is emberek
próbálnak valahogyan létezni. Ha beszélhetnél velük, elmondanák neked az igazságot. Ezek a pokol legsötétebb
bugyrai. De mi van a luxusbugyrok lakóival?
Olyanokkal, mint Te, vagy még a nálad is magasabb életszínvonalon élőkkel? Mondjuk egy tehetős, svájci család sarjaként érkezel ide. Csodás körülmények, a bolygó egyik, ha
nem a legkulturáltabb környezete vesz körül. Ebben nősz fel,
ez a Te valóságod. Bolond leszel mást keresni helyette! Ez a
legnagyobb csapda. Bármerre is nézel, csak azt látod, hogy
neked a legjobb. Dehogy akarsz jobbat keresni. Ha megkérdezi valaki, hova szeretnél születni a következő száz életedben? Csakis Lucisvájcba – feleled. Elidőznél Lucifezumban
az örökkévalóságig boldogan, saját akaratodból.
Azt hiszed, ennél nincs jobb hely. Pedig csak az van. Látod? Nem hiszed. A legtöbb ember, azonnal eladná a lelkét
egy gazdag, svájci életért cserébe. Te is? Bezzeg, akinek direktben nyomják arcát a trágyába, az nem így gondolkodik.
Az mindenhova menne, csak ott ne legyen, ahol éppen van.
Ha csak a legkisebb reménysugár feltűnik számára, azt azonnal két kézzel ragadja meg. És Te, Svájcban? El fogsz fordulni
még akkor is, ha egy aranylétrát engednek az orrod elé. Tehát Lucifer egyháza, Luciferzumban működik. Ott, azaz itt
pedig, Lucifer a király. Azt pedig mindenki tudja, hogy hol
király Lucifer. Ezért mondtam, hogy Te most drága testvé-

tet, egy diktátor által terrorizált, állandó háborúktól, éhségtől, betegségektől sújtott banánköztársaságban, vagy a diktátor börtöneinek egyikében. Az észak-koreai fogoly és átnevelő-táborokról már nem is beszélek. Sorolhatnám még
végtelenségig a helyszíneket, akár olyanokat is, amelyek az
otthonodtól, már néhány órás utazással elérhetőek. Neked,
szinte semmilyen valós fogalmad nincs ezekről. Pedig ezek
is itt vannak. Itt és most, ebben a valóságban. Ott is emberek
próbálnak valahogyan létezni. Ha beszélhetnél velük, elmondanák neked az igazságot. Ezek a pokol legsötétebb
bugyrai. De mi van a luxusbugyrok lakóival?
Olyanokkal, mint Te, vagy még a nálad is magasabb életszínvonalon élőkkel? Mondjuk egy tehetős, svájci család sarjaként érkezel ide. Csodás körülmények, a bolygó egyik, ha
nem a legkulturáltabb környezete vesz körül. Ebben nősz fel,
ez a Te valóságod. Bolond leszel mást keresni helyette! Ez a
legnagyobb csapda. Bármerre is nézel, csak azt látod, hogy
neked a legjobb. Dehogy akarsz jobbat keresni. Ha megkérdezi valaki, hova szeretnél születni a következő száz életedben? Csakis Lucisvájcba – feleled. Elidőznél Lucifezumban
az örökkévalóságig boldogan, saját akaratodból.
Azt hiszed, ennél nincs jobb hely. Pedig csak az van. Látod? Nem hiszed. A legtöbb ember, azonnal eladná a lelkét
egy gazdag, svájci életért cserébe. Te is? Bezzeg, akinek direktben nyomják arcát a trágyába, az nem így gondolkodik.
Az mindenhova menne, csak ott ne legyen, ahol éppen van.
Ha csak a legkisebb reménysugár feltűnik számára, azt azonnal két kézzel ragadja meg. És Te, Svájcban? El fogsz fordulni
még akkor is, ha egy aranylétrát engednek az orrod elé. Tehát Lucifer egyháza, Luciferzumban működik. Ott, azaz itt
pedig, Lucifer a király. Azt pedig mindenki tudja, hogy hol
király Lucifer. Ezért mondtam, hogy Te most drága testvé-

23

23

rem, bizony a pokolban vesződsz éppen, amennyiben itt és
most élsz a Föld nevű bolygón. De ne ess kétségbe, van
olyan lét, ahol nincs sem ármány sem gonoszság. Nincs félelem, nincs betegség. Csak szeretet, nyugalom, béke és biztonság. Neked, akihez ez az írás eljutott, már látszik a kiút.
Közel van hozzád.
A kapu, mely a szeretet valóságába nyílik. De ahhoz, hogy
azon átléphess, nem elég meglátni azt. Meg kell szerezned a
kulcsot is, amely nyitja. El kell menni odáig, az út pedig igen
rögös, és meredek. Nem visz fel senki a hátán, neked kell felmásznod oda.
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Visszakanyarodva vezérfonalunkhoz, azt kell, hogy lássuk, a
tudományunk nemigen akar megfelelni elvárásainknak, és
magyarázattal szolgálni számunkra azokkal a kérdésekkel
kapcsolatban, amelyek joggal érdekelnek bennünket. Jól elvannak tudósaink egymás közt. Kitüntetik egymást, mindenféle tudományos fokozatokat osztogatnak egymásnak.
Magas pénzdíjakkal jutalmazzák egymás munkásságát, és
rengeteg pénzt költenek igen hasznos és előremutató kutatásokba. Például, hogy a póknak miért nem hat pár lába van,
a bálna meg miért nem ugrókötelezik. Ez nem cinizmus. Az
például egy konkrét magyar kutatás – jó pénzért természetesen, – hogy a gazda megérti-e, hogy miért és hogyan morog a kutyája. Ez fontos! Jó lesz majd, ha lesznek ilyen morgós robotok. Akkor majd milyen hasznos lesz e kutatás
eredménye.
Ez nem vicc! Bemondta a tévéhíradó. Sajnos pont ennyit
ér a legtöbb kutatásuk. E kutatások túlnyomó része csak
arra alkalmas, hogy feltárjon egy olyan valóságot, amely teljesen jelentéktelen az igazság szempontjából. Vizsgálják például az anyagi test minden tulajdonságát. Amikor olyan va-
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lami, mint az általunk elképzelt anyag, sajnos nem létezik.
Csak frekvencia van. Fény és hang. Ebből áll a teremtés a
többi kamu. Illúzió.
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„A valóság illúzió, bár a makacsabbik
fajtából”

„A valóság illúzió, bár a makacsabbik
fajtából”

(Albert Einstein)

(Albert Einstein)

Tudósaink tehát tökéletesen elvannak, egy olyan valóság tanulmányozásával és kutatásával, amely csupán egy profeszszionális illúzió. Sokan most megsértődnek majd és vitatkoznának is, de ők is rá fognak jönni egyszer, hogy ez az
igazság. Az úgynevezett „mai modern tudomány” totális
tévúton, vakvágányon jár. Köze nincs ahhoz, ami a valóság.
De, mint említettem, tudósaink jól elvannak ezeken a nyugis vágányokon. Nincs nagy forgalom, nem jön szembe
senki. Mi bajuk lehet? Meghatározzák számunkra, hogy
merre van előre és boldogan élvezik a presztízsük által biztosított kiváltságokat. Ismerjük el, ez, bár nem helyénvaló,
mégis igen érthető álláspont részükről. Hiába, minél magasabban helyezkedik el valaki a mátrixban,
annál nehezebben adja fel pozícióját. Mindegy, hogy hétmilliárdan vergődnek a mocsárban, ha én és a cimboráim
boldogan sütkérezünk a karibi tengerparton, méregdrága
koktélokat szürcsölgetve. Mi marad tehát az átlagember számára? Segíts magadon, Isten is megsegít! Hát tartsuk ehhez
magunkat.
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A világ, a Föld is, és minden létező dolog nem más, mint
energia. De nem akármilyen, hanem intelligens energia. Ez
az Isten.
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Az atom is csupán intelligens energia, ezért nem megfogható.
Hogy mégis annak érzékeljük? Érzékeljük, ez a kulcs!
Az iskolában úgy tanítják nekünk, hogy öt érzékünk van
e fizikai világ megtapasztalására. Úgy, mint látás, hallás,
szaglás, ízlelés és tapintás. Ezeket az érzékeket alapból kapjuk, amikor megszületünk e földön. De ezt sem kapjuk csak
úgy. Meg kell tanulnunk használni őket. Vajon miért van ez?
Hogyan lehet, hogy nem ösztönösen birtokoljuk, azonnal és
tökéletesen, mint ahogyan az elvárható lenne? Talán, bele
kell, hogy szokjunk, az itteni (v)iszonyrendszerbe? Talán,
ahonnan jövünk, ott másképpen van? Miért oly ügyetlen egy
csecsemő? Miért kell komoly erőfeszítések árán megtanulnia,
a mozgáskoordinációt? Miért okoznak a legalapvetőbb képességeink is akkora kihívást kezdetben, gyermekeink számára? Ja persze. Hát ők olyan kis butuskák meg esetlenek.
Nem megy nekik semmi. Érdekes, a hal magától rájön, hogyan kell úszni. A madár rájön, hogyan repüljön. Az antilop,
kevéssel születése után, már fut az anyja után. A rovarok tudják, mi ehető számukra és mi nem az. Valahogy, az ember tűnik a legnyomorultabbnak, amikor megérkezik ide.
A teremtés koronája a legesendőbb, amikor megszületik.
Mindenesetre, igen fura dolog ez. Az jut eszembe ismét,
hogy ez a világ, nem a mi valódi közegünk. Mégis, itt vagyunk, beleéljük magunkat, és szerves részévé válunk. Hiszszük, hogy mi vagyunk a főemlősök csúcsa. Ó, ez már döfi!
Ez tetszik az egonknak. Imádunk, a legjobbak lenni valamiben. Leginkább mindenben.
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Szóval itt vagyunk. Látunk, hallunk, tapintunk, érezzük a különféle ízeket, illatokat, avagy szagokat. De mik is ezek valójában? Mi az, amit látunk? Ha minden atomokból áll, ak-
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Szóval itt vagyunk. Látunk, hallunk, tapintunk, érezzük a különféle ízeket, illatokat, avagy szagokat. De mik is ezek valójában? Mi az, amit látunk? Ha minden atomokból áll, ak-
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kor atomokat látunk? Ennyire különbözőek lennének az
atomok? Van például piros, kék, zöld, sárga-atom és ezek
kombinációi. Van kenyér-atom, metró-atom, meg fa-atom,
abból is tölgy, platán, pálma, cédrus, stb. Jó sokféle, ahogy nézem. Halljuk is ezeket az atomokat. Van zene-atom, zajatom, beszéd-atom ugyebár. A vak is hallja, ezek mind másmilyenek. Meg is érinthetjük az atomokat. Van keményatom, puha-atom, hideg-atom, meleg-atom, érdes-atom,
sima-atom.
Be is szívhatjuk az atomokat. Van virágillatú-atom, van
csatornaszagú-atom. Ízlelhetjük is őket. Van például édes,
sós, savanyú, keserű-atom. B...atom. Ez így nem kerek.
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Vajon mi az, amely meghatározza érzékelésünket e-világban?
Mi alapján döntjük el, hogy a látott, hallott, ízlelt vagy szagolt dolog ilyen vagy olyan minőségű, tulajdonságú? A válasz viszonylag egyszerű. Minden döntésünk, kapott információk, tanult minták alapján születik meg. Belénk nevelik,
idomítják ezeket.
Amikor megérkezünk, még tiszta lappal rendelkezünk –
gondolhatnánk, de nem így van. Már az anyaméhben érnek
bennünket hatások, amelyek befolyásolnak bennünket.
Olyan ingerek és információk, amelyek, érzésünk szerint, tőlünk független információforrásból erednek. A világ zajai,
anyánk gondolatai, érzelmei, minden hatással van ránk.
Mire előkerülünk, már vannak fogalmaink arról, hogy mi jó
és mi rossz nekünk ebben a világban. Még emlékezünk valamennyire az egységre, de tudjuk, most más következik.
Már a részeseivé válunk a teljes körű manipulációnak, amely
legtöbbünk egész földi életét, teljes mértékben meghatározza és behatárolja. Amely, egy tökéletes rabszolgává tesz
bennünket a mátrixban. Szüleink, nevelőink, a lehető leg-
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hamarabb átadják nekünk, a beléjük vert (hibás) kódokat.
Nézd kicsim, erre van az előre, ilyen a piros, az pedig a kék,
ez finom az nem, ez jó az meg rossz, ez csúnya az szép, és így
tovább. Még véletlenül sem hagyja senki, hogy mi alkossunk
képet a magunk számára új környezetünkről. A világról alkotott érzékeléseink, teljes mértékben elménk műve. Nemrégiben volt egy eset, ahol egy kómában levő édesanya adott
életet egy babának. Ez a kis jövevény, majdnem teljesen
tiszta lappal indult, ami a tudatát illeti. Persze őt is érték a világból beszűrődő zajok, de egy kórházi szobában az intenzív
osztályon, édesanyja testműködésén kívül nem sok más
hangot hallhatott. Természetesen a valóság ennél azért sokkal többrétű, de példánk megértéséhez nem szükséges ezt tovább bonyolítani. Nos, ha ezt a babát kivesszük a megszokott
környezetből és minden, őt befolyásoló körülménytől izolálva neveljük fel, gyakorlatilag bármit elhitethetünk vele. Lehet az ő számára a keserű íz a legfinomabb. Lehet egy számunkra ocsmány tárgy, neki gyönyörű. A bűz lehet kellemes
illat számára, és ezek csak a legapróbb dolgok a lehetőségek
tárházában. Ha elhitetjük vele, hogy minden különösebb
erőfeszítés nélkül képes megfogni egy izzó fémdarabot anélkül, hogy megégne a keze, higgyük el, simán megteszi, és igaz
ez gyakorlatilag mindenre, amit csak el tudunk képzelni. Na
ne – mondod- ez azért már sok. Nem az! Ezt azért mondod,
mert elméd már annyira manipulált és befolyásolt, hogy el
sem tud képzelni ilyen dolgokat nem, hogy higgyen bennük.
Ez a kulcs! Ezzel tart bennünket rabszolgasorban a mátrix.
Tudatunkat minden pillanatban manipulálják, minden eszközzel. Az a legjobb, hogy nem is titkolják. Egyik leghatékonyabb eszközük ehhez, például a televízió. Mondd csak ki:
TELE-VÍZIÓ. Gondold át, hogy ez mit jelent magyarul?
Minden, amit abban látsz: tele-vízió. Telerakja a fejed, az
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agyad víziókkal. Olyan manipulált eseményekkel és hírekkel,
amelyek éppen megfelelőek céljainak. Ha bemondja a tévé,
hogy palesztin terroristák megtámadtak egy szegény izraeli
családot, akik csak a csodával határos módon, egy talpraesett kislány ébersége miatt menekültek meg, Te utánajársz
ennek? Mi jön le ebből neked? Rutinból elkezded gyűlölni a
palesztinokat, pedig azt sem tudod, eszik vagy isszák őket,
hogy néznek ki, vagy mit gondolnak. Neked elég annyi,
hogy bemondják a tévében a kulcsszót. Tele vagy kulcsszavakkal. Kódokkal, amelyekre azonnal reagál tudatod. Terrorista, nacionalista, rasszista, fasiszta, antiszemita és még sorolhatnám. Ezekre azonnal jön, a manipulátor által elvárt
érzelmi reakció. Ez jó példa, a tudatos manipulációra. A feljebb említett történet egy félperces kis beolvasott hír volt, az
egyik hazai televízióban, egy részleteiben tárgyalt, bélkifordulással járó közúti baleset, és egy nemi erőszakkal párosult
rablásról való, ugyancsak igen szemléletes tudósítás között.
Ezt nézzük minden áldott nap. Ez van a moziban, a tévében,
az újságokban. És a legtöbb ember nézi is ezt. Üveges szemekkel ül, nézi a televíziót, közben csipszet majszol, kortyolgatja kedvenc italát, és nyugtázza, hogy ilyen a világ. Simán megnéz egy esti híradó alatt sok ezer emberhalált,
erőszakot, nyomort, majd lefekszik aludni és másnap minden mehet tovább. És csodálkozunk, hogy rosszkedvűek,
ingerültek, depressziósak vagyunk. De semmi baj, mindenre
van gyógyszer. Óránként tizenkét perc reklámban, tájékoztatást is kapunk ezekről a tévében. Mérgezett az összes élelmiszer, amellyel elárasztanak bennünket. Hasonlóan a kozmetikumokhoz, a higiéniával kapcsolatos mindennapi
szereinkhez. Fluorral rakják tele a fogkrémünket arra hivatkozva, hogy az védi meg a fogainkat. Közben pedig szétroncsolja DNS-ünket. DNS roncsoló klórral és szintetikus
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vegyületekkel, hormonokkal szennyezett víz folyik a csapból.
Ebben áztatjuk gyermekeinket minden fürdetésnél, és csodálkozunk, hogy állandóan betegek. Telenyomjuk őket
gyógyszerekkel, és gyilkos oltásokkal. Mert a tévében azt
mondták, hogy így kell. Ráadásul egyre több már kötelező is.
Meg hát ugye, az orvos is mondta. Akit a gyógyszergyárak
pénzén képeztek ki az egyetemen. Gondosan ellenőrzött
tananyag alapján. Lehet, hogy nem akar neked ártani, egyszerűen így tanulta. Ha elkezded felfedezni a valóságot, rá
fogsz ébredni, hogy sajnos egy börtönbolygón élünk és nem
mi vagyunk a legvidámabb barakk, ráadásul mi magunk
vagyunk, börtönünk legodaadóbb őrei is.
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Tehát azt állítom, hogy minden apró részletre kiterjedően
irányítanak, manipulálnak bennünket embereket, és sajnos
nem is túl nehéz a dolguk. Nincs erre fényesebb bizonyíték,
mint a hipnózis. Köztudott, hogy egy hipnotizált emberrel
döbbenetes eredmények érhetőek el mind fizikai, mind tudati szinten. Bármit elhitethetünk vele. Nem éri sérülés, ha
úgy akarjuk, tegyünk bármit is vele. Megváltoztathatjuk ízlését, befolyásolhatjuk érzékeit, kizárólag a tudatát manipulálva. És ami a legérdekesebb az egészben, hogy a hipnózis
időtartama alatt, nem változik az agy által produkált EEG
görbe, az úgynevezett „normális”, vagy éber állapotban rögzített görbéhez képest. Ha azt programozzuk a hipnotizált
embernek, hogy ezen túl, ami piros, azt ő fehérnek fogja
látni, ez így is lesz. Kihozzuk a hipnózisból, útjára engedjük
és emberünk éli tovább az életét, mintha mi sem történt
volna.
Azzal a különbséggel, hogy a piros szín gyakorlatilag megszűnik a számára. Minden, ami eddig piros volt fehér lesz
számára ezután.
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A fehér, fehér marad természetesen. Könnyen elérhető az
is, hogy bizonyos tárgyakat vagy akár embereket, hagyjon figyelmen kívül a tudata. Például törlődjék agyából az elefánt
fogalma. Elefánt nem létezik! Ettől a pillanattól kezdve ennek az embernek megszűnik az elefánt. Nem fog az agya
semmit sem hozzákapcsolni ehhez a szóhoz. Ha bemegy az
állatkertbe, áll a kifutó előtt, és nem lát semmit. Komolyan.
Ha beszélsz neki az elefántról, nem érti, miről zagyválsz.
Döbbenet, de így van. Bármit láttathatnak velünk, és ugyanígy el is tüntethetnek a szemünk elől. Ha mondjuk, azt a parancsot kapjuk, hogy gyíkfejű emberek nem léteznek, akkor
ezek bár jöjjenek nekünk az utcán, nem lesznek érzékelhetőek számunkra. Tudatosságunk kiiktatja őket, hiszen ami
nem létezik, azt nem láthatjuk. Tudatunk lát, nem a szemünk. Agyunk értelmezi a szemünk által közvetített információkat, az alapján a szoftver vagy program alapján, amit
feltelepítettek rá. Abból az információtárból építi fel a valóságodat, amely a rendelkezésére áll. Magyarul, csak abból tud
főzni, ami van a kamrában.
Nem kell egyesével mindenkit hipnotizálni, vannak erre
sokkal kifinomultabb módszerek is, amelyekkel tetszőleges
létszámú csoportokat lehet, ugyanabban a tudatban tartani.
Tehát a fentiek alapján leszögezhetjük, hogy a hipnózisban
tapasztalt állapot nem tér el fizikailag, az úgynevezett, normális, éber állapottól. Milyen következtetéseket vonhatunk
le ebből? Nagyjából annyit, hogy életünk folyamatos hipnózisban telik. Minden, ami körülvesz bennünket, illúzió. Bizony. Amely szabadon változtatható, az illuzionista akarata
szerint. Hogy ki vagy mi ő? Mindjárt rátérünk.
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Felmerülhet a kérdés, miképpen látja úgy nagyjából hétmilliárd ember ugyanazt az illúziót? Egyszerű a válasz. Akár
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nem létezik, azt nem láthatjuk. Tudatunk lát, nem a szemünk. Agyunk értelmezi a szemünk által közvetített információkat, az alapján a szoftver vagy program alapján, amit
feltelepítettek rá. Abból az információtárból építi fel a valóságodat, amely a rendelkezésére áll. Magyarul, csak abból tud
főzni, ami van a kamrában.
Nem kell egyesével mindenkit hipnotizálni, vannak erre
sokkal kifinomultabb módszerek is, amelyekkel tetszőleges
létszámú csoportokat lehet, ugyanabban a tudatban tartani.
Tehát a fentiek alapján leszögezhetjük, hogy a hipnózisban
tapasztalt állapot nem tér el fizikailag, az úgynevezett, normális, éber állapottól. Milyen következtetéseket vonhatunk
le ebből? Nagyjából annyit, hogy életünk folyamatos hipnózisban telik. Minden, ami körülvesz bennünket, illúzió. Bizony. Amely szabadon változtatható, az illuzionista akarata
szerint. Hogy ki vagy mi ő? Mindjárt rátérünk.
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egy hal van egy adott akváriumban akár ezer, ugyanazt a valóságot fogják érzékelni. Nincs létszámkorlátozás. Amennyi
halat csak bele tudunk gyömöszölni ebbe az akváriumba, az
mind ugyanazt fogja érzékelni. Ugyanaz lesz a díszlet számukra. Az akvarista fogja eldönteni, hogy mit tesz a világukba. Bugyborékoló búvárt műanyag hajóronccsal, vagy faágakat, növényeket. Amikor egy hal itt jön világra, ez lesz
neki az egyetlen valóság. Csak ezt fogja ismerni és megtapasztalni. Az akvarista döntése lesz az is, hogy éppen világos
legyen nekik vagy sötét. Hideg vagy meleg. Éhesek legyenek
a halak, vagy jóllakottak. Tiszta legyen a vizük, avagy szenynyezett. De azt is megteheti, hogy akár egy akváriumon belül is jelentős eltérések legyenek a halak életkörülményeit illetően. Mondjuk a víz alul koszos és hideg, felül kellemes és
tiszta, és így tovább. Nagyjából így működik a világunk is.
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Minden, amit lebutított érzékelésünk továbbít agyunknak,
egy hihetetlenül kifinomultan megtervezett illúzió része.
Totális manipuláció és kontroll uralkodik rajtunk. A rendszer zseniális, és a végletekig kiforrott. Minden úgy van kialakítva, hogy ne lehessen rajta fogást találni. Nem ma kezdték összerakni, volt idejük mindenre gondolni. Nézd meg Jim
Carrey-vel a Truman show című filmet. Mondom, nem titkolnak el semmit. Hogy miért nem, alább kifejtem majd.
Gondold csak át, hogyan és miként épül fel a világ? Az ország, amelyben élsz. Mi az érték? Mi az, amire a legtöbb ember vágyik? A pénz és a hatalom. Leginkább ebben a sorrendben. Ezek az új istenségek. Ha már van elég pénzed,
akkor jön a kielégíthetetlen hatalomvágy. A mások fölé kerekedni akarás. Azt akarod, hogy mások hódoljanak neked,
szolgáljanak téged. Jobbnak és okosabbnak szeretnél látszani, mint a többiek, és sokszor úgy is érzed, hogy már bő-

Minden, amit lebutított érzékelésünk továbbít agyunknak,
egy hihetetlenül kifinomultan megtervezett illúzió része.
Totális manipuláció és kontroll uralkodik rajtunk. A rendszer zseniális, és a végletekig kiforrott. Minden úgy van kialakítva, hogy ne lehessen rajta fogást találni. Nem ma kezdték összerakni, volt idejük mindenre gondolni. Nézd meg Jim
Carrey-vel a Truman show című filmet. Mondom, nem titkolnak el semmit. Hogy miért nem, alább kifejtem majd.
Gondold csak át, hogyan és miként épül fel a világ? Az ország, amelyben élsz. Mi az érték? Mi az, amire a legtöbb ember vágyik? A pénz és a hatalom. Leginkább ebben a sorrendben. Ezek az új istenségek. Ha már van elég pénzed,
akkor jön a kielégíthetetlen hatalomvágy. A mások fölé kerekedni akarás. Azt akarod, hogy mások hódoljanak neked,
szolgáljanak téged. Jobbnak és okosabbnak szeretnél látszani, mint a többiek, és sokszor úgy is érzed, hogy már bő-

32

32

egy hal van egy adott akváriumban akár ezer, ugyanazt a valóságot fogják érzékelni. Nincs létszámkorlátozás. Amennyi
halat csak bele tudunk gyömöszölni ebbe az akváriumba, az
mind ugyanazt fogja érzékelni. Ugyanaz lesz a díszlet számukra. Az akvarista fogja eldönteni, hogy mit tesz a világukba. Bugyborékoló búvárt műanyag hajóronccsal, vagy faágakat, növényeket. Amikor egy hal itt jön világra, ez lesz
neki az egyetlen valóság. Csak ezt fogja ismerni és megtapasztalni. Az akvarista döntése lesz az is, hogy éppen világos
legyen nekik vagy sötét. Hideg vagy meleg. Éhesek legyenek
a halak, vagy jóllakottak. Tiszta legyen a vizük, avagy szenynyezett. De azt is megteheti, hogy akár egy akváriumon belül is jelentős eltérések legyenek a halak életkörülményeit illetően. Mondjuk a víz alul koszos és hideg, felül kellemes és
tiszta, és így tovább. Nagyjából így működik a világunk is.

egy hal van egy adott akváriumban akár ezer, ugyanazt a valóságot fogják érzékelni. Nincs létszámkorlátozás. Amennyi
halat csak bele tudunk gyömöszölni ebbe az akváriumba, az
mind ugyanazt fogja érzékelni. Ugyanaz lesz a díszlet számukra. Az akvarista fogja eldönteni, hogy mit tesz a világukba. Bugyborékoló búvárt műanyag hajóronccsal, vagy faágakat, növényeket. Amikor egy hal itt jön világra, ez lesz
neki az egyetlen valóság. Csak ezt fogja ismerni és megtapasztalni. Az akvarista döntése lesz az is, hogy éppen világos
legyen nekik vagy sötét. Hideg vagy meleg. Éhesek legyenek
a halak, vagy jóllakottak. Tiszta legyen a vizük, avagy szenynyezett. De azt is megteheti, hogy akár egy akváriumon belül is jelentős eltérések legyenek a halak életkörülményeit illetően. Mondjuk a víz alul koszos és hideg, felül kellemes és
tiszta, és így tovább. Nagyjából így működik a világunk is.

