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„A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben
némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz
lelkek tanításaira figyelmezvén.”
„A Szellem pedig kifejezetten mondja, hogy a késői időkben
némelyek elpártolnak majd a hittől, s tévelyítő szellemekre
és ördögök tanításaira fognak figyelni,”
„Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk,
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez
élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen,
melyek a magasságban vannak.”

Előszó

Kedves Olvasóm!
Szeretettel köszöntelek ismét itt, luciferzumban! A kezedben tartott írás előző könyvem, a Vakvilág nyomán kíván haladni, ott folytatódik, ahol az véget ért. Tehát nem
szorosan vett teológiai vagy biblikus témákat is hosszan
érint. Ebből fakadóan ez az írás is inkább életbevágóan érdekes, mint sem életbevágóan fontos. Nagyon nyomatékosan szeretném előre bocsátani, hogy minden gondolat,
amelyet e témák kapcsán itt érintek vagy tárgyalok a legjobb esetben is csupán másodlagos fontossággal bírhat Istennel, Jézus Krisztussal, valamint Isten szavával a Bibliával kapcsolatban általam elmondottakhoz képest. A
következőkben tárgyalt témák ettől függetlenül érdekességük mellett mégis bírnak valódi jelentőséggel meglátásom szerint, hiszen ha például belátjuk, hogy anyagi világ
valójában nem létezik, akkor ezzel egyidejűleg azonnal fel
kell ismernünk azt is, szoros összhangban a bibliai tanításokkal, hogy valójában mi igazán fontos az ember életében.
Hogy melyek azok a valódi értékek, amelyeket érdemes
„hajszolnunk” és gyűjtenünk földi pályafutásunk során.
Persze, mint azt több ízben leírtam, ennek az értékrendnek
az elsajátítása, a valóban fontos dolgok felismerése, az igazság megértése és befogadása nem rajtunk múlik. Ezzel ma
is egyetértek. Ám azzal is, hogy nekünk e tényektől füg

getlenül úgy kell működnünk, mint ha kizárólag rajtunk
állnának ezek a dolgok, és az egyébként nem létező szabad
akaratunk szerint dönthetnénk arról, hogy a jó vagy a
rossz mellett tesszük le a voksunk. Így lehetünk hasznos és
precíz eszközök Isten kezében. Ez a cél.
Olvasói visszajelzésekre reagálva szeretnék itt néhány,
egyébként általános érvényű gondolatot is előre rögzíteni.
Az első dolog az írásaimban sűrűn előforduló ige idézetekhez kapcsolódik. Konkrétan arról van szó, hogy bár igen sűrűn idézek különböző Bibliákból, ritkán adom meg az idézett versek pontos verzióját és az azokban való helyét. Ez
szándékos. Azzal a szándékkal teszem ezt, hogy téged kedves olvasóm keresésre késztesselek. Azt azonban általánosságban elmondhatom, hogy az idézetek túlnyomó többsége
a revideált Károli verzióból származik. Ahol nem, azt általában külön megemlítem forrásmegjelöléssel. Tudom, ha valaki szeretne utánaolvasni az igerésznek, vagy szeretné azt
az eredeti szövegkörnyezetben megvizsgálni, akkor annak
sokat segítene, ha konkrétan meg lenne adva az egyes versek előfordulási helye, de mint mondtam, az a célom, hogy
keresse ezeket az olvasó. Annyit azonban hadd súgjak, hogy
ma, amikor minden elérhető digitalizálva (én is így olvasom
döntő részben a Bibliát, illetve annak különféle verzióit) igen
egyszerűen pillanatok alatt rálelhetsz a kereső funkciók
használatának segítségével minden idézett részre. Továbbá
van egy igen hasznos, (alapverziójában) ingyen letölthető és
használható szoftver is, ez pedig a Bible discovery, azaz a
Biblia felfedező, amely kiváló segédeszköz lehet ezen törekvéseid során. Erről ennyit, ám van még egy dolog, amelyet szeretnék ismételten elmondani immáron sokadszor,
ám úgy látszik nem elégszer. Korábban elég sok energiát fektettem „magyarázkodásba”, valamint abba, hogy írásaim


szalonképessé tegyem amennyire ez lehetséges. Ebbe egyrészt belefáradtam, másrészt ma már úgy gondolom, hogy
mindez tökéletesen felesleges időpazarlás. Hiábavalóság.
Tisztában vagyok azzal, hogy esetenként egyes olvasóim
akár botrányosnak is vélhetik egyes meglátásaimat – lesznek itt is ilyenek –, de hadd szögezzem le még egyszer: ezek
a dolgok engem már nem érdekelnek. Mondhatod, hogy öntelt vagyok, mondhatsz, amit akarsz, én azt mondom, hogy
ha nem értjük egymást, akkor hagyjuk az egészet, nyilván
nem neked írok. Az a jó abban, ha ingyen dolgozik az ember, hogy senki elvárásainak nem kell megfelelnie. Leírhatja
szinte szabadon, amit gondol. Én így dolgozom. No cenzúra,
csak, amit gondolok. Ezeket tehát azért bocsátottam előre,
mert ebben az írásban megint lesznek „eretnek” nézetek,
olyanok, amelyek könyvesboltokban szerintem ritkán fordulnak elő. Azt kérem tehát tőled, ha ez az írás kiveri nálad
a biztosítékot, akkor add inkább oda másnak (bár nyilván
nem fogod:), de mindenképpen hagyj fel az olvasással, mert
nem neked szól. Isten áldjon! Ám amennyiben reményem
szerint mégis velem maradsz, akkor meglátásom szerint a
következőkben igen érdekes és fontos olvasmányban lesz részed, különösen írásom végén, ahol ismét egyik kedvenc témámat, a „szabad akaratot” vizsgálom, újfent meglehetősen
megdöbbentő felfedezésekre jutva e vizsgálat során. De
ezek előtt foglalkozunk még ismét olyan témákkal, amelyek
a materialista nézetek szerint valójában nem is létezhetnének. Hogyan működik az emberi gondolkodás? A memória? Érintőre veszünk néhány „paranormális” jelenséget,
megdöbbentő tüneteket produkáló pszichés elváltozásokat. Beszélünk a kvantumfizika egyes, viszonylag könnyen
megérthető rejtelmeiről, amelyek segítségünkre lesznek az
avatar-jelenség lényegének, működésének megértésében és


elfogadásában. Szólunk ismét – hiszen ezt nem lehet eléggé
hangsúlyozni –, a földi ember azon „szerencsétlen” tulajdonságáról, hogy mindent éppen fordítva lát, mint ami a valós helyzet. Szóba kerülnek azok a láthatatlan univerzumok,
amelyek ha létezik az atomokból felépülő világegyetem,
akkor szükségszerűen kell, hogy létezzenek szubatomi szinten. Beszélünk ezekről, hiszen rengeteg olyan „tudományos probléma” van, amelyre a materialista, evolucionista
tudomány képtelen értelmes magyarázattal szolgálni. Ezeket a témákat ezek az úgynevezett „tudósok” inkább nagy
ívben elkerülik. Inkább csak arról beszélnek, amelyre van
valamilyen teória a tarsolyukban. Én azonban úgy vélem,
hogy ezek a problémák megérthetők és megmagyarázhatók,
ha kellő alázattal és nyitottsággal kezdünk neki a feltárásuknak, és nem vagyunk hajlandók elfogadni azokat a
„tudományos” dogmákat, amelyek a valódi feltárást tökéletesen ellehetetlenítik, a sikeres kutatást pedig megakadályozzák. Ha elfogadtuk volna, amit egykor a tudomány fővesztés terhe mellett állított, hogy márpedig a föld lapos és
a nap kering körülötte, akkor sosem jöhettünk volna rá arra,
hogy valójában mi az igazság. A tudomány mindig is így
működött, amelynek okát már leírtam, de itt is utalok rá. El
kell tehát tudnunk szakadni a dogmáktól, és tökéletesen nyitott elmével, objektívan megvizsgálva azokat az állításokat,
amelyek egy újfajta valóságot tárnak elénk, haladni tovább
saját utunkon. Azon az úton, amelyen szellemi vezetőnk navigál bennünket. Ilyen utazásra hívlak most tehát kedves olvasóm! Ahogyan szoktam javasolni: légy nyitott, bátor és
dobj félre mindent, amit az iskolában tanítottak neked!
Gyere, tarts hát velem ismét luciferzumban, és találd meg a
saját igazságod!



A világ és ami mögötte van

A tudományos helyzet azt mutatja, hogy minél fejlettebb
az emberi tudomány, annál több a baj a régi dogmákkal. Az
egyik legjobb példa erre talán a kvantumfizika. Ez az a tudomány, amely talán a leginkább cáfolja meg például az
anyagi világ létezését. A kvantumok világa az atomnál kisebb létezők világa, azaz a szubatomi világ. Ide tartoznak
például az elektronok. Ezekkel kapcsolatban az őket vizsgáló tudósoknak be kellett látniuk, hogy nem lehetséges,
azaz lehetetlen őket megmérni, ami például egy anyagi
részecske esetében feltétlenül lehetséges kellene, hogy legyen. De vannak az elektronnal további súlyos problémák
is. Például nem akar „ésszerűen” viselkedni. Olyan, mintha
kedve szerint viselkedne, nem pedig fizikai törvényeknek
engedelmeskedve. Megdöbbenve tapasztalták a fizikusok,
hogy az elektron egyszer hullámként, máskor pedig részecskeként működik. Az elektron eme viselkedését tanulmányozva jutott néhány igen csak haladó szellemű kvantumfizikus arra a meggyőződésre, hogy az elektron
kizárólag akkor viselkedik részecskeként, ha megfigyelik.
Amikor nem figyeli senki, akkor mindig hullámként viselkedik. A kis rafinált. Ezt a megfigyelést persze sokan kizárják, hiszen szinte tudatos viselkedésére utalna az anyagnak, ami lehetetlen. Hiszen az anyag valóban nem lehet
tudatos. Ami azt illeti, ez a meglátásuk éppen helytálló, ám
nem azért, amiért ők annak gondolják. Mert nem csak,


hogy tudatos anyag nem létezik, hanem maga az anyag
sem. Tudósaink – mint oly sokan – ott hibáznak, hogy az
anyagból indulnak ki. Anyag nem létezik, ám energia és Isten által uralt univerzum igen. Amit mi emberek kvantumoknak nevezünk, az Isten akaratának és az általa meghatározott törvényeknek engedelmeskedő tiszta energia
egy általunk is megfigyelhető formája. Ameddig az ember
a világot kizárólag anyagi aspektusból kívánja meghatározni, leírni, addig ez sosem fog sikerülni. Bár a tudósok
imádnak egyes felfedezéseket, téziseket lezártnak, tovább
bonthatatlannak és továbbgondolhatatlannak beállítani,
amint így volt ez az atom esetében vagy mint például a
kvantumelmélet koppenhágai értelmezése esetében, amely
szerint a kvantummechanika a valóság teljes leírása, nem
lehetséges annál mélyebb megértés. A gyakorlatban ez azt
mondja, hogy a megfigyelhető jelenségek a teljes valóságot
jelentik, és bármilyen spekuláció egy mélyebb, mögöttes valóságra értelmetlen. Tehát amíg ez a fajta kockafejű hozzáállás létjogosultságot nyerhet tudományos berkekben,
addig a tudomány nem fog valódi, mindent átfogó és megmagyarázó eredményekre, felismerésekre jutni, csupán az
egyébként jelentéktelen részletek kaparászásában vész el.
Óriási megdöbbenést keltett, amikor a huszadik század
egyik legnagyobb fizikusa David Bohm (11–12) a plazmát kutatva (a plazma egy gáz, amely nagy sűrűségben
tartalmaz elektronokat és pozitív ionokat, vagyis pozitív töltésű atomokat) azt a megfigyelést tette, hogy a plazma
egyes helyzetekben szinte tudatosan viselkedik. Megfigyelte,
hogy az elektronok itt többé már nem egyénként viselkednek, hanem úgy, mintha egy nagyobb összefonódott egész
részei lennének. Ugyan egyéni viselkedésük véletlenszerű1

nek tűnhet, ám nagyszámú elektronokból álló csoportok képesek meglepően jól szervezett hatások létrehozására. Egy
plazma amőbaszerűen mindig megújítja magát, a szennyeződéseket egy fallal véve körül ugyanúgy, ahogyan egy biológiai szervezet cisztába zárja az idegen anyagot. Ez a viselkedés pedig egyfajta tudatosság feltételezése nélkül
megmagyarázhatatlan. Bohm maga jelentette ki ezt szemlélve, hogy gyakran az a benyomás vett rajta erőt, hogy a
megfigyelt elektrontenger él...További számunkra igen figyelemreméltó meglátása Bohmnak, hogy az úgynevezett
részecske alapvetően csupán egy absztrakció, ami nyilvánvaló, hogy az érzékeink által manifesztálódik. Mondom:
Bohm egy Einsteinnel abszolút mértékben partiban lévő
elme volt, több ízben értekeztek is egyébként egymással.
Nézzük a következő Bohm-i meglátást: „az elektronnak információi vannak, a környezetéről.” Tehát valamilyen módon tudatos. Bohmnak a fizikai valóságot bemutató gondolatai, teljesen a feje tetejére állították az „üres tér”
szokványos értelmezését. A tér nem valami óriási vákuum,
amelyen keresztül mozog az anyag; a tér pontosan olyan
igazi, mint az anyag, ami mozog azon keresztül. Tér és
anyag szorosan összekapcsolódnak. Valóban, a nullpont
energia mennyiségét mutató számítások szerint, egyetlen
köbcentiméter üres hely több energiát tartalmaz, mint az
összes anyag az ismert univerzumban! Én úgy látom, hogy
Bohm gyakorlatilag egyetlen szót nem mondott ki a lényeget tekintve, pedig minden tapasztalata erre kellett, hogy vezesse őt. Ez a szó pedig: Isten. Istent írta le akkor is, amikor
a kvantumpotenciál esetében azt fogalmazta meg az ortodox nézettel szöges ellentétben, hogy egy rendszer állapotát nem az azt felépítő részek kölcsönhatása határozza meg,
hanem az egész. Ő „egész”-ként fogalmazta meg Istent.
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Egyébként igaza volt. Bohm meg volt győződve arról, hogy
sokkal több zajlik a kvantummechanikában, mint amit akár
a szem, az agy, vagy a fizikus laboratóriumi eszközei észlelnek. Bohm munkássága egyébként tökéletes példája annak,
hogy még a legnagyszerűbb elme is milyen könnyen áldozatává válik a választott tudományának. Egy specialista sosem lesz képes meglátni azt az „egészt”, amely egyébként
Bohm gondolkodásának alapköve volt. Idézek egy rövid
szakaszt, egy Bohm munkásságát összefoglaló írásból. Úgy
vélem, meglehetősen lényeglátó és kommentárt nem
igénylő meglátást ír le:
„A káoszelmélet új területe szigorúan bizonyította, hogy
szinte minden nemlineáris determinisztikus rendszerben
(amely a fizikai folyamatok legtöbb tudományos modelljére jellemző), van egy tartomány, amelyben a rendszer úgy
viselkedik, mintha véletlenszerű volna, annak ellenére,
hogy valójában determinisztikus. Ennek az ismeretelméleti
következményei elsöprőek: a tudomány bármely szakterületén, amikor a tudósok véletlenként írják le a természetes rendszerek viselkedését, ez a címke egyáltalán nem
írhatja le a természetes rendszereket, jóval inkább az ő
megértésük fokát, amely a teljes tudatlanság lehet. A véletlen tapasztalati adatok nem nyújtanak garanciát arra, hogy
a mögöttes természetes folyamat, amit vizsgálnak, az maga
véletlen. Így, amíg a véletlenszerűség hasznosan jellemezheti a természetes folyamat tapasztalati megfigyeléseit, ez
a folyamat tényleges természetéről keveset fed fel. Rejtett
rendek vagy finom változók egy olyan szintnél működhetnek, amely meghaladja a jelenlegi eszközök észlelési
határait. Ennek messzemenő következményei nyilvánvalóvá válnak, ha figyelembe vesszük, például annak a lehe12

tőségét, hogy a „véletlen mutáció”, amelyet a természetes
szelekció darwini elmélete támaszt alá, hamarosan csupán
egy tetszőleges hipotézisként tekinthető a sok közül. A biológiai mutációk megfigyelt véletlenszerűsége nem ad bizonyosságot arra, hogy ismeretlen finom folyamatok nem
működnek – rejtetten, a mai empirikus tudomány fátylán
túl. Az ilyen ismeretlen erők közé számíthatjuk, mint „tabu”
lehetőségeket, a teologikus tényezőket, az isteni tervet,
Sheldrake morfogenetikus mezőit, és így tovább.”
Nos, úgy vélem, ha a tudósok képesek lennének a fejlődésre, akkor lassan be kellene látniuk azt a nyilvánvaló
tényt, hogy az áhított fejlődés érdekében mindenképpen
nyitniuk kell a „tabu” felé. Persze ez sosem fog megtörténni.
Még egy gondolat erejéig visszatérve Bohm bő fél évszázadnyi gondolkodásának gyümölcseként megalkotott világképéhez, – amelynek három alapvető birodalma vagy a
megnyilvánulás szintjei: a külső rend, a belső rend és a szuper-belső rend – az utóbbi két birodalom alkotja a valóság
zömét. A szuper-belső rend formái nagyon finomak és
összetettek, nehéz azokat hétköznapi fogalmakkal elképzelni. Így például Bohm beszél egy örökkévaló rendről, ami
egy olyan szuper-belső rend, amely túl esik az idő tartományán. Mint ilyen, az örök rend se nem statikus, se nem
örök, de kívül esik az időn és mindig kreatív. Ahogy ez a
kreativitás átszűrődik lejjebb, alacsonyabb szintű belső
rendekbe, törekszik megnyilvánulni az időben; vagyis leír
egy világi rendet. Bohm szavaival élve, „az örök rend nem
statikus, hanem örökké friss és új.” – azt láthatjuk, hogy
Bohm gyakorlatilag egy new age Buddhává vált. A kvantumpotenciál leírásakor konkrétan leírta az Isten „testét”,
hiszen azt mondta, hogy a kvantumpotenciál átitat minden
1

teret, ahol minden részecske hely nélküli módon egymásba
fonódik. Ez a helynélküliség, amelyről már első írásomban
is szóltam. Bohm azt állította, hogy minden egy töretlen
háló része, és minden beágyazódott egy térbe, ami ugyanolyan valóságos és élő folyamatokkal teli, mint a rajra áthaladó anyag. Leírta tehát az Isten által megalkotott valóságot a modern tudomány által elfogadhatónak vélt
köntösbe bújtatva, de nézetei még így, ebben a formában is
erősen megosztják a „tudós” társadalmat annak ellenére,
hogy valójában soha, egyetlen szóval sem említette Istent.
Bohm is eljutott végül oda, ahova Einstein, de annál valamivel tovább is. Ő is megfogalmazta azon nézetét, hogy az
anyagi világ valójában nem létezik, hogy az csupán káprázat. Ő az egész univerzumot egyfajta hologramként fogta
fel, bár ezt az elnevezést nem kedvelte, mivel a hologram
egyfajta statikusságot sugall, míg szerinte – nagyon helyesen felismerve az igazságot – az univerzum, azaz e hologram egy állandó mozgásban lévő egység. Ezért ő e hologramot átkeresztelte „holomovement”-nek. Eddig tökéletes.
Ám számomra ezzel kapcsolatban az a legmegdöbbentőbb, hogy azzal vajon miért nem foglalkozott, hogy ezt az
állandó mozgásban lévő hologramot ki vagy mi mozgatja,
ki vagy mi tartja fenn, vagy egyáltalán mi állítja elő? Megelégedett azzal, hogy felismerte a jelenséget, de az ok, a jelenséget fenntartó erő már a tabu kategóriába tartozott. Ő
és a hozzá hasonló „tudósok” a természetben keresik Istent.
A törvényekben keresik a törvényhozót, az okozatban az
okot. Ha valaki eddig eljut a felismerésben, akkor muszáj
lenne felismernie egy mindent irányító és felügyelő intelligencia jelenlétét az univerzumban. Ha egy mondjuk
Észak-Koreai szénbányász nem ismeri fel Isten jelenlétét a
világban, az talán érthető, de egy olyan elme, aki ennyi
1

„csodát” lát és tapasztal? Olyanokat, amelyekre nem létezik materialista magyarázat, akkor mi lehet a mentsége erre
a vakságra? Erre mondta Pál, hogy
„Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök;
mert az Isten megjelentette nékik:
Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniilik az ő örökké való
hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő
alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők
menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték,
mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki
hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban
hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.
Magatokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek;”
Azaz ha valaki bibliai értelemben „értelmes”, akkor muszáj felismernie a világ még ma is elképesztően csodálatos
rendezettségében az Isten keze munkáját. Ha csak ránézel
egy falevélre, egy hópihére, egy új emberi lény fejlődésének
csodájáról már nem is szólva, hihetetlen, hogy ezeket gondolkodó lények a véletlennek tulajdonítsák, ahogyan ezt az
evolúció hívei teszik. Ez számomra felfoghatatlan. Értem,
pontosan tudom, hogy miért van ez így, de ezzel együtt
megdöbbentő szembesülni ezzel a vaksággal és lenyűgöző
látni, ahogyan a Bibliában leírtak hétköznapi igazsággá manifesztálódnak. Elképesztő, hogy ha csak megszimatolja Istent, a gyanú leghalványabb árnyéka felmerül az Ő keze
munkájával kapcsoltban, a „tudomány” azonnal ördögöt kiált. Ez egyébként nem meglepő és könnyen magyarázható
okok miatt van így. Egyrészt a hitetlen tudósok azét ragaszkodnak annyira az egyébként földhözragadt, sok esetben évszázados dogmáikhoz, mert rettegnek attól, hogy
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kiderül, az egész eddigi életük, a tudományuk fabatkát sem
ér. Inkább meghalnak hát foggal-körömmel védve a dogmát,
amelyre életüket alapozták, mint sem elfogadjanak egy
„eretnek” nézetet, ami romba dönti a jól megszokott, belakott, kitaposott, kényelmes és ismert világukat. Így járok én
is a keresztény teológusokkal. Még a Biblia szerint is, –
amelyre elsősorban hivatkoznak a keresztény elnevezés alátámasztására –, időrendben jóval Krisztus mennybemenetele után bukkan fel először ez az elnevezés. Tehát egyértelmű, hogy Krisztus ezt sosem használta. Ahogyan a
tanítványok (apostolok) sem. Ez egy szimpla emberi (ördögi) találmány, amely azért lett bevezetve, hogy a Krisztus
fogalmáról elterelje a figyelmet egy bálvány, a kereszt felé.
Éppen úgy, ahogyan a sárkányból dinoszaurusz lett. Nehogy
valakinek eszébe jusson az igazság. Ha keresztény akkor kereszt, azaz a bálvány jelenik meg a tudatban és nem Krisztus. Hiába van igazam, hiába vannak az érvek, a logika, sosem fogják elismerni, hogy a keresztény elnevezés hamis és
tévútra vezető a Krisztusi vagy Krisztus-követő elnevezéssel szemben, amely kizárólag helyes, hiszen az egész életük,
a munkásságuk a kereszténység nevezetű dogma árnyékában telt, ebben szocializálódtak ezek az emberek. Ott lóg a
bálvány a nyakukban, ott van az ágyuk felett a szoba falán,
stb. Ez tehát az egyik sarkalatos pontja a „tudomány” ellenállásának. A másik pedig a tudományos karrier.A munka
és megélhetés teljes képtelenség, ha az ember szembehelyezkedik a main stream (főáramlatú) tudományos nézetekkel. A tudós vezetők és hatalmasok szó szerint mindent
megtesznek az igazság ellen, ha ez veszélyeztetni látszik
pozíciójukat. Képzeld el, hova lenne egy nagy tiszteletben
álló, magasan elismert „professzor” tekintélye, ha kiderülne,
hogy amit ötven éve tanít az netto baromság... Egy ilyen be1

ismerés, így a fejlődést hozó változás is gyakorlatilag lehetetlen, amíg a tekintélyt parancsoló professzor-ego vezeti
ezeket az embereket. Ellehetetlenítenek, tagadnak, támadnak, összefognak, eltussolnak, meghamisítanak. Mindent,
csak az igazat ne, ha ez az igazság nem az ő igazságuk.
Mindezeket a gondolatokat és információkat azért bocsátottam előre, mert jól bemutatja azt a jelenséget, amely
mozgatója az emberiség egy ősi törekvése, és amely például
a kvantumfizikusok munkásságában érhető tetten a mai,
„modern tudomány” adaptációjában. Az látszik, hogy a
módszerek és a megfogalmazás koronként változik, azonban a törekvés és a cél, amely a látható „valóság” mögött
megbújó igazság felfedezése, állandó és változatlan. Ebből
pedig arra a tényszerű következtetésre juthatunk, hogy az
emberiség „kollektív tudata” az özönvíz óta egyetlen centimétert sem lépett előre a valódi megértés útján. Itt érkezünk
el könyvünk lényegi mondandójához, amely mondanivalóját tekintve ismét csak visszanyúl az első írásomig, ám azzal ellentétben egy sokkal pontosabb és teljesebb képet lesz
képes nyújtani az olvasónak. Előző írásomban, a Vakvilág
című könyvben említettem, hogy kezd bennem kialakulni
egy komplex világ vagy valóságkép. Ennek leírása következik a továbbiakban.

Avatar
E könyv címadó témáját tehát tulajdonképpen a Vakvilágban felmerült gondolatok továbbgondolása (és a Forrás)
ihlette. Avatára – szanszkrit szó, jelentése alászállás. A hinduizmusban ezt a fogalmat arra használják, amikor egy isten leszállva a földi világba, halandó testbe „öltözik” vala1

milyen konkrét cél megvalósításának elvégzése céljából. A
gamerek nyelvén az avatar szó egy olyan karaktert jelent,
amelyet a gamer (játékos) kreál magának abból a célból,
hogy például egy virtuális világban részt vehessen annak
a világnak a történéseiben. E karakter – az avatar – tulajdonságai megválaszthatóak, és általában valamilyen módon
fejleszthetőek is a karakter virtuális élete folyamán. Képes
lehet tanulni, fejlődni, közreműködni a világ történéseiben,
közvetlen kapcsolatba lépni annak további kreatúráival
meghatározott kompetencia szerint. Tehát van, amire képes és van, amire nem. Talán nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogy te, kedves olvasóm, felfedezd a párhuzamot a gamerek avatarja, és földünk emberisége között. Hiszen ha
jobban belegondolunk, amint ez az előző fejezetből és korábbi írásaimból is megérthető, tulajdonképpen ez is egy
„virtuális” világ, hiszen bár anyaginak éljük meg és érzékeljük, valójában egy atomokból, és nem anyagból felépülő univerzum az életterünk. Ez a probléma pedig mindig is foglalkoztatta az egyes korok emberiségét. Számtalan
teória, leírás és magyarázat látott már napvilágot az elmúlt
évezredek során, ám ezek a teóriák a Biblia kivételével,
amely egyébként maga az igazság, nem voltak képesek kielégítő magyarázattal szolgálni a világ számos csodájára,
történésére. A Biblia pedig, bár tökéletesen képes erre,
mégis egyfajta kódnyelven íródott, amely kódnyelv megfejtéséhez az emberiség döntő többségének láthatóan nincs
meg a szellemi hozzáférése. Én, mint az előző írásomban
megfogalmaztam, szeretnék egyfajta szintézist, átjárhatóságot teremteni, hidat építeni a tudomány és a Biblia között.
Nem kis vállalkozás ez, de mindenképpen értelmes és
hasznos. Tudom, hogy azoknak, akiknek Isten nem szán
kulcsot a kódhoz, azoknak nem fogok tudni segíteni sem1

milyen módon. Ám azok számára, akiknek Isten segít, lehetek én is egy hasznos eszköz ezen Isteni szándék kimunkálása során. Tehát: avatar. Úgy gondolom, hogy az
„anyagi” világban élő földi ember esetében ez a leírás egy
tökéletes megfogalmazása a valóságnak. Kérlek, most tegyél
félre mindent, amit tanultál, amit a fővonalas „tudomány”
álláspontjából ismersz, és talán azokat a meglátásokat is,
amelyek a te elképzeléseid a világról! Tegyünk úgy, mintha
egy szűz tudat lennél, amely minden szűrő és szemüveg
nélkül képes szemügyre venni bármilyen kapott új információt! Előző írásaim alapján – amennyiben találkoztál velük – már körülbelül lehet elképzelésed arról, hogy mi következik, de úgy vélem, az alábbiakban következő írás
mégis egy pontosabb összefoglalása lesz leglényegesebb
meglátásaimnak az ember és a világ vonatkozásában. Építsük meg tehát a hidat!
Az ember nem anyagi, hanem szellemi lény. Nem lehet
anyagi, mivel anyag nem létezik.
Az ember tudatossággal bíró, gondolkodni képes lény. Az
anyag ha létezne sem bírhatna tudattal, s még kevésbé
lenne képes a gondolkodásra. Az általunk megélt anyagi valóság egy illúzió, amelyet ezen illúzió tökéletes átélésére alkalmassá tett (teremtett) tudatunk tár elénk. Valójában
semmi mást nem vagyunk képesek realitásként felfogni,
mint azt az illúziót, amely körülvesz bennünket. Amint feljebb olvasható, a haladó szellemű kvantumfizikusok hajlanak a beismerésére annak a döbbenetes ténynek, hogy
amit például mi világűrként érzékelünk, az valójában egy
teljesen telített tér. Nem vákuum és üresség uralja, hanem
egy olyan szubsztancia tölti ki, amelyet mi képtelenek vagyunk érzékelni. Egy végtelen kvantum óceán, amelyben
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„úszik” a mindenség. Megfogalmazták ezt a szubsztanciát
például „sötét anyag”-ként is. Mi tehát csupán a valóság egy
igen parányi spektrumát vagyunk képesek leképezni értelmezhető valóságként. Ez pedig az „anyagi, fizikai” univerzum. Számunkra ez az egyetlen valódi realitás. Ennek
pedig nagyon nyomós oka van. A földi embert Isten azért
teremtette ilyennek, hogy az tökéletesen el tudja végezni a
feladatát. Ha az ember emlékezne arra, hogy honnan jött,
ha átlátna a „fátylon”, látná a valóság mélyebb szintjeit, akkor nem lehetne hiteles részese a saját földi, anyagi életének.
Úgy járna, mint az amerikai űrhajós a holdon, amikor telepisált gatyával kiszállva egy két köbméter térfogatú alumínium kávédarálóból, amelyben a NASA a holdra küldte
őt meglát egy USA felirattal és lajstromszámmal ellátott poros csodahajót elhagyottan a hold porában pihenni. Asztronautánk a felismerésnek ebben a pillanatában nem tud
hiteles lenni a szerepében. (Megjegyzem e hasonlat valóban csupán teoretikus lehet, hiszen a kávédarálós holdraszállás valószínűleg sosem történt meg – Operation Avalanche) Mi tehát nem láthatjuk meg ezt a csodahajót. Ám
kaptunk Istentől számos útmutatást arra nézve, hogy ez a
csodahajó valahol létezik. Hihetjük, sőt tudhatjuk, hogy létezik. Az ember nem akkor kezdi a létezését, amikor megszületik ide a földre. Az ember már valaminek a következményeként születik meg adott idő szerint, adott helyen és
környezetben a földre. Ez a valami – nevezzük oknak – határozza meg előre az adott ember teljes és egyszeri földi pályafutását. Nincsenek véletlenek. Nincs semmi ok nélkül.
Értetlenség van. Ha – mint mondjuk az emberi tudomány
– egy hibás bázispontot határozunk meg kutatásaink vagy
gondolkodásunk fundamentumaként, kiindulási pontjaként, törvényszerű, hogy nem juthatunk helyes következ2

tetésekre onnan kiindulva semmilyen megállapításunkban. Ha az anyaghoz viszonyítunk, akkor egy nem létező
valamihez viszonyítunk. Innentől pedig csak tévedhetünk.
Az ember tehát „leszületik” ebbe a valóságba. Ide generál
számára Isten egy avatart, amelyről a földi ember azt gondolja, hogy az ő maga. Pedig az csupán arra való, hogy a
lény képes legyen kölcsönhatásba lépni ezzel a valósággal.
Ezért van az, hogy amikor a lény elhagyja ezt a valóságot,
akkor az avatart is elhagyja, hiszen az ehhez a valósághoz
tartozik. Frekvenciája ide köti. A lénynek (embernek) van
teste a földi testén kívül is. Ez a test éppen olyan, mint az
avatar (földi test) csak lényegesen magasabb frekvenciájú,
finomabb test. Ez a földi élet során is az emberrel van, azaz
az ember valójában ebben a testében van jelen az avatar
testben. Úgy képzeld el, mint amikor az űrhajós felvesz egy
szkafandert. Csak ezt a szkafandert Isten készítette, így
funkcióját tekintve tökéletes, amelynek következtében a
legtöbb használó rá sem jön arra, hogy tulajdonképpen
szkafandert visel. Ezért van az, hogy a babáknak bele kell
tanulniuk az avatar használatába. Mert először még nem
értenek hozzá, nem tudják kezelni. Ahonnan jönnek, ott
nem ilyen van, semmi sem úgy működik, mint ebben a valóságban. A valódi, magas frekvenciájú test nem tud megsérülni földi hatások következtében. Ha például valakinek
amputálják avatarjának (szkafanderének) egy végtagját, a
valódi test nem sérül, az a végtag ott a továbbiakban is
megmarad. Ezért lehetségesek a fantomérzékelések, „fájdalmak”. Ezt a tudomány fantomtest-érzékelésnek hívja,
pedig éppen fordítva áll a helyzet, mint úgy általában számos tudományos meglátás esetében. Mivel az anyagi testhez viszonyítanak, ezért a valódi testet tartják fantomnak.
De mitől viszkethet például egy levágott láb? A lény ilyen21