Minden, amit lebutított érzékelésünk továbbít agyunknak,
egy hihetetlenül kifinomultan megtervezett illúzió része.
Totális manipuláció és kontroll uralkodik rajtunk. A rendszer zseniális, és a végletekig kiforrott. Minden úgy van kialakítva, hogy ne lehessen rajta fogást találni. Nem ma kezdték összerakni, volt idejük mindenre gondolni. Nézd meg Jim
Carrey-vel a Truman show című filmet. Mondom, nem titkolnak el semmit. Hogy miért nem, alább kifejtem majd.
Gondold csak át, hogyan és miként épül fel a világ? Az ország, amelyben élsz. Mi az érték? Mi az, amire a legtöbb ember vágyik? A pénz és a hatalom. Leginkább ebben a sorrendben. Ezek az új istenségek. Ha már van elég pénzed,
akkor jön a kielégíthetetlen hatalomvágy. A mások fölé kerekedni akarás. Azt akarod, hogy mások hódoljanak neked,
szolgáljanak téged. Jobbnak és okosabbnak szeretnél látszani, mint a többiek, és sokszor úgy is érzed, hogy már bő-

Minden, amit lebutított érzékelésünk továbbít agyunknak,
egy hihetetlenül kifinomultan megtervezett illúzió része.
Totális manipuláció és kontroll uralkodik rajtunk. A rendszer zseniális, és a végletekig kiforrott. Minden úgy van kialakítva, hogy ne lehessen rajta fogást találni. Nem ma kezdték összerakni, volt idejük mindenre gondolni. Nézd meg Jim
Carrey-vel a Truman show című filmet. Mondom, nem titkolnak el semmit. Hogy miért nem, alább kifejtem majd.
Gondold csak át, hogyan és miként épül fel a világ? Az ország, amelyben élsz. Mi az érték? Mi az, amire a legtöbb ember vágyik? A pénz és a hatalom. Leginkább ebben a sorrendben. Ezek az új istenségek. Ha már van elég pénzed,
akkor jön a kielégíthetetlen hatalomvágy. A mások fölé kerekedni akarás. Azt akarod, hogy mások hódoljanak neked,
szolgáljanak téged. Jobbnak és okosabbnak szeretnél látszani, mint a többiek, és sokszor úgy is érzed, hogy már bő-

32

32

ven felettük is állsz minden téren. Esetleg nem is érted, hogyan lehetséges az, hogy ezt mások még nem vették észre?
Megteszel mindent azért, hogy Te légy a győztes, Te kerülj
felülre, Te irányíts. Árulás, gyilkosság, vagy a leghitványabb
gaztett sem kizárt, ha a pénz vagy a hatalom a cél. Mindeközben úgy vagy rabszolga, hogy nem is tudsz erről. Gondolkodtál már azon, hogy munkaidőd felében, a téged kizsákmányoló államnak ingyen robotolsz? Munkabéred
csaknem felét, simán elveszik mindenféle ürüggyel. Ilyen adó
olyan adó, ilyen hozzájárulás, olyan járulék. Amit meg végül
mégis megkapsz, annak a nagy részét befizetheted a drága
energiára, rezsi címén. És akkor még nem beszéltünk az
egyéb lehetséges terhekről, mint banki törlesztések, drága
élelmiszerek, amelyek ráadásul el is pusztítanak. Hol marad
az élet? Ez lenne az? Ez hát – mondod. Elfogadod, mert így
tudod, így hiszed, ezt láttad mindig. Szeretném felhívni a figyelmed, hogy ha van egy hajlékod, egy mobiltelefonod, és
valamilyen jövedelmed, akkor te már a világ elitjéhez tartozol. Ezt rendszeresen be is mutatják neked, a tudatalattidra
hatva, nehogy felébredjen benned a lázadás. Ha mindennap
érzed, hogy semmi sem jó, de mégis azt látod, hogy van a te
helyzetednél sokkal rosszabb is, akkor befogod a szád. Akkora a nyomor, hogy azt egy átlagos, az úgynevezett „a fejlett világban” élő ember, el sem tudja képzelni. Néha eljut
hozzád ez-az, tiszta forrásból. Ilyenkor megdöbbensz, de
utána legyintesz egyet és mész tovább. Ilyen a világ mondod.
De tényleg ilyen? Olyan lesz, amilyenné teszed. Te és mindenki más.
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Vannak céljaid? Ha igen mik azok? Több pénz? Egy jobb lakás, ház vagy kocsi? Ezek a birkák céljai! Az idomított átlagembereké, akik elfogadják azt az értékrendet, amelyet
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eléjük tár követendő példaként a mátrix. Mindenki csak azzal van elfoglalva, hogy neki fusson a szekér, a többiek pedig
le vannak… Nem fogják fel az emberek, hogy csak ha mindenkinek jó, akkor lesz nekik is csak igazán jó. Ez elsőre
amolyan közhelyesen röhejesnek tűnhet, de gondolj bele! Ha
mindenki, akivel napod során kapcsolatba kerülsz ingerült,
ellenséges, az téged is alaposan megvisel. Hiába van neked
jobb autód vagy lakásod, úgy kivagy a nap végére, hogy
észre sem veszed ezt. Ha már annyival több az, amit birtokolsz másoknál, hogy szolgákkal veszed körül magad, akkor
is egy ellenséges világ fog körülvenni, amely csak arra vár,
hogy egy pillanatra védtelen maradjon a torkod. Ez a cél? Ez
nem emberhez és Istenhez méltó lét! Ez a struktúra, egy mesterségesen gerjesztett és fenntartott szerveződés. Azok tartják fent és azok szervezik, akiknek a célja a földlakók megtizedelése, nyomorba, és végül teljes rabszolgasorba döntése.
A két kísérleti labor már javában működik. A finomabb
verzió kicsit régebben. Úgy hívják ezeket, hogy USA és
Észak-Korea. E két államszerveződésről is hihetetlen menynyiségű, döbbenetes információt lehetne közölni. Itt csak
annyit jegyeznék meg, hogy Észak-Korea legalább tényleg
annak is látszik, ami. Az USA, egy sokkal álszentebb rendszer. Ott próbál ki az elit mindent, amelyet azután világszinten bevet. Miközben előadják, hogy ők a demokrácia fellegvára a bolygón. Ez egy velejéig korrupt, szimpla
rendőrállam, ahol semmi sem az, aminek láttatni szeretnék.
Ezzel szemben, Észak-Korea bemutatja a végső célt. Ott ezt
tesztelik. Csupa, totálisan agymosott szerencsétlen, akik
nem emberi létben, hanem hangyatársadalomba szerveződve vegetálnak. Semmilyen valós információjuk nincs a világról, (mondjuk ki, ezzel a legtöbben máshol is így vannak)
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minden pillanatuk rettegésben és halálfélelemben telik. Csak
azért léteznek, hogy kiszolgálják a maroknyi elitet.
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De ne legyen sok illúziónk, az Európai Unióval kapcsolatban
sem.
Az igazság az, hogy bizony ez sem arról szól, amit az embereknek publikálnak. Van sok, szépen hangzó frázis. Ígyúgy gazdasági előnyök. Tolják bele a rengeteg (fedezet nélküli) pénzt. Mindegy mennyit, van nekik bármennyi. Ők
nyomtatják.
Nézz csak utána, hogy az USA, Nagy Britannia és számos
meghatározó nagyhatalom jegybankjai, kinek a kezében
vannak. Sosem hinnéd el: magánkézben. Bizony, magánemberek hitelezik, ezeket a globális hatalmakat. De ne gondolj itt hatalmas részvénytársaságokra, sok kis részvényessel.
Ó, nem! Itt csak néhány családról beszélünk, amely egyébként jó eséllyel egy család, csak több néven szerepeltetve. Az
USA (és a többiek is) ezeknek tartozik. Szerinted ki diktál?
Hát nem a politikusok. Itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen
elérkeztünk az ördögien zseniális struktúra egy alapkövéhez.
Tudod, hogyan terem a pénz? Hát persze, a jegybankok bocsátják ki. Ez az ő, kizárólagos privilégiumuk. Rá is írják,
hogy te nem nyomtathatsz, mert az „hamisítás”, azt pedig a
törvény bünteti. Nekik lehet, Neked nem. Miért, kik ők?
Nekik miért van több joguk bármihez is, mint Neked? Nem
tudod? Mert megvették. Olyan pénzen, amit ők gyártottak.
Vicces ugye? Pedig ez az igazság. A FED, amely az USA
jegybankjaként működik, az IMF, amely a világot vezeti
adósságcsapdába, a Bank of England, amelyről nem is gondolnád, hogy privát bank, ez mind-mind magánbank. A
Rothschildok érdekeltségei. Őket talán nem is igazán érde-
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mes kutatni. Sok érdekesség fellelhető róluk is, de biztos lehetsz abban, hogy minden, amit találhatsz, már régen átesett
az ő cenzúrájukon...
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Vagyis mindez csak érdekesség, egy újabb szál, amelyen el lehet időzni, akár egy életen át kutatva, tulajdonképpen teljesen értelmetlenül. Elég annyi, hogy teljes kapacitással működik az a szervezet, amely ma birtokában tudhatja szinte a
világ teljes pénzügyi rendszerét, és amely olyan hatalommal
ruházza fel ezt a családot, valamint csatlósaikat, amely elképzelhetetlen az átlagember számára. Úgynevezett demokratikus kormányok álcája mögé bújva, árnyékkormányként irányítják és manipulálják a világban történő
eseményeket, előre megtervezett forgatókönyv alapján. A
politikusok, a törvényhozók azt teszik, amit ezek a háttérből
diktálnak. Szótáruk nem ismeri a lehetetlen vagy az ellentmondás fogalmát. Eszköztárukból nem hiányozhat semmi,
korrupció, zsarolás, fenyegetés, gyilkosság, minden megengedett. Nincs földi hatalom, amely komoly ellenállást fejthet
ki velük szemben. Végső céljuk, mint mondtam, a világ
egyetlen közös kormány alá vonása, amely csak úgy valósítható meg, hogy a sok kicsit először egy-egy nagyobb unióba
tömörítik. Így kezdődött az első kísérleti telepükön is, az
USA-ban. Folytatták az EU-val és ez a cél az ázsiai, valamint
az afrikai régiókkal is. Ha ezek már egyesültek, akkor jöhet
a következő fázis, az egész egységbe vonása, egyetlen központi kormányzat fennhatósága alatt, közös rendfenntartással. Tehát erről szól az EU is. Egy globális hatalmi egység
megvalósításához vezető lépcsőfok. Ezért van az, hogy boldog-boldogtalant felvesznek az unióba. Jelszavuk: Globalizáció. Ennek állnak útjában a nemzetállamok. Túl sok probléma van ezekkel. Sok kis diktátorral kell egyezkedni,
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világ teljes pénzügyi rendszerét, és amely olyan hatalommal
ruházza fel ezt a családot, valamint csatlósaikat, amely elképzelhetetlen az átlagember számára. Úgynevezett demokratikus kormányok álcája mögé bújva, árnyékkormányként irányítják és manipulálják a világban történő
eseményeket, előre megtervezett forgatókönyv alapján. A
politikusok, a törvényhozók azt teszik, amit ezek a háttérből
diktálnak. Szótáruk nem ismeri a lehetetlen vagy az ellentmondás fogalmát. Eszköztárukból nem hiányozhat semmi,
korrupció, zsarolás, fenyegetés, gyilkosság, minden megengedett. Nincs földi hatalom, amely komoly ellenállást fejthet
ki velük szemben. Végső céljuk, mint mondtam, a világ
egyetlen közös kormány alá vonása, amely csak úgy valósítható meg, hogy a sok kicsit először egy-egy nagyobb unióba
tömörítik. Így kezdődött az első kísérleti telepükön is, az
USA-ban. Folytatták az EU-val és ez a cél az ázsiai, valamint
az afrikai régiókkal is. Ha ezek már egyesültek, akkor jöhet
a következő fázis, az egész egységbe vonása, egyetlen központi kormányzat fennhatósága alatt, közös rendfenntartással. Tehát erről szól az EU is. Egy globális hatalmi egység
megvalósításához vezető lépcsőfok. Ezért van az, hogy boldog-boldogtalant felvesznek az unióba. Jelszavuk: Globalizáció. Ennek állnak útjában a nemzetállamok. Túl sok probléma van ezekkel. Sok kis diktátorral kell egyezkedni,
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megvesztegetni, megzsarolni ezeket, utána ott az a sok ember, akiknek valamilyen hazugsággal le kell nyomni a dolgokat a torkán és folytathatnám. Ráadásul időnként felbukkannak, kis, nemzeti öntudattól túltengő pártocskák, akik
zavaróan kiabálnak az igazságról. Ezeket is elég macerás elhallgattatni. Tehát a mielőbbi cél egy közös Európa megteremtése az USA mintájára. Közös pénz, közös értékrendszer.
Utána egy közös kormány, közös rendfenntartással. A nemzetek és az emberek szépen lassan elveszítik identitásukat,
azáltal, hogy megfosztják őket gyökereiktől. Egy-két generáció és jöhetnek a szép egyenruhák is Észak-Koreai mintára.
Addigra, az elit reményei szerint, fajunk jelentős része már
nem zavar be a képbe.
Kutasd csak a témát, ha annyira agyrémnek tűnik ez a forgatókönyv. Nincs olyan aljas hitványság a földön, amit el ne
követtek volna már a népesség ellen. Minden eszköz megengedett, nincs határ. Ha így van – kérdezheted, miért van
szükségük ezeknek a háttérben működő hatalmasoknak rejtett eszközökre céljaik eléréséhez? Miért nem állnak elő, és
érik el nyíltan, erőből céljaikat? Hiszen az nyilvánvaló, hogy
megtehetnék. A válasz, mint általában, itt is egyszerű. Az említett árnyékkormány, csak a valódi hatalom legalja. Akiket
Te ismerhetsz, akikről hallhatsz, azok csak a parasztok a
sakktáblán. Az, hogy figuráik aranyból vannak és nem
agyagból, ne tévesszen meg. Attól ők még csak parasztok.
Ugyanúgy a rabszolgái egy nagyon szigorú rendszernek,
mint Te az ő rendszerüknek. Csak ők, ezért nagyon súlyos
árat fognak fizetni. Gazdáikat, így őket is kötik, az Egyetlen
egyetemes törvényei! Van, amely törvényt ők sem hághatnak
át. Persze voltak és vannak próbálkozások arra nézve, hogy
meddig lehet feszíteni a húrt. Ilyen volt például a Hitler-féle
harmadik birodalom, a legsötétebb Sztálini kommunista
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diktatúra, vagy most Észak-Korea. De egyelőre, világviszonylatban még kénytelenek úgy játszani, hogy ne szegjenek meg bizonyos törvényeket, amelyek őket is kötik.
Ebből a szempontból is, talán az egyik legfontosabb törvény, a szabad akarat törvénye. Ez megadatott a teremtésben minden egyes emberi lénynek, ezt nem írhatja felül
senki és semmi. Ez az Egyetlen parancsa. Elnyomóink tehát
kénytelenek úgy játszani, hogy saját akaratunk, választásunk, saját döntéseink eredményeképpen dugjuk fejünket az
igába, majd a hurokba. Erre való a manipuláció, a megtévesztés. Ezt semmi sem tiltja. Minden szálat ők mozgatnak,
minden hatalom náluk van. Meglehetősen sikeresek is. De
van lehetőséged és reményed, hogy kikerülj bűvkörükből, ledobd az igát, melyet nyakadba raktak. Ha nem hagyod magad napi szinten manipulálni, és elkezded keresni az igazságot, az meg fog találni téged, efelől ne legyen kétséged. De
neked kell megtenni az első lépéseket, akarnod kell, hogy
megtudd az igazságot. Erőszakkal senkit sem lehet és nem is
szabad megváltani. Sokan, akik érzik, hogy mindennel baj
van, valami külső segítségben reménykednek. Hogy majd eljön ismét a megváltó, és kézen fogva kivezeti őket a bajból.
Na, ebből nem lesz semmi. Mindenkinek saját magának kell
megtalálnia a kivezető utat. Ez a helyzet.
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De most térjünk vissza a mátrixhoz. Gondold végig! Milyen
életmodellt tanít neked a mátrix? Milyen életmodellt tartanak tiszteletreméltónak, és követendőnek manapság az emberek?
Lehetőleg, a legalaposabban tanulj meg minden lehetségest, amit megtanulhatsz az iskolában! Ezután keress egy
munkahelyet végzettségednek megfelelően, ahol dolgozz a
lehető legtovább! Mindezt odaadóan és felelősségtudattal,
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egyrészt, hogy minél több pénzt keress, másrészt, hogy biztosítsd saját és a családod jövőjét, akikért felelősséggel tartozol. Legyenek céljaid! Úgy, mint lakás, kocsi, plazmatévé,
a legújabb okostelefon, a legújabb divatnak megfelelő ruhák,
drága óra, ilyesmik. Az sem baj, ha nem keresel eleget, van
kedvező hitellehetőség. Nem baj, ha még az unokád is törleszti, lényeg, hogy megszerezheted. Végzed a munkád, fizeted a csekkeket, törlesztőket, nézed a meccseket a tévében,
vagy bármi egyebet, teljesen mindegy. Megöregszel. Ha megéred a nyugdíjas kort, visszavonulsz. Éldegélsz, ahogy tudsz.
Eszed a gyógyszereidet, ha szerencséd van, néha látod az
unokákat, majd mész a temetőbe.
Persze van ennél jobb verzió is: Ha sikerül mondjuk kedvezőbb helyen végezni az átlagnál tanulmányaid során, legyél
a társadalmi ranglétra csúcsán! Minél feljebb. Legyél orvos
vagy ügyvéd! Ha hülye vagy ezekhez, legyél politikus. Mindegy. Lényeg az, hogy ne kelljen nagyon megerőltetni magad,
és mindenki felnézzen rád.
Így viszonylag sok pénzhez juthatsz kevés munkával, amiből aztán megvehetsz mindent, amit csak szemed, szád kíván. Kitűnhetsz a birkanyájból, az átlag fölé emelkedhetsz.
Kiváltságos lehetsz, mindenki téged fog irigyelni. Ez a mátrix csapdája. Ha sikerül ide eljutnod, dehogy akarod elengedni ezt a valóságot. Az lesz a vélt érdeked, hogy fenntartsd
ezt a valóságot, amely szerinted a Te szempontodból, igen
kedvezően alakult. Mivel, meglátásod szerint Te vagy a hatalomban, Te hozod a döntéseket, Te hozod a törvényeket és
így tovább. Te, aki hited szerint abban vagy érdekelt, hogy ez
a rendszer a lehető legtovább fennmaradjon. Őrizni fogod
minden erőddel. Azért, hogy minél több haszonra tehess
szert. Ahogy most ezt elolvastad, talán kicsit csodálkozol is.
De hát mi ebben a rossz? – kérdezed. Erről szól az élet. Hát
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tényleg erről szól az élet? Ezért jöttél ide? Ez az ego dala. Csak
én, csak én, csak én. Ide nekem, minél többet! Erre tanít téged a mátrix. Az öncélú életre. Az önszolgálatra. A gazdáid
példájára. Azokéra, akik megtervezték ezt a világot, berendezték az akváriumot neked, de nem érted. Nem érted? Így
már talán nem is olyan furcsa, sőt! Szinte érthető, hogy sokan nem is akarják az igazságot. Sok embernek, inkább
megfelel a birka szerepe. Különösen, ha a birka luxusautóval
jár, és mindig mindenre jut neki. De alacsonyabb szinten is
lehet vonzó ez a modell. Nem kell döntéseket hozni, nem kell
vállalni azokért a felelősséget. Lehet mutogatni a politikusokra, lehet hibáztatni a világot, csak ne kelljen szembenézni azzal, hogy nekem kellene végre tennem valamit. Azt
mondják ezek az emberek: Oké, de mit tehetnék én? Egyedül a világgal szemben? Á, esélyem sincs! És ezzel döntöttek
is saját sorsukról.
Ez a célja a rabszolgatartóknak. Hogy engedelmes és apatikus birkanyájat terelgessenek kutyáik segítségével, akikkel
akkor és azt tesznek, amikor és amit csak akarnak. Igen ám,
de kik ezek? Most vegyél egy újabb nagy levegőt, és ne ítélj
mielőtt tájékozódnál!
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A történet megértéséhez végezzünk egy rövid gyorstalpalót
teremtéstanból.

A történet megértéséhez végezzünk egy rövid gyorstalpalót
teremtéstanból.

Kezdetben volt az egyetlen, teremtetlen, mindig létező, mindent kitöltő intelligencia a KI, úgy határozott, hogy megtapasztalja önmagát. Ezért teremtésbe fogott. Teremtett társteremtőket, akiknek szabad akaratot és korlátlan hatalmat
adott, hogy ők is kedvük szerint teremthessenek, így bővítve
és megsokszorozva teremtőjük tapasztalatait, saját tapasztalásaik által. Itt még jól érzékelhető az egység. A társteremtők
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az egyből valók, annak szerves és teljes jogú részei. Ezek tehát teremtésbe fogtak, majd az ő teremtményeik is ezt tették.
Így bővült és növekedett a teremtés. Látnod kell, hogy bármi
is jött létre az mind az egyből való, hiszen rajta kívül nem keletkezett és nem is keletkezhetett semmi. Minél közelebb van
egy teremtmény a forráshoz, tudatossága annál magasabb
rendű. Ezt nevezhetjük, mondjuk nyolcadik, hetedik, hatodik, ötödik és így tovább, dimenziós tudatosságoknak. Hogy
tudd hova tenni magad, például a kövek az első dimenziós
világhoz tartoznak, az ő tudatosságuk kimerül abban, hogy
megtartják azt a formát, amelyben léteznek. Az ő fejlődésük
még teljesen, a külső körülmények hatására következik be.
Azonban igen érdekes, hogy már ezen a tudatossági szinten
is rögzülnek az emlékek, amelyek megfelelő tudatossággal
bíró entitások számára bármikor hozzáférhetőek, visszakereshetőek. Hiszen, az első dimenziós tudatossággal bíró teremtmények is Isten szerves részei, így részei a tudatosságának is, igaz alacsony szinten. Az állatok és a növények
általában, a második dimenziós tudatossággal bírnak. Ezek
már képesek, saját maguk által is fejlődni. Mi emberek, a harmadik dimenzió világát tudjuk felfogni. Minden dimenzión
belül vannak szintek. Ezért van az, hogy például egy béka és
egy gorilla tudatossága között, bár hasonlóan a gorillához a
béka is második dimenziós tudatossággal bír, jól érzékelhető
különbség tapasztalható. Így van ez nálunk, embereknél is.
Vannak, akik gond nélkül legyilkolják egymást, majd felfalják áldozataik húsát különböző babonás megfontolásokból.
Vannak, akik eladják gyermeküket néhány papírdarabért,
amit aztán alkoholra, cigarettára cserélnek. És vannak szent
emberek, akik kizárólag azért élik napjaikat, hogy másokon, testvéreiken segítsenek. Ők már tudják, értik, hogy
akiket másoknak látunk és gondolunk, nem mások valójá-
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belül vannak szintek. Ezért van az, hogy például egy béka és
egy gorilla tudatossága között, bár hasonlóan a gorillához a
béka is második dimenziós tudatossággal bír, jól érzékelhető
különbség tapasztalható. Így van ez nálunk, embereknél is.
Vannak, akik gond nélkül legyilkolják egymást, majd felfalják áldozataik húsát különböző babonás megfontolásokból.
Vannak, akik eladják gyermeküket néhány papírdarabért,
amit aztán alkoholra, cigarettára cserélnek. És vannak szent
emberek, akik kizárólag azért élik napjaikat, hogy másokon, testvéreiken segítsenek. Ők már tudják, értik, hogy
akiket másoknak látunk és gondolunk, nem mások valójá-
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az egyből valók, annak szerves és teljes jogú részei. Ezek tehát teremtésbe fogtak, majd az ő teremtményeik is ezt tették.
Így bővült és növekedett a teremtés. Látnod kell, hogy bármi
is jött létre az mind az egyből való, hiszen rajta kívül nem keletkezett és nem is keletkezhetett semmi. Minél közelebb van
egy teremtmény a forráshoz, tudatossága annál magasabb
rendű. Ezt nevezhetjük, mondjuk nyolcadik, hetedik, hatodik, ötödik és így tovább, dimenziós tudatosságoknak. Hogy
tudd hova tenni magad, például a kövek az első dimenziós
világhoz tartoznak, az ő tudatosságuk kimerül abban, hogy
megtartják azt a formát, amelyben léteznek. Az ő fejlődésük
még teljesen, a külső körülmények hatására következik be.
Azonban igen érdekes, hogy már ezen a tudatossági szinten
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ban, hanem egyek velünk. Nincs különbség teremtett és teremtett között, minden és mindenki egy. Ugyanabból az intelligens energiából való, bármit is hitet el velünk az egonk,
amely lelkes szemlélője a bennünket körülölelő illúziónak. Ez
az emberi-földi valóságshow. Emlékezz a gyurmamező hasonlatra, könyvünk elejéről! Ennyi tehát dióhéjban a teremtéstanról, most jöjjön a föld és a földi ember konkrét esete.
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az emberi-földi valóságshow. Emlékezz a gyurmamező hasonlatra, könyvünk elejéről! Ennyi tehát dióhéjban a teremtéstanról, most jöjjön a föld és a földi ember konkrét esete.

A földi történet az ősi időkbe nyúlik vissza. Annak idején e
planéta, egy csodálatos hely volt, úgyszólván paradicsom a
rajta élők számára. Ezt viszonylag könnyen elképzelhetjük,
ha megtekintünk egy-egy olyan zugot a bolygón, ahol még
mindig kevés emberi beavatkozás történt a természetes körülményekbe.
Ám a teremtés szempontjából ez nem volt gyümölcsöző,
mert bár a teremtés nem türelmetlen, az tisztán látszott,
hogy ez legyen bármily kellemes is, de egy statikus, nem fejlődő állapot. Mindenki jól elvolt a kényelmes semmittevésben, egyik nap úgy telt, mint a másik. Ekkor érkezett a földre
egy igen magasrendű tudatosság, aki ezt szóvá tette, a föld
akkori verzióját futtató rendszergazda előtt. Jahve és Lucifer
története ez. Jahve nem akarta feladni kedvenc akváriumát,
de Lucifer végül elérte nála, hogy próbára tehesse az idillikus állapot kitartóságát. Bedobta hát, a tudás almája nevezetű
projektet, amellyel kísértésbe hozta az akvárium lakóit. Ők
persze kíváncsi faj lévén, azonnal be is kapták a csalit. Lett
is ebből kalamajka, a föld népessége, azóta is ennek a következményeit nyögi. Bizonyára sokan csodálkoztatok a biblia
haragos, féltékeny és bosszúálló istenén. Felmerülhetett sokakban a kérdés, hogy egy végtelenül megbocsájtó és tiszta
szeretetből álló Isten, miként mutathat ilyen gyarló tulajdonságokat, mint a fentiek? Hát itt a magyarázat. Ez az isten
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ban, hanem egyek velünk. Nincs különbség teremtett és teremtett között, minden és mindenki egy. Ugyanabból az intelligens energiából való, bármit is hitet el velünk az egonk,
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nem Az Isten volt, hanem egy istenség: Jahve. Lucifer tehát
rászabadult a bolygóra, és elkezdte kimunkálni igazát. Ettől
kezdve, a bolygó egy szenvedésekkel teli világ lett, ahol folyamatos harc dúlt és dúl, az általunk jónak és rossznak felfogott erők által. Lucifer egy csoportlélek tudat. Óriási hatalommal bír. Részei, igen magas tudatosságú entitások is. De
legfőbb seregei, a negyedik dimenziós tudatossággal bírnak.
Ők manipulálják, a mi világunkat. Ők határozzák meg, hogy
miként élhetünk, mit érzékelhetünk és minden egyebet, a legapróbb részletekig. Ők állították össze az emberi genomot.
Legalábbis, azt a jelentősen manipulált és lebutított verziót,
amely ma fellehető bolygónk lakosságában. Ők, tehát rabtartóink, javarészt nem emberi lények. Több fajuk ismert, de
a legmeghatározóbb fajuk, a hüllő eredetű, reptilian faj. Sok
forrás szerint, a föld őshonos faja is ez, akik máig jelen vannak a bolygón, de az irányítók nem az őshonos földiek közül kerülnek ki. Ezek érzelem nélküli, de igen fejlett tudatossággal bíró lények. Ők a mítoszainkban, regéinkben,
mondáinkban, meséinkben említett sárkányok, sárkányemberek. Olyan mértékben uralják a tudatunkat, hogy nincs dolog, amit meg ne tehetnének velünk. Övék a világ, szinte teljes katonai potenciálja.
Az ő kezükben futnak össze, a bolygó vezető politikusainak pórázai. Övék szinte, a teljes globális bankszektor. Ők
nyomtatják a pénzt, amellyel eladósítanak bennünket. Ők
rendezik, a földön bekövetkező eseményeket, még a természeti katasztrófákat is. (HAARP) Talán érdemes kicsit ennél
a témánál is elidőzni. Valószínűleg sokkal érdekesebb lesz,
mint az ostoba teleregények, tévésorozatok, vagy az énekes
tehetségkutató showműsorok ötvenedik szériája.
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Következzen most egy finom példa a hüllők manipulációira:
Megfigyeltétek-e már valaha, az egyik legerősebb szimbólumunkat? A szeretet szimbólumát? Mi is ez? Igen, a szív. De
milyen szív ez? Hasonlít az emberi szívre? A legkevésbé
sem. Amit mi szívként rajzolgatunk már óvodás korunktól
(mert így tanultuk), az bizony egy kétkamrás hüllőszív sematikus ábrája. És rá sem jössz, fel sem tűnik, ha nem mondom. Mert ezt a mintát kaptad meg. Ez az alapértelmezett
számodra. Nem vizsgálod, nem gondolkodsz, csak elfogadod. Mint mindent. Ilyen finoman is jelen vannak bennünk.
De fizikailag is. Hüllőagy. Így kezdődik agyunk felépítménye.
Mit keres az emberben, egy hüllő agya? Vajon, hogyan került belénk? Persze tudod, hiszen a tudósaink elmondták már
a választ. Hát, a hüllőkből fejlődtünk ki. Aha. Melyek is azok
az érzelmek, funkciók, amelyekért hüllőagyunk a felelős?
Idézek egy forrásból:
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„A hüllőagy fontos szerepet játszik az agresszív viselkedés,
a területi-függőség, a dominancia rangsor, a szertartások és
a szociális hierarchiák kialakításában. A szexuális vágy, düh,
éhség, félelem, egyértelműen innen érkeznek. Gyakran felmagasztosulva, elfojtva, értelmet nyerve törnek a felszínre.
De a dolgok mélyén mindig ott vigyorog egy primitív, rugóra
járó, agresszív ösztönlény: egy gondolatok nélküli hüllőagy.”
(GK Chesterton)
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Nézzétek csak meg, agyunk felépítését! Döbbenetesen nem
homogén szerv. Egy kicsi ebből, egy kicsi abból, tiszta boszorkánykonyha. Vagy inkább, egy organikus számítógép,
amelyben az alkatrészek tetszés szerint variálhatóak, mind a
hardver típusát, mind mennyiségét illetően. Hogyan lehet ezt
variálni? Ha módosítok egy icipicit a DNS struktúrádon, ak-

Nézzétek csak meg, agyunk felépítését! Döbbenetesen nem
homogén szerv. Egy kicsi ebből, egy kicsi abból, tiszta boszorkánykonyha. Vagy inkább, egy organikus számítógép,
amelyben az alkatrészek tetszés szerint variálhatóak, mind a
hardver típusát, mind mennyiségét illetően. Hogyan lehet ezt
variálni? Ha módosítok egy icipicit a DNS struktúrádon, ak-

44

44

Következzen most egy finom példa a hüllők manipulációira:
Megfigyeltétek-e már valaha, az egyik legerősebb szimbólumunkat? A szeretet szimbólumát? Mi is ez? Igen, a szív. De
milyen szív ez? Hasonlít az emberi szívre? A legkevésbé
sem. Amit mi szívként rajzolgatunk már óvodás korunktól
(mert így tanultuk), az bizony egy kétkamrás hüllőszív sematikus ábrája. És rá sem jössz, fel sem tűnik, ha nem mondom. Mert ezt a mintát kaptad meg. Ez az alapértelmezett
számodra. Nem vizsgálod, nem gondolkodsz, csak elfogadod. Mint mindent. Ilyen finoman is jelen vannak bennünk.
De fizikailag is. Hüllőagy. Így kezdődik agyunk felépítménye.
Mit keres az emberben, egy hüllő agya? Vajon, hogyan került belénk? Persze tudod, hiszen a tudósaink elmondták már
a választ. Hát, a hüllőkből fejlődtünk ki. Aha. Melyek is azok
az érzelmek, funkciók, amelyekért hüllőagyunk a felelős?
Idézek egy forrásból:

Következzen most egy finom példa a hüllők manipulációira:
Megfigyeltétek-e már valaha, az egyik legerősebb szimbólumunkat? A szeretet szimbólumát? Mi is ez? Igen, a szív. De
milyen szív ez? Hasonlít az emberi szívre? A legkevésbé
sem. Amit mi szívként rajzolgatunk már óvodás korunktól
(mert így tanultuk), az bizony egy kétkamrás hüllőszív sematikus ábrája. És rá sem jössz, fel sem tűnik, ha nem mondom. Mert ezt a mintát kaptad meg. Ez az alapértelmezett
számodra. Nem vizsgálod, nem gondolkodsz, csak elfogadod. Mint mindent. Ilyen finoman is jelen vannak bennünk.
De fizikailag is. Hüllőagy. Így kezdődik agyunk felépítménye.
Mit keres az emberben, egy hüllő agya? Vajon, hogyan került belénk? Persze tudod, hiszen a tudósaink elmondták már
a választ. Hát, a hüllőkből fejlődtünk ki. Aha. Melyek is azok
az érzelmek, funkciók, amelyekért hüllőagyunk a felelős?
Idézek egy forrásból:

„A hüllőagy fontos szerepet játszik az agresszív viselkedés,
a területi-függőség, a dominancia rangsor, a szertartások és
a szociális hierarchiák kialakításában. A szexuális vágy, düh,
éhség, félelem, egyértelműen innen érkeznek. Gyakran felmagasztosulva, elfojtva, értelmet nyerve törnek a felszínre.
De a dolgok mélyén mindig ott vigyorog egy primitív, rugóra
járó, agresszív ösztönlény: egy gondolatok nélküli hüllőagy.”
(GK Chesterton)

„A hüllőagy fontos szerepet játszik az agresszív viselkedés,
a területi-függőség, a dominancia rangsor, a szertartások és
a szociális hierarchiák kialakításában. A szexuális vágy, düh,
éhség, félelem, egyértelműen innen érkeznek. Gyakran felmagasztosulva, elfojtva, értelmet nyerve törnek a felszínre.
De a dolgok mélyén mindig ott vigyorog egy primitív, rugóra
járó, agresszív ösztönlény: egy gondolatok nélküli hüllőagy.”
(GK Chesterton)

Nézzétek csak meg, agyunk felépítését! Döbbenetesen nem
homogén szerv. Egy kicsi ebből, egy kicsi abból, tiszta boszorkánykonyha. Vagy inkább, egy organikus számítógép,
amelyben az alkatrészek tetszés szerint variálhatóak, mind a
hardver típusát, mind mennyiségét illetően. Hogyan lehet ezt
variálni? Ha módosítok egy icipicit a DNS struktúrádon, ak-

Nézzétek csak meg, agyunk felépítését! Döbbenetesen nem
homogén szerv. Egy kicsi ebből, egy kicsi abból, tiszta boszorkánykonyha. Vagy inkább, egy organikus számítógép,
amelyben az alkatrészek tetszés szerint variálhatóak, mind a
hardver típusát, mind mennyiségét illetően. Hogyan lehet ezt
variálni? Ha módosítok egy icipicit a DNS struktúrádon, ak-

44

44

kor rögtön lehet, mondjuk négy lábad, vagy négy kezed. De
lehetnek szárnyaid is, vagy két fejed. De módosíthatok az intelligenciád, felfogóképességed mértékén is genetikailag. Ha
akarom, zseni leszel, ha akarom zombi. Egy birka. Amely
csak annyi értelemmel bír, amennyi ahhoz szükséges, hogy
elvégezze a feladatát. Tehát megtehetek veled bármit úgy,
hogy közben fogalmad sincs semmiről. Bármit, amit csak
akarsz. Vagy inkább, amit én akarok. Tehát ki más ismerhetné legjobban a hüllőagy sajátosságait, mint egy hihetetlenül intelligens hüllőfaj? Szerinted, mennyire tudják manipulálni ezt a részünket? Nos, számos ehhez hasonló, és még
megdöbbentőbb felfedezés vár rád, ha elindulsz az úton. A
választás, mint mondtam, csak a tiéd.
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De nézzünk most kicsit távolabbra! Betekintést kaptunk némileg a földi valóságba, de mi az, ami a földön kívül, azon túl
van? Mi az, ami körülvesz bennünket. Mi az univerzum?
Kedves tudósok, rossz hírem van. Az univerzum egyáltalán
nem az, aminek hisszük, látjuk. Meglepő, de még azt is kétségbe vonom, hogy létezik valójában olyan, hogy világűr! Ajjaj! Tudom, most mire gondolsz. De adj magadnak egy
esélyt, ha már idáig eljöttél velem.
Hiszen a világűr itt van, nem is oly messze körülöttünk.
Ebben keringenek a bolygók, a napok, a galaxisok. Hiszen a
tér maga nagyrészt világűrből áll. Tényleg? Honnan tudod,
voltál ott? Láttad? Ja igen, mondták a tudósok meg a tévé is
mutatta. Az a jó ebben, hogy a tudósok el is hiszik ezt. Miért ne hinnék? Látható, mérhető, érzékelhető. Ha ez nem a
valóság, akkor semmi sem az. És igen.
Ez a helyzet. Semmi sem az! Minden illúzió! Amit mi univerzumnak hiszünk, az Lucifer elmeprojekciója, semmi más.
Jól illik ide, Michael Talbot – Holografikus univerzum
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című munkája. Szegény szerző, nem sokkal a mű kiadása
után, tragikusan el is hunyt. Hirtelen leukémiás lett, amely
egy éven belül el is vitte.
Nos, ha földi valóságunk illúzió, akkor a világűr miért, mitől lenne más? Hiszen ugyanazokkal a képességeinkkel érzékeljük azt is. Tehát a világűr. Sötét, hideg és ellenséges. Ha
kimész oda megfelelő védőfelszerelés nélkül, azonnal véged. Szerinted ilyen Isten? Az egyetlen egyetemes szeretet,
akiből minden és mindenki való? Hát szerintem nem ilyen.
Ez Lucifer testvérünk valóságshowja. Leképezem neked, egy
szemléletes hasonlattal:
Képzelj el egy gyönyörű, azúrkék óceánt, amely kiterjedés
nélküli, se vége, se hossza. Csodálatosan ragyog a nap,
chemtrail-mentes bárányfelhők úsznak, az ég tiszta kékjében. Ennek az óceánnak a felszínén úszik egy bádoglavór,
amelyben valami zavaros, barna lé lötyög. Mondjuk cocacola. Ennek a löttynek, az egyik atomja a naprendszer. Az
atommag a nap és az egyik, a mag körül keringő elektron a
föld. Ezen az elektronon élnek, valamiféle korlátozott megértéssel bíró lényecskék, akik most kezdik érzékelni a cocacola univerzum méreteit. Kezdik méricskélni, kitalálnak rá
különféle teóriákat és megalkotnak egy kvantumfizika nevű
tudományt, amely a lehető legjobban képes leírni, a coca-cola
működését.
Arról álmodoznak, hogy egyik elektronról a másikra repkednek űrhajóikkal, egyik atommagtól a másikig, keresztülszelve a coca-cola mélységeit. Most azt, hogy ebben a törekvésükben meddig jutottak el, azt hagyjuk. Fogadd el,
hogy sokkal tovább, mint állítják, vagy mint azt el tudnád
képzelni. Persze ezt is elmondják neked. Nehogy azt hidd,
hogy nem! Csak úgy mondják el a valóságot, hogy alapból
megkérdőjelezd, soha ne hidd el. Kitalálták számodra a „tu-
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után, tragikusan el is hunyt. Hirtelen leukémiás lett, amely
egy éven belül el is vitte.
Nos, ha földi valóságunk illúzió, akkor a világűr miért, mitől lenne más? Hiszen ugyanazokkal a képességeinkkel érzékeljük azt is. Tehát a világűr. Sötét, hideg és ellenséges. Ha
kimész oda megfelelő védőfelszerelés nélkül, azonnal véged. Szerinted ilyen Isten? Az egyetlen egyetemes szeretet,
akiből minden és mindenki való? Hát szerintem nem ilyen.
Ez Lucifer testvérünk valóságshowja. Leképezem neked, egy
szemléletes hasonlattal:
Képzelj el egy gyönyörű, azúrkék óceánt, amely kiterjedés
nélküli, se vége, se hossza. Csodálatosan ragyog a nap,
chemtrail-mentes bárányfelhők úsznak, az ég tiszta kékjében. Ennek az óceánnak a felszínén úszik egy bádoglavór,
amelyben valami zavaros, barna lé lötyög. Mondjuk cocacola. Ennek a löttynek, az egyik atomja a naprendszer. Az
atommag a nap és az egyik, a mag körül keringő elektron a
föld. Ezen az elektronon élnek, valamiféle korlátozott megértéssel bíró lényecskék, akik most kezdik érzékelni a cocacola univerzum méreteit. Kezdik méricskélni, kitalálnak rá
különféle teóriákat és megalkotnak egy kvantumfizika nevű
tudományt, amely a lehető legjobban képes leírni, a coca-cola
működését.
Arról álmodoznak, hogy egyik elektronról a másikra repkednek űrhajóikkal, egyik atommagtól a másikig, keresztülszelve a coca-cola mélységeit. Most azt, hogy ebben a törekvésükben meddig jutottak el, azt hagyjuk. Fogadd el,
hogy sokkal tovább, mint állítják, vagy mint azt el tudnád
képzelni. Persze ezt is elmondják neked. Nehogy azt hidd,
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dományos fantasztikum” fogalmát. A sci-fit. Csinálnak egy
mozit, amiben bemutatják az igazságot, kijön egy könyv,
amelyben leírják a valóságot, majd ráaggatják a „sci-fi” címkét és agyad azonnal reagál a kódra. Azt mondod, „á, ez csak
mese”. Így működsz. Nézd csak meg alaposan, a már említett Truman show című film stáblistáját! Ja, hogy azt Te már
sosem nézed? Ugyan mi érdekes van abban a sok névben?
Olvashattad volna például, hogy a film társproducere, egy
Rothschild volt. De mit keres egy Rothschild, egy film stáblistáján? Biztosan nem a napi betevőt, vagy a világhírt. De
miért kell, hogy elmondják neked az igazságot? Azért, mert
ha nem mondanák el, meggátolnának abban, hogy szabad
akaratoddal élhess. Hogy szabadon dönthess. Az, hogy ők
befolyásolni próbálják a döntésed, az nem tilos. De valamilyen formában kötelesek eléd tárni a valóságot is. Hiszen,
csak úgy dönthetsz igazán hitelesen szabadon, ha minden információ a rendelkezésedre áll. Ők így vagy úgy, de megmutatnak mindent. A döntés innentől kezdve, csak a tied. Te
hozod meg azt. Megnézed, amit bemutatnak neked, majd azt
mondod, „á, ez nem igaz” és mész tovább a mezőre legelni.
Vagy beee a gyárba szögelni. Nos, nagyjából itt tartunk. Ha
valakinek még nem lenne tiszta az óceános hasonlat, a bádoglavórt Lucifernek hívják. Ezért mondtam hát könyvem
elején, hogy nincs új a nap alatt. E nap alatt. Ez a nap, ez a
rendszer, ez a valóság Lucifer valósága. Ez a világ nem arról
szól, hogy mi találjuk fel a melegvizet. Örülhetünk, ha
eszünkbe jut, hogy létezik melegvíz és fürödhetünk abban is,
nem muszáj fagyoskodnunk. Ha ezt fel tudjuk idézni, megszabadulhatunk a mátrix rabságából. Persze, a Luciferi világról tudomással bíró vezetőink, tudósaink, akik ezt a valóságképet gondosan titokban tartják előlünk, jól profitálnak
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a rendszerből. Mint a valódi hatalom kutyái, hű bérencei a
földi helytartóknak.
Ezek a földi helytartók, akik minden földi hatalom igazi
birtokosai az Illuminati, vagy illuminátusok. (Üsd be internetkeresőd címsorába, az illuminati szót fordítva, .com végződéssel. Meg fogsz lepődni) Ők az emberek közül kerültek
ki, de legyenek bármilyen hatalmasok és gazdagok is, csak a
rangsor alján szerepelnek és ugyanolyan rabszolgák, mint Te
vagy én. Annyi a különbség, hogy az ő cellájuk rácsai aranyból készültek, és drágakővel vannak kirakva. Ők a közvetítők, a valódi hatalmasok és a földi hatalmi szervezetek között. Ők az árnyékkormány.
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Térjünk vissza Luciferzumhoz, amelynek logikátlanságait a
következő fejezetben is tárgyaljuk, kicsit más szempont alapján: Gondolnád, hogy már régen jelen vagyunk a Holdon és
a Marson? Hogy a Marson, halványkék az ég, van légkör és
erdőkbe tömörült, óriási fák törnek az ég felé? Marhaság mi?
Hiszen láttál egy rakás fotót, ennek éppen az ellenkezőjéről.
Amiket kik is csináltak? Te? Bányászati, kutatási, és még ki
tudja, milyen tevékenység folyik mindkét bolygón. Miközben az emberek körmeiket rágva nézik, a kőkori technikával megspékelt és előadott színjátékot, amely csak arra jó,
hogy a sötétben tartson bennünket. Gondold el! Ha most kimész az utcára, és azt mondod egy járókelőnek: Képzeld el,
hogy már 1952-ben leszálltunk a Marson! Élnek ott földi emberek (is), sőt, rendszeres forgalom zajlik a két bolygó között.
Szerinted hogyan fog ez az ember rád nézni? Körülbelül
úgy, ahogyan Te nézed most e könyv lapjait. De miért vagy
olyan biztos abban, hogy az általad igazságnak vélt tényállás
a valós? Honnan származnak az információid? Gondolkodtál-e már valaha azon, hogy a Hold miért éppen úgy forog
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a rendszerből. Mint a valódi hatalom kutyái, hű bérencei a
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következő fejezetben is tárgyaljuk, kicsit más szempont alapján: Gondolnád, hogy már régen jelen vagyunk a Holdon és
a Marson? Hogy a Marson, halványkék az ég, van légkör és
erdőkbe tömörült, óriási fák törnek az ég felé? Marhaság mi?
Hiszen láttál egy rakás fotót, ennek éppen az ellenkezőjéről.
Amiket kik is csináltak? Te? Bányászati, kutatási, és még ki
tudja, milyen tevékenység folyik mindkét bolygón. Miközben az emberek körmeiket rágva nézik, a kőkori technikával megspékelt és előadott színjátékot, amely csak arra jó,
hogy a sötétben tartson bennünket. Gondold el! Ha most kimész az utcára, és azt mondod egy járókelőnek: Képzeld el,
hogy már 1952-ben leszálltunk a Marson! Élnek ott földi emberek (is), sőt, rendszeres forgalom zajlik a két bolygó között.
Szerinted hogyan fog ez az ember rád nézni? Körülbelül
úgy, ahogyan Te nézed most e könyv lapjait. De miért vagy
olyan biztos abban, hogy az általad igazságnak vélt tényállás
a valós? Honnan származnak az információid? Gondolkodtál-e már valaha azon, hogy a Hold miért éppen úgy forog
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a pályáján, hogy mindig ugyanazt az oldalát fordítja felénk?
Vajon miért nem láthatja senki a másik oldalát? Miért tagadja
meg a NASA, különféle erőltetett indokokkal állandóan,
hogy a Hubble fotózza a Földről nem látható oldalt?
Mit titkolnak vajon ennyire? Persze, bemutattak pár fotót, és
az agyonmanipulált Google Earth (Mars, Moon) segítségével is vizsgálgathatod. Azt, amit ők meg akarnak mutatni neked.
És milyenek a véletlenek! Éppen annyi ideig tart egy fordulata a saját tengelye körül, amennyi idő alatt tesz meg egy
kört a Föld körül. Micsoda véletlen egybeesés. Jobb, ha most
tanulod meg: Olyan, hogy véletlen, nem létezik! Akkor beszélünk véletlenről, amikor valamire nem tudunk magyarázatot adni. Amikor nem tudjuk mire vélni. A teremtésben,
nem fordulhat elő véletlen. Minden, egy teremtő intelligencia által vezérelt szerveződés része, amely szabályoknak engedelmeskedik. Az, hogy erről Te nem tudsz, nem jelenti azt,
hogy ne így lenne. Nagy a csend arról is, hogy a fizika ma ismert törvényei szerint, ha egy akkora kőzetbolygó, mint a
holdunk, ilyen távolságra keringene a földünktől, az esetben
itt akkora felfordulás lenne, hogy minden pillanatban egy
túlélőshow részeseinek éreznénk magunkat. Akkor mégis mi
a helyzet? Hiszen a Hold, ott van ahol. Az a helyzet, hogy a
Hold nem egy tömör kőzetbolygó. Aki nem hiszi, járjon
utána! Persze egy ilyen helyzetben, a legtöbben legyintenek, és azt mondják: Eh, van nekem elég bajom! Nincs időm
efféle ökörségekkel foglalkozni (hiszen ez ökörség, én meg
birka vagyok). Ez is a tökéletesen működő stratégia része.
Olyan mértékben igyekeznek mind fizikailag, mind szellemileg lekötni téged, hogy se kedved se időd ne legyen elvont
dolgokról elmélkedni. Maximum azon, hogy miből fogod
befizetni aktuális csekkjeid, vagy amit éppen kell, esetleg,

a pályáján, hogy mindig ugyanazt az oldalát fordítja felénk?
Vajon miért nem láthatja senki a másik oldalát? Miért tagadja
meg a NASA, különféle erőltetett indokokkal állandóan,
hogy a Hubble fotózza a Földről nem látható oldalt?
Mit titkolnak vajon ennyire? Persze, bemutattak pár fotót, és
az agyonmanipulált Google Earth (Mars, Moon) segítségével is vizsgálgathatod. Azt, amit ők meg akarnak mutatni neked.
És milyenek a véletlenek! Éppen annyi ideig tart egy fordulata a saját tengelye körül, amennyi idő alatt tesz meg egy
kört a Föld körül. Micsoda véletlen egybeesés. Jobb, ha most
tanulod meg: Olyan, hogy véletlen, nem létezik! Akkor beszélünk véletlenről, amikor valamire nem tudunk magyarázatot adni. Amikor nem tudjuk mire vélni. A teremtésben,
nem fordulhat elő véletlen. Minden, egy teremtő intelligencia által vezérelt szerveződés része, amely szabályoknak engedelmeskedik. Az, hogy erről Te nem tudsz, nem jelenti azt,
hogy ne így lenne. Nagy a csend arról is, hogy a fizika ma ismert törvényei szerint, ha egy akkora kőzetbolygó, mint a
holdunk, ilyen távolságra keringene a földünktől, az esetben
itt akkora felfordulás lenne, hogy minden pillanatban egy
túlélőshow részeseinek éreznénk magunkat. Akkor mégis mi
a helyzet? Hiszen a Hold, ott van ahol. Az a helyzet, hogy a
Hold nem egy tömör kőzetbolygó. Aki nem hiszi, járjon
utána! Persze egy ilyen helyzetben, a legtöbben legyintenek, és azt mondják: Eh, van nekem elég bajom! Nincs időm
efféle ökörségekkel foglalkozni (hiszen ez ökörség, én meg
birka vagyok). Ez is a tökéletesen működő stratégia része.
Olyan mértékben igyekeznek mind fizikailag, mind szellemileg lekötni téged, hogy se kedved se időd ne legyen elvont
dolgokról elmélkedni. Maximum azon, hogy miből fogod
befizetni aktuális csekkjeid, vagy amit éppen kell, esetleg,