kor érzékeli a valódi testét. Ez a jelenség arra lenne hivatott, mint a deja vu jelenség. Gondolkodásra kellene bírnia
a lényt. Ez azonban ritkán sikerül. A lény ilyenkor inkább
megkérdezi orvosát, gyógyszerészét, majd bevesz valamilyen kémiai stimulánst, amellyel becsapja önmagát. De hogyan fájhat az anyag ha nem létezik? A fizikai fájdalom egy
olyan információ, amely ehhez a valósághoz tartozik. Frekvenciában leírható. Ha a tudat képes valamilyen módon kilépni abból a frekvenciasávból vagy tartományból ahol a fizikai fájdalom érezhető az avatar sérülése esetén, akkor a
fájdalom eltűnik. Ennek igen fényes bizonyítéka a tudatmódosítással, például hipnózissal megvalósított érzéstelenítés. Alább visszatérünk még erre. Az ember frekvencia által meghatározott tudatállapota határozza meg azt a szintet,
amely szinten az „anyagi” világgal képes kölcsönhatásba kerülni. A fájdalom egy szoftverelem, amely felülírható. Az
avatar szoftveréhez tartozik és arra való, hogy megvédje azt
a káros „fizikai” hatásoktól. Érdekes tény az, hogy bár az orvosok szerint az agy regisztrálja az emberi testet ért fájdalmat, amelyet a sérült területet és az agyat összekötő
idegrendszer továbbít, maga az agy nem képes fájdalomérzetre. Egy lokálisan érzéstelenített (fejbőr felmetszése,
koponya megnyitása után) éber állapotban lévő ember
agyában minden fájdalomreakció nélkül turkálhatunk. Jogosan merülhet fel ezen információ megismerésekor az
emberben, hogy ha így van, akkor például a fejfájás, a migrén hogyan „működik”? Ha az agy nem tud fájni, akkor mi
fáj ilyenkor? A válasz egyszerű: ugyanaz a helyzet, mint a
fantomtest érzékelésekor. Bár ez nem „fantomfájdalom”,
mégis szubatomi szinten bekövetkező energiaáramlási
problémák okozzák. Arra figyelmeztet, mint minden fájdalom, hogy gond van a rendszerben. Az agy egyébként
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önmagában egy csoda. Azt feltételezni, hogy ez a szerv a galaktikus porból a sorozatos véletlenek szerencsés összjátékaként jött létre, nézetem szerint minősíthetetlenül kisszerű
és mindent alulmúlóan primitív elképzelés. Mindent egybevetve kijelenthetjük e csodás szervről, hogy az avatar vezérlőközpontja. De hol vannak az emlékek, információk az
agyban? Hol a memória? A magyar születésű zseniális fizikus és matematikus Neumann János egyszer kiszámolta,
hogy egy átlag élet során az agynak nagyságrendileg 2
      bitnyi információt kell eltárolnia.
Szédületes mennyiségű információ, és az agykutatók régóta
küszködnek, hogy találjanak egy mechanizmust, ami magyarázatul szolgálna e képességre. Egy ideig azt gondolták
az agykutatók, hogy ezen emlékek az agy egyes konkrét részeiben vannak elraktározva. Azt találták, hogy ha egyes
epilepsziás embereknél adott agyi területeket elektromosan
ingerelnek, akkor mindig ugyanazok az emlékek bukkannak fel a vizsgált alanyban. Azt feltételezték, hogy agyunk
felvételt készít mindenről, amit valaha átélünk: a tömegben
látott összes idegen arcától kezdve, minden gyermekkorunkban látott pókhálóig. Az érvelés szerint, az egyes vizsgált páciensek mintái között ezért találtak oly sok jelentéktelen eseményről rögzített emléket. Amennyiben
emlékezetünk a mindennapi tapasztalataink még legapróbb részleteit is tartalmazó teljes jegyzék, jogos feltételezni, hogyha csak úgy találomra belenyúlunk e hatalmas
krónikába, nagyrészt jelentéktelen információt találunk.
Ezt a nézetet (miszerint az emlékek az agy konkrét területeiben vannak elraktározva) azonban mind állati kísérletekkel, mind emberi klinikai tapasztalatok által hamar
megcáfolták. Az állatkísérletek során patkányokat megtanítottak egy labirintusból kijutni. Majd e patkányok agyá2

nak különböző részeit eltávolították. Egyszer ezt, egyszer
azt. Előfordult, hogy a patkányok mozgáskoordinációja
sérült, de mindegyik állat ugyanúgy kitalált a labirintusból,
mint a beavatkozás előtti állapotában. Azt kellett tehát feltételeznie a kutatóknak, hogy a memória valamilyen más
rendszer szerint aktiválódik. Ma úgy vélik, hogy az emlékezés egy komplex rendszer, amely nem az agy egy meghatározott régiójában zajlik, hanem számos, bár pontosan
nem beazonosítható terület együttműködésével valósul
meg. Én azonban természetesen egészen másként gondolom. A kutatók, orvosok, tudósok úgy kezelik az embert (az
avatart), mint egy zárt rendszert, holott ez a legkevésbé
sincs így. Ezáltal, mint mondtam, ha a kiindulási pont téves, akkor törvényszerű, hogy az eredmény – már amenynyiben sikerül azt produkálni – is téves lesz. Ha belegondolunk, hogy az emberi test atomokból áll, amely
atomhalmaz egy még nagyobb atomhalmazban mozog,
(sőt például David Bohm szerint gyakorlatilag azonos azzal (minden és mindenki egy elve), akkor hogyan határozzuk meg azt, hol ér véget az egyik és hol kezdődik a másik? Ha egy folyó örvényeit vizsgáljuk, azt látjuk, hogy
maga az örvény egy jól beazonosítható képződmény, a folyó vize alkotja azt is, de hogy pontosan honnan örvény az
örvény és honnan már csak folyó, azt lehetetlen megállapítani. Ennek az analógiáján jól megérthetjük, hogyan létezik az ember teste az anyagi, atomi világban. Azt állítom,
hogy az ember bizonyosan nem ott ér véget ahol mi azt elképzeljük tompa érzékeink segítségével. Az emberi test
egészen bizonyosan nem egy önálló entitás, egy az egésztől elkülönült valami, hanem azzal egységben lévő, bár
ahogyan az örvény is, az egészen belül egy jól elkülöníthető,
megfigyelhető egység. (Az, hogy az örvények csak egymást
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látják egyáltalán nem jelenti azt, hogy a folyó nem létezik.
A folyó létezik.) Ennek okán folyamatos, atomi vagy szubatomi kapcsolat létezik közötte és a környezete között,
amelyről úgy egyébként az átlag felhasználónak (avatarhasználónak) a leghaloványabb fogalma sincsen. Tehát az
agy egyáltalán nem az a szerv, amely az avatar működéséért felelős annak ellenére, hogy maga a szerv egyfajta vezérlőközpont. A kormány sem felelős azért, hogy merre kanyarodik az autó, hiszen a kormányt ehhez valakinek el kell
tekernie valamerre. Tovább haladva e gondolatmenet mentén kijelenthetjük, hogy az agy még érzéseinkért sem felel.
Hiszen nem az avatar érez, így nem lehet egy ahhoz tartozó
szerv ezért felelős.
Számos alkalommal használtam már az emberi gondolkodás és viselkedés megmagyarázásának és leírásának vonatkozásában a „szellemi vezetés” kifejezést. Azt állítottam
és állítom, hogy mindent ez dönt el egy adott egyén vonatkozásában. Képzeljük el úgy magunkat e modell szerint,
mint egy karaktert egy virtuális világban! Ez a karakter pedig állandó összeköttetésben áll egy vagy több szellemi vezetővel attól függően, hogy milyen frekvenciával bír. A látókörömbe került egy igen érdekes „tudományos” leírása az
általam is felvázolt helyzetnek. Ezt Robert M. Anderson Jr.
egy amerikai pszichológus írta le azt vizsgálva, hogy ha a
Carl Gustav Jung által megfogalmazott „közös tudatalatti”
igaz, akkor az emberek miért nem két lábon járó enciklopédiák? Logikus kérdés, hiszen elvileg így kellene lennie, ha
minden ember egy közös információtár hozzáférésével
bírna, ahogyan ezt a Jung által megfogalmazott elmélet sejteti, és ahogyan az állatvilág esetében ez bizonyítottan igaz
állítás. Döbbenetes tény, hogy ha például Amerikában egy
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hód vagy róka megtanul valamit, azt gyakorlatilag a világ
összes hódja és rókája tudni fogja, alkalmazni lesz képes rövidesen. Visszatérve C.G.Junghoz és Anderson megállapításához, karrierje kezdetén Jung meggyőződött arról, hogy
páciensei álmai, művészi alkotásai, fantáziái és hallucinációi
gyakran tartalmaztak személyes történetük termékének
nem tulajdonítható jeleket és elképzeléseket. E jelek jobban
hasonlítottak a világ nagy vallásaiból és mitológiáiból vett
képekre és témákra. Jung ebből arra következtetett, hogy a
legendák, álmok, hallucinációk és vallásos látomások mind
ugyanabból a forrásból fakadnak: a minden emberben
megtalálható közös tudatalattiból. Bár Jung felfogása a közös tudatalattiról nagyon nagy hatást tett a pszichológiára,
és manapság pszichológusok és pszichiáterek megszámlálhatatlan ezrei karolják fel e nézetet, a világmindenségről alkotott jelenlegi tudományos megértés nem tartalmaz ennek
létezését megmagyarázó egyetlen mechanizmust sem. Tehát ezt a problémát vizsgálva írta le Anderson azt a meglátását, miszerint csak az emlékeinkkel közvetlenül kapcsolatban álló adatokhoz férünk hozzá a burkolt rendezettségből.Anderson ezt a kiválasztási folyamatot személyes rezonanciának nevezi, és egy rezgő hangvillához hasonlítja,
ami csak egy hasonló szerkezetű, alakú és méretű másik
hangvillával rezonál. „A személyes rezonancia miatt az
egyén személyes tudata számára viszonylag kevés érhető el
a világmindenség holografikus struktúrájába burkolt képek
majdnem végtelen választékából” – mondja Anderson.„Tehát, amikor évszázadokkal ezelőtt megvilágosodott emberek megpillantották ezt az egyesítő tudatot, nem vethették papírra a relativitáselméletet, mert nem tanulták a fizikát
olyan szövegkörnyezetben, mint Einstein.” Ezt mondta tehát Mr. Anderson :) Ez a „személyes rezonancia” dolog kí2

sértetiesen emlékeztet engem az általam megfogalmazott
„személyes vagy egyéni frekvencia” tételre. Anderson tehát
– bár némileg eltérő megfogalmazásban – de azt állítja,
amit én is. Hogy a megfelelő frekvenciák (rezonanciák,
ahogyan ő fogalmaz) vonzzák egymást, ezek képesek egymással kétirányú (ez nagyon fontos) kapcsolatot létesíteni,
egymással együttműködni, interakcióba lépni. Azonban
arra Anderson sem tért ki, hogy ez az úgynevezett „burkolt
rendezettség” valójában micsoda, hanem egyszerűen elfogadta a Bohm által vázolt helyzetet.Ám ettől függetlenül helyes következtetésre jutott, hiszen a tétel alapjaként szolgáló
gondolat helyes volt annak ellenére, hogy Istent és az Ő törvényeit „burkolt rendezettség”-nek titulálta. Ahogyan tehát
én látom, az avatarokban élő lények (lelkek) bírnak valamilyen „személyes rezonanciájuktól” függő azaz saját frekvenciájuk szerinti „szellemi” kapcsolattal, amely valójában
az embert körülvevő energia és információ-óceán lakóitól
érkezik Isten engedélyével és akaratából. Ezek a magasabb
frekvenciájú, így számunkra láthatatlan, de azonos „vonzódású” lények azok, akik a földi embert valójában manipulatív módon irányítják. Itt muszáj megjegyeznem azt a
tényt, hogy bár ezen lények „testi” frekvenciája magasabb,
mint az avatarba szorult emberi lényé, bizonyos más típusú
frekvenciájuk szerint gyakorlatilag megegyeznek azéval.
(Lelki tisztaság vagy alantasság, vonzalom a jóhoz vagy a
gonoszhoz.) Ezért kapcsolódnak a „jó emberekhez” jó angyalok és jó szándékú szellemi entitások, a gonoszokhoz pedig hozzájuk hasonló démoni lények. Ezek azután folyamatos szellemi hatást, befolyást gyakorolva az avatarban élő
lényre, végig kísérik őt egész földi pályafutása során. A
földi ember ideérkezésekor is bír már egyfajta „természettel”, lelki beállítottsággal. Ezt vették például észre azok az
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emberek, aki a születés időpontjában uralkodó csillagjegyek
szerint határoztak meg bizonyos lélektípusokat. Van ráció
e meglátásban, ám mint oly sok esetben, itt is éppen fordítva
áll a dolog, mint tartják ezen emberek. Az adott személy tehát nem azért lesz erőszakos, vagy szelíd, izgága vagy csökönyös, mert éppen oroszlán, rák, ikrek vagy bak, hanem
azért születik éppen abban az időszakban, mert ezek a magával hozott tulajdonságai, amelyek tulajdonképpen determinálják földi természetét. Ám ezek a tulajdonságok csupán
a természetét, a habitusát, a gondolkodásmódját jelzik előre
az adott személynek. További tulajdonságai számos egyéb
tényezőtől is függenek. E tényezők mibenlétéről igen nagy
viták folynak mind tudományos, mind ezoterikus berkekben. Sokan állítják, hogy gyermekkori traumák vagy éppen
a nyugodt családi légkör, és a szeretetben eltöltött gyermekkor mindent eldönt az egyed későbbi életét illetően. Én
azonban természetesen egészen másképpen látom ezt is. Lehet, hogy vannak sztenderdek, amelyek bizonyos statisztikák alapján működni látszanak, ám az emberi viselkedés
nem írható le statisztikai adatok mentén. Ahogyan nincs két
egyforma ember, még az egypetéjű ikrek sem tökéletesen
egyformák, úgy nem lehet két egyforma gondolkodásmódú,
habitusú, viselkedésű embert sem találni. Minden ember
egy-egy külön élet és sors. Azt gondolom, hogy az ember a
földi élete során eleve elrendelt pályát fog befutni. Isten az,
aki megszabja ezt a pályát, annak minden egyes mozzanatát, történését. Nincs szabad akarat, a földön minden egy fix
forgatókönyv szerint halad. (Szellemi Izráel, Backstage) E
terv, forgatókönyv szerint kap a földi ember szellemi vezetést, amely végső soron egy kormányosként irányítja őt teljes földi pályafutása során. Az ember gondolatai nem a fejében születnek, ahogyan ezt már az első írásomban is
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rögzítettem. A gondolatok nem állnak meg a koponyafalnál,
hiszen túlnyomó részüket tekintve eleve külső forrásból érkeznek, csak az ember, – aki tulajdonképpen egy vevőkészülék – éli meg úgy, hogy azok a gondolatok az ő fejében
születtek meg, azokat ő találta ki, és senki más nem tud
ezekről. Ha az emberek tudnák, hogy nyitott könyvek Isten,
és az Isten által felhatalmazott szellemi entitások számára,
hát valószínűleg elég sokan kínosan éreznék magukat. Pedig ez a való helyzet.
„Jó lesz-é az, ha egészen kiismer benneteket, avagy
megcsalhatjátok-é őt, a mint megcsalható az ember?”
„Nemde kifürkészte volna ezt Isten? Mert ő jól ismeri
a szívnek titkait.”
„Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és
pirulásomat; jól ismered minden szorongatómat.”
Tehát az ember nem egy zárt rendszer, amely bármilyen
„titkát” képes lenne megőrizni, minden az egységben van,
így az összes gondolat is. Így működik a telepátia. Ha két
ember képes magasabb szinten egymásra hangolódni, akkor képessé válnak egymás gondolatait, érzéseit észlelni,
„venni”, hiszen szellemi kapcsolat él közöttük. Számos esetben leírtak ilyen jelenségeket. Egy anya megérezte, amikor
meghalt a tőle távol lévő gyermeke, abban a pillanatban
tudta. Egy ikerpár egyik tagja érezte, amikor a testvérének
eltört a karja. Szerelmeseknek, egymáshoz nagyon közel
álló embereknek egyszerre támad azonos gondolata. A
végtelenségig sorolhatnám ezeket a példákat. Ezek az ember-ember közötti mentális, gondolati vagy érzelmi kom2

munikációt bemutató példák, ám van ennél sokkal hétköznapibb megnyilvánulása is ennek a jelenségnek, amelynek az átlagember egyáltalán nincs a tudatában. Ez a szellemi vezérlés, amelyről beszéltem. Ez az ember-szellemi
lény közötti kapcsolat. Ez sem állandó, hiszen például az alvás időszakában nem mindig aktív. De igen szemléletes
módja az „adásszünetnek” a bambulás jelensége is. Ilyenkor az ember kiüresedett tudattal és tekintettel néz ki az
avatar fejéből. Egyeseknek még a nyála is kicsordul olyan
szinten maradnak vezérlés nélkül, hiszen a vegetatív funkciók (nyáltermelés) működnek, a szív dobog, a vérkeringés
folyamatos, a lélegzés is, csupán a gondolkodás szünetel.
Ami ide, az anyagi világhoz, az avatarhoz tartozik az aktív,
ami a szellemi világhoz tartozik az hiányzik. Éppen olyan
ez, mint amikor egy gamer a virtuális világban „élő” karakterét valamilyen okból rövid időre magára hagyja. Aki
játszott már ilyen játékkal, az pontosan tudja miről beszélek. A karakter csak áll (nem dől el, nem esik össze) csak
áll és nem tesz semmit. Várja az utasítást, ami újra mozgásba hozza. Vajon hányan gondolkodnak el azon mélységében, hogy a bambulás, egyébként teljesen általános és
hétköznapi jelensége mivel magyarázható? Úgy gondolom igen kevesen, pedig igen csak érdekes és messzire
mutató jelenségről van szó esetében is. Felmerül a kérdés,
hogy lehet-e valódi párhuzamot vonni ezek szerint például
egy gamer-virtuális karakter és egy földi ember (avatar)szellemi vezető vagy vezetők között? Úgy gondolom, hogy
nem. A gamer-virtuális karakter csupán egy leegyszerűsített példa a lényegre, de korántsem teljes és pontos, hiszen
a gamer karakterében nincs egyéni lélek. Úgy gondolom,
hogy a lény, aki az ember, földi élete idejére a szkafander
foglyává válik. Ahogyan Pál a Bibliában leírta ezt:


„Mert most tükör által homályosan látunk”
Azaz képtelenek vagyunk pontosan felmérni a valós
helyzetünket. Úgy gondolom, hogy földi létünk során az Isten által jóváhagyott kíséretünk vezet bennünket, éber állapotunkban szinte folyamatos szellemi kontaktust fenntartva velünk. Ez a kapcsolat frekvenciánk (személyes
rezgésünk) függvénye. Kizárólag olyan szellemi entitásokkal vagyunk képesek tartós kapcsolatot fenntartani, amelyek
a mi frekvenciánkhoz illenek. Magyarul egy erőszakos, indulatos, vagy éppen gőgös, fennhéjazó és hatalmaskodó
emberhez nem kapcsolódik szelíd és jó szándékú szellemi
entitás, mert az ellenkező frekvenciák taszítják egymást.
Az én esetemben egészen elképesztő dolog történt, hiszen
nálam ezt a kapcsolatot Isten konkrétan lecserélte. Pontosan tudom, hogy nem azzal a szellemi társasággal indultam,
akikkel vagy akivel most vagyok. Isten, amikor megfordított
engem, azaz, amikor kicserélte a szívem, feltekerte a frekvenciám, azzal együtt új kíséretet is adott mellém. A régiek
eltűntek mellőlem és újak jöttek a helyükre. Ezért lett az én
avatarom esetében megfigyelhető egy óriási mértékű, hirtelen bekövetkezett mentális változás. A legtöbb ember
nem változik meg mentálisan földi élete során. Jóval inkább
az jellemző, hogy stagnál az állapotuk vagy esetleg erősödik bennük az uralkodó természetük. Azaz, például ha valaki már gyermekkorában is agresszív és erőszakos, az felnőttként még inkább az lesz. Itt kanyarodnék vissza néhány
gondolat erejéig ahhoz a témához, hogy ezeket a meghatározó lelki, szellemi tulajdonságainkat vajon magunkkal
hozzuk, vagy itt, a földön teszünk-e szert rájuk? Vannak,
akik úgy gondolják, hogy amikor egy emberi lény megszületik ide a földre, akkor még teljesen ártatlan és tiszta. Ter1

mészetesen valóban vannak ilyen lelkek, de ők azok, akik általában hamar el is mennek. Itt most egy „nagyon durva”
rész következik kedves olvasóm. Az a baj, hogy mindig az
igazság fáj a legjobban.Az egonak. Ezért sokszor nagyon nehéz kimondani. De ettől még ki kell mondani, főleg ha az
ember így kíván szolgálni. Az én írásaim nem arról szólnak,
hogy minden milyen szép, minden milyen jó, nem arról,
hogy fényesre nyaljuk a kritikusok egyes testrészeit, hanem az igazságról. Az pedig sok esetben nem túl népszerű
mifelénk. De annyi a hazugság ebben a világban, legyen valaki olyan is, aki igazat mond. Kerül, amibe kerül. Hát fussunk neki! Ennél a témánál is fokozottan érvényes a fordított igazság tétele. Azaz, hogy ebben a világban általában
minden éppen fordítva igaz, mint ahogyan azt az emberek
többsége gondolja. Azok a gyerekek, aki életük korai szakaszában elmennek tőlünk, e szerint tehát kiemelten szerencsések! Óriási kegyelemben van részük. Hiszen néhány
nap, hónap, esetleg év alatt letudják ezt a világot. Ha azt hiszed, hogy ez egy jó hely, és sajnálni kell azokat, akik innen
gyorsan távoznak, akkor gigantikus tévedésben vagy. Ez a
világ, annak ellenére, hogy te és én igen csak irigyelt és kiváló helyzetben élünk benne, mégiscsak egy pokoli hely. Attól függetlenül, hogy te és én ezt igen kevéssé érzékeljük, ez
a világ iszonyatosan kegyetlen, igazságtalan és gyilkos világ.
Nincs igazság, nincs tisztesség, nincs erkölcs. Mindent átitat
a gonoszság, hiszen e világ helytartója maga a gonosz.
„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek
a gonosztól, mert te velem vagy;”
Azok a gyermekek tehát, akik korán meghalnak, hamar
megszabadulnak ebből a világból és gyakorlatilag – hiszen,
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bár a kollektív bűn elve szerint bűnösek, mégis – „csont nélkül” a mennybe mennek. Úgy hiszem, hogy ezek a lelkek
valóban bűntelenek, vagy nagyon kevés lehet a preegzisztenciális rovásukon, ezért írja jóvá nekik Isten ennyivel, a
földi pályafutásukat. Ehhez képest a földi ember ilyenkor
mit mond? Hogy lehet Isten ilyen kegyetlen? Mit ártott ez
a kis csöppség, hogy meg kellett halnia? Semmit. Éppen
ezért halhatott meg ennyi itt töltött idő után. Ez ajándék és
nem büntetés, persze a földi ember (földhözragadt) téves
szempontjából ez óriási szerencsétlenség. Mintha lenne
olyan... Na, ezt nem! Van, amit egyszerűen nem vagyok hajlandó leírni. A Forrás ösztökél, hogy vigaszként tegyem
meg, de nem teszem! Azt elismerem, hogy amennyiben a
fenti gondolatok igazak – márpedig úgy gondolom, hogy
azok, hiszen egyébként nem tárnám eléd őket –, akkor nekik a legjobb. Hiszen ők vannak a leggyorsabban túl ezen
a világon, de ez az, amit nem lehet kimondani! 21-ben
csak Magyarországon közel negyvenezren voltak ők...
„Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy
botránkozások ne essenek; de jaj annak, a ki által esnek.”
„Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy
botránkozások essenek; de jaj annak az embernek, a ki
által a botránkozás esik.”
Hányingert keltő, mocskos dolog ez, de Isten olyan hatalmas, hogy még ezeket a borzalmas cselekedeteket is képes a jó szolgálatába állítani. Mindazonáltal, ahogyan a fenti
igék is figyelmeztetnek, nem szívesen lennék azon „orvosok” (sorozat-tömeg-bérgyilkosok) helyében, akik ezt megteszik. Jó pénzért...


Tehát ez egy gonosz világ, ahol talán néhány látszatra valóban, a fizikai ember szempontjai szerint jó dolog ellenére,
valójában igen rossz lenni. Ez azonban a legtöbb ember számára csak e pályafutás lezárulta után derül ki. Akkor pedig
már késő rádöbbenni az igazságra. A kérdés tehát úgy szól,
hogy magunkkal hozzuk tulajdonságainkat vagy a földi
körülményeink hatására válunk olyanná, amilyenné? Én
úgy hiszem, hogy mindent magunkkal hozunk. Kisgyermek
koromban egy ma is igen jó környéknek számító (nem is értem, hogy kerültem oda:) helyen laktam, egy társasházban.
A házban és a környéken is igen sok, korban nagyjából hozzám illő gyermek élt. Ilyen is olyan is. Így visszagondolva
már abban a közösségben és kisiskolás korban is jól felismerhetően megjelentek az egyes embereket meghatározó
markáns személyiségjegyek.Volt tehát a mi házunkban egy
velem gyakorlatilag egyidős fiú. Mi voltunk a legidősebbek,
a legnagyobbak és a legerősebbek abban a kis közösségben.
Ez a csupán tízéves fiú például kifejezetten élvezte, amikor
mind lelkileg mind fizikailag gyötörhette, terrorizálhatta a
kicsiket. Emlékszem, amikor ezeket a cselekedeteit láttam,
azok engem mindig visszataszítottak. Bár én is meglehetősen erőszakos és önző, sőt vad gyerek voltam, mégis általában megpróbáltam megvédeni a gyengéket és igazságot
szolgáltatni ha tehettem, persze csak akkor, ha az egyéni érdekeimet nem sértette ez az igazság. Sok verekedés volt ilyen
ügyek miatt. Később ezek a magammal hozott jó tulajdonságok a háttérbe szorultak. Sokáig a sötét oldal kerekedett
felül nálam és az irányította az életem. Volt is bajom rendesen. Azután, ahogyan telt az idő, szépen lassan kezdtek
megváltozni a dolgok, de a tempó azt mutatta, hogy körülbelül négyszáz évre lesz szükség ahhoz, hogy elfogadható
szintre kerüljek. Jött a család és az első gyerek. Ez a négy

száz év itt a negyedére csökkent, de még mindig tisztán látszott, hogy nem fogom megérni itt a földön azt a napot,
amikor „rendes” emberré válok. Ne arra gondolj, hogy gonosztevő vagy hasonló alak voltam. Szó sincs ilyesmiről.
Csak egy átlagos valaki voltam a tömegből, erről volt szó.
Olyan voltam, mint bárki más, mint a legtöbb önző, az
anyagi világ értékeit hajszoló és értékrendje szerint élő ember. Ezután történt valami olyan, ami nem magyarázható
meg semmilyen tudományos vagy racionális módon. Isten
megfordított, konkrétan kicserélt „bennem” valamit. Ez a
csere persze nem csak bennem zajlott le, hanem szubatomi
szinten körülöttem is. Hogy e változás hatására milyenné
váltam, azt nem minősíteném, ez nem az én dolgom. Azonban az tökéletesen bizonyos, hogy nagyon mássá lettem,
mint amilyen voltam. (Vakvilág) Nos, tehát úgy vélem, az
emberekben kódolva van előre mind a természetük, mind
a sorsuk. Mindent, ami fontos ezek kapcsán, eredendően
magunkkal hozunk a földi létbe. Azt is igaznak tartom,
hogy földi körülményeink, a bennünket körülvevő világ is
hatással van ezekre a tulajdonságainkra, de mindez terv szerint és konkrét céllal történik, és semmiképpen sem bír
döntő befolyással természetünk alakulására nézve. Nincs véletlen, nincs szerencse és nincs szerencsétlenség. Minden
okkal és céllal, Isten által előre tervezetten és jóváhagyottan
történik a földön (is). Aki ezzel nem ért egyet, az jelentős
mértékben alábecsüli Istent. Isten végtelenül hatalmas és tökéletes, teljes mértékben elképzelhetetlen, hogy bármilyen
entitás, legyen az maga sátán érdemben ujjat húzhasson
Vele. Teljes mértékben elképzelhetetlen, hogy valami Isten
szándéka és akarata ellenére történjen. Ha valaki a Bibliai
igékkel akar ennek az állításnak ellentmondani, akkor nem
érti az ide vonatkozó igét. Sajnos sokak esetében ez a hely

zet, mert tény az, hogy Isten, aki a világot teremtette, nem
tud hibázni, így nem történhet az Ő akarata ellenére semmi
sem. Ez lehetetlen. Nem lehet Neki „keresztbe tenni”, nem lehet Vele akadékoskodni, nem lehet Őt megakadályozni, de
még csak hátráltatni sem semmiben. Érthetetlen számomra,
hogy ez miképpen nem világos minden létező számára... Isten és sátán viszonyát például igen gyenge és fantáziaszegény hasonlattal egy nyolcvan tonnás ultramodern nehéz
harckocsi (tank) és egy hangya viszonyának tudnám lefesteni, de az aránypár elképesztően rossz és gyenge még e hasonlatban is. Sátán a hangya, aki világunk helytartója. Nem
értem őt.
Beszéltem már több írásomban Hollywood tudatformáló
hatásáról és arról is, hogy akik az emberiségnek e „kollektív”
tudatát formálni igyekeznek, már ugyancsak ismertetett okból sok igazságot is becsempésznek ezekbe a mozikba.Amiért ezt most szóba hoztam, az egy konkrét film konkrét jelenetével kapcsolatos. A Lucy című film egy jelenetében az
agyának jelentős mértékben megnövekedett kapacitását
használó főhős szemügyre veszi Párizs egy részén az embereket. Azt látja, hogy az egyes embereket különféle színű,
függőleges irányú fényszálak kötik össze az éggel. Később rázoomol ezekre a fényszálakra, amelyekről kiderül, hogy folyamatos információáramlatok. A színekre nincs utalás a
filmben, de az én olvasatomban tökéletesen szemléltetik az
információk természetét. Például a szeretet piros, az indulat,
a harag, a gyűlölet fekete színben jelenik meg, a kedvesség
smaragdzöldben, az irigység vagy féltékenység sárgában, a
hideg számító gondolatok jégkékben és így tovább. Minden
esetre igen szemléletes leképezése volt ez a jelenet annak,
ahogyan én is elképzelem ezt a valóságot, bár az ég és a föld


ilyen értelemben nem különíthető el egymástól például függőleges irányban, hiszen a szellemi sík és az anyagi sík nem
térben hanem frekvenciában van „távol” egymástól, e két
„hely” ebből fakadóan pedig nem egy konkrét irányban hidalható át. Még egy filmjelenet eszembe jutott ez utóbbi állításom kapcsán. Ez a Mennyei prófécia c. film egy jelenete,
ahol a hősök egy alkalommal „energiát kapnak”, én ezt inkább frekvenciaemelésnek írnám le, és egyszerűen áttűnnek
a fizikai síkról egy szellemi síkra, ahol olyan ismerőseik
jönnek oda hozzájuk, akik a földön már meghaltak. Hőseink tehát ugyanott vannak,(hiszen egyetlen lépést sem tettek) de mégsem ugyanott. Ekkor fegyveres katonák érkeznek az anyagi síkon. Hőseink látják a katonákat, a katonák
nem látják őket, ám adódik egy probléma. A katonák magukkal hurcolnak egy gyereket, akiért hőseink erős aggódásba esnek, amely aggodalom következtében frekvenciájuk
visszaesik az anyagi síknak megfelelő szintre. Ennek következtében egyszer csak előtűnnek a katonák előtt a semmiből, akik így azonnal foglyul ejtik őket. Nos, a körítést és a
sztorit hagyjuk, de ami a képi megjelenítést illeti, az nagyjából tökéletes ebben a jelenetben.A világok így vannak egymás mellett. A kvantumfizikában ez a fogalom a helynélküliség. Minden egyidejűleg egy helyen van, csupán frekvenciában van eltérés az egyik és a másik sík vagy világ, univerzum között ha úgy tetszik. Szellemi lények, mint például
az angyalok vagy a démon „ufok” így jelenhetnek meg a földi
valóságban majd így tűnhetnek el onnan egy szempillantás
alatt. Egyszerűen csökkentik a frekvenciájukat és már itt is
vannak, majd emelik és eltűntek innen.
További érdekes, valós jelenség az egyes emberek paranormálisnak nevezett képessége, amelyek segítségével kü