49

49

a pályáján, hogy mindig ugyanazt az oldalát fordítja felénk?
Vajon miért nem láthatja senki a másik oldalát? Miért tagadja
meg a NASA, különféle erőltetett indokokkal állandóan,
hogy a Hubble fotózza a Földről nem látható oldalt?
Mit titkolnak vajon ennyire? Persze, bemutattak pár fotót, és
az agyonmanipulált Google Earth (Mars, Moon) segítségével is vizsgálgathatod. Azt, amit ők meg akarnak mutatni neked.
És milyenek a véletlenek! Éppen annyi ideig tart egy fordulata a saját tengelye körül, amennyi idő alatt tesz meg egy
kört a Föld körül. Micsoda véletlen egybeesés. Jobb, ha most
tanulod meg: Olyan, hogy véletlen, nem létezik! Akkor beszélünk véletlenről, amikor valamire nem tudunk magyarázatot adni. Amikor nem tudjuk mire vélni. A teremtésben,
nem fordulhat elő véletlen. Minden, egy teremtő intelligencia által vezérelt szerveződés része, amely szabályoknak engedelmeskedik. Az, hogy erről Te nem tudsz, nem jelenti azt,
hogy ne így lenne. Nagy a csend arról is, hogy a fizika ma ismert törvényei szerint, ha egy akkora kőzetbolygó, mint a
holdunk, ilyen távolságra keringene a földünktől, az esetben
itt akkora felfordulás lenne, hogy minden pillanatban egy
túlélőshow részeseinek éreznénk magunkat. Akkor mégis mi
a helyzet? Hiszen a Hold, ott van ahol. Az a helyzet, hogy a
Hold nem egy tömör kőzetbolygó. Aki nem hiszi, járjon
utána! Persze egy ilyen helyzetben, a legtöbben legyintenek, és azt mondják: Eh, van nekem elég bajom! Nincs időm
efféle ökörségekkel foglalkozni (hiszen ez ökörség, én meg
birka vagyok). Ez is a tökéletesen működő stratégia része.
Olyan mértékben igyekeznek mind fizikailag, mind szellemileg lekötni téged, hogy se kedved se időd ne legyen elvont
dolgokról elmélkedni. Maximum azon, hogy miből fogod
befizetni aktuális csekkjeid, vagy amit éppen kell, esetleg,

a pályáján, hogy mindig ugyanazt az oldalát fordítja felénk?
Vajon miért nem láthatja senki a másik oldalát? Miért tagadja
meg a NASA, különféle erőltetett indokokkal állandóan,
hogy a Hubble fotózza a Földről nem látható oldalt?
Mit titkolnak vajon ennyire? Persze, bemutattak pár fotót, és
az agyonmanipulált Google Earth (Mars, Moon) segítségével is vizsgálgathatod. Azt, amit ők meg akarnak mutatni neked.
És milyenek a véletlenek! Éppen annyi ideig tart egy fordulata a saját tengelye körül, amennyi idő alatt tesz meg egy
kört a Föld körül. Micsoda véletlen egybeesés. Jobb, ha most
tanulod meg: Olyan, hogy véletlen, nem létezik! Akkor beszélünk véletlenről, amikor valamire nem tudunk magyarázatot adni. Amikor nem tudjuk mire vélni. A teremtésben,
nem fordulhat elő véletlen. Minden, egy teremtő intelligencia által vezérelt szerveződés része, amely szabályoknak engedelmeskedik. Az, hogy erről Te nem tudsz, nem jelenti azt,
hogy ne így lenne. Nagy a csend arról is, hogy a fizika ma ismert törvényei szerint, ha egy akkora kőzetbolygó, mint a
holdunk, ilyen távolságra keringene a földünktől, az esetben
itt akkora felfordulás lenne, hogy minden pillanatban egy
túlélőshow részeseinek éreznénk magunkat. Akkor mégis mi
a helyzet? Hiszen a Hold, ott van ahol. Az a helyzet, hogy a
Hold nem egy tömör kőzetbolygó. Aki nem hiszi, járjon
utána! Persze egy ilyen helyzetben, a legtöbben legyintenek, és azt mondják: Eh, van nekem elég bajom! Nincs időm
efféle ökörségekkel foglalkozni (hiszen ez ökörség, én meg
birka vagyok). Ez is a tökéletesen működő stratégia része.
Olyan mértékben igyekeznek mind fizikailag, mind szellemileg lekötni téged, hogy se kedved se időd ne legyen elvont
dolgokról elmélkedni. Maximum azon, hogy miből fogod
befizetni aktuális csekkjeid, vagy amit éppen kell, esetleg,

49

49

hogy mit fogsz ebédelni a következő napon, mit kell megvenni a közértben, mikor jár le a bérleted, és, a többi. Másra
gondolni, nemhogy elmélkedni hosszan szokatlan dolgokról,
sem energiád sem türelmed nincs. Legyintesz és mész tovább. Ez a nagy többség megoldása. A birkatársadalomé. Ezzel élnek vissza rabtartóink.
Ha véletlenül mégis jutna egy kis időm, hát nézem inkább
a tévét, van vagy kétszáz csatornám – mondják a birkák
büszkén-, azon nem kell gondolkodni. Jó egyébként a „csatorna” kifejezés. Pont az folyik az egyikben, mint a másikban.
Gondold el, mennyi mocsok van kétszáz csatornában? Te
meg, ha csak teheted, azt bámulod ahelyett, hogy kimennél
az erdőbe, vagy játszanál a gyermekeddel, esetleg meglátogatnád a szüleidet, hogy egy kicsit elbeszélgess velük, és
még sorolhatnám.
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Itt teszem hozzá az alábbiakat, és ez az egész írás minden részére igaz. Szeretném kifejezni tiszteletem a kivételnek! Akinek nem inge, ne vegye magára – tartja a mondás. Természetesen mindenhol akadnak olyan emberek, tudósok,
kutatók, tanárok, orvosok, ügyvédek, papok vagy bármilyen más foglalkozású emberek, talán még a politikusok között is, akik kivételt képeznek az általánosság alól. Akik nem
szándékosan, kizárólag vélt egyéni érdekeik által vezérelve
tesznek a teremtés szándéka ellen, de az, hogy ezzel nincsenek tisztában, még nem menti fel őket. Ők olyanok, mint az,
aki a tüdőrákba dohányozza magát és utána csodálkozik, ha
azt mondják neki: öngyilkos. Vannak persze olyanok is, akik
jól és jót szolgálnak. De ezek is, általában csak részben teszik
ezt. Megvannak a mentségeik, hogy miért nem teljesen. Te
bizonyára el tudod dönteni, hova tartozol. A probléma ott
van, hogy még az olyan nyájbéliek, akiknek bizonyos dolgok
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már feltűnnek, bizonyos dolgokra már megfelelően reagálnak, még ők sem ismerik fel a teljes képet, csak maximum
néhány mozaikkockát belőle. Vajon miért? Az egyik nem néz
tévét, a másik nem eszik-iszik szemetet, a harmadik nem hiszi el, hogy azért csíkos az ég, mert meg akarnak védeni bennünket a káros sugárzásoktól, és így tovább. De egyikük
sem próbál tovább lépni, kialakítani egy teljes képet a valóságról. Aki nem eszik szemetet, az nézi a tévét. Aki nem hiszi el, hogy védelmünk érdekében csíkos az ég, az a legkisebb
meghűlésnél rohan a gyógyszertárba és megeszik egy zsák
mérget, hogy gyógyuljon és így tovább. Valamiért, még ezeknél a jóval átlag feletti tudatossággal bíró egyedeknél sincs
meg az a vágy, hogy megismerjék a teljes valóságot. Bár látnak undorító mócsingokat a steakjükben, mégis ahelyett,
hogy a pincér fejéhez csapnák az egészet, csak fintorogva kikerülik ezeket az undort keltő részeket, és csócsálják tovább, a szerintük emészthető maradékot. Mivel nem beszélgetnek egymással, nem látják, hogy mások éppen azokat a
részeket kerülik ki fanyalogva, amelyeket ők elfogyasztanak, ehetőnek vélve. Ha mindenki összevetné, amit lát, hamar kiderülne, hogy az egész egy emészthetetlen mocsok.
Miért nem akarnak szembenézni a teljes valósággal? Egyszerűen azért, mert tudják, hogy a felismerés döntéskényszert von maga után. El kell dönteni, hogy vállalod-e az
utad vagy sem.
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sem próbál tovább lépni, kialakítani egy teljes képet a valóságról. Aki nem eszik szemetet, az nézi a tévét. Aki nem hiszi el, hogy védelmünk érdekében csíkos az ég, az a legkisebb
meghűlésnél rohan a gyógyszertárba és megeszik egy zsák
mérget, hogy gyógyuljon és így tovább. Valamiért, még ezeknél a jóval átlag feletti tudatossággal bíró egyedeknél sincs
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Az UFO kifejezés, az angol unidentified flying object rövidítése. Jelentése: ismeretlen repülő tárgy. Azonban, általánosságban már ezt használják az úgynevezett ufonautákra is,
akik nem mások, mint e repülő objektumok személyzete. A
Luciferi univerzumban valóban léteznek ezek a dolgok.
(Ahogyan itt létezik a világűr is, de hangsúlyozom: mindez,
ahogy a mi földi valóságunk is, csupán illúzió.) Ennek ellenére, mi azért csak érzékeljük őket valahogy.
A fantáziánkat is izgatják, nem kis mértékben. Hát nézzük
pár mondatban, mi a helyzet velük? Tehát itt vannak, sokfélék, különböző, többnyire érthetetlen indítékok alapján viselkednek. Mozgásuk meghazudtolja mindazt, amit a fizikáról tudunk. Egyszóval nagyon mások, mint az, amihez
szokva vagyunk.
Ezek a jegyzett történelem során minden időszakban felbukkannak. A legrégebbi időkből is vannak nyomok, képek,
leírások, amelyek ezt bizonyítják. Ebből arra következtethetünk, hogy sokkal régebben itt vannak, mint amióta, mi képesek vagyunk ezt feljegyezni. De kik vagy mik ezek? Elsődlegesen, javarészt valóban az embertől különböző fajok,
vagy nem földi származású emberi fajok, akik valamilyen
módon érdekeltek voltak, a földi civilizáció sorsának alakulásában. Oly mértékben, hogy ezt nem is voltak hajlandóak
a véletlenre bízni, miután tudták, olyan nincs. Szándékaik
alapján, alapvetően két csoportra oszlanak. Az első, és lé-
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nyegesen kisebb számban valaha bennünket felkereső fajok
azok, akik pozitív polaritású, fajunkat segítő szándékkal érkeztek bolygónkra. Ők úgy szolgálják a teremtést, hogy másokat segítenek a fejlődésben.
Ezt úgy fogalmazzák meg, hogy másokat szolgálva, mások
szolgálatán keresztül szolgálják az Egységet. Sajnos kísérleteik, rendre kudarcba fulladtak, lévén fajunk, a legkisebb segítséget is azonnal hatalmi törekvéseinek rendelte alá, és
igyekezett a kapott tudást a többiek ellen, azok elnyomására
fordítani. A jelenleg élő civilizációnk, már sokadik nekifutása
fajunknak ezen a bolygón. Gondoljunk csak Atlantisz történetére, amely talán a legismertebb, mindközül. Olyan technológiával rendelkeztek, amely még ma sem áll rendelkezésre, legalábbis a nyilvánosság számára.
Nos, mivel e segítő törekvések tehát rendre kudarcba fulladtak, sőt, időnként többet ártottak, mint segítettek bennünket, e segítő szándékú lények visszavonultak az aktív
beavatkozástól, és a háttérben maradva, egy lényegesen paszszívabb módon kezdték el segíteni a földlakókat. Mentális
úton kapcsolatba léptek, jó vételi képességgel bíró emberekkel (médiumokkal), akik a kapott (mentális úton vett) információkat, lehetőségeikhez mérten megpróbálták közzétenni, tovább adni. Ezek az információk inkább spirituális,
mint technikai jellegűek voltak. Próbálták elmondani az
igazságot. Megmutatni az utat, mely fajunk felszabadulásához vezet. Ám a bolygón igen erősen működött és működik
a cenzúra.
Azon „vevők” illetve médiumok, akik képesek voltak jelentős tömegekhez szólni, általában hirtelen elhunytak. A
többiek pedig megmaradtak az ismeretlenség homályában,
alig elérve néhányezer, tanításaikat befogadni képes elmét.
Ezek a bolygó teljes lélekszámát tekintve, gyakorlatilag nem
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bírtak jelentőséggel. Az ilyen információközlések, mindkét
polaritás képviselőitől érkeznek. Nyilvánvalóan más szándékkal. Sokan estek áldozatául és váltak köznevetség tárgyává úgy, hogy valótlan információkkal látták el őket negatív polaritású informátorok, például egy hamarosan
bekövetkezendő történéssel kapcsolatban. Ezt az információt, a médium ezután segítő szándékkal közzé is tette. Majd,
amikor ez az esemény természetesen nem következett be, a
médium hitelessége azonnal megszűnt és többé senki sem figyelt rá, mondhatott bármit. Ez egy igen jól működő stratégia, a jó képességű médiumok lejáratására, hiteltelenítésére.
Klasszikus példa erre David Icke esete, aki minden gúnyolódás és megszégyenítés ellenére kitartott, míg végül sikerült
megszilárdítania hírnevét és hitelességét.
De időnként, a negatív polaritású oldalról is érkezik viszonylag őszinte és igaz tájékoztatás. Erre is, a szabad akarat
törvényének betartása miatt kényszerülnek időnként. Muszáj
bizonyos mértékben elénk tárniuk a valóságot, különben
olyan szinten lesznek törvényszegők, hogy céljaik megvalósítása teljesen lehetetlenné válik. Talán a legérdekesebb ilyen
negatív de „őszinte” közlés, a Rejtett Kéz (Hidden Hand) –
féle közlés volt. Idézek ebből néhány mondatot:
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„Sosem lesztek szabadok, amíg ezen a bolygón inkarnálódtok. Az ittlétetek jellegéből is látszik ez. Okkal vagytok
itt, és az „itt” egyáltalán nem biztos, hogy valóban az, aminek ti gondoljátok. Hogyan szabadulhattok fel? Azáltal,
hogy megértitek, hol vagytok, és rájöttök, miért vagytok itt”
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Ami a pozitív beállítottságú fajok közléseit illeti, azok közül
az egyik leghíresebb, talán egy RA vagy RÉ (azonos az ősi
Egyiptomban tisztelt istenséggel) nevű lélekcsoport közlése
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volt, amely a nyolcvanas években, hosszú időn keresztül közölt információkat, egy néhány főből álló csoporton keresztül. Első könyve magyarul is elérhető, de a teljes anyag hozzáférhető angolul. A világhálóról PDF formátumban,
magyarul elérhető, letölthető.
Címe: Az egység törvénye. Tehát a pozitív polaritásúak az
egyik csoport, akik bennünket minden ellenszolgáltatás elvárása nélkül, tisztán segíteni szándékoztak és teszik ezt ma is.
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Másik csoportjuk a negatív polaritású fajok. Ezek is a teremtést szolgálják, de másképpen. Körmönfont logikával, azzal érvelnek, hogy mivel ők is a teremtés, Isten szerves részei,
azáltal, hogy öncélúak, saját magukat szolgálják és senki
mást, ily módon is a teremtés szolgálatában állnak. Van
benne logika, de van vele baj is, alább visszatérek erre. Tehát
ez utóbbiak közül kerülnek ki azok az erők, akik kialakították a bolygó jelenlegi társadalmi berendezését. Folyamatosan manipulálták, befolyásolták céljaiknak megfelelően bolygónk életét. Segítették szolgáikat stratégiai és technikai
információkkal (így jöhetett létre a Rothschildok birodalma
is), a múlt század közepétől pedig, leginkább haditechnikai
fejlesztéseket adtak át szolgáiknak, cserébe azok feltétel nélküli engedelmességéért. Hogy miért kellett ilyen körmönfont
eszközökhöz folyamodniuk, azt már elmondtam. Persze
szolgáikat is állandóan félrevezetik, csak annyit adnak át,
amennyit feltétlenül szükséges, de mindent elvesznek cserébe. Ám az a kevés, amit átadnak is, elképesztő technológia
számunkra. Ha azt mondom például, hogy már a náci Németország meghódította a holdunkat, nagyon meglepődsz?
Ők írják a szabályokat, ők fogalmazzák meg a célokat, és ők
azok, akik mind a forgatókönyvet mind a lebonyolítást felügyelik. Végső céljuk, egy totálisan agymosott, rabszolga-
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társadalom üzemeltetése itt a Földön, amely kizárólag az ő
céljaiknak megfelelően működik, és minden egyéb lehetőséget kizár. Nem érdekli őket, hogy ez mivel jár. Csak a cél
megvalósítása számít nekik. A Föld jelenlegi lakosságának lélekszáma, messze meghaladja igényeiket. Mohóságukban,
hogy élvezzék ennek a hatalmas tömegnek a sokkos reakciói
által keltett negatív érzelemhullámokat, annyira engedték elszaporodni a birkákat, hogy mire észbe kaptak, mire sikerült
elnyomniuk az érzelmi pezsgőfürdő utáni vágyukat, már
jócskán meghaladta lélekszámunk a szerintük optimálist.
Amely, töredéke lenne a mai lélekszámnak. Ez úgy félmilliárd ember körüli lélekszámra tehető, a mai hétmilliárd helyett. (Georgia Guidestones.) Mit jelent ez? Annyit, hogy
szerintük a mai népesség túlnyomó részét, mielőbb kívánatos lenne kiiktatni a rendszerből. Bill Gates a Microsoft vezér, ezt úgy fogalmazta meg, hogy ez egyfajta intelligencia
teszt. Aki elég ostoba ahhoz, hogy bedőljön a rendszer manipulációjának, eszi a mérgeket, gyógyszereket, oltatja magát rendszeresen, issza a csapvizet, szívja a cigarettát, drogozik, stb., az hamarabb kihullik a rendszerből, az okosabb
kicsit tovább maradhat. A baj az, hogy hozzátette: „Hiába
minden ügyességünk és erőfeszítésünk, nem tudjuk elég hatékonyan és megfelelő ütemben csökkenteni, a világ népességét”. Nem szívesen publikált információ, de a világ népességének jelentős része, köszönhetően a rengeteg méregnek,
amelyet minden csatornán eljuttatnak hozzánk, mára steril.
Azaz nemzőképtelen. Ez egy nagyon hatékony eszköze a lélekszámcsökkentésnek, és még ölni sem kell direktben a cél
megvalósításáért. A nemzőképtelenné vált szerencsétlenek
azután orvoshoz fordulnak, megvásárolják drága pénzért, az
őket tovább pusztító „gyógyszereket”, amelyek természetesen
nem segítenek gondjaikon. Ilyen tökéletes a mátrix. Nem
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szerintük a mai népesség túlnyomó részét, mielőbb kívánatos lenne kiiktatni a rendszerből. Bill Gates a Microsoft vezér, ezt úgy fogalmazta meg, hogy ez egyfajta intelligencia
teszt. Aki elég ostoba ahhoz, hogy bedőljön a rendszer manipulációjának, eszi a mérgeket, gyógyszereket, oltatja magát rendszeresen, issza a csapvizet, szívja a cigarettát, drogozik, stb., az hamarabb kihullik a rendszerből, az okosabb
kicsit tovább maradhat. A baj az, hogy hozzátette: „Hiába
minden ügyességünk és erőfeszítésünk, nem tudjuk elég hatékonyan és megfelelő ütemben csökkenteni, a világ népességét”. Nem szívesen publikált információ, de a világ népességének jelentős része, köszönhetően a rengeteg méregnek,
amelyet minden csatornán eljuttatnak hozzánk, mára steril.
Azaz nemzőképtelen. Ez egy nagyon hatékony eszköze a lélekszámcsökkentésnek, és még ölni sem kell direktben a cél
megvalósításáért. A nemzőképtelenné vált szerencsétlenek
azután orvoshoz fordulnak, megvásárolják drága pénzért, az
őket tovább pusztító „gyógyszereket”, amelyek természetesen
nem segítenek gondjaikon. Ilyen tökéletes a mátrix. Nem
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társadalom üzemeltetése itt a Földön, amely kizárólag az ő
céljaiknak megfelelően működik, és minden egyéb lehetőséget kizár. Nem érdekli őket, hogy ez mivel jár. Csak a cél
megvalósítása számít nekik. A Föld jelenlegi lakosságának lélekszáma, messze meghaladja igényeiket. Mohóságukban,
hogy élvezzék ennek a hatalmas tömegnek a sokkos reakciói
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elég, hogy fizetnek saját kiirtásukért, még a gödröt is megássák maguknak. Rabosítóink most azon dolgoznak, hogy
miután befeküdtünk a gödörbe és meghaltunk, lehetőleg
még a földet is magunk hányjuk magunkra. (T-vírus?)
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Visszatérve az UFO témánkhoz, az a helyzet, hogy jelenkori
UFO észleléseink döntő többsége, úgy minimum 90%, emberek által üzemeltetett, a földön megépített technika, emberi repülő személyzettel. Elsődleges céljuk a megfélemlítés,
valamint az elbizonytalanítás. Alább kifejtem miért. De használják ezeket hadászati célokra, kormányok zsarolására, és
minden egyéb hitványságra, amelyeket el sem tudunk képzelni.
Támaszpontokat tartanak fent a Föld, különböző területein (például a Bermuda háromszögben), ahol rendszeres, az
átlagember számára paranormálisként ismert tevékenység
észlelhető. Ezek a fajok nem tisztelik annyira a teremtés szabályait, mint pozitív polaritású testvéreink, így lényegesen
erőszakosabban, ezáltal hatékonyabban képesek befolyásolni, a bolygónkon végbemenő eseményeket.
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De ha mindez így van, akkor voltaképpen kik is vagyunk
valójában mi emberek?
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Sajnálom, de azt kell mondanom ismét, hogy a legkevésbé
sem azok, akiknek hisszük magunkat. Persze, a hús-vér verzió is igaz valahol, ahogyan Luciferzum is egyfajta valóság,
de ez van a legtávolabb attól, ami az igaz valónk.
Nézzük a földi emberiséget! Hiszen, ahogyan azért tudni
vélhető, van másmilyen emberiség is a teremtésben.
Tehát, a földi emberiség, egy meglehetősen logikátlan
képlet. Így elsőre. Ha a logika mentén gondolkodnánk, az
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tűnhetne életszerűnek, hogy egy adott bolygón, nagyjából
egyforma emberek élnek. Megszoktuk a jelenlegi verziót,
már minden így volt mikor megérkeztünk. Így volt berendezve az akvárium, ennyiféle hal volt benne. Ez az alapértelmezett verzió. Miért is csodálkoznánk ezen? De ha belegondolunk, mi indokolna egy olyan nagymértékű szórást,
egy bolygón, egy fajon belül, mint amelyet a Föld jelenlegi
népességében lehet megtapasztalni? Persze, most azt mondod, hogy „de hát a többi fajon belül is van ekkora szórás.
Nézd csak meg a majmokat például”. Okos! Nem véletlen,
mivel ugyebár olyan nem létezik. Gondolták a lakberendezők, hogy gyanús lehetne, ha csak egy fajból lenne ekkora a
választék. Ez előbb-utóbb, még egy birkának is szemet
szúrna. Kreáltak hát mindenből, jó nagy kínálatot neked.
Hogy megnyugodj. Nehogy feltűnjön valami furcsaság. Van
sokféle majom, kutya, madár, hal, stb. Így nem tűnik furcsának, hogy az emberekkel is ez a helyzet. Van itt a fehértől a feketéig, a másfél méterestől a kétméteresig minden
rassz.
Persze, ahol nagyon süt a nap, ott laknak a nagyon feketék. Ahol meg csak kicsit süt, ott a nagyon fehérek laknak.
Ahol egy árnyalatnyival több a fény, ott a vörös hajú fehérek,
ahol meg több a rizs, ott a mandulaszemű sárgák fekete hajjal. De mi van a rézbőrűekkel? A kreolokkal? És miért van
éppen a feketék között, a legnagyobb genetikai szórás? Kár,
hogy Darwin tata elhunyt már, bizonyára tudna valami elfogadható magyarázatot adni ezekre is.
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Mint említettem, a föld egy börtönbolygó. Sajnálatos, és
nem túlságosan hízelgő ez ránk nézve, de tény. Sajátos nevelési igényű, SNI-s (ez egy létező fogalom mai társadalmunkban) gyermekek gyűjtőhelye, a Luciferi galaktika min-
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Mint említettem, a föld egy börtönbolygó. Sajnálatos, és
nem túlságosan hízelgő ez ránk nézve, de tény. Sajátos nevelési igényű, SNI-s (ez egy létező fogalom mai társadalmunkban) gyermekek gyűjtőhelye, a Luciferi galaktika min-
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den szegletéből. Ezért hát a sok rassz. Mindenféle világokból
érkeztünk, amelyet humanoidok laknak. Ha jobban megnézed, az egész úgy van kialakítva, mint egy állatkert. Az eszkimóknak nem kell a Szaharában lakniuk. Nem azért lettek
eszkimók, mert hideg a hely ahol laknak, hanem éppen fordítva. Azért rendezték be nekik hidegre a helyet ahol laknak,
mert olyan helyről érkeztek ide. Ugyanígy például a busmanok kifutója is úgy alakult, ahogy ők szeretik. Na nem azért,
hogy jól érezzék magukat. Nem. Azért, hogy ne vegyék
észre, elkerültek otthonról. Szerinted gyanút fogna egy busman az Antarktiszon?
Számunkra, az itt és most földön, megtalálható Luciferzum minden meghatározó élőhelye, ahonnan a problémás
egyedeket ide küldik. Luciferzum vatikáni egyháza ezt hívja
úgy, hogy pokol.
A Föld-bolygó általunk tapasztalt valósága, Luciferzum
Észak-Koreája. Aki még ezen belül is túl kretén és fejlődésképtelen, az megy például a földi Észak-Koreába. Nos, az már
tényleg nagyon durva hely. Ott tényleg rájönne a birka, hogy
mi a helyzet. Persze csak akkor, ha nem oda születne, mert
akkor még a jelenlegi tudatossága is csak álom lehetne. Mert
az tényleg a legdurvább, a legsötétebb bugyrok egyike. Ott
már az a luciverzió fut, amely nemsokára, a tervek szerint
mindenhol e bolygón futni fog.
Tudom, az egonknak nem annyira kedves ez az elmélet, de
jobban teszi, ha elfogadja. És, mintha mindez még nem
lenne elég, ráadásul bolygónk még karantén zóna is.
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Azért vagyunk karanténban, mert sorozatos beavatkozás történt tiszta, szabad akaratunk által vezérelt fejlődésünkbe.
Például olyan technológiákkal láttak el bennünket, amelyek
korlátozott belátásunk, valamint határozottan alacsony etikai
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és morális színvonalunk miatt, beláthatatlanul súlyos károkat
okozott és okozhat bármikor. Ne adj egy majom kezébe élesre
töltött gépkarabélyt, mert könnyen megjárhatod. Vele együtt.
Gondolj az atombombára! Ahogy elkészült, azonnal el is
kezdték hajigálni minden különösebb megfontolást mellőzve.
Sőt, azóta is élvezettel teszik ezt minden lehetséges alkalommal és helyen. Hát igen, ezeket a tévé ritkán említi. Nézz csak
utána, meg fogsz döbbenni, mennyi atomrobbantás folyt és
folyik e szerencsétlen planétán. Csoda, hogy még egyben
van. Tehát azzal, hogy tevőlegesen beavatkoztak a földi ember fejlődésébe, megszegtek egy sor szabályt, amelyek betartása alapvető kritérium lenne ahhoz, hogy az adott bolygón
élő faj, saját jogán csatlakozhasson a „galaktikus” közösséghez. Egy módon lehetséges a kitörés, ebből, a spirituális szempontból meglehetősen nyomorúságos helyzetből. Ha megvilágosodunk. Ha felismerjük igaz valónkat. De mi is ez
valójában? Kik vagyunk, mi földi emberek?
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Mint említettem, minden és mindenki egy. Az Isten, az
egyetlen teremtő szerves része. Aki, ami nem más, mint intelligens energia. Nem anyag, nem nagy szakállú öregúr, aki
egy rozoga trónról dirigál, és villámokat szór, ha dühös, hanem a legtisztább energia, amely kitölti a mindenséget. Tehát, mivel mi is belőle valók vagyunk, mi sem vagyunk,
nem lehetünk mások, mint Ő.
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nem lehetünk mások, mint Ő.