lönféle „csodákat” képesek végrehajtani az anyagi világban.
Ezeket itt nem részletezném, hiszen kivétel nélkül negatív
forrás áll ezen képességek hátterében. Nem véletlenül készül annyi szuperemberes mozi manapság. Ami miatt számunkra ez a téma érdekes az, hogy ezek a képességek sem
az avatar képességei, hanem okkult, mágikus befolyás által
létrejött képességek. Az ilyen képességekkel bíró embereket
sokáig üldözték, ma pedig rendkívül népszerűek és divatosak, hiszen az okkultizmus ismét nagyon népszerű lett a
világban. A tudomány hivatalosan nem igazán foglalkozik
ezekkel a jelenségekkel, hiszen a hivatalos álláspont szerint,
amit nem tudunk megmagyarázni az nincs. Ettől függetlenül például a titkosszolgálatok előszeretettel használnak
különféle „parafenoménokat” akár hírszerzési, akár egyéb
célokra. Léteznek például „távolba látók”, akik képesek felidézni olyan valós helyszíneket is, az ott megfigyelhető
tárgyakról, eseményekről meglepően pontos leírást adni,
ahol azelőtt még sosem jártak, így nyilvánvalóan nem ismerhetik azt első kézből. Ezek mind mágikus tevékenységek, amelyek „külső” segítséggel operálnak, a legtöbb esetben úgy, hogy ezzel maguk az úgynevezett parafenoménok
sincsenek tisztában. Egyébként a saját korszakukat jelentős
mértékben meghaladó zsenik, mint például Leonardo da
Vinci vagy Nikola Tesla esetében is „külső” szellemi kapcsolat okolható a zsenik zsenialitása okán. Írtam már a mágiáról hosszabban az Úton Istenhez című könyvben, ha érdekel, ott elolvashatod az ezzel kapcsolatos véleményem,
bár egy rövid idézetet átemelnék ide is onnan: „A tudatos
mágus olyan ember, aki valamilyen módon rájött olyan isteni törvényekre, amelynek az univerzum, a teremtés erői
engedelmeskednek, és ezeket a törvényeket valamilyen
technika által képes átültetni a fizikai gyakorlatba céljai


megvalósításának az érdekében. Azok felhasználásával
megvalósítani dolgokat a természeti vagy fizikai világban.”
Ez alapvetően helytálló leírás, de mégis van némi baj vele,
mégpedig az, hogy azt sugallja (amikor ezt írtam, még hittem a szabad akaratban, ebből ered a tévedés) a mágus
maga dönt és jön rá „isteni törvényekre, amelynek a teremtés erői engedelmeskednek.” Ez tehát tévedés. Azt írtam
akkor, hogy „valamilyen módon” rájött. Itt, a fentiekben pedig leírtam, milyen módon jöhetett rá mágusunk a különféle okkult praktikákra. Önmaga erejéből nyilvánvalóan sehogy. Úgy annál inkább, ahogyan például a vezető
hatalmak szert tettek a titkos technológiáikra. Felsőbb
szintű szellemi entitások közreműködése által. Ezek a negatív múzsák súgnak nekik abból a célból, hogy a saját céljaiknak megfelelően tudják ezeket az avatarokat itt mozgatni. A sátán is ezt teszi csak nagyüzemi, ipari szinten. Az
őt szolgáló démonok és negatív lények foglalkoznak az
egyes emberekkel, vezetik őket a saját pusztulásukba. Sátán
a szellemi vezér, a többi pedig a végrehajtó. Persze nem
mindenkit a gonosz irányít, van, akit Isten, illetve az Istent
szolgáló erők.
„A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög
kezdettől fogva bűnben leledzik.
Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit
lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik
bűnt, mivelhogy Istentől született. Erről ismerhetők meg az
Isten gyermekei és az ördög gyermekei: a ki igazságot nem
cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, a ki nem
szereti az ő atyjafiát.”



„A ki az Istentől született”. Most erre mit mondjunk? Betűzzem talán? Tehát, aki az Istentől született. Nem itt, a nem
létező szabad akaratából lett az Isten követője, hanem úgy
született... „Mivelhogy Istentől született.” Már így jött ide.
A földi ember tehát egy igencsak behatárolt képességekkel operáló lény, aki az anyagi világban nem megtapasztalható, érzékfeletti univerzum szellemi entitásainak
befolyása alatt áll. Nagyon érdekes, szinte humoros tény az,
hogy ezek a negatív szellemi vezetők sok esetben szabályosan szórakoznak az emberrel. Élvezik, hogy hülyét csinálnak belőle. Élvezik, hogy megalázó helyzetbe hozzák őt,
hogy félelemben tartják, egyszóval minden olyan dolgot élveznek, amely Isten kedves teremtményét kifordítja önmagából, emberi méltóságából. Gondold csak el, milyen
helyzetekben láthatsz emberi lényeket bizonyos filmekben például. Pedig emberi lények ők is. Nekem kínos... De
maradjunk egy kibeszélhetőbb példánál! Ha például „tudományos” kísérleteket folytat egy kutató, a kísérletének
eredményeit tetszés szerinti módon képesek befolyásolni
ezek a magasabb szintű entitások, hiszen van egyfajta hozzáférésük az anyagi világhoz. Ám csak addig mehetnek el
a saját fejük utáni tréfáikban (hangsúlyozom ez durván fekete humor), ameddig a gazdájuk engedi őket. A sátánnak
van egy átfogó koncepciója, amellyel a legnagyobb pusztítást akarja megvalósítani, így például ha valamilyen kutatást több helyen egyszerre végez több kutatócsoport, a gonosznak pedig célja eléréséhez az kell, hogy az emberiség
egy tárgyban hasonló (téves) felismerésekre jusson, akkor
ezek a kutatócsoportok hasonló tapasztalatok birtokába
fognak jutni, így hasonló következtetésekre is. Ezért van az,
hogy a tudomány úgy általában ennyire vakvágányon jár,


mégis gigászi mértékben el van telve önmagától, meg van
elégedve szánalmas teljesítményével. A specialistánál nincsen vakabb ember. Ha valaki egész nap a hangyákat tanulmányozza, sosem fogja észrevenni az ég madarait vagy
a felhőket. Ha valaki csak a kéket látja, hogyan érzékelheti
a szivárványt? Apropó: tudod mi a szivárvány?
„És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én
örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő
állat között, mely ti veletek van: Az én ívemet helyeztetem
a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld
között. És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet,
meglátszik az ív a felhőben.”
Döbbenet. Isten ma is itt van. Aki értelmes, megláthatja.
Amint írtam, a valódi tudomány ott kezdődne, hogy valaki
képes atomokból összerakni egy működő, élő egysejtűt. Ezt
pedig Istenen kívül soha senki nem tudta és nem is fogja
tudni megtenni sátánt is beleértve. Innen kellene, hogy következzen a mély alázat és a beismerés, miszerint fogalmunk
sincs semmiről, ehhez képest nézd meg a „tudósainkat”,
hogyan vélekednek általában önmagukról és a „tudományukról”. (Tisztelet a kivételnek!) Visszatérve a negatív erők
„játékaihoz”, én magam is igen szemléletes tapasztalatokat
nyertem e tárgyban.Van olyan is, amit soha nem írnék vagy
mondanék el sehol, de ezek is igen hasznosak voltak rám
nézve, hiszen arra ébresztettek rá, hogy mennyire nincs
kompetenciám még a saját személyemet illetően sem. Ha
csak egy pillanatra magára hagy Isten, a védőangyalod, akkor azonnal véged. Dehogy tudsz te ellenállni vagy megvédeni magad. Mondom: ott és akkor, abban a pillanatban véged van. Úgy bevisznek a sűrűbe, hogy sosem találsz ki
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belőle. Az a rengeteg „pszichésen” beteg, szenvedélyfüggő,
öngyilkos hajlamú ember mind-mind, sőt az emberiség
döntő többsége ilyen démoni hatás, befolyás alatt áll. Ezektől pedig sem a pszichiáterek, sem a mágusok, látók, varázslók és különféle szolgálataikért pénzt kérő kuruzslók
nem képesek megszabadítani senkit. Aki pénzt kér azért,
hogy segítsen, nem segíthet. A pozitív erők ilyet sosem
tesznek. Az ilyen jellegű problémákon kizárólag Isten képes
segíteni. Ha akar. S ha már szóba kerültek a mentálisan sérült emberek, a csecsemő és gyermekhalál, valamint a mozi,
akkor hadd tegyek ide egy kapcsos zárójelet és e jel hegyéhez hadd illesszek egy további gondolatot! Hogyan jön
össze ez a három téma? Where Hope Grows, ahol a remény
terem. Ez egy film címe, amit mindenképpen ajánlanék
neked, ha lélekemelő mozira vágysz. A korai halál itt ugyan
kissé kilóg a képből, hiszen az említett filmben ilyesmi
nincs. Van viszont más, egy olyan helyzet, amelyre a földi
emberek ugyanolyan szemmel néznek, mint egy gyermek
halálára. Mi van akkor, ha egy gyermek például Down
szindrómával születik? Azt mondják az emberek, hogy szegény, jól kibabrált vele a sors, az élet vagy az Isten. Azt gondolják magukban, hogy jobb lett volna neki meg sem születni. Hiszen mi öröme lehet egy ilyen szerencsétlennek? De
mi van, ha itt is éppen fordítva áll a helyzet? Mi van, ha a
földi szemlélet torz látásmódja okán ez az elhibázott nézet?
Mi van, ha ez egy ajándék Istentől? Ja köszi, ilyen ajándékból nem kérnék – mondod. Biztos? Mi van, ha ezek az emberek boldogok a maguk csupa szív „egyszerűségében”?
Mi van, ha ezek az emberek szó szerint képtelenek rosszat
tenni? Kevés Down szindrómás erőszaktevőről hallani.
Nem rabolnak ki senkit, nem erőszakolnak meg senkit,
nem ölnek meg senkit, nem lopnak, nem csalnak, nem ha2

zudnak „szegények”. Egy downos sincs börtönben. Milyen
érdekes. Milyen élet az ilyen? Jó! Igyekeznek is hát eltenni
„nőorvosaink” láb alól őket még mielőtt megszületnének.
Nem kellenek az ilyenek ide. Vagy másról van szó? Mi van
akkor, ha arról van szó, hogy sátán nem akar kaput nyitni
ezeknek a lelkeknek? Na nehogymá’ ennyivel megússzák. A
downosok amúgy eredetileg hamar elmentek. Hamar elmehettek innen. Az ezerkilencszázas évek elején még átlag
tíz éves kor körül. Később, miután fejlődött a gyógyászat, ez
a kor megduplázódott míg végül olyannyira sikeresek lettek az orvosok, hogy akár hatvan évig, sőt egyes esetekben
gyógyszerezéssel, szívműtétekkel még tovább is itt tudják
tartani őket. Na nehogymá’ gyorsan hazamenjenek, ha már
bejutottak. Isten ugyan kegyes volt hozzájuk, de majd mi
„segítünk” nekik jól itt maradni. Jaj tudom, hogy most sokan mit gondolnának. De remélem, hogy te kedves olvasóm
nem közéjük tartozol, hiszen nem nekik szólnak az írásaim.
Tudom tehát, mit gondolna erről egy átlagos, az igazságra
vak és süket ember. Az, akit Isten a sötétben tart. De te ne
ezt gondold, hanem legyél képes józanul mérlegelni az olvasottakat! Hiszen ha nem ez a világ a jó világ, akkor nekem
van igazam... Ez a világ pedig – szerintem lássuk be – nem
valami jó hely az igazaknak. No, haladjunk!
„Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek
országa.”
„Boldogok a Szellem által a szegények, mert övék
a mennyek királyi uralma!”
Ezt mondta az Úr. Tudom, sokan sokféleképpen magyarázzák ezt az igét, ám ide rendkívül illik. Olyannyira,
hogy teljesen igaz is a helyzetre.


Az előzőekben említettem egy fogalmat, egy igen érdekes jelenséget, amit „adásszünettel” magyaráztam. Adászszünetben az avatar tulajdonképpen lebénul. Szellemileg.
Irányítás nélkül marad egészen addig, amíg a vezérlő figyelme ismét felé nem fordul. Olyan ez, mint amikor egy
babájával játszó kisgyermek figyelmét hirtelen elvonja valami a játéktól. A baba ilyenkor ledermed, mozdulatlanul
pihen. Amikor a gyerek figyelme ismét visszatér rá, akkor
folytatódik a baba „élete”. Létezik egy a bambulásnál sokkal komolyabb adásszünet is, ez pedig az alvás jelensége. Írtam már az alvásról, illetve az álmokról. Többek között ezt:
„Az álom az a jelenség, amikor a tudatos lény a fizikai
testből kilépve utazásra indul és megtapasztal olyan dolgokat, amelyekre a fizikai test börtönébe zárva nem képes.”
Eddig egészen jó. Ám ami a továbbiakban leírtakat illeti, én
is beleestem a hibás perspektívából való szemlélés csapdájába. Sokkal nagyobb kompetenciát tulajdonítottam az
avatarban rejtőző lénynek, mint ma. Azt írtam akkor, mert
így gondoltam az akkori, egyébként saját tapasztalataimból
kiindulva, hogy „Az álomidő kulcsfontosságú. Befolyásolható akarattal. Arra kell törekedni, hogy az álomban is tudatos legyél! Gondolkodj és alakítsd, ahogy tetszik! Álomban minden lehetséges, minden elérhető. Nincs akadály,
sem távolság, sem időkorlát. Az van, amit akarsz. Az álombéli valósabb létsík, mint a földi, anyagi.” Nos, ennek bizonyos részeit ma már másképpen látom. Ugyancsak későbbi tapasztalataim alapján. Az van, hogy ezek a dolgok
sem tőlünk függenek, mint akkor hittem. Akkor úgy véltem, hogy mindent elérhetünk, ha kellő elszántsággal dolgozunk célunkon. Érdekes ellentmondás az, hogy ezeket
éppen abban a könyvben írtam le (Úton Istenhez), amelyben az önfejlesztés és a mágia veszélyeire kívántam felhívni


olvasóim figyelmét. Az a kijelentés például, hogy az álom
„befolyásolható akarattal” egyébként teljes mértékben igaz,
de mit cselekszik ilyenkor az ember? Mágiához nyúl. Amelyet nagyon nem kellene tennie. Ez szimpla akaratmágia.
Ezt már akkor is beláttam, de úgy érveltem, hogy az álmodás képessége Istentől való, tehát nem lehet rossz. Az álmodás képessége valóban nem is az, ám annak a tudatos
manipulációja már igen. Ha valaki Istenre bízza magát, akkor ne tegyen már semmi olyat, amely a „saját feje” (egoja)
szerint hasznos szellemi fejlődése szempontjából. Ha komolyan Isten segítségében bízik, akkor ne önmaga akarja
előidézni a saját fejlődését. Jaj. Persze ezekre a felismerésekre, valahogyan el kell jutni. Ez a fajta fejlődés az, ami
egyébként kívánatos lenne egy adott egyén e világban
megtett szellemi útja során. Ha Isten az, aki tanít, akkor bizonyosan nem is marad el ez a fejlődés, mégpedig a helyes
irányban bekövetkezett fejlődés. Egyébként pedig bizonyosan igen. Fejlődhet az ember másképpen is, de úgy bizonyosan negatív fejlődés lesz ez, még ha nem is úgy tűnik
az egyén számára. Sőt! Kijelenthető, hogy amennyiben negatív szellemi erők vezetik az ő ebből fakadóan természetszerűleg negatív irányban történő fejlődését, akkor azt ő
minden kritikus meglátás nélkül, abszolút pozitív fejlődésként fogja értékelni. Hiszen egyre nagyobb hatalomra
tesz szert azon a területen, amelyen előre kíván jutni. Eközben pedig eltelve saját eredményeitől, sikereitől, teljesen vak
marad arra nézve, hogy az orránál fogva vezetik őt. Ma úgy
látom, hogy az ember teljes földi életére, függetlenül attól,
hogy ébren van-e vagy alszik, álmodik, kivétel nélkül befolyással van a szellemi vezetése. Ez nem egy interaktív dolog, hanem teljesen fix és előre rögzített. Írtam már, és
mint feljebb olvashattad, a kvantumfizika is kezdi felis

merni a tényt, hogy valójában sem idő sem tér nem létezik. (Azt, hogy ez hogy jön ide, alább pontosabban kifejtem.) Egyhelyűség, vagy helynélküliség, ahogy e tudomány
fogalmaz, és időnélküliség van. Istenben minden egyszerre
és egy helyen létezik. Nincs olyan, hogy eleje, vége, széle
vagy közepe, nincs olyan, hogy lent vagy fent. Isten hely, tér
és idő nélküli. Ennek okán pedig valójában értelmetlen
olyan dolgokról beszélnünk, amelyeket csak mi, háromdimenziós tudattal bíró, földi emberek használunk. Feltéve,
hogy képesek vagyunk ezt az állítást értelmezni. Ha nem,
akkor nem kell törődni vele, hiszen csak az szól nekünk,
amit képesek vagyunk megérteni. Isten mindig annyi értelmet ad, amennyi a számunkra szükséges információk integrálásához elengedhetetlen. Se többet, se kevesebbet. Tehát ez az „élet” nem interaktív, hanem statikus és fix. Ezt az
állítást azonban csak akkor lehetünk képesek elfogadni, ha
értjük a fenti kvantumfizikai tétel igazságát.
Lényegét tekintve tehát az a meglátásom, hogy súlyos
hiba – bármilyen célból is tesszük ezt, – a földi valóság
perspektívájából kiindulni, feltéve, hogy gondolkodni és ezáltal helyes következtetésekre kívánunk jutni. Tudom, ez
nem tűnik elsőre logikusnak, hiszen ide illőnek érezzük
magunkat, így azt gondoljuk, hogy ez kell legyen az elsődleges viszonyítási pontunk. Ám a valódi vakságunknak éppen ez az oka. A gyökérproblémája. Ameddig nem tudunk
perspektívát váltani, képtelenek leszünk valós és helyes eredményre jutni, az igazságot megismerni. Ez a perspektívaváltás pedig „fizikai” adottságaink okán kizárólag szellemi
perspektívaváltásként valósítható meg, ezért sikerül csupán
oly keveseknek, és ezért lehet az emberiséget a legnagyobb
sötétségben tartani mind máig. Hiszen a ma uralkodó nézet


– legyen ez bármilyen megdöbbentő is – az, hogy amit nem
látunk az nincs. Egy egyszerű hasonlattal élve úgy működik
az emberi tudomány, hogy mivel mi a szárazföldön élünk a
vízfelszín alá pedig nem látunk be, ráadásul tudjuk, ha megpróbálunk a víz alatt tartózkodni még meg is fulladunk, ezért
hát arra a következtetésre jut, hogy ott nincs és nem is lehet
semmi. Nos, így sehova sem fogunk eljutni. Ám azt is le kell
szögezni, hogy azokra a „tudásokra”, igazságokra, amelyeket
én jelen lapokon boncolgatok, valójában nincs is szüksége az
embernek. Ezek kizárólag azoknak az elméknek érdekesek,
akik a részletekre is kíváncsiak. Én azért foglalkozom mégis
ezekkel a dolgokkal, mert, mint a Vakvilágban is írtam, célom egy híd megépítése, amelyen átkelhetnek az igazság
partjára azok, akik analitikus módon képesek csak hitre
jutni, eljutni Istenhez. Nekik szeretnék segíteni Isten kegyelméből. Úgy gondolom, hogy sok embernek éppen kárára válna, ha ilyen mélyen beleásná magát a részletek tanulmányozásába, hiszen itt nagyon el lehet veszni és szem
elől téveszteni a lényeget. Bár elsősorban nem erre értik, de
mégis jól illik ide az a mondás, miszerint az ördög mindig
a részletekben bújik el. A részletek vizsgálata elvonja a figyelmet az egészről, ami a lényeg.Amint írtam, ha az ember
csak a hangyákat tanulmányozza egész életében, akkor sosem fog felnézni az égre és meglátni azt, ami ott van. Nagyon
nem szeretnék ugyanabba a hibába esni, amelybe az említett harmadik könyvem egyes állításainak esetében is estem,
konkrétan abba, hogy éppen azt taglaljam vékony szeletekre cincálva, amitől óvni igyekszem az olvasót. Ám azt is
gondolom, ha idáig eljutottál ebben az írásban, akkor neked
érdekes a dolog, hasznodra lesz és nem ártalmadra, amit itt
olvasol. Tehát menjünk tovább!
Az átlagos ember teljes földi élete során nagyjából egy

fajta szellemiséggel bír. Ez határozza meg a viselkedését, az
egyes élethelyzetekkel, történésekkel kapcsolatos érzelmeit, az ezekre adott válaszreakcióit. Ez alatt azt értem,
hogy a már kora gyermekkorában megfigyelhető személyiségjegyei egész élete során jellemzőek maradnak reá
nézve, sőt, általában egyre markánsabban fognak ezek
megnyilvánulni a viselkedésében. Ha ezek a tulajdonságok
annyira szélsőségesek, hogy nem illeszthetőek a társadalom által még tolerálható keretek közé, akkor ezeken szinte
önmagát megerőszakolva kell úrrá lennie, a szélsőséges viselkedését megtorló büntetéstől való félelme miatt, de
ezek a szélsőséges esetek a teljes népességhez viszonyítva
ritkán fordulnak elő. Az átlagos ember tehát egy jól kiszámítható, önmagára általánosan jellemző viselkedésminta szerint fogja élni az életét. Nem, vagy csak nehezen
tud másképpen viselkedni, mint ahogyan egyébként szokott. Az egymást jól ismerő emberek, például családtagok,
általában pontosan képesek előre jelezni, hogy a másik személy egy-egy helyzetre, hogyan fog reagálni. Dühös lesz
vagy türelmes, kioktató vagy hisztériás. A gyerek kap egy
egyest az iskolában, és előre tudja, hogy az apja őrjöngeni
fog az anyja meg sopánkodni. Vagy az apja csak megvonja
a vállát, az anyja pedig az apjával fog veszekedni, amiért
azt nem érdekli semmi. Tehát az emberek általában kiszámíthatóak, ennek oka pedig az, hogy nem változnak.
Ebből fakadóan arra következtetnek, hogy ők olyanok,
amilyenek, a rájuk jellemző viselkedésmód pedig az ő sajátjuk. Pedig dehogy. A szellemi vezetésük az oka ennek a
jelenségnek, csak az embereknek erről fogalma sincsen.
Nincs, amiből kiderüljön számukra. Tudni kell, hogy a
szellemi vezető legyen az pozitív vagy negatív, sokkal hatalmasabb, mint a lény, amely ebben a világban él, akit ve

zet. Ha nem akarja felfedni magát, soha nem fog lebukni.
Soha. Kivéve, ha Isten másképpen nem dönt. Ám mégis
van egy elképesztő jelenség, amely által gyanút kellene,
hogy fogjon még az akadémikus tudomány is, legyen bármilyen kockafejű is. De vagy nem akar, vagy tényleg enynyire kőhal a tenger fenekén. Én a magam részéről azt
gondolom, hogy a legtöbb tudós érzi, hogy az akadémikus
tudomány körül valami nagyon nagy gond van, de a már
sokszor leírt okok miatt ezek az emberek is hallgatnak.
Amire céloztam tehát az a jelenség, amely egyértelmű bizonyítékot szolgáltat még a szkeptikusok számára is mind
az avatar-jelenségre, mind a fent leírt meglátás igazságára. Ez a megrázó és döbbenetes bizonyíték a mai orvoslásban multiple personality disorder (MPD), magyarul
inkább disszociatív személyiségzavarként leírt tünetegyüttes, amely során a „beteg”, több, egymástól gyökeresen különböző személyiséget birtokol, ahogyan leírják ezt
a „betegséget”. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az ilyen
embert, (avatart) több egymástól független tudat megosztva vezérli. Több sofőr osztozik egy járművön. Hol ez
vezeti, hol az. Ezek a sofőrök tökéletesen különbözhetnek
egymástól. Van amikor ismerik egymást és „marakodnak”
az avataron, máskor pedig, számos esetben nincsenek tisztában egymás jelenlétével. Ez akkor van, ha frekvenciájuk
nagyban eltér, hiszen ilyenkor egymás számára is láthatatlanok. Ilyenkor azokat az időszakokat, amikor nem ők
vezetnek, kiesésként, eszméletvesztésként élik meg, nincsenek tudatában egymás tevékenységének. Döbbenetes
jelenség. Mind nemüket, nyelvüket, testi tulajdonságaikat,
egészségi állapotukat tekintve is eltérhetnek egymástól. Az
avatar minden esetben alkalmazkodik azaz idomul az aktuális sofőrjéhez. A tudat határozza meg, hogyan viselke

dik a test. Az egyik például lehet cukorbeteg, míg a másik
nem. Amikor a cukorbeteg sofőr vezet, akkor az avatar
produkálja a cukorbetegség tüneteit. Ha a következő sofőr szívritmuszavarban szenved, akkor nyomtalanul elmúlik a cukorbetegség, és szívritmuszavar lép fel az avatarban. Egyszer jobbkezes az avatar, míg máskor balkezes.
Az egyiknél súlyos hipertónia (magas vérnyomás) figyelhető meg az avatarnál, azután a következő sofőrváltásnál
ez is nyomtalanul eltűnik. Ha az egyik személyiség súlyos
allergiában szenved, akkor személyiségváltás után ugyanez
az avatar bármilyen mennyiségben magához veheti az allergént, az allergiát kiváltó anyagot, nem fog rendellenesen reagálni arra. Ha az avatart irányító aktuális személyiség leissza magát, azaz alaposan lerészegedik, egy
egyébként hirtelen bekövetkező személyiségváltásnál
azonnal kijózanodik. Hiába marad a véralkohol szintje az
egekben, az avatar nem reagál arra, hiszen nincs tisztában
azzal, hogy ő most részeg. Ez a sofőr nem ivott, tehát nem
részeg. A drogos ugyanígy egy pillanat alatt „tiszta” lesz. Ha
olvastad előző írásom, emlékszel az agykontrollos „nem fájnem vérzik” paranccsal való saját tapasztalatomra, amely
egyértelműen ugyanezen a módon működik, bár ott tudatosan és szándékkal, ám a hatásmechanizmus azonos. A
vezérlő tudat határozza meg az avatar állapotát. De, hogyan
lehetséges, hogy például a véráramban keringő alkohol,
drog egy pillanat alatt elveszítse a tudatra kifejtett hatását?
Úgy, hogy a drog sem anyag, hanem információ. Ha
nem tudatosul, nem hat. A gyógyszerek is ilyenek, erről beszélek később. A leginkább figyelemre méltó jelenség azonban az a megdöbbentő felfedezés az ilyen emberek esetében, hogy minden egyes sofőrváltásnál, – amelyekből
általában öt és tizenöt közötti számban vannak jelen egy


avatarhoz, de előfordul olyan súlyos eset is, amikor közel
száz (!) személyiség is felváltva megnyilvánulhat egy avatar testben, – megváltozik az avatar agyhullám mintája.
Ez azért mindent elsöprő bizonyíték a szellemcserére,
mert az „egészséges” embereknél ez soha nem változik
meg, még igen nagy stressz vagy megrázkódtatás esetén
sem. Ez minden egyes agynak a saját „ujjlenyomata”, amely
kizárólag rá jellemző. Ez alapján erre a jelenségre a hagyományos magyarázat csak úgy lenne kiterjeszthető, ha az
avatar átesne egy agyi transzplantáción, amely ma elvileg
lehetetlen (szerintem gyakorlatilag is). Az azonban bizonyos, hogy nem cserélgetik esetenként napjában többször
is egy-egy MPD-ben szenvedő ember agyát, pedig a tünetek erre utalnak. Ez a jelenség értelmesen kizárólag úgy magyarázható, ha elfogadjuk az avatar szellemi vezérlésének
az egyik valóban teljesen különböző identitású vezetőtől a
másikhoz való „passzolgatását”. A sofőrök személyének
teljes mértékben való kicserélését a kormánynál.
Sokan, például az agykontroll hívei érvelnek amellett és
hisznek szilárdan abban a tézisben, hogy az emberi elme teremtő erejű, és amit például vizualizál, az – amennyiben ezt
a tevékenységet elég elszántan, határozottan és erővel teszi,
akkor – meg is fog valósulni a fizikai világban. Ennek a jelenségnek a „tudományos” neve az úgynevezett autoszuggesztió.
E szerint például ha valakinek van egy rákos daganata,
akkor ezt csupán azzal, hogy az elméjének erejével támadja, képes lesz megsemmisíteni. Ez az eljárás a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az egyén kialakít magának egyfajta
haditervet. Például azt képzeli rendszeresen, akár naponta
több órát szentelve ennek a tevékenységnek, hogy a testé1

ben apró katonák elkezdik szétbontani ezt a tumort. Fontos, hogy ezt képes legyen az elméjében képileg megjeleníteni, azaz vizualizálni. Maga az elképzelt módszer teljesen tetszés szerinti lehet. Azt javasolják, hogy célszerű az
adott személy hitének, világnézetének, fantáziájának leginkább megfelelő módszert vagy vizualizációt kialakítani, hiszen az adott ember ezt képes leginkább szemléletesen maga elé képzelni. Ha valaki például orvos, vagy az
akadémikus orvostudomány által meghatározott fogalmakban hisz, akkor képzeljen el egy rakás kis falósejtet,
amint ölik, pusztítják a tumort, majd darabokra szedve azt
eltüntetik a szervezetből, de ha valakinek ez nehézséget
okoz, akkor maradjon például az apró kis emberkéknél,
vagy angyaloknál, kinek mi a leginkább elképzelhető. Nagyon érdekes, hogy azokban az esetekben, amikor az ember ebben a technikában mélyen hisz, sok esetben valósul
meg a fizikai szinten is valós gyógyulás. Az már kevésbé
dokumentált a dolog hívei által, hogy ezek a páciensek a későbbiekben milyen arányban esnek vissza az eredeti betegségükbe. Ám ez a mi érvelésünk szempontjából egyelőre
nem is fontos, majd visszatérünk erre. Tehát van olyan
eset, amikor a dolog ténylegesen és bizonyíthatóan működik, a beteg elmekontroll, agykontroll technika alkalmazása
által tünetmentessé válik.
Kétségtelen tény az, hogy az avatarban lévő lény (ember)
önmaga is képes egyfajta befolyást gyakorolni a saját „fizikai”, avagy az avatar állapotára. Itt azonban nem az a kérdés, hogy valóban képes-e, hanem az, hogy milyen módon?
Ám mielőtt ezt megnéznénk, nézzünk néhány érdekes példát erre az „önkompetenciára”! Tehát az ember tudata által képes valamilyen módon befolyással élni a saját fizikai
állapotára, egészségére, vagy pszichés torzulásai okán akár
2

meg is betegíteni önmagát. Erre kétségtelen bizonyíték
például egy hirtelen indulat hatására bekövetkező szívinfarktus, vagy gutaütés. Hiszen, ha az indulatok nem hatnának az anyagi testre (avatarra), akkor mitől szökne ilyenkor az égbe a vérnyomás, vagy mitől állnának elő azok a
fizikai folyamatok a testben, amelyek az infarktushoz, vagy
agyvérzéshez vezetnének? Ha izgalomba jövünk, fokozódik a szívverésünk, nő a vérnyomásunk, kitágul a pupillánk,
megizzad a tenyerünk, kiszárad a szánk és még sorolhatnám azokat a „fizikailag” megnyilvánuló reakciókat, amelyeket testünk produkál elménk tudatállapotának megváltozására. Ezek a jelenségek tehát valósak és nehéz lenne
letagadni az összefüggést az elme aktuális állapotváltozása
és a fizikai testben megvalósult reakció vagy „hiba” között.
Egy ismerősöm például arról számolt be, hogy egy alkalommal hirtelen annyira feldühödött, hogy pontosan
érezte, amint a szívében egy ér megsérül. Ezt később sebészeti úton, operációval kellett helyrehozni. Egy másik érdekes eset volt az, amikor egy olyan embert, akinek a véleményére igen sokan adnak (hívei körében ez az ember
óriási tiszteletnek örvend, a szava gyakorlatilag szentírás),
egy napon a lakásában felkeresett egy teljesen kétségbeesett híve azzal, hogy rákot diagnosztizáltak nála. Az ember
saját őszinte bevallása szerint „se köpni-se nyelni” nem
tudott, fogalma sem volt hirtelen, hogy mit tegyen. Kínjában két kezébe fogta a fiatalasszony arcát és a szemeibe
nézve kedvesen csak annyit mondott neki, hogy „ne szarj
be, meg fogsz gyógyulni. Most menj haza és minden rendben lesz”. A nő hazament, és néhány hét múlva tünetmentessé vált minden kezelés nélkül. Tökéletesen meg volt
győződve arról, hogy a „mestere” gyógyította meg őt, pedig szó sem volt erről. Sokan magyarázzák ugyanezen az