Isten a saját képére teremtett bennünket. Tehát nem Ő
olyan, mint amilyennek mi hisszük magunkat, hanem mi
vagyunk olyanok, mint Ő.

Isten a saját képére teremtett bennünket. Tehát nem Ő
olyan, mint amilyennek mi hisszük magunkat, hanem mi
vagyunk olyanok, mint Ő.

Azaz örökösen áramló, mozgásban lévő energia. Ha ez így
van, ez az igaz valónk, akkor el kell fogadnunk azt a tényt,

Azaz örökösen áramló, mozgásban lévő energia. Ha ez így
van, ez az igaz valónk, akkor el kell fogadnunk azt a tényt,
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hogy minden, amit eddig hittünk magunkról, teljességgel kukázható információ:
I l l ú z i ó.
Rabtartóink legértékesebb lapja, az ászok ásza, a halálfélelem.
Minden félelmünk ebből ered. Bármi is az, amitől nagyon félünk, visszavezethető a halálfélelemre. Képzeljük el, mi történne, ha kiderülne, hogy halhatatlanok vagyunk? Mert, bizony azok vagyunk.
Nem fogod elhinni, amire most vetemedek, de azt állítom,
hogy még itt, az általunk érzékelt fizikai síkon is így van ez
„gyárilag”. Illetve volna, ha a tudatod nem fogadta volna el
azonnal a halandóságod igazságát. Azért halhatsz meg, mert
ezt fogadod el valóságnak. Gondold végig! Ha a tested atomokból áll, energiából, akkor milyen „fizikai” hatás képes ezt
a komplexumot elpusztítani? Elmondom: semmilyen. Csak
és kizárólag úgy lehet elpusztítani, hogy azzal a tudatossággal, amely ezt a komplexumot fenntartja, elhitetik, hogy
adott esetekben már nem tud tovább működni. Ha elfogadja a mátrix szabályrendszerét, akkor a szerint fog valóságot teremteni a maga számára. Ha elhiszi, hogy halandó,
akkor azt a valóságot, a halandóság valóságát fogja megteremteni tested számára. Mert a többi, magasabb frekvenciájú tested nem pusztul el ezzel, a legalacsonyabb frekvenciájú testeddel együtt. Ezért létezhetnek a szellemek. Nem a
lepedőben huhogó verziókra gondolok, hanem azokra, amelyek köztünk és mellettünk járnak minden helyen és pillanatban. Akiket az átlagember nem képes meglátni, de sokan
igen. Ők azok, akik elveszítették „fizikai” testüket, de szellemtestükkel még itt vannak, nem akarják elhagyni ezt a valóságot. Ennek különböző okai lehetnek, amelyeket most
nem részletezek, legyen elég annyi, hogy ezek az okok minden esetben súlyos torzulások eredményei, amelyek nem
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nem részletezek, legyen elég annyi, hogy ezek az okok minden esetben súlyos torzulások eredményei, amelyek nem
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hogy minden, amit eddig hittünk magunkról, teljességgel kukázható információ:
I l l ú z i ó.
Rabtartóink legértékesebb lapja, az ászok ásza, a halálfélelem.
Minden félelmünk ebből ered. Bármi is az, amitől nagyon félünk, visszavezethető a halálfélelemre. Képzeljük el, mi történne, ha kiderülne, hogy halhatatlanok vagyunk? Mert, bizony azok vagyunk.
Nem fogod elhinni, amire most vetemedek, de azt állítom,
hogy még itt, az általunk érzékelt fizikai síkon is így van ez
„gyárilag”. Illetve volna, ha a tudatod nem fogadta volna el
azonnal a halandóságod igazságát. Azért halhatsz meg, mert
ezt fogadod el valóságnak. Gondold végig! Ha a tested atomokból áll, energiából, akkor milyen „fizikai” hatás képes ezt
a komplexumot elpusztítani? Elmondom: semmilyen. Csak
és kizárólag úgy lehet elpusztítani, hogy azzal a tudatossággal, amely ezt a komplexumot fenntartja, elhitetik, hogy
adott esetekben már nem tud tovább működni. Ha elfogadja a mátrix szabályrendszerét, akkor a szerint fog valóságot teremteni a maga számára. Ha elhiszi, hogy halandó,
akkor azt a valóságot, a halandóság valóságát fogja megteremteni tested számára. Mert a többi, magasabb frekvenciájú tested nem pusztul el ezzel, a legalacsonyabb frekvenciájú testeddel együtt. Ezért létezhetnek a szellemek. Nem a
lepedőben huhogó verziókra gondolok, hanem azokra, amelyek köztünk és mellettünk járnak minden helyen és pillanatban. Akiket az átlagember nem képes meglátni, de sokan
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engedik a tudatot továbbhaladni az Isten felé vezető útján.
Tehát azt állítom, hogy amennyiben egy tudat teljes hittel
tudná magáról, hogy ő halhatatlan, ez így is lenne minden síkon. Azt állítom, hogy járnak közöttünk ilyen „emberek”.
Minden a tudatodtól függ. Élet-halál, egészség-betegség,
optimizmus-pesszimizmus, egyszóval minden.
Azt állítom, hogy amennyiben elhinnéd, hogy ez lehetséges, örökké fiatalemberként is élhetnél. Hiszen a tudatod határozza meg azt is, hogy bizony, az idő múlásával az ember
megöregszik, és a végén meghal. De ha nem így hinnéd, nem
ezt teremtenéd meg magadnak. Megkérdezheted, hogy akkor miért nem ismersz egyetlen ilyen embert sem, aki nem
öregszik. Lehet, hogy ismersz éppen vagy ismertél. Az ilyen
emberek nyilván nem élnek egy helyen hosszabb ideig, mert
az egyenlő lenne a „lebukásukkal”, amit ők nem akarnak. De
az is igaz, hogy aki ilyen szintű tudatossággal bír, az pontosan tudja, hogy ennél a világnál csak jobbak léteznek, hát miért akarna egy pillanattal is tovább maradni itt, mint amenynyit megtervezett magának küldetése szempontjából. Az
örök életű „fizikai” test, csak egy birkának lehet a célja. Ha
felismered az igazságot, alig várod majd, hogy eldobhasd ezt
a valóságot és megszabadulj ebből az illúzióból. Persze ez
nem azt jelenti, hogy itt, nem lehetsz boldog vagy elégedett,
de az tény, hogy a pokolnál sokkal jobb hely a mennyország.
Tehát, mindent egybevetve, csak és kizárólag Te vagy az, aki
mindenért felelős azzal kapcsolatban, ami veled történik. Ez
az igazság. Képzeld el, hogy ez mind így igaz, és mindenki
megtudná, hogy halhatatlan lények vagyunk.
Micsoda csúfság lenne ez rabosítóink számára. Azonnal
megszűnne minden befolyásuk. A szemükbe nevetnénk, és
vidáman buzdítanánk őket arra, hogy tegyék csak, amit szeretnének. Ha mi, tisztán energiából álló fénylények vagyunk,
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– és azok vagyunk -, akkor mi árthat nekünk? Mi az, ami kárt
tehet a fényben? Ez hát a nagy titok! Ez az, amely sosem derülhet ki. Ezért fontos, hogy elárasszanak bennünket minden
pillanatban, halandóságunk illúziójával. Megnyomorítsanak, betegségben tartsanak, félelemben tartsanak. Lekössék
tudatunkat, nehogy elkezdjünk gondolkodni. Sarokba szorítsanak, ahol már csak a kapituláció lehetséges, ha élni akarunk. Ez a pokol-mátrix. Ebben élsz!
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Az ember, mint furulya

Az ember, mint furulya

Te bizony egy fénylény vagy drága testvérem. Nem anyag,
nem valamiféle biológiai komplexum, ami a törzsfejlődés és
a természetes kiválasztódás eredménye, hanem tiszta, intelligens energia. Energia, fény, frekvencia, amely alkot mindnyájunkat. (mind-nyáj-unk) Engedd meg, hogy egy saját
megfigyelésen alapuló dologgal támasszam alá állításom
igazát.
Már régebben is megfigyeltem időnként magamon, hogy
amikor nyugodt, relaxált állapotban vagyok, kezeim időnként önálló életre kelnek. Ez, ahogyan frekvenciám emelkedett, egyre gyakoribbá és céltudatosabbá vált. Az történik
ilyenkor, hogy jobb és bal tenyerem, felkeresi egy-egy, különböző csakrám, és azon megpihen.
Először fel sem tűnt a dolog, de amikor elkezdtem figyelni erre, rá kellett döbbenjek, hogy bizony ez sem véletlenül történik, Értelme és szándéka van e cselekvésnek. Amikor felettes énünk átveszi a gyeplőt, pontos és céltudatos
abban a tekintetben, hogy lényünk mely területeit szükséges
gyógyítani, erősíteni vagy stimulálni.
A testünket alkotó energia, meghatározott pályákon áramlik folyamatosan. Amennyiben egy-egy ilyen pálya, beszűkül,
elzáródik, sérül, vagy bármilyen rendellenes képet mutat, abban az esetben a probléma helyén zavarok keletkeznek lényünk „működésében”. Ez okozza a betegségeket is. Ezek
olyan torzulások, amelyekkel valódi énünk tökéletesen tisz-
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tában van. Abban az esetben, ha sikerül tudatosan, valódi, felettes énünk kezébe adni az irányítást, ő képes helyreállítani
a rendszer működését és szívesen meg is teszi ezt. Persze ehhez szükséges a gyeplő, önként való átadása. Ez, a legtöbb
ember (ego) számára, gondot jelent. Ha probléma lép fel testünkben, azonnal jön a (halál)félelem, a pánik, a rettegés.
Nyúlunk a különböző gyógyszerekért, rohanunk az ezeket
felíró orvoshoz, súlyosabb esetekben megoperáltatjuk magunkat, és így tovább. Nem fogjuk fel, hogy lényünket nem
a matéria, hanem az energia alkotja. Ha tudatunk a betegséget emeli valósággá, azt egonk azonnal tudomásul is veszi,
úgy is lesz. Betegek leszünk.
A matéria szintjén pedig csak tökéletlen gyógyítás, tüneti
kezelés valósítható meg. Nem a probléma okát gyógyítjuk,
csak a tüneteit nyomjuk el vagy szüntetjük meg. De ha az ok
fennmarad, akkor a betegség vagy kiújul vagy másként, esetleg sokkal súlyosabban jelenik meg újra. Tehát amennyiben
mégis sikerül rábíznunk magunkat felettes énünkre, ő tudni
fogja, mit kell tenni. Úgy kezeli (kezel-ni = kézrátétellel
gyógyítani, ahogy nyelvünk ezt el is magyarázza) testünk
energiakomplexumát, mint egy zeneművész a hangszerét.
Mivel csakráink különböző energiaközpontok, stimulálásuk más és más torzulásokat képes helyrehozni, energiarendszerünk működését ismét harmonikussá és zavartalanná téve. Azzal, hogy egyik tenyeremet erre helyezem a
másikat meg arra, rövidre zárom, illetve koncentrálom az
adott energiaköröket, így fokozott energiaáramlást érve el a
rendszerben. Amikor például, a kanapén fekve elmélkedem,
bal kezem a szívcsakrámra, a jobb pedig vagy a harmadik
szememre, vagy a koronacsakrámra vándorol, nyilván felerősítve megértésem szintjét, a plusz energia áramoltatásával. Alkalmazzuk ezt a fajta „rásegítést” öntudatlanul is a hét-
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köznapokban. Bizonyosan előfordult már veled is, hogy amikor nagyon törted a fejed valamin, a homlokod tenyeredbe
támasztottad, és így próbáltál megoldást találni egy dologra.
Nos, ha igen, akkor ezt nyilván nem azért tetted, hogy fejed
le ne essen a nyakadról. Ha fáj a fejed, vagy tested bármely
részébe fájdalom nyilall, önkéntelenül is odakapsz tenyereddel, rajta tartod azt a fájós testrészen. Sokszor, illetve a legtöbbször észre sem veszi az ember, amikor ösztönösen a
megfelelő cselekvéseket alkalmazza egy-egy olyan esetben,
amikor a hétköznapi, megszokott megoldásaink kevésnek
tűnnek egy-egy probléma megoldásához.
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Megesett egy eset, amikor felettes énem nagyon látványosan
tette „rendbe” a dolgokat. Egy barátommal időnként leülünk,
és bennünket érdeklő témákról együtt gondolkodunk. Egy
ilyen alkalommal, rosszullét tört rám. Elgyengültem, hányingerem lett, amelynek semmi okát nem tudtam elképzelni. Barátom javaslatára ledőltem egy kanapéra. Miután
vízszintesbe kerültem, bal tenyerem hamarosan a szívcsakrámra, jobb pedig a koronacsakrámra vándorolt. De nem
elégedett meg ennyivel, hanem vad masszírozásába fogott e
két területnek. Körkörös mozdulatokkal, erősen dörzsöltem
tenyereimmel a szívem környékét és a fejtetőmet. Érdekes
volt, hogy azonnal nem is tudatosult bennem mit teszek éppen, de hamarosan ráeszméltem. Ennek ellenére hagytam,
hogy valóm tegye, amit helyesnek vél. Nagyon fura volt,
mert miközben tenyereim vadul gyúrták testem, mintegy az
események passzív szemlélőjeként „kiszóltam” barátomnak,
hogy „látod, mi történik?” Ő csak bólintott, miközben figyelte az eseményeket. Én csak feküdtem, miközben kezeim
felforrósítva testem és fejtetőm, egy pillanatra sem pihenve
dolgoztak. Hamarosan éreztem, hogy sokkal jobban vagyok
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és ekkor meglepő dolog történt. Elkezdett belőlem ömleni a
szó. Csak jött az információ, de úgy, mintha dézsából öntenék. Barátom, csak némán figyelt. Úgy egy fél óráig csak hadartam, miközben kezeim fáradhatatlanul tették dolgukat.
Végül lelassult a beszédáradat, ezzel együtt, kezeim mozgása
is, míg végül teljesen megállt minden. Felültem és kissé kábán csodáltam, hogy mi történt. Olyasféle kellemes kábaság
volt ez, mint amikor nagyon kialszod magad. A rosszullét
nyomtalanul eltűnt, tökéletesen éreztem magam, nagyon
kipihentnek. Volt egy kis csend a szobában, majd barátom
megszólalt: „Te aztán szépen kilőtted a dugót!”
Azt hiszem, alaposan fején találta a szöget. Pontosan ez
történt. Hogy miket mondtam ez alatt? Elmondom egy részét.
E „beszédfolyam” során elhangzott egy felszólítás is: „Ezt
írd meg!” Akkor úgy tűnt egyértelműnek, hogy ezt barátomnak mondtam, ám, később eszembe jutott, hogy ez a felszólítás szólhatott akár önmagamnak is. Bármi is a helyzet,
ha már nekiláttam gondolataim lejegyezni, úgy döntöttem,
eleget téve a felszólításnak, közreadom az alábbi kis történetet, amely elhangzása után a felszólítás megtörtént. Ez a
rész a tíz huncut tanításáról szólt.
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írd meg!” Akkor úgy tűnt egyértelműnek, hogy ezt barátomnak mondtam, ám, később eszembe jutott, hogy ez a felszólítás szólhatott akár önmagamnak is. Bármi is a helyzet,
ha már nekiláttam gondolataim lejegyezni, úgy döntöttem,
eleget téve a felszólításnak, közreadom az alábbi kis történetet, amely elhangzása után a felszólítás megtörtént. Ez a
rész a tíz huncut tanításáról szólt.

„Volt tíz falu, s abban élt tíz huncut. Ez a tíz huncut arról volt
híres, hogy éjjel-nappal gyötörte, sanyargatta saját faluja
népét. Így telt az idő, amikor egyszer az Isten megelégelte a
huncutok huncutságát. Elküldte egyik angyalát, hogy gyűjtse
össze ezt a tíz huncutot. El is jött az angyal, mind a tízet nyakon csípte, majd vitte őket egy faluba. De abban a faluban egy
lélek sem volt a tíz huncuton kívül. No, a huncutok itt is huncutok maradtak. De a tíz nem egyformán volt sem erős,
sem huncut. A gyengébbek hamar megtapasztalták, milyen
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és ekkor meglepő dolog történt. Elkezdett belőlem ömleni a
szó. Csak jött az információ, de úgy, mintha dézsából öntenék. Barátom, csak némán figyelt. Úgy egy fél óráig csak hadartam, miközben kezeim fáradhatatlanul tették dolgukat.
Végül lelassult a beszédáradat, ezzel együtt, kezeim mozgása
is, míg végül teljesen megállt minden. Felültem és kissé kábán csodáltam, hogy mi történt. Olyasféle kellemes kábaság
volt ez, mint amikor nagyon kialszod magad. A rosszullét
nyomtalanul eltűnt, tökéletesen éreztem magam, nagyon
kipihentnek. Volt egy kis csend a szobában, majd barátom
megszólalt: „Te aztán szépen kilőtted a dugót!”
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az, ha velük huncutkodik valaki vagy valakik. Így telt az
életük, míg végül ezekért a gyengébbekért ismét eljött az angyal, és visszavitte őket a régi falujukba. Ha a huncut tanult
a leckéből, és a sok régi huncutságát megbánva, azokat, akiket előzőleg gyötört, most segítve élt tovább, igaz megbánást
tanúsítva, akkor kegyelem volt a része, és boldogulás. Azonban, akadt olyan huncut is, aki éppen fordítva került ki a tanításból. Ez a huncut még huncutabb és komiszabb lett. Ha
vele így kibabráltak, hát akkor ő most még jobban kibabrál
ezekkel a falusiakkal – gondolta – és még rátett egy lapáttal
a huncut komiszkodásra. Hamarosan jött az angyal, s ez a
huncut visszakerült a huncutok falujába, oda is a leggyengébbnek, de immáron sokkal tovább, mint az előző alkalommal.”
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Nos, hát ezt és ilyesféle tanításokat kaptunk mi abban az itt
és mostban. De mi ez az itt és most? Annyian mondják, de
vajon hányan értik? Csak az itt és a most létezik, halljuk, olvassuk. Dehát mi tudjuk, hogy ez nem igaz. Hiszen emlékszünk a múltunkra, tudjuk, hogy lesz valamiféle jövőnk,
amit persze nem ismerhet senki, hiszen még nem történt
meg. Majd én eldöntöm, hogy mi lesz velem, nehogy már valaki azt akarja megmagyarázni nekem, hogy nem én döntöm
el, mit fogok tenni. Hogy már rég el van döntve. Hogyan? Azt
mondod, dönthetek bárhogy, minden jövő lehetséges és rögzített? Na, ezt aztán már végképp nem hiszem! Hogy a látók,
jósok jövendőmondók néha eltalálják? Igen, de még többet
tévednek is. De tényleg, mi ez az itt és most?

Nos, hát ezt és ilyesféle tanításokat kaptunk mi abban az itt
és mostban. De mi ez az itt és most? Annyian mondják, de
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el, mit fogok tenni. Hogy már rég el van döntve. Hogyan? Azt
mondod, dönthetek bárhogy, minden jövő lehetséges és rögzített? Na, ezt aztán már végképp nem hiszem! Hogy a látók,
jósok jövendőmondók néha eltalálják? Igen, de még többet
tévednek is. De tényleg, mi ez az itt és most?

Ezzel megint az a baj, azért nem értik sokan, mert a matériába vannak ragadva. Abba az illúzióba, amelyet a mátrix látnunk enged. El kell tudnod magad képzelni Isten részének.

Ezzel megint az a baj, azért nem értik sokan, mert a matériába vannak ragadva. Abba az illúzióba, amelyet a mátrix látnunk enged. El kell tudnod magad képzelni Isten részének.
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Egy csodálatos fénylénynek, aki Isten testében létezik időtlenül. Korlátlanul eljuthat csak a gondolata által bárhova, bármikor, akár több „helyet és időt” is szemlélve egyszerre. Így
megértheted, hogy az idő nem létezik. Amit mi múltnak és
jövőnek gondolunk, minden benne van az Istenben. Tudom, sokak számára ez egyszerűen felfoghatatlan, mert enynyire le vagyunk korlátozva megértésünkben, rabtartóink
derekas és fáradtságot nem ismerő munkássága által, de ha
elmélkedsz ezen a dolgon, jó eséllyel eljön a megértésed. A
„múlt” az, amely jelenlegi képességeink által egyszerűbben
megérthető. Hiszen ami megtörtént az megtörtént. Ezt még
el tudjuk fogadni. Volt egy történés, az elmentődött egy memóriában, amelyből ez bármikor előhívható és megtekinthető. Rendben, ez viszonylag érthető. De a jövendőt, azt
hogyan képzeljük el létezőnek?
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Képzelj el egy filmet! Amelynek ráadásul Te írtad a forgatókönyvét, Te vagy a rendezője, és a főszereplője is. Ennek a
filmnek most jársz, mondjuk a felénél. Fogalmad sincs, mi
lesz még benne. Hogy mi lesz a vége. De ettől függetlenül a
film már régen kész van. Meg van a vége is, és meg van minden kockája, annak ellenére, hogy te most még nem látod.
Majd meglátod, ha odaérsz a vetítés során. Hát így működik
valahogy a jövőd. E film később következő kockáit láthatják
meg azok, akik képesek erre. Meg kell értenünk, hogy az általunk felfogott, lineáris idő nem létezik! Csak három dimenzióig. A négydimenziós tudatosság már szabadon manipulálja az „időt”. Mozoghat benne előre és hátra is, jelen
fogalmaink szerint. Teheti ezt azért, mert nem kell ezt tennie. Nincs előre és hátra. Minden egyszerre van jelen Istenben, ez az itt és most. A megfelelő szintű tudatosság arra fókuszál, amire (amerre) akar. Elmehetsz bárhova a „múltba”
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Képzelj el egy filmet! Amelynek ráadásul Te írtad a forgatókönyvét, Te vagy a rendezője, és a főszereplője is. Ennek a
filmnek most jársz, mondjuk a felénél. Fogalmad sincs, mi
lesz még benne. Hogy mi lesz a vége. De ettől függetlenül a
film már régen kész van. Meg van a vége is, és meg van minden kockája, annak ellenére, hogy te most még nem látod.
Majd meglátod, ha odaérsz a vetítés során. Hát így működik
valahogy a jövőd. E film később következő kockáit láthatják
meg azok, akik képesek erre. Meg kell értenünk, hogy az általunk felfogott, lineáris idő nem létezik! Csak három dimenzióig. A négydimenziós tudatosság már szabadon manipulálja az „időt”. Mozoghat benne előre és hátra is, jelen
fogalmaink szerint. Teheti ezt azért, mert nem kell ezt tennie. Nincs előre és hátra. Minden egyszerre van jelen Istenben, ez az itt és most. A megfelelő szintű tudatosság arra fókuszál, amire (amerre) akar. Elmehetsz bárhova a „múltba”
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és megnézheted élő egyenesben. Csak a tudatod szabhat határt kíváncsiságodnak. Hiszen, csak olyan helyre kívánhatsz
pillantani, amelyet ismersz. De ugyanez érvényes a „jövőre”
is.
A jövőt ugyan szerinted most nem ismered, de azt el tudod
képzelni, hogy mondjuk „lássam magam két év múlva”. Ez is
működik. Ha elsajátítod a megfelelő technikát és eléred a
szükséges tudatossági szintet, ezt bármikor megteheted. És
ne feledd: ami most neked a jövő, az valakinek „egyidejűleg”
a múlt. Elképesztő. Egyidejűség van, helynélküliség, és ehhez
iszonyatosan lebutított, korlátozott háromdimenziós megértésünk. Vagy inkább értetlenségünk. Sajnos ez a helyzet.
Vagy hiszed, vagy nem. Vagy elfogadod, vagy nem. Nekünk
ez marad. Egy bölcs mondás azt tartja, hogy a hitet mi éppen azért kaptuk, hogy elfogadhassunk olyan dolgokat is,
amelyeket képtelenek vagyunk megérteni. A hitben éppen az
a jó, hogy nem kér bizonyítékot. Vagy hiszel, vagy nem. Isten létezik?
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Fentiek ismeretében térjünk hát vissza kissé, a Luciferi univerzum logikátlanságaira. Jelenlegi ismeretünk szerinti, öt fő
érzékelési képességünk, tökéletesen valósnak és hitelesnek
tünteti fel bolygónk, és az azt körülölelő világegyetem valóságát. Rengeteg anyagot látunk, hallunk, ízlelünk, szaglunk,
tapintunk.
Hogyan is jutna eszünkbe megkérdőjelezni, ezek valódiságát? Érzékeljük a különbségeket. Hőmérséklet, súly, távolság, stb. De amennyiben elfogadjuk azt, hogy az Isten egy
és oszthatatlan, hely és idő nélküli, mindenütt egyidejűleg jelenlévő, mindent kitöltő, akkor el kell gondolkodjunk, jelenlegi felfogásunk életszerűségén. Ha minden Isten, aki
hely nélküli, nincs közepe, széle, mindenhol csak Ő van, én
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pedig egy vagyok vele. Akkor, hogyan tudom meghatározni
az én jelenlegi pozíciómat?
Ehhez feltétlenül szükségem lenne, egy adott viszonyítási
pontra. Amihez képest lennék valahol. De viszonyítási pont
nincs. Ahol a botom leszúrom – mondták öregapáink– ott
a világ közepe. Tudtak valamit. Tehát ha Isten mindenhol ott
van, én pedig az Ő szerves része vagyok, akkor én is mindenhol ott vagyok, vele egy időben. Itt és most. Mindig csak
ez az idő létezik. A múlt és a jövő csak mankók, segédfogalmak háromdimenziós elménk számára, hogy legyen mibe
kapaszkodnia, mihez viszonyítania. Ám éppen az előbb tárgyaltuk, hogy ez csak illúzió. Ezek a fogalmak valójában értelmetlenek. Nehéz ügy. Nos tehát, ha nincsen, egy bármire
meghatározható pozíciónk, akkor mihez képest van távol két
pont egymástól az univerzumban? Azt mondják tudósaink,
hogy a hozzánk legközelebbi galaxis úgy két és félmillió fényévnyi távolságban úszkál az űrben. Luciferben. Nem
semmi. Azaz a fény, amelynél jelenlegi ismereteink szerint
gyorsabb semmi nem lehet, két és félmillió évig kell, hogy
haladjon, míg odaér. De hova? És honnan? Ha Isten, akin kívül nincs semmi, mindenhol ott van egyidejűleg (márpedig
ott van), akkor mire kell várnom akár egy ezredmásodpercet is azért, hogy bárhol ott lehessek azonnal, ha úgy akarom?
Kábítanak itt bennünket fényévekkel meg űrhajókkal. Ki a
manónak készül az űrhajó, ha mi színtiszta energiából állunk, és halhatatlanok vagyunk? Arról nem is beszélve, hogy
akaratunk szerint bárhol azonnal ott lehetünk, ahol csak
akarunk. (Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok! Ugye hallottad már?) Csak nem a fizikai testünk számára készülne,
amellyel egonk azonosítja önmagát? Amely mindent megtenne azért, hogy ne haljon meg. Hogy megmeneküljön.
Talán érdemes lenne ezt a kérdést tisztázni, legalább ma-
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gunkban. Azért az igazság az, hogy mégis van valamiféle
meghatározható helyzetünk Istenben.
Csak nem az általunk megszokott módon meghatározható. Tudatosságunk által határozható meg. Frekvenciánk által. Hiszen minél tudatosabbak vagyunk, annál magasabb a
frekvenciánk. Minél magasabb a frekvenciánk, annál több
„adást” vagyunk képesek „fogni”, értelmezni. Mivel Istenben
helynélküliség van, vagy másképp fogalmazva, minden dimenzió, minden információ, minden „hely”, minden illúzió,
Isten „bármely pontján” elérhető. Kérdés, hogy van-e antennád hozzá? Itt és most, mi csak Luciferzum-pokol nevű
adóját vagyunk képesek fogni. De azért, szól itt is Isten szabad-Európa rádiója. Csak kell egy antennát faragnod hozzá,
hogy meghalld. Vagy meglásd...
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adóját vagyunk képesek fogni. De azért, szól itt is Isten szabad-Európa rádiója. Csak kell egy antennát faragnod hozzá,
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vissza nem. Képzeld el az egyik ujjadat a bal kezeden. Azt
mondja a többi ujjnak: Én vagyok a hüvelykujj. Látlak benneteket. Ti vagytok a mutató, a középső, a gyűrűs, és a kis-
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gunkban. Azért az igazság az, hogy mégis van valamiféle
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ujjak. Én ilyen vagyok, ti meg másmilyenek. Erre lenéz rájuk a kézfej, és kedvesen azt mondja: Jaj, de buta vagy, hát
nem látod, hogy ti, én vagyok? Mi egyek vagyunk, hisz belőlem nőttetek ki. Mi vagyunk a bal kéz. Látjátok? Az ott, a
másik oldalon, az a jobb kéz. Mi ezt tesszük, ő azt. Más a nevünk is. Mi bal, ő jobb. Erre lenéz rájuk a fej áttekintvén az
egész testet, és kedvesen elmosolyodik... A bal kéz kisujja
érzi, ha megszúrja egy tű, de ugyanezt a jobb kéz kisujja, és
egyetlen más testrész sem érzi. Érzi azonban a fej (az agy).
A központ. Nem történhet úgy egyetlen testrésszel semmi,
hogy az agy tudomással ne bírna róla. Az egyes végtagoknak,
fogalma sincs arról, hogy a másik végtagok éppen mit éreznek, vagy mi történik velük, de az agy mindent tud. Ez a
helyzet Isten viszonylatában is. Ahhoz, hogy a bal kisujj
megkapja az agy tudatosságát – mert megkaphatja, hiszen
ugyanabból való, mint az – keményen meg kell dolgoznia.
Nem jár neki alapból, de fejlődése nincs korlátok közé szorítva, így akármeddig eljuthat tudatosságában. Erről szól a létezés. Minden teremtett léleknek az a célja, hogy mielőbb
visszataláljon az eredeti forráshoz. Aki, ami Isten. Ezért
küzd, dolgozik, szolgál, hogy egyesülhessen az Egyetlen Teremtővel.
Ezért zsákutca, a negatív polaritás öncélú szolgálata. Mert
nem vezet az egységhez.
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Az öncélúság elválást teremt, nem egyesülést.