analógián Krisztus gyógyításait, hiszen Ő is mindig azt
mondta, hogy a „hited gyógyított, tartott meg”. A hit tehát
valóban fontos dolog. Ám az nagyon nem mindegy, hogy
miben vagy kiben hisz az ember. Mondhatni: ez a lényeg.
Alább leírom miként működik ez a jelenség, világossá teszem, hogy miért nem mindegy miben hisz az ember.
Visszatérve ez utóbbi, a fiatalasszony esetéhez, nincs információ arról, hogy jelenleg mi a helyzet az egészségével,
de a gyógyulás akkor valóban teljes volt. Könyvünk jelen
pontján erre tehát azt mondanám, hogy azoknál történik
meg a visszaesés, akik a nyugati orvosláshoz hasonlóan a
testi tünetek eltüntetésére koncentrálnak és nem a kiváltó
ok eltüntetésére. Ha egy rákos beteg eltünteti „elméjének
erejével” a daganatokat, akkor valóban gyógyultnak fogják
nyilvánítani, de mivel a betegséget kiváltó eredeti ok nem
szűnt meg, ezért az jó eséllyel ki fog újulni. Azt gondolom,
hogy az orvosok által kezelt rákbetegek gyógyulása esetén
is ugyanaz a siker oka, mint az előbbi esetnél. Még egyszer
hangsúlyozom, eddigi ismereteink szerint azt mondhatnánk, hogy a beteg hite a gyógyulásban volt az a kulcsmomentum, amely a sikert meghozta. Hiszen a kemo és a
sugár csak öli az embert és nem gyógyítja. Elvileg tehát ha
a beteg felismeri valamilyen módon betegségének az okát,
és azt képes „kiírni” magából, akkor lehet maradandó és
akár végleges a gyógyulás. Függetlenül attól, hogy melyik
hatás következtében gyógyul meg a páciens egy ilyen esetben, az eufória, a siker által bekövetkező öröm mértéke
azonos. Az egyébként logikusnak látszó következtetés ilyenkor magától adódik: ez egy mindent elsöprő, fényes bizonyítéka az elme, saját elménk hatalmának a fizikai világ, az
anyagi valóság felett. Emberek egyes dokumentált esetekben, még gépek működésére is képesek voltak hatást gya

korolni, kizárólag mentális erő alkalmazásával. Mi ez, ha
nem az emberi elme hatalma? Írtam már erről előző könyvemben, de ide is kapcsolódik a dolog, ezért éreztem szükségesnek beszélni erről a témáról. Ahogyan már mondtam,
ha valaki egy ilyen esetnek a tanúja lesz, ne adja Isten, éppen vele történik meg, az olyan sziklaszilárd hívő lesz ebben a technikában és annak magyarázatában, hogy az életben többé soha semmi nem lesz képes eltántorítani őt
újdonsült hitétől. Pedig ha látná a valóságot, azonnal öszszeomlana. Ilyenkor ugyanis nem ő az, aki „intézi” a dolgokat. Csak azt hiszi, hogy ő teszi. Ilyenkor olyan erők működnek, amelyeknek az a célja, hogy a delikvens mélyen
higgyen a saját elméjének hatalmában. Mint írtam ez
szimpla mágia, a mágikus tevékenység pedig sosem egyoldalú. Az mindig minimum két szellemi szintet feltételez.
Egyszer (esetünkben) az anyagi világot, ahol a mágus operál, és ezzel párhuzamosan egy másik, innen számunkra
láthatatlan szférát, ahol az akár direktben megidézett, vagy
mint a fenti „öngyógyító” esetnél öntudatlanul meghívott,
e mágikus hatás valós létrehozójaként közreműködő magasabb szintű entitás „dolgozik”. Ám a fizikai síkon tevékenykedő ember csak ezt az oldalt látja, így amikor sikert
ér el, azt természetszerűleg saját hatalmának és sikerének
fogja betudni. Ez a valós helyzet, így működnek ezek a hatások. A saját ismeretségi körömben is fordult elő ilyen eset.
Egy ifjú hölgy tragédiájáról van szó, akinél tumort diagnosztizáltak, amellyel hagyományos (gyilkos) módszerekkel (az onkológusok %-a nem lenne hajlandó magát
alávetni kemoterápiának és sugárkezelésnek, de betegeikkel ezt szemrebbenés nélkül megteszik) semmire sem jutottak. Ekkor a hölgy, hallott egy természetes szerről,
amellyel kapcsolatban csodákat meséltek. Telibe találta őt


a dolog, hiszen ez volt az utolsó szalmaszál, amelybe nézete
szerint kapaszkodhatott. Bele is kapaszkodott hát teljes
szívvel és hittel. Használni kezdte, majd meggyógyult. Tökéletes és mély hite lett a szer csodatévő erejében, ebben a
hitében ezután senki és semmi nem ingathatta meg. Gyógyulása után rövid idővel boldogan férjhez ment és életet
adott egy egészséges kisfiúnak. Amikor a kisfiú hároméves
lett, anyukája újra beteg lett, de ekkor már a csodaszer is
hatástalannak bizonyult. Pedig ő akkor is teljes szívvel hitt
benne. Felmerül a kérdés, hogy először miért működött a
dolog, másodszor miért nem? Az világos, hogy első esetben
sem a szer segített, hiszen ha a szer hat, akkor mindig hat.
Különösen akkor, ha a probléma azonos. Rosszul csinálta
talán a második kezelést? Én azt gondolom, hogy nem erről van szó. Szerintem arról van szó, hogy az első esetben
kapott „külső” segítséget, míg a második esetben már nem.
A hölgy tehát végül hamis hitben, egy fétist imádva, amely
most cserben hagyta őt, elkeseredve és lelkileg, szellemileg
totálisan megtörve halt meg. Ez kizárólag gonosz erőnek lehet a célja egy emberrel kapcsolatban, bár természetesen
ilyenkor mindenki Istenre haragszik. Mintha a hölgy valaha
is kereste volna Istent... A legszomorúbb az egész történetben, hogy ha valaki a bajban ezt ajánlotta volna neki, valószínűleg nem örült volna annak, amit kapott volna e jó
tanácsért cserébe, bár ez csupán feltételezés a részemről, ezt
el kell ismernem, hiszen nincs tudomásom arról, hogy valaki ezt tette volna esetében. Én minden esetre nem tettem
és nem tenném ma sem, ha nem hozzám közvetlenül közel álló emberről van szó. Miért? Mert egyrészt meggyőződésem, hogy hiába is tenném vagy tettem volna (még
hozzám közel álló ember esetében is), másrészt pedig úgy
vélem, hogy különösen egy ilyen súlyos esetben akkor kell


tanácsot adni, ha kikérik az ember tanácsát. Fogadatlan
prókátornak ajtó mögött a helye. Ami az Isten dolga, abba
ember ne ártsa magát, én így látom. Ha a te tanácsod kell,
akkor el fogja vezetni hozzád azt az embert. Ha az Isten segíteni akar, akkor segít az konkrét. De ha Isten nem akar segíteni, akkor senki sem segíthet az is konkrét.
„Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem
hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak
közül feltámad.”
Ez egy nagyon súlyos ige. Érdekes, hogy hányan hányféleképpen magyarázzák. Engem arról győz meg, hogy ha
valaki megmakacsolja magát a tévhitében, akkor attól
semmi sem lesz képes eltántorítani őt. Senki és semmi. Erre
kizárólag Isten lenne képes, hiszen Ő adja szándéka szerint
az ember szívébe a bölcsességet, azaz a felismerést és ezáltal az Őbenne való hitet, de ha ezt Isten nem adja meg valakinek, akkor az menthetetlen. Jöhet akárki, bármilyen
próféta, emberünk makacsul ki fog tartani a tévhitében.
„Az sem győzi meg őt, ha valaki a halottak közül feltámad”.
De nem ám. Ennek okáról már több előző írásomban beszéltem, de az avatar témájához is szorosan kapcsolódik.
Hiszen a szellemi vezetés az, akinek a hite, illetve frekvenciája általi vonzódása érvényesül a földi ember hitében, illetve vonzódásában a jóhoz vagy a gonoszhoz. Ha az ember vezérlése negatív, mint például a farizeusok nagy
többsége esetében is volt, akkor sosem fog az Úr felé fordulni, történjen bármi. Azt állítom tehát, hogy a szabad akarat híveinek elgondolásával éppen ellenkezőleg, nem az ember választja meg a hitét és a nézeteit, egyszóval a saját
szellemiségét, hanem éppen fordítva: a kapott szellemi veze

tése határozza meg mindezeket a földi emberre nézve. Viszszatérve még néhány mondat erejéig arra a témára, hogy
a fétisekben hívő, mágikus tevékenység által meggyógyult
emberek hány százalékban esnek vissza eredendő betegségükbe, nem áll rendelkezésemre statisztika, valószínűleg
azért, mert nem létezik ilyen kimutatás. Hiszen ez egy
olyan adatot jelenítene meg, amely az ilyen jellegű csodák
hitelét erősen rontaná. Tehát ezzel nem foglalkoznak ezen
csodák hívei. Elég az, hogy többen meggyógyultak és, hogy
mennyi csoda történt. Ám ha az Isten úgy dönt, hogy
menni kell, akkor menni kell nincs mese, nincs csoda,
nincs hókuszpókusz-mágia. Vége a dalnak. Az nagyon nem
mindegy, hogy amikor vége itteni futásunknak, akkor milyen kincseket viszünk magunkkal. Anyagiakat nyilvánvalóan egyet sem. Még a fáraó is mindent itt hagyott, hiába
rakták körül az aranyszarkofágját csodás kincseivel, minden itt maradt a kincsrablóknak, vagy a régészeknek.
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda
és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és
ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és
a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.”
Itt ismét kicsit félrevezető lehet a fordítás, amint itt kivételesen a Csia-féle verzió szépen be is mutat. Itt áll fent
például az a ritka eset, hogy a Csia fordítás rosszabb, mint
a Károli. Íme:
„hanem a mennyben gyűjtsetek magatoknak kincseket, hol
sem moly, sem rozsda azokat el nem emészti, hol tolvajok
falat nem ásnak át, és azokat el nem lopják!”


Miért félrevezető ez? Károlinál csak nehezen érthető a
pontos jelentés, de Csia esetében kifejezetten félrevezető.
Károlinál azt mondja az Úr, hogy „gyűjtsetek magatoknak
kincseket mennyben.” Nincs „a” mennyben. Csiánál már
úgy szerepel, hogy „a mennyben”, ami azt sejteti a gyanútlan olvasóval, hogy majd a mennyben kell neki kincseket
gyűjtögetni ha ott lesz. Ám, ha majd csak akkor akarna
mennyei kincsekre szert tenni, akkor sosem fog odajutni...
Károlinál az a baj, hogy az olvasó, bár nincs ott az az „a”
betű, mégis odaolvassa, mert így tűnik helyesnek az ige. Pedig csak így nem az. Olvasd csak el ismét a Károli idézetet!
Nincs „a” betű... Hiszen Krisztus itt valójában arra utalt,
hogy már itt a földön olyan kincseket gyűjtsünk, amelyek
a mennyben számítanak kincsnek. A mai nyelv szerint így
lenne pontosan érthető az üzenet: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, .... hanem mennyei kincseket
gyűjtsetek magatoknak!” Így lett volna helyes a fordítás.
Csupán a tanulság kedvéért megnéztem a Vida Sándor
féle és a katolikus verziót is. Ezeknél ugyancsak rossz a
helyzet, bár a szöveg is más, éppen ugyanúgy félrevezetik
az embert, mint a Csia-féle. Tehát Vida:
„hanem kincset kincsre az égben halmozzatok, ahol sem
moly, sem rozsda nem teszi tönkre, ahol tolvajok nem ássák
ki és nem lopják el”
Káldi-Vulgáta:
„Gyűjtsetek magatoknak pedig kinchet az égben”
Ugye ezeknél megint azt gondolhatná az ember, hogy
majd az égben kell kincset kincsre halmoznia és gyűjtenie,
amit itt a földön bajosan tehetne csak meg. Ej, ráérünk arra


még – gondolhatnák ezek alapján – amikor majd az égben
leszünk. Pedig dehogy.
Földi életünk során tehát lelki, szellemi kincseket kellene
gyűjtenünk, e szerint élnünk és munkálkodnunk. Ez az Isten figyelmeztetése, az igazság kinyilatkoztatása, de az emberek döntő részénél ez süket fülekre talál.Vajon miért? Miért nem törődnek az emberek a Bibliával? Miért nem érdekli
döntő többségüket Isten? Ha pedig érdekli őket, mi több
rendszeresen odafordulnak Istenhez, életük irányítójául
hívják és fogadják az Urat, akkor miképpen lehetséges,
hogy még az ilyen emberek között is igen nagy nézetkülönbségek léteznek? Például a predesztináció és a szabad
akarat hívei között fennálló nézetkülönbség ebben a világban, éppen az általam itt is leírt okból sosem fog megszűnni,
hiszen az emberek nézetei valójában nem befolyásolhatóak más ember által. Talán egy-egy ember más belátásra
tér, de tömegek bizonyosan nem. Elképesztő, hogy a magukat felvilágosult kereszténynek valló prédikátorok, igehirdetők magyarázzák a gyülekezeteik előtt, hogy ne legyenek „lágymelegek”, vasárnapi keresztények. Ezt üzeni
Krisztus a jelenések könyve által a mai kor emberének:
„A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg:
Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten
teremtésének kezdete: Tudom a te dolgaidat, hogy te sem
hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.
Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged
az én számból.”
A bálvány kereszt előtt (alatt, mögött) állva elmagyarázzák tehát leginkább vasárnap délelőtt, hogy a „vasárnapi


kereszténység” az nagyon kevés, az a lágymeleg hozzáállás
és ők maguk sem ismerik fel, hogy maga az intézményesített kereszténység az, ami a probléma. A kereszténység
maga a lágymelegség és nem csak a vasárnapi! Azt mondja
az Úr, hogy: „térj új felismerésre!” Azt mondja: „Akinek füle
van, hallja meg, amit a Szellem az eklézsiának mond.” Új felismerésre térnek tehát? Meghallják a figyelmeztetést? Dehogy. Elvakultan elmerülnek a saját „bölcsességükben”.
Egy keresztény teológusnak, igehirdetőnek soha fel sem
merül az elméjében az, hogy vele, az ő nézeteivel is gond
lehet...
Azt írtam tehát már sokadszor és ezt szilárdan tartom is,
hogy az emberek nézetei valójában nem befolyásolhatóak
más ember által. Itt nem az agymosás típusú, nézetformáló
tudatmegerőszakolásról beszélek, amely például az iskolákban folyik: „ez az igazság fiam, te csak ne gondolkodj!
Majd mi megmondjuk neked, hogy mi az igazság. Ez a tananyag, ezt kell tudnod vagy megbuksz és pont”. Vagy, amit
az egyházak a dogmáik szerint belenyomnak híveik fejébe:
„ez az igazság, így volt-így van és kész, pont, vita nincs” alapon. Hiszen ezek napi szinten tetten érhetőek ebben a világban és igen hatékonyan működnek is. Nem ezekre célzom tehát, amikor azt mondom, hogy az emberek valójában nem képesek egymást meggyőzni, hanem érvelésen
alapló, valós eszmecserére gondolok itt, amely során minden fél kellő alapossággal és objektivitással mérlegeli a
más nézeten lévő fél érveit, elgondolásait, és ezeket a sajátjával összevetve alakítja ki végső álláspontját egy-egy
kérdésre adott válaszát vagy nézetét illetően. Mindenki
hajtogatja a magáét, és türelmesebben vagy erőszakosan, de
rá akarja erőltetni nézeteit, saját vélt igazságát a más néze1

ten lévőkre, ám valódi párbeszéd szinte sosem valósul meg
az emberi lények között. Nem is valósulhat meg, hiszen a
hit és a szellemi dolgok magasabb szinten dőlnek el. Hány
és hány próféta, igehirdető szembesült és szembesül pályafutása során azzal, hogy csak mondja-mondja, beszélbeszél, de mintha a falnak beszélne. Prófétálása süket fülekre talál. Álmos, üres tekintetek néznek vissza rá, ő pedig
nem érti, mit keres ott, ahol éppen prédikál. Persze itt nem
a templomokban prédikáló papokra gondolok (Anyám, mi
volt a templomban? Jaj fiam, az atya olyan szépen beszélt.
És mit mondott? Hát azt nem tudom...), hanem azokra az
emberekre, akik elhivatottságot éreznek az ige hirdetésére.
Hiszen Isten és a Biblia szeretete erre késztet minden igaz
embert. Jó esetben persze az összegyűltek odafigyelnek, ott
vannak „fejben”, sőt még aktívak is egy-egy előadás alkalmával. Azután hazamennek és mintha mi sem történt
volna, minden marad a régiben, halad tovább a régi mederben. Hányan változnak meg jellemüket, gondolkodásmódjukat tekintve életük során? Én azt gondolom, igen kevesen. Ha a földi ember racionális érvekkel, a „saját esze”
alapján meggyőzhető lenne, akkor a világ ma nem itt tartana, ahol tart. Azt kell mondjam, hogy a legtöbb ember
még tapasztalatok által sem győzhető meg hatékonyan. A
legtöbb ember képes elkövetni és el is követi élete során
ugyanazokat a hibákat újra és újra, vég nélkül egészen az
összeomlásig. Nem tanulnak semmiből. Én azt gondolom,
hogy ennek az oka tehát a szellemi vezetésében keresendő...
… Most, ebben a pillanatban kaptam egy tanítást. Amikor írok, általában folyamatosan kapom a gondolatokat.Valaki diktál, én írom. Néhány pillanattal ezelőtt eszembe ju2