Az öncélúság elválást teremt, nem egyesülést.

Mi választja el az egységtől, ezt a kis fénymagot, aki vagyok?
A fókuszálási képessége, amelyet tudatossága határoz meg.
Ahova fókuszál, azaz, ahova ki tudja vetíteni a tudatosságát,
ott határozza (jeleníti) meg önmagát. Amikor elkezdünk
megtapasztalni, egy adott tudatossági szintet, először a leg-
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könnyebb leckéket kell megoldanunk. Egy kétdimenziós
megértési szinten élő állatnak, mondjuk Bodri kutyának az
a csúcs, ha felfogja önmaga valóságát, és rádöbben, hogy ő
a Bodri kutya. Viccesen hangzik, de egy a megértés csúcsán
létező kétdimenziós lény, gyakran emberhez méltóbban él,
mint egy, a háromdimenziós lét elején élő emberforma. Nem
mondok példákat erre, bizonyára ki tudsz találni magad is
ilyeneket. Elég, ha megnézel egy esti híradót valamelyik kereskedelmi csatornán. Ennek ellenére nem ítélhetjük el ezeket a testvéreinket, hiszen tetszik vagy sem, ezeket a szinteket jó eséllyel mi is megjártuk már, az ő jelenlegi
színvonalukhoz hasonló jelleggel. Csak, most nem emlékezünk vissza ezekre az életeinkre. Hozzá kell tennem, nem véletlenül. Segítenünk kellene őket a felzárkózásban, nem pedig elítélni. Tudom, egyszerűbb undorodva elfordulni,
elhatárolódni tőlük. Azt mondani, hogy ez undorító, ez nem
az én ügyem. De ez az út nem a megértéshez vezet. Nekünk
is segítettek annak idején, különben még mindig ott túrnánk
valahol a retekben.
Jó arra gondolni, hogy amit elértünk, azt kizárólag magunknak köszönhetjük. Ez az ego álláspontja. De ettől még
egyáltalán nem igaz. Az a szint, amikor már önmagunk
döntéseként, kizárólag saját megértésünk által is képessé válunk a fejlődésre, a háromdimenziós emberi lét legmagasabb
szintjeitől valósítható csak meg. Ez az a pont, ahol képessé
válunk, egonk háttérbe szorítására. Addig bizony, segítőkre
van szükségünk, lehetőleg minél többre. Innen is – onnan is.
Szerencsénkre jönnek is. Járnak közöttünk olyan emberek,
akik a tudatosság lényegesen magasabb régióiból érkeztek
vissza hozzánk, önként vállalt szolgálatra. Azért, hogy segítsenek, tanítsanak bennünket. Hogy példát mutassanak nekünk. Ezek a mesterek, nemcsak a mindenki által ismert ta-
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nítók, mint Jézus vagy Buddha, hanem sokszor szinte teljesen ismeretlen emberek is. Nem mindig állnak ki a nyilvánosság elé, ahogy azt elvárná az átlagember, mert megértésük sokkal mélyebb, mint a mienk. Pontosan tudják, mivel
szolgálhatnak a leghatékonyabban. Ha egy ilyen mester csak
elmegy melletted, már tanít téged. Úgy, hogy meg sem szólal. Árad belőle az információ és az áldás. Nem érted miért,
de hirtelen jobb kedved lesz. Kicsit még a nap is szebben süt.
Eszedbe jut, hogy milyen régen nem hívtad fel édesanyádat
megkérdezni, hogy van éppen. Bizony, ezek a fontos dolgok.
Ezek az információk behatolnak elmédbe és nyomot hagynak benne. Esélyt kapsz arra, hogy helyesen cselekedj, jól
dönts. Esélyt, hogy ha hallod édesanyád örömteli hangját, ráébredj milyen jó, hogy felhívtad. Hiszen neked csak egy telefon az egész, ő pedig milyen boldog lett ettől. Talán legközelebb már nem is kell elmennie melletted egy mesternek
ahhoz, hogy felhívd, csupán azért, hogy örömet szerezz neki.
Ez csak egy példa arra, hogyan taníthatnak úgy bennünket,
hogy azt mi észre sem vesszük.
Amit mi fizikai testünkként érzékelünk, az nem más,
mint egy energiából álló információképlet. Ez a képlet, normális esetben úgy érkezik meg erre a létezési síkra, hogy tökéletesen alkalmas arra a feladatra, amelyet felsőbb valónk,
isteni tudatosságunk eltervezett számunkra akkor, amikor
két inkarnációnk megélése között, éppen „odaát” voltunk.
Amit mi a túlsó oldalnak, mennyországnak, nirvánának,
paradicsomnak és hasonlóknak hívunk, az semmivel sem kevésbé valós létsík, mint a jelenleg megtapasztalt földi. Sőt!
Azt kell mondjam, hogy valósabb ennél, hiszen az jóval közelebb van a valósághoz, mint amelyet most tapasztalunk
meg éppen. Odaát tudatosságunk visszatér, fel tudjuk idézni
minden előző tapasztalatunkat, előző életeinket, azokban
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átélt élményeinket, hibáinkat, eredményeinket. Ezek alapján
tervezzük meg a következő inkarnációnkat, megtestesülésünket ebben, vagy amennyiben itt végeztünk, akkor egy következő, fejlettebb másik valóságban. Mert abból sok van.
Odaát tudjuk, hogy mit kell megtanulnunk, ehhez pedig
milyen tapasztalatok, élethelyzetek juttathatnak el bennünket.
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Akár hiszed akár nem, egy-egy tervvel érkezik minden újszülött, amelyet aztán az esetek jelentős részében nem hajt
végre.
Eltéríti őt a mátrix, hiszen miután testet ölt itt, elfelejti
minden tudását, amely idehozta őt, és csak azok az információk lesznek meg beszűkült tudata számára, amelyek jelenlegi feladatsorának megoldásához szükségesek. Ekkor
belép a mátrix. Elkezdi tanítani a jövevényt. Elmondja neki
a szabályokat, meghatároz mindent és azt mondja, hogy ha
ezt nem fogadod el, minimum meghalsz. A jövevény pedig
körülnéz, és mivel mindenki bólogat, elhiszi, hogy így is van.
Hiszen mindenki bólogat a birkacsordában. Sőt, akik állítólag a legokosabbak, és a legjobban tudnak mindent, azok bólogatnak a legjobban. Látja, hogy rengetegen például, csak és
kizárólag azon fáradoznak, hogy ő és a többiek meg ne haljanak. Hűha, ha ilyen okos emberek és ilyen sokan, mind
csak ezen fáradoznak, akkor igen nagy lehet a veszély –
gondolja – és már retteg is. Főleg ha fehér köpenyt lát. Akkor azonnal tudja, hogy ő most beteg. Tudata pedig szigorúan megteremti azt a valóságot, amit gondol. Ez egy nagyon
fontos pont! Már említettem, hogy teremteni képes lények
vagyunk. A szó szoros értelmében.
Nem csak úgy viccből, hanem valóban. Egyetlen gondolatunk sem tűnik el a semmiben, minden teljes egészében
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megmarad a közös tudat emlékezetében, amely később, megfelelő tudatossági szinten tökéletesen felidézhető. És ne reménykedjünk, ezeket teljes egészében fel is idézzük, amikor
megtartjuk az elszámolást, önmagunk teljesítményét mérlegre téve. Bizony. Még a legaljasabb, legmocskosabb gondolatainkkal is újra találkozunk. Talán jobb lenne minél hamarabb, egy gondolati nagytakarítást elvégezni. Ezzel ugyan
nem törölhetjük ki azt, amit már elgondoltunk valaha, de
mindenképpen javíthatunk a mérlegünkön, ha megpróbálunk csak pozitív és építő jellegű gondolatokat útnak indítani
elménkből. Így van, ahogy mondom: útnak indítani. Tehát
ne gondold azt, hogy gondolataidnak határt szab a koponyád, szó sincs róla. Mivel Te kizárólag egy energiakomplexum vagy, amely minden látszat ellenére, szerves és állandó
kapcsolatban van a teljes univerzummal, gondolataid hullámszerűen terjedve szétáradnak a teljes valóságban. Így tanít a mester is, ha nem is szól egy szót sem. Az a különbség,
hogy ő tudja ezt, míg neked fogalmad sincs róla. Ráadásul,
ezeket a gondolatokat mindenki, aki túl van egy bizonyos tudatossági szinten, azonnal veszi is. Hoppá! Kezd kínos lenni
a dolog? Ha nem, akkor igen jó úton jársz és annak is a vége
felé, legalábbis ami a háromdimenziós valóságban bejárandó
utadat illeti. Ha van olyan gondolatod, amelyet szívesen
visszaszívnál, hát azt se bánd! Szívd vissza, töröld, és legközelebb ne gondolj ilyesmit!
Te is tudod, mert az erkölcsi érzéked már elmondja neked,
hogy ez a gondolat nem az igazi. Ha így van, akkor száműzd
elmédből! Ha csak-csak visszapofátlankodik, koncentrálj
arra, hogy ez neked nem kell! Előbb vagy utóbb tudomásul
veszi, és eltűnik fejedből. Ez egy jó módszer arra, hogyan dolgozhatsz önmagadon, hogyan fejlesztheted tudatosan egyéniségedet.
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megtartjuk az elszámolást, önmagunk teljesítményét mérlegre téve. Bizony. Még a legaljasabb, legmocskosabb gondolatainkkal is újra találkozunk. Talán jobb lenne minél hamarabb, egy gondolati nagytakarítást elvégezni. Ezzel ugyan
nem törölhetjük ki azt, amit már elgondoltunk valaha, de
mindenképpen javíthatunk a mérlegünkön, ha megpróbálunk csak pozitív és építő jellegű gondolatokat útnak indítani
elménkből. Így van, ahogy mondom: útnak indítani. Tehát
ne gondold azt, hogy gondolataidnak határt szab a koponyád, szó sincs róla. Mivel Te kizárólag egy energiakomplexum vagy, amely minden látszat ellenére, szerves és állandó
kapcsolatban van a teljes univerzummal, gondolataid hullámszerűen terjedve szétáradnak a teljes valóságban. Így tanít a mester is, ha nem is szól egy szót sem. Az a különbség,
hogy ő tudja ezt, míg neked fogalmad sincs róla. Ráadásul,
ezeket a gondolatokat mindenki, aki túl van egy bizonyos tudatossági szinten, azonnal veszi is. Hoppá! Kezd kínos lenni
a dolog? Ha nem, akkor igen jó úton jársz és annak is a vége
felé, legalábbis ami a háromdimenziós valóságban bejárandó
utadat illeti. Ha van olyan gondolatod, amelyet szívesen
visszaszívnál, hát azt se bánd! Szívd vissza, töröld, és legközelebb ne gondolj ilyesmit!
Te is tudod, mert az erkölcsi érzéked már elmondja neked,
hogy ez a gondolat nem az igazi. Ha így van, akkor száműzd
elmédből! Ha csak-csak visszapofátlankodik, koncentrálj
arra, hogy ez neked nem kell! Előbb vagy utóbb tudomásul
veszi, és eltűnik fejedből. Ez egy jó módszer arra, hogyan dolgozhatsz önmagadon, hogyan fejlesztheted tudatosan egyéniségedet.
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Azt mondtam EGY-éniség és nem azt, hogy SZEM-élyiség.
A magyar nyelv csodálatos, szakrális természete, megint
megmutat neked valamit. Gondold át! Az „ly” betű itt csak
azt szolgálja, hogy elfedje szemed elől az igazságot. A hangalakja a „személy” szónak még helyes. Tehát az egy-én. Itt én
az egységben vagyok.
De becsempésztek nekünk egy újkori szót, ugyanerre a fogalomra. Szem-éj. Minden benne van. Hogy valódi jelentését
nehezebben vedd észre, kicserélték a „j” betűt, az egyébként
teljesen felesleges „ly” betűre. Hogy szemedre éj boruljon.
Hogy ne láss. Te ma, egy szem-éj vagy. Van is erről igazolványod. Hát nem zseniális?
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Tudnod kell, hogy a szavak is teremtő erővel bírnak. Mi a
cselekvést kifejező szófajta? Az ige. Kezdetben vala az ige...
Persze először a gondolat vala, amelyből lett az ige, de ez
most mindegy. Így ölik tehát csodálatos nyelvünket szándékkal és tudatosan, amely ennek a törekvésnek ellenszegülve, még mindig toronymagasan, a világ legnagyobb szakrális tartalommal bíró nyelve. Ráadásul élő nyelve. Ez óriási
dolog, hiszen például a szanszkrit, amely messze lemaradva
kullog másodikként néhány társával a magyar nyomában,
egy befagyasztott nyelv, amelyet éppen azért fagyasztottak be
az indiai bölcsek, hogy többet ne veszíthessen nyelvhígulás,
idegen szavak és kifejezések beszivárgásával szakrális tartalmából. Ezt pedig nem én találtam ki, hanem egy nemzetközi nyelvészekből álló kutatócsoport publikálta, hosszú és
igen alapos kutatómunka után, amely az ismert nyelvek
szakrális tartalmát vizsgálta. Csak, hogy kicsit jobban érezd
magad, mondok neked nagyságrendeket %-ban kifejezve:
Magyar 65%, szanszkrit 25%, nyugat-európai nyelvek, átlag
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2-3%(!). Ezért tanítják hát a magyar gyerekeket, ész nélkül
mindenféle nyelvre, de azt minél korábban.
Hogy a magyar, ne vésődhessen be annyira tökéletesen náluk. Hiszen ha magyarul gondolkodsz, abból bajok lehetnek.
Nekik!
Ma, a magyar nyelvet beszélők túlnyomó többsége fel
sem fogja, mit beszél. Sokan bánkódnak, hogy miért kell ezt
a szörnyű nyelvet beszélniük, amelyet senki sem ért a világban. De jó is lenne, ha az angol vagy legalább a német lenne
az anyanyelvünk – gondolják-. Így most kínlódhatunk ezek
tanulásával, amelyet legjobb, ha már óvodás korban elkezdünk. Erre biztat bennünket, sok „haladó szellemű” tudósunk, vezetőnk. Hagyjuk a magyart, lehetőleg meg se szólaljunk ezen a nyelven, olyan ciki. Így megy ez, drága
testvéreim. Nézzetek magatokba! Nektek nem fordult még
meg ilyesmi a fejetekben? Ez is a mátrix műve. Mindent
igyekszik elpusztítani, amely felfedheti a valóságot. A magyar
nyelv pedig nagyon is ilyen. Sok mindent megmagyaráz.
De ha már ennyi szó esett a magyar nyelvről, hadd essen még
pár, a magyarságról is.

2-3%(!). Ezért tanítják hát a magyar gyerekeket, ész nélkül
mindenféle nyelvre, de azt minél korábban.
Hogy a magyar, ne vésődhessen be annyira tökéletesen náluk. Hiszen ha magyarul gondolkodsz, abból bajok lehetnek.
Nekik!
Ma, a magyar nyelvet beszélők túlnyomó többsége fel
sem fogja, mit beszél. Sokan bánkódnak, hogy miért kell ezt
a szörnyű nyelvet beszélniük, amelyet senki sem ért a világban. De jó is lenne, ha az angol vagy legalább a német lenne
az anyanyelvünk – gondolják-. Így most kínlódhatunk ezek
tanulásával, amelyet legjobb, ha már óvodás korban elkezdünk. Erre biztat bennünket, sok „haladó szellemű” tudósunk, vezetőnk. Hagyjuk a magyart, lehetőleg meg se szólaljunk ezen a nyelven, olyan ciki. Így megy ez, drága
testvéreim. Nézzetek magatokba! Nektek nem fordult még
meg ilyesmi a fejetekben? Ez is a mátrix műve. Mindent
igyekszik elpusztítani, amely felfedheti a valóságot. A magyar
nyelv pedig nagyon is ilyen. Sok mindent megmagyaráz.
De ha már ennyi szó esett a magyar nyelvről, hadd essen még
pár, a magyarságról is.

Láttál-e már akár egyetlen olyan nemzetet e földtekén, amely
tagjai között annyian érzik kínosnak nemzetiségüket, mint a
magyarok között? Sokan közülünk, lennének bármely nemzet gyermekei, csak ne magyarok. Sokak szerint, ma szégyen
magyarnak lenni. Itt ez a sok náci –mondják -, kiközösít
bennünket Európa, és nem győznek szégyenkezni. Vajon,
miért van e furcsa állapot sokak fejében? Talán azon információk alapján, amelyek eljutottak eddig hozzájuk van okuk
szégyenkezni? Azon információk alapján, amelyek a tévéből,
az iskoláinkban tanított ismeretekből következik? Amiatt,
hogy a magyarság egy örök vesztes, mindig csak kullogott a
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Láttál-e már akár egyetlen olyan nemzetet e földtekén, amely
tagjai között annyian érzik kínosnak nemzetiségüket, mint a
magyarok között? Sokan közülünk, lennének bármely nemzet gyermekei, csak ne magyarok. Sokak szerint, ma szégyen
magyarnak lenni. Itt ez a sok náci –mondják -, kiközösít
bennünket Európa, és nem győznek szégyenkezni. Vajon,
miért van e furcsa állapot sokak fejében? Talán azon információk alapján, amelyek eljutottak eddig hozzájuk van okuk
szégyenkezni? Azon információk alapján, amelyek a tévéből,
az iskoláinkban tanított ismeretekből következik? Amiatt,
hogy a magyarság egy örök vesztes, mindig csak kullogott a
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kultúra nyomában, és sosem tudott felzárkózni igazán barbár
gyökerei miatt, a fejlett és kulturált világhoz? Mert valóban ezt
tanítják, ezt sugallják nekünk nap, mint nap. Sajnos gyönyörű, és büszkeségre igen sok okot adó, nemes történelmünk, a totális meghamisítás áldozata lett. Sokan fáradoztak
és fáradoznak ma is, e jeles munkán. Mit érezzen egy nép,
amikor az elvileg saját tudományának esszenciáját képviselő
akadémiájának, nemrégiben (2002) leköszönt elnöke, egy
írásában (A magyarok krónikája 1996-os kiadás.) olyan gyalázkodóan nyilatkozik saját(?) népéről, hogy az olvasó
gyomra összeszorul, szíve összetörik. A gyalázattól elszorul a
torka. Emberünk írása fröcsög a gyűlölettől, elvileg saját
nemzete, a magyarság iránt. Hova jutottunk, te drága, szép
nemzet? Talán ez is véletlen? De megint ez a szó: vél-etlen.
Annyit tesz, hogy nem tudjuk mire vélni. Pedig van rá magyar-ázat. Áztasd kicsit magyar nyelvbe, mindjárt kiadja az
igazságot, mint gyógynövény a gyógyteát. Hát ezért pusztítják nyelvünket oly irgalmatlanul. Ahogyan nemzetünket is.
Mert a magyar, egy veszélyes nép. Veszélyes, mert eredendően
nemes. Nem szolganép, és nem áruló. Luciferzumban nem
ilyennek áll a zászló. Ami veszélyes, azt pedig pusztítani kell.
Ismersz-e még akár egyetlen olyan ősi nemzetet, amely ennyit
szenvedett volna a történelme során? Ráadásul, amit Te a mi
történelmünknek gondolsz, az csak egy apró kis töredéke a
valódi történelmünknek, teljesen átírva méghozzá. Szerinted,
ha egy mai, nyugat-európai népnek, nemzetnek, volna egy
olyan ősi írása, mint nekünk a rovás, azzal nem foglalkoznának? Mindenhol kötelező tananyag lenne, már az elemi iskolában. Itt meg szégyen. A magyarok többsége azt sem
tudja, hogy létezik. A saját írásunkról. Amely, olyan logikusan és kristálytisztán képezi le a magyar nyelvet, ahogyan egy
nyelvet sem tud leképezni semmiféle egyéb írásmód.
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Már az ábécénket is szétverték. Okosan, hiszen mindent az
alapoknál kell kezdeni. Amit ma tanítanak gyermekeinknek,
az nem a magyar ábécé. Idegen betűk, írásjelek, helytelen betűkiejtés, híguljon a nyelv ez a cél. A valódi magyar ábécé, talán a mai székely-magyar rovás ábécéhez hasonlíthatott a leginkább, de ebben már szerepel az „ly” amely bizonyosan
idegen eredeti nyelvünktől. Próbálják már a rovás ábécébe is
becsempészni például a „q” és az „x” betűket „szabványosítás” ürügyén. Az eredeti, magyar rovásábécé, valószínűleg,
ehhez hasonló:
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a, á, eb, ec , ecs, ed, e, é, ef, eg, EGY, eh, i, í, ej, ek, ak, el, em,
en, eny, o, ó, ö, ő, ep, er, es, as, esz, et, ety, aty, u, ú, ü, ű, ev,
ez, ezs.

a, á, eb, ec , ecs, ed, e, é, ef, eg, EGY, eh, i, í, ej, ek, ak, el, em,
en, eny, o, ó, ö, ő, ep, er, es, as, esz, et, ety, aty, u, ú, ü, ű, ev,
ez, ezs.

Ennek az értelme, hogy mivel a magyar nyelvben messze leggyakoribb magánhangzónk az „e”, ezért ha így tanulnánk
meg az ábécét, akkor egy szó leírásakor a legtöbb esetben
szükségtelenné válna az „e” magánhangzó leírása. EGY-szerűsítés. Érted? EGY-SZERŰ! Azaz Isteni vagy szakrális. A
magyar nyelv! Ha ezzel a kiejtéssel csak a mássalhangzókat
olvasnánk össze, akkor is helyesen adná ki az olvasott szöveg
a magyar szót. Hiszen a magyar szó jelentését, a mássalhangzók adják. Sok szavunk, akár egyetlen jellel is leírható,
például a „nap” szó. Az ősi írásjelek egymásba is írhatóak, így
hihetetlen mértékben lerövidítve az írott szöveg terjedelmét. Ez egy logikus és kreatív írásmód, amely folyamatosan
gondolkodásra készteti az agyat. Számaink sem úgy íródnak,
ahogy ma tanítják nekünk. A rovásnak éppen csak a szélét
érintettem, de egy igazi csoda higgyétek el, érdemes foglalkozni vele, ha már ránk maradt egy ilyen kincs. Még annyit
e témában, hogy amennyiben érdekel népünk igaz eredete és
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történelme, ajánlom a Paál Zoltán (egy újkori rovósámánunk) által lejegyzett ARVISURA, azaz igazmondás című
ihletett írást.
Nem egy limonádé, de ha végeztél, garantálom, kiegyenesedik a gerinced.
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Nem egy limonádé, de ha végeztél, garantálom, kiegyenesedik a gerinced.

Nem bírom ki, le kell írnom. A nyelvhez. Ez a kedvencem.
Tudod, az Isten kétfajta minőséget hordoz egyben. Férfi és
női egyben, ahogy mi mondjuk. Ez a kétfajta minőség mindennek alapja. A legapróbb létezők, amelyek mindent kiadnak. Ezt a két minőséget úgy hívják, hogy KI és CSI. „Vagyok,
a KI vagyok.” nyilatkozik meg Jahve. Ő ez a minőség. A kínaiból ismerős lehet a CSI fogalma. Mit mond, mit ír a magyar (az ősnyelv) arra, ami az alapvető? Amelynél nem ismer
kisebbet? EGYBEN írja: KICSI. Ismersz még egy ilyen nyelvet? Vagy nemzetet? Ezért üt bennünket a Lucifer. Mert veszélyesek vagyunk. De legyőzhetjük. Nem Őt. Nem Lucifert
kell legyőznünk, hanem magunkat. A saját kis komplexusainkat, görcseinket, félelmeinket. Lazulj le, nyugodj meg! Ne
engedd magadhoz a mátrix fenyegetéseit! Jaj, mi lesz, ha
így, vagy mi lesz, ha úgy? Bízz a teremtődben, bízz magadban! Ha ezt megteszed, eléred a célt.
Mert a SZER-ETET! A GYŰL-ÖLET. Ha szeretünk, egymást és minden testvérünket, akkor élni fogunk, ha gyűlölünk, akkor mi is elpusztulunk. Vagy legalábbis, jól benne
ragadunk Luciferzumban.

Nem bírom ki, le kell írnom. A nyelvhez. Ez a kedvencem.
Tudod, az Isten kétfajta minőséget hordoz egyben. Férfi és
női egyben, ahogy mi mondjuk. Ez a kétfajta minőség mindennek alapja. A legapróbb létezők, amelyek mindent kiadnak. Ezt a két minőséget úgy hívják, hogy KI és CSI. „Vagyok,
a KI vagyok.” nyilatkozik meg Jahve. Ő ez a minőség. A kínaiból ismerős lehet a CSI fogalma. Mit mond, mit ír a magyar (az ősnyelv) arra, ami az alapvető? Amelynél nem ismer
kisebbet? EGYBEN írja: KICSI. Ismersz még egy ilyen nyelvet? Vagy nemzetet? Ezért üt bennünket a Lucifer. Mert veszélyesek vagyunk. De legyőzhetjük. Nem Őt. Nem Lucifert
kell legyőznünk, hanem magunkat. A saját kis komplexusainkat, görcseinket, félelmeinket. Lazulj le, nyugodj meg! Ne
engedd magadhoz a mátrix fenyegetéseit! Jaj, mi lesz, ha
így, vagy mi lesz, ha úgy? Bízz a teremtődben, bízz magadban! Ha ezt megteszed, eléred a célt.
Mert a SZER-ETET! A GYŰL-ÖLET. Ha szeretünk, egymást és minden testvérünket, akkor élni fogunk, ha gyűlölünk, akkor mi is elpusztulunk. Vagy legalábbis, jól benne
ragadunk Luciferzumban.

Tehát gondolataink, sőt, mint megismertük, szavaink is teremtő erővel bírnak. Ez viszonylag egyszerű összefüggés,
hiszen szavaink először gondolati formában jelennek meg,
csak ezután öntjük szavakba őket. Gondolataink határozzák
meg a körülményeinket, a bennünket érő, velünk kapcsola-
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tos történéseket és minden egyebet, amellyel ebben a valóságban találkozunk. Kényelmesebb persze azt hinni, hogy a
véletlenek, meg a politika, de a szomszéd kutyája mindenképpen felelős a bennünket érő kellemetlenségekért. Kényelmes, de nagyon nem igaz. Jobb, ha elfogadjuk azt a
tényt, hogy minden ami velünk történik, csak és kizárólag a
mi felelősségünk, és a mi akaratunk által valósul meg. Tudom, nehéz ezt elfogadni. Hogyan is akarhatnék én magamnak bármi rosszat? Ezt gondolod. De ha felidézed, hogy
miket gondolsz önmagaddal kapcsolatban egész álló nap, akkor fel kell ismerned az összefüggéseket. Azt gondolod: „Ó,
hogy én milyen szerencsétlen vagyok! Ó, ezt már megint eltoltam, mint mindig. Ó, hogy én milyen egy peches pancser
vagyok. Á, én úgysem nyerek. Úgyis, mindig én húzom a rövidebbet. Úgysem tetszem neki. Na, ezt aztán tényleg nem
fogom tudni megcsinálni. Na, nekem aztán úgysem lesz
soha ilyenem. Jaj, annyi betegség van, tuti, hogy engem is
megtalál valamelyik. Á, sosem lesz elég pénzem, hogy ezt
megvegyem.” Ilyen gondolatok töltik ki az elmédet folyamatosan, és csodálkozol, hogy így is lesz. Megteremted magadnak ezeket a valóságokat. A pozitív léthez elengedhetetlen, a pozitív gondolkodás. Csak és kizárólag Te döntöd el,
hogy mit gondolj egy adott eseményről, helyzetről. Ismered
a pesszimista és az optimista felfogásbeli különbséget, a fél
pohár víz esetében. A pesszimista azt mondja: Jaj, már csak
egy fél pohár vizem van. Míg az optimista ugyanebben a
helyzetben örül, és azt mondja: De jó, még van egy fél pohár
vizem. Te döntöd el, hogy jó legyen neked vagy rossz. Tudom, hogy ez így egyszerűnek hangzik. Talán megtenni és
így gondolkodni, átállni a negatív gondolkodásmódról a
pozitívra, valóban nem egyszerű, de ha meg sem próbálod,
egészen biztosan soha nem is fog sikerülni. Ahhoz, hogy
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nyerj a lottón, muszáj elmenned egy lottózóba és megjátszanod bizonyos számokat. A boldogulást sem adják ingyen, meg kell dolgoznod érte. Hiába várod, hogy majd valaki eljön és megvált téged, ez soha nem fog bekövetkezni,
akármennyire is kábítanak a papok ezzel. Ha arra vársz,
hogy a szádba repüljön a sült galamb, éhen fogsz halni.
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Amiről itt beszéltem, az a vonzás törvénye. Ez azt mondja
ki, hogy minden úgy lesz veled, ahogyan Te, azt elmédben
megteremted. Ha negatív dolgokat tartasz elmédben, negatív gondolatokkal bombázod folyamatosan a téged alkotó
energiamezőt, akkor negatív eredménye lesz tevékenységednek. De ez igaz fordítva is. Amit nehéz ebben megérteni
az, hogy nem elég akarni, csak csupa jó történjen velünk, hanem hinni kell ebben. De igazán. Ha állandóan arra gondolsz, hogy de jó lenne, ha lenne egy ilyen kocsim, vagy egy
olyan házam, esetleg egy ilyen vagy olyan társam, akkor azt
az állapotot rögzíted, hogy ez nincs meg neked, és így is lesz.
Úgy kell ezekre gondolni, mintha már a birtokodban lenne
a kívánt valami. Ez a nehéz a dologban. Hogy hittel gondolj
arra a valamire, úgy, hogy már megvan. Tudom, ez elég kacifántosnak tűnik így néhány mondatban, de így működik a
dolog. És még egy nagyon fontos tudnivaló: Mindig ügyelj
arra, hogy nagyon pontosan fogalmazd meg a kívánságaidat,
és minden esetben pozitív nézőpontból fogalmazz! Soha ne
mondd azt például, hogy nem akarom ezt vagy azt, mert a
felettes éned nem fog különbséget tenni a „nem akarom” és
az „akarom” között.
Ő csak azt nézi, hogy mi a gondolat tárgya. Tehát ha negatív előjelű a gondolat vagy kívánság, ő azt akkor is megteremti. Egyszerűbben fogalmazva, például, ha egy jó társat
szeretnél magadnak, akkor ne azt gondold magadban napi
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Amiről itt beszéltem, az a vonzás törvénye. Ez azt mondja
ki, hogy minden úgy lesz veled, ahogyan Te, azt elmédben
megteremted. Ha negatív dolgokat tartasz elmédben, negatív gondolatokkal bombázod folyamatosan a téged alkotó
energiamezőt, akkor negatív eredménye lesz tevékenységednek. De ez igaz fordítva is. Amit nehéz ebben megérteni
az, hogy nem elég akarni, csak csupa jó történjen velünk, hanem hinni kell ebben. De igazán. Ha állandóan arra gondolsz, hogy de jó lenne, ha lenne egy ilyen kocsim, vagy egy
olyan házam, esetleg egy ilyen vagy olyan társam, akkor azt
az állapotot rögzíted, hogy ez nincs meg neked, és így is lesz.
Úgy kell ezekre gondolni, mintha már a birtokodban lenne
a kívánt valami. Ez a nehéz a dologban. Hogy hittel gondolj
arra a valamire, úgy, hogy már megvan. Tudom, ez elég kacifántosnak tűnik így néhány mondatban, de így működik a
dolog. És még egy nagyon fontos tudnivaló: Mindig ügyelj
arra, hogy nagyon pontosan fogalmazd meg a kívánságaidat,
és minden esetben pozitív nézőpontból fogalmazz! Soha ne
mondd azt például, hogy nem akarom ezt vagy azt, mert a
felettes éned nem fog különbséget tenni a „nem akarom” és
az „akarom” között.
Ő csak azt nézi, hogy mi a gondolat tárgya. Tehát ha negatív előjelű a gondolat vagy kívánság, ő azt akkor is megteremti. Egyszerűbben fogalmazva, például, ha egy jó társat
szeretnél magadnak, akkor ne azt gondold magadban napi
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rendszerességgel, hogy „ó, nem akarok egy (ilyen) rossz társat magamnak”, mert ez esetben ő, csak a rossz társra fog
összpontosítani, és azt kapod. Mondd azt, hogy „egy jó, és
kellemes társat akarok magamnak”. Ennyi. Ez a különbség a
negatív és a pozitív gondolkodás között. Ugyanarra gondolsz, de egészen másképpen. Képzeld el, hogy ez a társ, autó,
ház, munka már meg is van. Élj úgy, mintha ez evidencia
lenne, és az is lesz. Ezért ne nézz televíziót, mert abban csak
és kizárólag azzal fogsz szembesülni, hogy te egy vesztes
népség, lecsúszott és esélytelen tagja vagy. Aki ráadásul a legjobban ki van téve mindenféle betegségnek, mert minden
statisztika azt mutatja, hogy a Te néped estében legnagyobb
a kockázata a-tól z-ig minden betegségnek és tuti, hogy sokkal hamarabb fogsz meghalni, mint a nyugat-európai átlag,
mert amíg Te egy örök vesztes, balkáni senki vagy, addig ők
szépek, okosak és minden szempontból magasabb rendűek
nálad. Ezt tudhatod meg a televízióból. Csak a negatívum jön
belőle. Még azt is megtudhatod, hogy a világ egy pocsék hely,
és igen rossz itt élni. Neked pedig, Te szerencsétlen vesztes,
ez jutott, hát érezd kellően rosszul magad, mert minden
okod megvan erre. Persze azért ne hőbörögj, mert van, akinek még nálad is rosszabb. Legyél inkább hálás, hogy neked
csak ennyire rossz az életed. Mert bizony lehetne sokkal
rosszabb is, és ha nem húzod meg magad, lesz is. Ez megy a
tévében megállás nélkül. Ha ezt kajálod, akkor nézd csak.
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Tehát alapcélunk az lenne, hogy felismerjük, egyek vagyunk
mindennel és mindenkivel. Amikor ezt tisztán felfogjuk és
átéljük, az a megvilágosodás. Azonban a mátrixban, a helyzet mindig bonyolódik. Miután tudatosságunk, életünk során meglehetősen foghíjas, tetteinket pedig az egonk irányítja, sok hibát követünk el általában. Vétünk ember-
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társaink, testvéreink ellen, sokszor igen nagy bűnöket is
elkövetünk. Ha ezeket a bűnöket, hibákat nem tudjuk megérteni és teljes szívből megbánni az adott életünkben, az
egy negatív következményt generál. Ez a karma. A karma ezután addig kísér bennünket, amíg fel nem oldjuk, egy valamely következő életünkben. Azok az emberek, akik az átlagosnál bármilyen módon szorosabb kapcsolatba kerülnek
velünk földi életünk során, általában karmikus kapcsolatban
állnak velünk.
Vagy mi tartozunk nekik, vagy ők nekünk. Sokszor van
úgy, hogy idegennek vélt emberek, látszólag érthetetlen okból jót vagy rosszat tesznek velünk. Erre ők valamilyen, akár
számukra is érthetetlen okból éreznek késztetést. Olvasol egy
segítségre szoruló emberről az újságban, és megdobban a szíved. Azt érzed, hogy neked ezen az emberen egyszerűen muszáj segítened. Olvastál, láttál már ezer ilyet, simán el is
mentél mellettük, de most valami megmozdult benned. Elmész, segítesz és ez igazi örömmel tölt el. Megérted azt a
mondást, hogy adni jobb, mint kapni. Felszabadult és boldog
leszel, nem is érted mitől. Nem tudod, de feloldottál egy karmikus tartozást, amelyet lehet, hogy sok élet óta cipeltél
magaddal. Vannak családi karmák is. Ilyenkor egy adott
családon, rokonságon belül keringenek azok a lelkek, akiknek dolguk van egymással. Szülő-gyermek, férj-feleség kapcsolatok, amelyek régi terheket hordoznak és feloldásra várnak. Ha belegondolsz, mennyiféle fajta bűnt követhet el egy
ember társai ellen, és ezeket általában mind el is követi életei
során, hogy azután újabb életeiben jóvátegye, és megértse
tettei következményeit, akkor nem is tűnik hirtelen olyan
soknak pár ezer élet, a megvilágosodáshoz. A megvilágosodás csak akkor következhet, ha negatív karmák nem kísérnek többé bennünket. Engedj meg itt egy példát, egy kar-
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mikus kapcsolatra. Adott egy apa, aki terrorizálja a családját. Üti, veri őket, nem múlhat el nap anélkül, hogy valamilyen hitványságot el ne követne. Így nő fel a gyermek, egy
lelki roncsként, aki aztán azt a mintát viszi tovább, amelyet
megtanult. Nem tud szeretni, kiégett. Csak a gyűlölet van
benne, apja tevékenysége okán. Meghal az apa. A gyermek
válik apává. Majd az ő gyermeke is apa lesz és az eredendően
bűnös apa, visszaszületik ide, eredeti gyermeke unokájának. A szülei mondjuk, egy baleset során elhunynak, így
nagyapja gyámsága és felügyelete alá kerül. Ahol visszakapja kamatostul, amit ő tett abban az életben, ahol ő volt jelenlegi nagyapjának az apja. Átéli ugyanazokat a borzalmakat, amelyeket ő okozott annak a léleknek, aki most ezt teszi
vele. És nem érti, hogy miért történik ez vele, hiszen ő nem
tehet semmiről. Hiszen ő csak egy ártatlan, elárvult, szerencsétlen gyermek, aki olyan patyolat tiszta, mint a ma született bárány. És ez így megy, ameddig valamelyikük rá nem
eszmél életében, hogy ez nem jól van így. Elkezdi verés és terror helyett, szeretni gyermekét. Azt mondja, bár engem ütött
az apám, de mivel tudom, hogy ez milyen szörnyű, én inkább
szeretni foglak téged, hogy neked jobb legyen, mint nekem
volt. Mert szeretlek. Ezzel megszakítja a láncolatot és feloldja
a saját karmáját. De ezzel nem oldotta fel a másik félét, annak is meg kell tennie ezt a felismerést, és megváltoztatni a
cselekvéseit. Ez az út, amely a negatív karma feloldásához vezet.
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Energia felvétel, avagy a táplálkozás

Energia felvétel, avagy a táplálkozás

Következzen most, egy hasonlóan érdekes téma, új megismeréseink fényében. Ha mi emberek, valóban csak szín
energiából álló tudatosságok vagyunk, akkor miért van szükségünk külső táplálékra? Egyáltalán mi az, amit megeszünk?
Ha minden és mindenki csak és kizárólag energia, akkor
az anyag csak és kizárólag illúzió lehet, elménk vagy sok elme
kivetítése, csúnyán szólva projekciója. Azért használom ezt
a szót, mert így fogtok ezzel találkozni: elmeprojekció. Tehát
ha nincs anyag, akkor minden, valamiféle energiacsomag, legyen az egy állat vagy egy gyümölcs, de lehet ez egy gondolat vagy egy érzés is. Mi, itt a harmadik dimenzióban, külső
táplálékbevitelre vagyunk idomítva. Ezt még a kétdimenziós
valóságból hoztuk magunkkal. Ha ott így volt, itt miért
lenne másképpen? Tehát eszünk-iszunk mindent, ami ehetőnek és ihatónak tűnik számunkra. Így vagy úgy feldolgozzuk, vagy akár „nyersen” is fogyasztjuk. Ez azért érdekes,
mert minden, amit magunkba engedünk, magunkhoz veszünk, befalunk, megiszunk, az nem más, mint információ.
Információ, amely hatással van a mi információs komplexumunkra. Annak minőségére, működésére, minden paraméterére. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mit engedünk
magunkhoz. Jó „fizikai” példa erre, a szervátültetésen átesett
betegek esete. Ők, amint egy új szerv kerül testükbe, az esetek nagy részében, kevésbé vagy jobban megváltoznak. Az ízlésük, a viselkedésük, vagy bármely tulajdonságuk. Ennek az
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oka, hogy a szerv, amely beléjük került, egy élő, tudatos egység, amely hordozza azt az információ készletet, amely előző
„gazdája” sajátja volt. A két tudat egymásnak feszül, és általában a befogadó szervezet gyakorol nagyobb hatást a „jövevényre”, ez lesz a meghatározó, de a rendszer mindenképpen integrálja magába az új információkat is.
Igaz itt nem táplálkozás keretében került be az új információ, de a hatásmechanizmus ugyanaz. Érkezik egy új
szoftver, és ez befolyást gyakorol a régire, valamilyen irányban felülírja azt. Ezért van az a hatás is, amelyet az orvosok
„kilökődésként” írnak le. A szervezet felismeri az idegen
információt, és el akarja távolítani saját komplexumából.
Általában erős gyógyszerekkel (kémiai információkkal) ezt
a hatást lehet csökkenteni, késleltetni, de előbb vagy utóbb
bekövetkezik az „immunreakció”. Van azért olyan eset, amely
kivétel, de miért is ne lehetne? Amennyiben az érkező információkészlet hajlandó elfogadni teljes egészében, a befogadó szervezet információkészletét, akkor kompatibilissé
válik a rendszerrel és maradhat.
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Egyre többet hallunk olyasmikről, mint egészséges táplálkozás. Egyre-másra jelennek meg, a különféle táplálkozási
irányzatok, amelyek mind azt hirdetik magukról, hogy csak
az a jó, csak akkor lehetünk egészségesek, szépek és hosszú
életűek, ha ennek vagy annak a táplálkozási filozófiának a
szabályait követjük. Vannak például a vegetáriánusok, ezen
belül is teljes vagy lakto-vegetáriánusok, akik még a tejtermékeket is kizárják táplálkozásukból, lévén az is állati fehérje
eredetű táplálék.
Itt vannak újabban, a paleolit étrend követői, akik pedig
csak húst és olyan növényi eredetű táplálékokat hajlandóak
magukhoz venni, amely szerintük a paleolit-kori embernek
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Egyre többet hallunk olyasmikről, mint egészséges táplálkozás. Egyre-másra jelennek meg, a különféle táplálkozási
irányzatok, amelyek mind azt hirdetik magukról, hogy csak
az a jó, csak akkor lehetünk egészségesek, szépek és hosszú
életűek, ha ennek vagy annak a táplálkozási filozófiának a
szabályait követjük. Vannak például a vegetáriánusok, ezen
belül is teljes vagy lakto-vegetáriánusok, akik még a tejtermékeket is kizárják táplálkozásukból, lévén az is állati fehérje
eredetű táplálék.
Itt vannak újabban, a paleolit étrend követői, akik pedig
csak húst és olyan növényi eredetű táplálékokat hajlandóak
magukhoz venni, amely szerintük a paleolit-kori embernek
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is elérhető volt. Sorolhatnám még a példákat, de nincs értelme. A helyzet az, hogy mindenki, tudatossági szintjének
megfelelően érzi, hogy mi a leginkább megfelelő táplálék számára. Ilyenkor következik az, hogy a növényevő mindenáron
meg akarja győzni a húsevőt, hogy ő tudja jól. És igaza is van
abban, hogy számára az a megfelelő.
De honnan veszi, hogy másnak is az a jó, ami neki? Minden
teremtett lélek, állandó mozgásban van. Rezeg. Ez a rezgésszám, avagy frekvencia határozza meg, az adott egyén tudatossági szintjét. És ízlését. Ezért van, hogy mindenkinek van
kedvenc étele. Az ízlik nekem a legjobban, aminek a frekvenciája a legközelebb áll az enyémhez. Én íznek érzem, pedig frekvencia az, semmi más. Ha változik az ízlésem? Változott a
frekvenciám. Le vagy fel, minden lehetséges. Azt azért el lehet
mondani általánosságban, hogy minél magasabb valakinek a
frekvenciája annál kevésbé fogyaszt húst, vagy állati fehérjét. Ez
természetesen nem azt jelenti, hogy a teljes vegetáriánusok a
legkiválóbbak közülünk, szó sincs róla. Van, egy vércsoport faktornak nevezett frekvencia is, amely nem feltétlenül jelzi egy
adott egyén tudatossági szintjét. Azaz, lehetséges olyan teljesen
vegetáriánus táplálkozást folytató ember is, akinek fogalma
nincs a spiritualitásról, még a leghalványabb mértékben sem.
Lehetséges ennek az ellenkezője is. Egy húsimádó is lehet mélyen spirituális, hiszen a teremtésben minden lehetséges. A lényeg az, hogy az adott egyén érzi, mi jó neki és mi nem. Ami
még általánosságban elmondható, és ez egy nagyon komoly érv
a vegetáriánusok álláspontja mellett, hogy
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Mivel minden a teremés szerves része, minden bír valamilyen mértékű tudatossággal. Bizony! Még egy kődarab, vagy
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egy, nem is merem említeni még mi is. Ilyenformán, minél
fejlettebb tudatú egy információkomplexum, amelyet magunkhoz veszünk, az annál jobban képes befolyásolni a saját információkomplexumunkat. Magyarul, ha egy szál füvet
rágcsálunk, az bizonyosan nem lesz olyan mértékű hatással
ránk, mintha egy oldalast fogyasztanánk el. Az állat nagyobb megértéssel bír, mint a növény. Jobban átérzi az örömöt, bánatot, kellemest és fájdalmast. Boldogságot és rettegést. Bármilyen furcsa is, ezek az érzelmek, az adott entitás
„halála” után is kódolva maradnak annak maradványaiban,
amelyet annak elfogyasztásával, mi magunkba építünk. A baj
itt kezdődik, és abban rejlik, hogy amihez általában hozzá tudunk jutni, az csak és kizárólag mérgezett táplálék és ital.
Mérgezett mind lelkileg, mind „fizikailag”. Rettegésben tartott, megkínzott állatokat eszünk, amelyek soha, egyetlen
percig sem voltak boldogok. Szeméttel, méreggel etették
őket, amiket tápoknak neveznek. Mindezt, embertelen körülmények között tartva őket, amíg el nem érkezett legyilkolásuk ideje. Azt gondoljuk, hogy ezek a lények nem voltak
tisztában a sorsukkal? Nem élték át a halálfélelmet? Dehogynem! Minden porcikájuk rettegett, mielőtt legyilkolták
őket. Nem számít, hiszen csak állatok? Az a helyzet drága
testvéreim, hogy ők is a testvéreink. Mivel, hogy minden és
mindenki egy. Ugyanabból származó. Gyurmamező hasonlat. Az öregeink és a természettel harmóniában élő népek,
megtisztelték az állatokat, akár vadon ejtették el ezeket, akár
a ház körül nevelték őket. A háziállatoknak nevet adtak. Jól
tartották őket, szeretettel bántak velük. Azzal etették állataikat, amit ők is ettek, és ezen felül tiszta, természetes táplálékkal, nem szeméttel és vegyi anyagokkal, szintetikus hormonokkal dúsított „tápokkal”. A lelkesebb (magasabb
tudatossággal bíró) állatok leölésekor pedig ünnepséget,
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„tort” tartottak. Megtisztelték az állatot, aki azért adta életét,
hogy őket táplálja. Még szebb volt ez, a vadon élt népek esetében, akik vadászatokon jutottak hozzá a legtisztább húshoz,
amely valaha is fellehető volt e bolygón. A vadállatok az
igazán boldog állatok, hiszen azt az életet élik, amelyet a teremtés rendelt számukra.
Azt eszik, amit a teremtésben, Istenben lelnek.
Ez az információ tárolódik el bennük. Amikor a vadász elvette az életüket, nem szenvedtek, gyorsan múltak ki ebből
a világból. A vadász megköszönte a lelküknek, hogy meghozta ezt az áldozatot azért, hogy táplálékul szolgáljon a vadász és családja számára. Ez tiszta dolog. Semmi szükségtelen kegyetlenség, csak az isteni valóság. A szenvedéssel teli
állatok, csupa negatív információt hordoznak, amelyeket elfogyasztásuk során magunkba építünk. Nem kell mondanom, hogy ezen információk folyamatos beépítése szervezetünkbe, milyen hatásokkal jár ránk nézve. Mik ezek az
információk? Szenvedés, halálfélelem, kiszolgáltatottság,
boldogtalanság, éhezés, fájdalom, és még hadd ne soroljam.
Ezt kapjuk, amikor ezeket a nyomorult létben tartott,
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győzöm hangsúlyozni- minden, de minden, kivétel nélkül az
Isten, a Teremtés szerves része, amely minden „porcikájában”
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tudatos, így ez sem lehet kivétel. Az az energia alkotja, amely
maga a tudatosság. Hogy ez a tudatosság az adott képletben
mekkora szintű, az egy másik kérdés, de bármiről is legyen
szó, tudatossággal bír. A víz sem egyforma. Van csapvíz,
vannak az ásványvíznek álcázott, szűrt, esetleg ilyen-olyan
összetevőkkel dúsított vizek, vannak valódi, természetes ásványvizek, forrásvíz, csapadékvíz egyszóval nagyon széles választékból válogathatjuk meg, mit iszunk. Itt is általános érvényű, hogy egy vizet minél kevesebb manipuláció (emberi
beavatkozás) ért, annál tisztább. Annál közelebb van a benne
tárolt információ az Istenhez. Legrosszabb, amit ihatunk a
csapvíz. Mondhatnak akármit (mondják is mindenféle laboratóriumi meg szakértői vizsgálatokra hivatkozva, hogy az
milyen szuper), az öl meg bennünket a leghamarabb az elvileg iható vizek közül. Az ásványvizekkel is legyünk óvatosak! Sok annak látszó víz nem is az, ezt elvileg fel kell tüntetnie a gyártónak. Vizsgáljuk meg, hogy milyen forrásból
származik a víz. Legjobb a friss forrásvíz vagy a szűrt csapadékvíz. Ezek vannak a legközelebb ahhoz, amelyet természetes állapotúnak mondhatunk.
A csapadékvíz is és a forrásvíz is friss energiákat hordoz.
Friss és naprakész információt Istenről és a Teremtésről.
Sajnos manapság sok forrás és a csapadék is igen szennyezetté vált rabtartóink figyelmes, és mindenre kiterjedő munkássága által, de találhatunk még tiszta forrásvizet és a csapadékvizet is. Ivásra szánt vizünket, viszonylag olcsó
technikával, például egy úgynevezett fordított ozmózis szűrővel, szinte tökéletesen megtisztíthatjuk minden káros
„anyagtól” (információtól). A többi itallal kapcsolatban is ez
a helyzet. Minden, ami mesterséges ital, üdítők, energiaitalok, az alkoholos italok többsége, méreg. A tej is. Sok tej, soha
nem is látott tehenet. De ha látott is, az az ital, a borjúnak ké-
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szült információt hordozza, birka tehát ne igya, ha van más
is.
Egyébként is, ezeket a nyomorult, kizsákmányolt bio-tejgyárakat agyon antibiotikumozzák, mindenféle gyulladás
gátló szerekkel, hormonokkal kezelik, hogy sokat tejeljenek
kizsákmányolóiknak. Hogy ne csak a genny folyjon, állandó
gyulladásban lévő tőgyeikből. Ha már tejre vagy alkoholos
italra vágyunk, törekedjünk azokat házi forrásból, kistermelőktől beszerezni.
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Tőlünk eltérően, rabtartóink másféle táplálkozási szokással
bírnak.
Ez úgy aránylik a mi táplálkozásunkhoz, mint a beszédkommunikáció a telepatikus információcseréhez. Mint kőbalta az atombombához. Energiakomplexumunk, folyamatosan „úszik” az Isten „testében”. Ez ugyanaz az energia,
mint amely bennünket is alkot. Erre mi mit teszünk? Keresünk magunknak más energia-komplexumokat, amelyeket
bekebelezünk. Ahelyett, hogy egyszerűen megnyitnánk magunkat a legtisztább eszenciának, amely körbeölel bennünket, és amely bárhol korlátlan mennyiségben a rendelkezésünkre áll. Olyan ez, mintha egy medencényi tiszta forrásvízben lubickolva, eszeveszetten keresgélnénk egy műanyag
flakonos, agyoncukrozott és mindenféle méreggel szennyezett üdítőitalt, hogy szomjunk olthassuk. Ahelyett, hogy
egyszerűen kinyitnánk a szánkat, és korlátlan mennyiségben
innánk a hűs forrásvizet, amely lágyan körbeölel bennünket.
Nos, a negyedik dimenziós tudatosságban létező entitásoknál, ez az energia felvétel az alapértelmezett. Nem kell enniük, inniuk ahhoz, hogy létezzenek. Megjegyzem, nekünk
sem kellene, de mivel így tanultuk és ezt hisszük az igazságnak, ezt a gyakorlatot folytatjuk. Talán hallottál már az úgy-
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Tőlünk eltérően, rabtartóink másféle táplálkozási szokással
bírnak.
Ez úgy aránylik a mi táplálkozásunkhoz, mint a beszédkommunikáció a telepatikus információcseréhez. Mint kőbalta az atombombához. Energiakomplexumunk, folyamatosan „úszik” az Isten „testében”. Ez ugyanaz az energia,
mint amely bennünket is alkot. Erre mi mit teszünk? Keresünk magunknak más energia-komplexumokat, amelyeket
bekebelezünk. Ahelyett, hogy egyszerűen megnyitnánk magunkat a legtisztább eszenciának, amely körbeölel bennünket, és amely bárhol korlátlan mennyiségben a rendelkezésünkre áll. Olyan ez, mintha egy medencényi tiszta forrásvízben lubickolva, eszeveszetten keresgélnénk egy műanyag
flakonos, agyoncukrozott és mindenféle méreggel szennyezett üdítőitalt, hogy szomjunk olthassuk. Ahelyett, hogy
egyszerűen kinyitnánk a szánkat, és korlátlan mennyiségben
innánk a hűs forrásvizet, amely lágyan körbeölel bennünket.
Nos, a negyedik dimenziós tudatosságban létező entitásoknál, ez az energia felvétel az alapértelmezett. Nem kell enniük, inniuk ahhoz, hogy létezzenek. Megjegyzem, nekünk
sem kellene, de mivel így tanultuk és ezt hisszük az igazságnak, ezt a gyakorlatot folytatjuk. Talán hallottál már az úgy-
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nevezett „prána táplálkozókról”. Ők, ezt a gyakorlatot próbálják meg alkalmazni, több-kevesebb sikerrel. Voltak csúnya, éh és szomjhalállal végződő esetek is.
A végeredmény kimenetele, kizárólag megértésünk mélységén múlik. Amennyiben hitünk tudattá válik, mindent
megélünk és megvalósítunk, erről már szóltam. A probléma
ezzel az, hogy olyan mértékben vagyunk agymosottak és befolyásoltak, hogy egyszerűen, bár tisztában vagyunk az igazsággal, mégis, mivel ez csak egy felületes, ezáltal nem mély,
és hiteles megértés, nem hisszük igazán. Nos, így nem fog
működni a dolog. Ez esetben hal szomjan vagy éhen a „fényevő”.
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A negyedik dimenziós megértéssel bíró lények, hozzánk képest istenek. Képességeik révén azt tehetnének velünk, amit
akarnak.
Ahogyan, mi is tehetünk bármit egy növénnyel vagy egy
kővel. Olyan dolgokat képesek megcselekedni a legtermészetesebb módon, amelyeket mi csak csodaként tudunk értelmezni. Mint például, az evés és ivás nélkül való létezés. A
mi dimenziónkban, ezzel a képességgel öntudatlanul operáló,
háromdimenziós tudatosságú emberekkel is találkozhatunk.
Ezek keresik az olyan embertársaik közelségét, akik frekvenciája kellemes, tápláló az ő számukra. Ha találnak egy-egy
ilyen embert, igyekeznek sokat ezek közelében tartózkodni.
Az „áldozat” ilyenkor úgy érzi, mintha valami elszívná az
energiáját, életerejét. Enervált, rosszkedvű lesz és fogalma
sincs, hogy mitől került ilyen állapotba. A legjobb esetben is
csak az tudatosul benne, hogy az a valaki, aki állandóan a társaságát keresi, mindig különféle ürügyekkel körülötte forgolódik, idegesíti és fárasztja őt. Előbb-utóbb, védelmi reakcióként megpróbálja elkerülni zaklatójának a társaságát.
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Bujkálni, menekülni kezd előle. Az ilyen zaklatókat hívjuk
„energiavámpíroknak”. Míg ezek az emberek nem, a negyedik dimenziós entitások ezt tudatosan teszik. Természetüknek, polaritásuknak megfelelő energiákat keresnek és vesznek fel. A negatív polaritásúak, ezért alakítják ilyen
szenvedéssel és nyomorúsággal telinek ezt a valóságot. Gondold el, micsoda svédasztal ez számukra! Hétmilliárd ember,
akik nagy része nyomorog, retteg és szenved. Hihetetlen
mennyiségű állat, amelyek hasonlóan az emberekhez, ugyancsak így éreznek. Elképesztő mennyiségű pusztuló növényzet (például az intenzíven irtott esőerdők), amelyek ugyancsak ezt az információt sugározzák magukból. Hatalmas
erdőtüzek, menekülésre képtelen, de tudatos növényzettel.
Micsoda csemege. Szennyezett, halódó óceánok, tengerek,
rohamosan csökkenő flórával és faunával. Szenvedés, rettegés, gyötrelem. Ez számukra a Kánaán. Az ő medencéjük,
amelyben pancsolnak, a legdrágább francia pezsgővel van
feltöltve, és ők, amennyit csak lehetséges, ki is isznak belőle.
Nem csoda hát, hogy kerüljön bármibe, minden lehetséges
eszközzel és módon megpróbálják megtartani hatalmukat és
befolyásukat birkafarmjukon.
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Kitörés a karámból

Kitörés a karámból

Foglaljuk össze tehát, hogy mi is a saját, igaz valóságunk?
Nézzük, melyek azok a lehetőségek, amelyeket megtehetünk sorsunk jobbra fordításának érdekében?

Foglaljuk össze tehát, hogy mi is a saját, igaz valóságunk?
Nézzük, melyek azok a lehetőségek, amelyeket megtehetünk sorsunk jobbra fordításának érdekében?

Mire – jó esetben – a szem-éj feleszmél, hogy egy-én, rádöbben, hogy bajban van, rátör a vágy, hogy változtasson
életén, addigra általában a helyzete, közel reménytelennek tűnik. Azért írtam, hogy „jó esetben”, mert a legtöbb esetben
el sem jut eddig a szem-éj.
Él bele, valahogy a nagyvilágba, aztán meghal és közben
se kép-se hang. Tehát, ha sikerül is feleszmélnie, addigra általában már alaposan benne van egyénünk a slamasztikában.
De remény mindig van. Választás mindig van. Akkor is van,
ha szerinted nincs. Lehet, hogy egy adott helyzetben, ez a
„másik lehetőség” nem tűnik logikusnak, de a legtöbb esetben ez vezet a helyes irányba.
Ezt onnan lehet tudni, hogy a mátrix szabályai szerint
őrültségnek tűnik. Ha így van, valószínűsíthetjük, hogy van
benne ráció. Persze, azért ne ugorjunk fejest az ismeretlenbe.
Próbáljuk meg ésszel, és türelemmel megváltoztatni az életünket, ne bízzuk magunkat Luciferzum kegyelmére. Már az,
ha a szándék megszületik bennünk, óriási lépés. Tulajdonképpen ez mindennek az alapja. Milyen helyzetekbe kerülhetünk, ha elindulunk az úton? Nehéz, szokatlan, és bizony akár
fájdalmas helyzetekbe. Először így fogjuk érezni. El kell fo-
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Mire – jó esetben – a szem-éj feleszmél, hogy egy-én, rádöbben, hogy bajban van, rátör a vágy, hogy változtasson
életén, addigra általában a helyzete, közel reménytelennek tűnik. Azért írtam, hogy „jó esetben”, mert a legtöbb esetben
el sem jut eddig a szem-éj.
Él bele, valahogy a nagyvilágba, aztán meghal és közben
se kép-se hang. Tehát, ha sikerül is feleszmélnie, addigra általában már alaposan benne van egyénünk a slamasztikában.
De remény mindig van. Választás mindig van. Akkor is van,
ha szerinted nincs. Lehet, hogy egy adott helyzetben, ez a
„másik lehetőség” nem tűnik logikusnak, de a legtöbb esetben ez vezet a helyes irányba.
Ezt onnan lehet tudni, hogy a mátrix szabályai szerint
őrültségnek tűnik. Ha így van, valószínűsíthetjük, hogy van
benne ráció. Persze, azért ne ugorjunk fejest az ismeretlenbe.
Próbáljuk meg ésszel, és türelemmel megváltoztatni az életünket, ne bízzuk magunkat Luciferzum kegyelmére. Már az,
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gadnunk azt a tényt, hogy sajnos, akár teljesen fel is borulhat
eddigi életünk. Kapcsolat, család, munka, ezek mind áldozatul eshetnek annak függvényében, hogy környezetünk menynyire toleráns velünk szemben. Hiszen egy birka szemében, mi
szimpla őrültek leszünk. Az őrülteket pedig, kiközösíti a nyáj.
Senki sem kíváncsi egy elmebajosra, aki felrúgja eddigi, valahogyan működő életét, és olyan dolgokba kezd, amiről egy
birka számára tisztán látszik, hogy ellentétes a józanésszel. Hiszen nézz csak körül, senki sem tesz ilyeneket, mint te –
mondja. A mátrix nem engedi el könnyen a rabszolgáit. Meg
kell küzdeni a szabadságért. Erős lélek, óriási hit és bizalom
szükséges ahhoz, hogy túljuthass ezen a fázison. Nem csoda,
hogy igen keveseknek sikerül. De ezután, ha kitartunk, egyre
világosabb és könnyebb lesz, ám ne legyünk naivak, bizonyosan sok és nehéz áldozatot kell meghoznunk, a cél érdekében.
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Tekintsük át a folyamatot, egy átlag nyájbéli szempontjából:
Először is, fel kell ismernünk a problémát. Meg kell látnunk a
valóságot, amely behálózott bennünket. Ez, eltarthat önmagában is jó ideig. Egyre ügyeljünk: Ne hagyjuk, hogy leragadjunk ebben a fázisban. Rengeteg negatívum lesz, amire rádöbbenünk, és ezek a negatívumok negatívan is hatnak ránk.
Minél többet engedünk magunkhoz ezekből, annál tisztábban
fog kirajzolódni a mátrix zseniálisan ördögi rendszere, de ez
azzal a veszéllyel jár, hogy egyre jobban belesüllyedünk a reménytelenségbe. Itt jöhet egy áltanító, egy a negatív polaritást
szolgáló mester. Dob nekünk egy csontot, amelyre mi lelkesen
ráharapunk. Egy-egy ilyen csonton, elrágódhat az ember akár
egy életen át. Ilyen csont, mint említettem, a magyarság gyötrelmeinek felidézése. De ilyen, az űrkutatással kapcsolatos, valódi eredményeink felfedése is. Az ufók, idegen fajok, világok
bemutatása, és még sorolhatnám. Egy a lényeg: Bármit is ta-
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lálsz, az csak és kizárólag a lavór belsejéről fog szólni. Ez a legfontosabb nekik. Hogy ne jusson eszedbe kinézni a lavórból.
Kutasd csak a coca-cola valóságot. Találsz ott annyi érdekességet, hogy még agg korodban is csak a szélét pedzegetnéd,
nemhogy a végére járhatnál. Ezért nem érdemes ezzel vesződni. Egy ideig jópofa, de ha már egyszer felismerted, hogy
úgyis minden csak illúzió, minden, ami körülvesz megvezetés, akkor lépj túl ezen! Minek erről leltárt készíteni? Haladj tovább és keresd a valódi teremtést! Ez vezet majd ki a fényre.
Tehát, a sötét mester majd igazat szól, olyan húrokat pendít
meg, amelyek jogos felháborodást vagy lázadást, esetleg kíváncsiságot ébresztenek bennünk. Teszi ezt azért, mert ha
ezen rugózunk, el fogunk siklani a lényeg mellett. Leköti a figyelmünket, ahogyan a mátrix tette birka állapotunkban, a
napi robottal, a sekélyes kis politikai csatározásokkal, az ostoba
televíziós műsorokkal, és minden apró kis részlettel, amely
életünk minden pillanatát kitöltötte. Ha a figyelmünk lekötődik egy ponton, nem fogunk tudni továbblépni, átnézni a lavór falán, pedig az út arra, oda vezet. Tehát, jó esetben, egy idő
után magunktól is rá fogunk jönni, hogy elég a nyomozásból.
Rá fogunk jönni, hogy nézzünk bármerre, úgyis csak Luciferzum fog visszanézni ránk, tehát kár további bizonyítékokat
hajkurászni. Azért ismétlem, mert ez a felismerés kulcsfontosságú a fejlődésünk szempontjából.
A legfontosabb tudnivalók, amelyek fennmaradásunkat
segítik, eddigre már mind a birtokunkban lesznek. A többi
információ csak további megerősítésül szolgálhatna, de ez
nem éri meg a fáradtságot. A rendszer szinte tökéletes, csak
csodálni lehet finomságát. Tehát jobban tesszük, ha energiánkat saját fejlesztésünkre, pozitív célokra használjuk. Ha
megismerjük az igazságot, a mátrix már nem lesz képes
bennünket becsapni, elkápráztatni, rabul ejteni saját vágya-
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ink által. Hiszen felismertük, hogy ami igazán értékes, azt
nem adhatja meg nekünk. Nem is akarta soha. Előfordulhat,
hogy a megismerés, elsőre nyomasztónak tűnik majd számunkra. Azt érezzük, hogy világunk fenekestől felfordult, az
eddig biztosnak tűnő talaj pedig kicsúszik a talpunk alól.
Félni kezdünk az ismeretlentől, és bizonytalanná válunk.
Vajon jobb e az ismeretlen jövő, mint az ugyan nem túl jó,
de már ismert jelen? Itt következik el a pillanat, amikor döntenünk kell. Visszadugjuk e fejünk a hurokba és ismét elvegyüljünk, vagy fordítsunk hátat a megszokott nyájnak, és
vágjunk neki az ismeretlennek? Tudom, nagyon nehéz ez a
döntés. Talán ez a legnehezebb az életben, ha egyszer eljutsz
idáig. Sokan választják itt a gumicsontot. Szélsőséges birkává
lesznek. Az a gumicsont, amely megakadt a torkukon, fogja
eldönteni, hogy mi lesz ezután a vesszőparipa, amelyen elrugózhatnak a továbbiakban. Így elodázva, az egyébként
előbb vagy utóbb elkerülhetetlen és rendkívül nehéz lépések
megtételét. A láncok leszaggatását. A nyájtól való elszakadást.
Ahhoz, hogy az elszakadást válaszd, szükséged lesz segítségre. Nehéz idők következnek ekkor. Nem mindenkit egyformán visel meg lelkileg ez a fázis, de senkinek sem könnyű.
Általában attól függ, hogy kit és mit hagy maga mögött az illető. Érzelmeink óriási hullámokat vetnek lelkünkben, szenvedhetünk és félhetünk is, legyünk bármilyen elszántak.
Ezeket az érzéseket segítenek legyőzni, a lelki gyakorlatok.
Például a rendszeres meditáció. Szükség van a mélyebb tudati szintek megismerésére. Meg kell tanulnunk tudatosan eljutni az alfa, majd a théta agyhullámok által elérhető birodalomba. Csak itt láthatjuk meg a valóságot, igazán csak itt
ölelhetjük magunkhoz Istent.
Ez az időszak, a béklyók eltépéséről szól. Nézzünk minél
több spirituális filmet, a megszokott akció, és egyéb tartal-
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múak helyett! Nézzünk olyan videókat, könyveket, forrásokat, amelyek bennünket érdeklő információkkal látnak el
minket! Keressük a hozzánk hasonlóan gondolkodó emberek társaságát! Merüljünk el ezekben az élményekben! A
lehető legkevesebbet, vagy egyáltalán ne nézzünk televíziót!
Dolgozzunk magunkon, és igyekezzünk állandóan pozitív
tartományban tartani tudatunkat, gondolatainkat! Viselkedjünk pozitívan, minden helyzetben! Először nem lesz
könnyű, de ha gyakoroljuk, egyre könnyebbé válik, végül természetes lesz. Próbáljuk meg felülírni azokat a negatív érzéseinket, amelyeket eddig társaink irányában tápláltunk!
Hiszen tudjuk immáron, kik is ők. Mindegy, hogy a főnökünk, a szomszédunk vagy a sarki fűszeres az, akit eddig
utáltunk, próbáljunk meg másképpen viszonyulni hozzájuk
ezután! Hidd el, ha sikerül, döbbenetes változásokat fogsz
megtapasztalni emberi kapcsolataidban. A környező világ a
tükröd. Azt mutatja, azt adja vissza, amit te adsz neki. Ha
gyűlölsz, ezt kapod vissza. Ha szeretsz, azt. Ha türelmetlen
és ingerült vagy, türelmetlenség és ingerültség lesz az osztályrészed, de ha türelmes és kedves vagy, mindenki ilyen lesz
veled is. Persze nem azonnal. Az nem működik, hogy tíz percig kedves vagy, utána, ha nincs azonnali eredmény, az asztalra csapsz, és azt mondod: látod ez milyen? Pedig én milyen kedves voltam vele. Idő kell ahhoz, hogy bebizonyítsd,
komolyan gondolod. De ha valóban tudsz viselkedéseden
pozitív irányban változtatni, akkor igen hamar megkapod a
pozitív visszaigazolást. Hiszed vagy sem, ez így van. Ezen
munkálkodj, ezt erőltesd! Minden pillanatban.
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Mester –szólt, a tanítvány- jó ez a spirituális dolog, de árulja
már el nekem, mennyit kell foglalkoznom ezzel naponta,
hogy fejlődjek? Minden pillanatban- felelte a mester.
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Nincs más lehetőség. Ha az utat akarod járni, nem térhetsz le
róla. Vagy erre mész, vagy arra. Ha az utat választod, rajta kell
járnod minden pillanatban. Persze pihenhetsz. De túl sokáig ne álldogálj, mert rád esteledik. A sötétség pedig elrejti
szemeid elől, a helyes irányt. Ahogyan haladsz az úton, egyre
világosabb lesz. Egyre könnyebbek lesznek lépteid. Egyre kevésbé lesz képes megzavarni bármilyen akadály, lépteid biztonságát. Ha látod a célt, el is éred azt. Felszabadulsz a félelmeid nyomása alól, és nem lehet már azzal rémisztgetni,
hogy megbüntetünk, mert ez itt, a behajtani tilos hatálya alá
esik. Csak nevetsz ezen, és mész tovább. Ez az a pont, ahol
megszabadultál a béklyóidtól. Azonban mire eddig jutsz,
életed gyökeresen megváltozott. Emberek, akik azelőtt teljesen meghatározóak voltak mindennapjaidban, eltűntek mellőled. Azonban, egészen biztosan jöttek helyettük újak. Talán
munkád sincs már, mégis boldogulsz. Nem kötnek le azok a
dolgok, amelyek azelőtt izgalomba hoztak. Nem ízlik az, ami
egykor ellenállhatatlan vágyat ébresztett benned. Kezdesz
olyan dolgokat látni, amelyek azelőtt hihetetlennek tűntek
volna. Teljesen nyugodt, boldog és kiegyensúlyozott vagy.
Néha ugyan megérint, valami szomorúsággal vegyes mélabú, ha szegény, sarokba állított egod ráismer egy-egy régi
kedves dologra, de ezeket meg tudod mosolyogni.
Ilyenkor összeveted azt, amit kaptál új tapasztalásaid által
azzal, amit magad mögött hagytál. Tudod, hogy ez még csak
az út eleje. A kezdet. Ami jön, az mindent elsöprően csodálatos és lenyűgöző lesz, és ez még csak most következik majd.
Hogyan mérhető össze, a ganajtúró bogár élete a saséval?
Igen, mindkettő élet, de mégis, milyen különböző. És ez a hasonlat, csak egy gyenge próbálkozás bemutatni azt, amiről itt
valójában beszélünk. Nincs határ. Mindenre képes vagy.
Olyan dolgokra is, amelyeket most még el sem tudsz képzelni.

Nincs más lehetőség. Ha az utat akarod járni, nem térhetsz le
róla. Vagy erre mész, vagy arra. Ha az utat választod, rajta kell
járnod minden pillanatban. Persze pihenhetsz. De túl sokáig ne álldogálj, mert rád esteledik. A sötétség pedig elrejti
szemeid elől, a helyes irányt. Ahogyan haladsz az úton, egyre
világosabb lesz. Egyre könnyebbek lesznek lépteid. Egyre kevésbé lesz képes megzavarni bármilyen akadály, lépteid biztonságát. Ha látod a célt, el is éred azt. Felszabadulsz a félelmeid nyomása alól, és nem lehet már azzal rémisztgetni,
hogy megbüntetünk, mert ez itt, a behajtani tilos hatálya alá
esik. Csak nevetsz ezen, és mész tovább. Ez az a pont, ahol
megszabadultál a béklyóidtól. Azonban mire eddig jutsz,
életed gyökeresen megváltozott. Emberek, akik azelőtt teljesen meghatározóak voltak mindennapjaidban, eltűntek mellőled. Azonban, egészen biztosan jöttek helyettük újak. Talán
munkád sincs már, mégis boldogulsz. Nem kötnek le azok a
dolgok, amelyek azelőtt izgalomba hoztak. Nem ízlik az, ami
egykor ellenállhatatlan vágyat ébresztett benned. Kezdesz
olyan dolgokat látni, amelyek azelőtt hihetetlennek tűntek
volna. Teljesen nyugodt, boldog és kiegyensúlyozott vagy.
Néha ugyan megérint, valami szomorúsággal vegyes mélabú, ha szegény, sarokba állított egod ráismer egy-egy régi
kedves dologra, de ezeket meg tudod mosolyogni.
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Ha járod az utad, meg fogod ismerni magad, így a lehetőségeidet és a képességeidet is. Kitörsz a karámból, birkából
ember, emberből Isten leszel. Aki valójában, mindig is voltál.
Fejlődésed végén pedig eléred célod, és egyé válsz a forrással.
Ez a cél, az út ide vezet. De ne feledd! Ahhoz, hogy elérd
a forrást, rengeteget kell tenned. Dolgoznod kell magadon
minden pillanatban. Más nem fogja megtenni helyetted. Ő,
magán dolgozik.
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„Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!” Küzdelmedben
nem maradsz magadra. Segítőid mindig vannak s lesznek, de
a lépteid neked kell meglépned. Ha gondolkodni kezdesz a
világ dolgain, és ez a legjobb módszer, a legjobb, amit tehetsz,
lesznek kérdéseid.
El sem hinnéd mennyi. Ha ezeket a kérdéseket megfogalmazod, fejben tartod, elkezdenek megérkezni hozzád a
válaszok. Mindenhonnan. Csak figyelned kell. Nyitott szemmel és elmével járni, amennyire ez csak lehetséges. Keresel
és találsz. Kérdezel és választ kapsz. Ez így működik. E jegyzet, talán legfontosabb gondolatával zárom mondanivalómat:
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Minden, ami körülvesz, minden, amit látsz, valóban az
Egyetlen Isten. De Lucifer torzításában. Csodálhatod, hisz
csodálatos, de ne vessz el benne! Lenyűgöző komplexitása
ne ejtsen rabul, hisz a Te célod, ezen túl van. Miután kigyönyörködted magad ördögi tökéletességében, nézz
mögé, láss át rajta, és haladj töretlenül a határtalan fény
és szeretet birodalmába! Ez az út, amely haza vezet!
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