tott egy nagyon érdekes érvelés, de mielőtt rögzítettem
volna, még befejeztem az előző mondatot. Azután, amikor
nekikezdtem volna az említett gondolat kifejtéséhez, az
egy pillanat alatt, nyomtalanul eltűnt. Blackout. Itt tényleg
csak másodpercekről volt szó. Ülök, írok, semmi külső dolog nem vonja el a figyelmem, ami indokolhatná a gondolatvesztést. „Fel is háborodtam” tehát rendesen, hiszen arra
pontosan emlékeztem, hogy igen jelentős gondolatról volt
szó, de, hogy pontosan mi volt az, arról momentán fogalmam sincs. E pillanatban teljes adásszünet, néma csend
van.... Néhány percig „mérgelődtem”, óvtam a Forrásnak,
hogy ez „nem volt szép dolog”, majd elmosolyodtam, mert
végre megértettem mi történt. Miközben írtam, futott egy
alsóbb, párhuzamos gondolatfolyam is bennem. Azon tűnődtem, hogy vajon te kedves olvasóm, el fogod-e hinni,
amit írok vagy sem? Azon gondolkodtam, hogy vajon hány
ember fog hinni, vagy hinne nekem? És itt, ebben a pillanatban egy pillanatra elfogott a kétség. Nos, ekkor jött az
azonnali radír. Azonnali válasz a kételyre, csak nem azonnal értettem meg. (Addig volt néma csend, amíg végre felfogtam, hogy mi a helyzet. A Forrás kivárt.) Hiszen hogyan
fordulhatna elő ilyesmi egy emberrel, ha a fontos gondolataink a saját fejünkben születnének? Ha azok a saját elménk teremtményei lennének? Akkor egy ilyen radír, lehetetlen lenne. Ezt a gondolatot a Forrás úgy emelte ki az
elmémből egy pillanat alatt, mint egy panelt. Kihúzta onnan és vége. Csak annyi maradt meg, hogy volt ott valami.
Lenyűgöző tapasztalás. Veszem az „adást”, ami a Forrástól
érkezik. Ez tehát egyértelműen „külső” befolyás. Onnan
tudom, hogy fut alatta egy szekunder gondolatfolyam, ami
lehet az enyém. Ott a kétkedés. Erre a primer kör lefagy. Szó
szerint néma csend. Gondolatvesztés. Ez a jelenség napi


szinten történik meg az emberekkel. Tudod, amikor azt
mondod, hogy „ó, akartam mondani valamit, de elfelejtettem”. El hát. De hányan filóznak el azon, hogy ez mitől lehet? No, kíváncsi leszek, hogy visszakapom-e a gondolatot,
miután most végre megértettem a leckét. Előretolom az íróasztalomon a klaviatúrát, és karjaimat az asztalon egymásra helyezve rájuk hajtom a fejem. Várok...
...Egy perc telt el, itt van, köszönöm! Persze hirtelen
(be)jutott az eszembe. Éppen úgy, ahogyan eltűnt (kijutott)
onnan. Már írom is. Az iménti felismerés tanulsága meszszire vezet. Folyik az avatarban lévő lény (én) és a szellemi
vezetés (Forrás) között egy állandó eszmecsere, kommunikáció. Tehát az avatar, amíg oszlásnak nem indul, nem
egy szimpla organikus robot, egy biozombi, hanem egy
komplex, valós lény, csakhogy ennek a valós lénynek az eszszenciáját adó entitás, a valódi ember nem lát ki rendesen
az avatarból. Megjegyzem bele sem lát rendesen... Már
egyik a másikba. Nem elég, hogy nem tudunk miatta rendesen körülnézni, de még le is van sötétítve a sisak plexije.
Azt írtam a gondolatvesztésnél, hogy „felháborodtam”,„óvtam”. De az avatar nem háborodik fel, nem óv... Az csupán
egy földi szkafander. Akkor ki háborodott fel, ki óvott? A
lény, az ember, én és te, aki a szkafanderben vakon tapogatózik ha vezetője nélkül marad... Aki bambul. Az alvásidő az más. Akkor a lény kiszabadulhat a szkafanderből, de
most nem erről fogunk beszélni. Ha belegondolsz, ez egy
döbbenetes interakció volt az imént. Képzeld el nekem milyen volt, aki átélte, megértette és leírta. Nagyon friss az élmény, teljesen a hatása alatt vagyok. Döbbenet. Elképesztő.
Az egyik pillanatban ömlenek a gondolataid, folyamatosan
írsz, a következő pillanatban pedig tökéletesen kiüresedik


az elméd. Mint, amikor valaki elzárja a vízcsapot. Kínlódva megpróbálod újra felvenni az elveszített szálat, de hamar be kell látnod, hogy ez nem fog menni. Se kép-se
hang. Pedig vannak erre technikák, egyes helyeken tanítják is ezeket, de most mosolyra fakaszt a dolog. Vizuális típus vagyok. Látom, ahogyan egy világtalan avatar különböző elmetechnikákkal próbálkozik az anyagi világban és
látom, ahogyan guggol vele szemben egy lény (nagynak érzem), akiről emberünknek természetesen fogalma sincs. Az
nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ki az, aki szemben
guggol az avatarral, velünk. Az avatar tehát küzd, erőlteti
tompa elméjét, hogy rátaláljon a szálra, miközben a szellemi entitás természetétől függően kedvesen mosolyogva,
vagy kajánul vigyorogva figyeli hiábavaló erőlködését.
Majd egy idő után elé lógatja a szálat. Az avatar ezt már
megérzi, utánakap és megragadja. Megvan a cucc! Az avatar büszkén mosolyog, nagyon elégedett a teljesítményével,
miközben vakon mered az őt továbbra is megfigyelő entitásra. Saját elméje végtelen hatalmának egy újabb fényes sikerét és bizonyítékát könyvelte el most emberünk. Azon tűnődik immár, hogy meddig juthat el még, ha már most
ennyire profi....
Ha nem adja valaki a kezedbe azt a szálat fiam, az életben
soha nem fogod megtalálni :) Őrület. De nagyon lelkesítő,
örömteli tapasztalás és rádöbbenés ez, hiszen egyrészt igen
meggyőző dolog az ilyen, másrészt nagyon-nagyon jó érzés
azt szívből tudni, hogy sosem vagy egyedül. Ahogy Jacko is
megénekelte: „you are not alone.” Sosem... A dolgot objektívan szemlélve viszont azt kell látnom, hogy amit írok az színigaz. Elképesztő ez a világ és az még elképesztőbb, hogy a
benne élő emberek mennyire fogalmatlanok.Vakok. Legin

kább a saját hibáikra. Ez az elveszített, majd visszakapott
gondolatfolyam második fele. Miért vakok az emberek a saját hibáikra? Miért van az, hogy minden ember küszködik
problémákkal, olyanokkal, amelyekre képtelen megoldást
találni, helyes válaszokat adni, ugyanekkor pedig másoknak
az ő problémáikra sok esetben ugyanez az ember képes
igen jó tanácsokat adni? Miért nem tud az ember magán segíteni, ha más esetében képes helyesen felismerni a problémát és helyes választ adni arra? Tudod a választ? Én tudom.
Három betű: E G O. Minél durvább az ego, annál vaksibb az
ember.Az egok pedig durvák. Írtam már sokat róluk, itt nem
fogok. Csak annyit, amennyit muszáj. Ha az embert Isten
magára hagyja, – mert ha tetszik-ha nem, azok, akik nem ismerik Istent, mind magukra hagyott emberek – akkor az ego
kvázi szabad pályát kap. Elvileg (de csak elvileg) azt tesz, amit
akar. Ha azonban Isten úgy dönt (döntött, amikor még meg
sem születtél ide), hogy téged megment (Szellemi Izráel,
Backstage), akkor az ego fülön lesz csípve és valamilyen
mértékben, Isten akarata és döntése szerint a megfelelő időben és módon félre lesz állítva. Marad befolyása, de kevés.
Sokkal kevesebb, mint az ördögfiak esetén, hiszen ott mindent visz.
Korábban, amikor az elme fizikai testre való hatásairól
beszéltünk utaltam a gyógyszerekre, illetve arra, hogy beszélünk róluk. Hiszen ha anyag nem létezik, ha minden
csupán egyfajta virtuális információ, akkor miképpen lehet hatásos egy gyógyszer? A fenti magyarázattal vagy leírással párhuzamot vonva itt magától értetődne a válasz: hit
által. Ha hiszünk egy gyógyszer gyógyhatásában, akkor a
gyógyszer hatékony is lesz. Erre a tételre a lehető legkomolyabb bizonyíték az úgynevezett placebo hatás. De mi


van akkor, amikor a gyógyszer a benne való hit nélkül is
hatásos? Akkor mégis csak van anyag? Hiszen itt a tudat
vagy nem aktív (eszméletlen betegek) vagy akár szkeptikus,
hitetlen a gyógyszer hatékonyságát illetően. Igen jó példa
erre az inzulin. Az működik akkor is, ha a beteg nem hisz
benne vagy eszméletlen. Először nézzük a placebo hatást!
Itt egyértelmű a helyzet, hiszen maguk a készítményt a betegnek adó orvosok is a legtöbb esetben tisztában vannak
azzal, hogy nem valós gyógykészítményt adnak a betegnek,
csupán elhitetik vele, hogy a szer, amit kap, az gyógyszer. A
beteg elhiszi és a hatás nem marad el. Ilyenkor nem kétséges, hogy a beteg a „hite” által gyógyult meg. A placebo hatást igen sok alkalommal, igen széles körben és a módszereket tekintve rengeteg módon tesztelték. Volt, amikor az
orvos sem tudta, hogy néhány tesztalany közül ki kap valódi gyógyszert és ki placebot, tehát mindenfajta emberi
„súgási” lehetőség ki volt zárva a kísérlet során. A tapasztalat mégis azt mutatta, hogy a dolog működik. Konkrét
példa: egy kísérlet során két szobában tíz-tíz alanyt helyeztek el. Az első szobában kilencen élénkítő hatású amfetamint kaptak, a tizedik egy barbiturát tartalmú altatót.
A másik szobában fordított volt az arány. Mindkét esetben
a kakukktojás pontosan úgy viselkedett, ahogy a társai. Az
első szobában az egyetlen, aki barbiturát tartalmú altatót
kapott, elalvás helyett felelevenedett, felpörgött, a másik
szobában pedig az egyetlen, aki amfetamint kapott, elaludt. De számos egyéb igen szemléletes példa létezik.
Bőrproblémákat, szemölcsöket tüntettek el színezett vízzel.
A beteg úgy tudta, hogy ez egy „új csodaszer” és a dolog
működött. A legenyhébb tünetektől a legagresszívebb tumoros megbetegedésekig volt képes hatékony gyógyításra
a placebo. Ha ez nem a tudat hatására bekövetkező gyó

gyulás, akkor mi a magyarázat? A placeboval kapcsolatban
azért le kell szögezni, hogy a hatékonysága messze nem
százszázalékos. A kísérleti tapasztalatok harmincöt és ötvenöt százalék közé teszik a hatékonyságát, és kizárólag
azok esetében működhet, akik hisznek a hatásában. Eszméletlen, öntudatlan páciens esetében nincs hatásuk. Olyan
eset előfordult, hogy „álműtétet” végeztek egy betegen,
azaz beavatkozási szándékkal felnyitották, de a reménytelen helyzetet látva végül valós beavatkozás nélkül összevarrták, a betegnek mégis jelentősen javult az állapota,
miután megtudta, hogy a beavatkozás „rendkívül jól sikerült”. Itt is egyértelműen a „hit” volt az, amely segített. Az
is bebizonyosodott, hogy egyáltalán nem mindegy ennek
a pozitív hitnek a kiváltásában a betegnél, hogy milyen módon kapja meg a placebot. Azt figyelték meg, hogy például
az injekcióban beadott placebok hatékonyabbak, mint a cukortabletták, vagy egyéb szájon át bevehető készítmények,
hiszen a beteg összekapcsolta az erős gyógyszert az injekcióval a gyengébb hatékonyságút pedig a tablettával. Egyes
esetekben még a tabletta színének és méretének a hatását
is ki tudták mutatni. Ha egy szimpla kis fehéret kapott a beteg, akkor nem javult, de ha valamilyen szokatlan színű,
mondjuk lila vagy erős narancs színű és lehetőleg nagy méretű tablettát kapott, akkor javult az állapota. A placebot tehát elvileg értjük: a tudatra hat, azt manipulálva, becsapva
ér el „öngyógyító” valós hatást az esetek mondjuk felében.
Ám van egy másik faktor, ami talán ennél is érdekesebb, és
amely legalább részben megcáfolni látszik a gyógyszerek
hatása és a tudatállapot, illetve a bennük való hit közötti
összefüggés jelentőségének kérdését. Mi van tehát azokkal
a gyógyszerekkel, amelyek öntudatlan betegek esetében is
hatnak? Hiszen itt egyértelműen a szernek kell hatnia. Ho

gyan lehet hát hatékony egy szer, amely nem anyag, csupán
információ? Ennek megértéséhez először meg kell értenünk, hogy tulajdonképpen mi magunk sem „anyag” vagyunk, hanem egyfajta információcsomag, amely a szubatomi egésznek egy jól elkülöníthető, de egyébként attól
elválaszthatatlan része (mint az örvény a folyóban), így
minden egyes létező is egy hozzánk hasonló, de tőlünk jobban vagy kevésbé különböző információcsomag. A lény,
mint információcsomag elméletét igen jól alátámasztja a
szervtranszplantáció esete, illetve az ilyen beavatkozások
után fellépő kilökődés jelensége, amelyet az akadémikus orvoslás immunreakcióként ír le. Igen ám, de mi az immunreakció? A szervezetnek az a védekezési rendszere, amely
az információcsomagból igyekszik eltávolítani azt a később
bekerülő információt, amelyet idegennek azonosít. Az új
szerv hordozza az eredeti gazdaszervezetének az információit, ez pedig bejutva az új szervezetbe felülírni igyekszik
vagy felül is írja annak egy részét, amit általában a befogadó
szervezet nem vesz jó néven. Sok szervátültetésen átesett
ember beszámol arról, hogy megváltozott az ízlése, egyes
szokásai, a beszédmódja, furcsa emlékek bukkantak fel
benne, amikről egyébként pontosan tudja, hogy nem a sajátjai, tehát megrázó bizonyítékát adják annak, hogy az új
szerv (infocsomag) képes volt módosítani az addigi állományt. A kedvenc esetem, amikor egy új vesét kapott középkorú tanárnő, felébredve az altatásból, orvosainak arra
vonatkozó kérdésére, hogy hogyan érzi magát ezt a választ
adta: „megdöglenék egy sörért.” Gondolhatod, a nő lepődött meg a legjobban... Később – bár ezt gondosan titkolják – kinyomozta, hogy egy motorbalesetben elhunyt fiatal férfitől kapott szervet. Ám az új szervvel nem csak új
információt veszünk magunkhoz. Néhányan az új szerve

sek közül úgy fogalmaznak – egyébként nagyon helyesen
– hogy a műtét után ketten élnek tovább abban a testben,
amely új szervet kapott. Ez szó szerint így van. Ameddig az
a szerv él a befogadó szervezetben, csatlakozik hozzá
annak a szellemi vezetése is. Bizony. Hiszen ezek az információk, amelyek meghatároznak bennünket, mint mondtam nem egy zárt rendszer részei, hanem szoros összeköttetésben állnak az egy másik szellemi síkon működő
szellemi vezetőnkkel is, amely aktív marad ebben a világban, ameddig akár csak egy vesényi része itt „él.” Valójában
nincs különbség aszerint, hogy élő vagy mondjuk egy balesetben „elhunyt” donor adja az új szervet, a donor szellemi
vezetése kötődni fog a befogadó avatarhoz. Írtam már erről, azonban akkor kizárólag az avatar szempontjából vizsgáltam az esetet, így éppen a lényeg maradt le. Tehát ha a
szerveink szerves részei a bennünket alkotó egységnek,
nem egy szimpla húsdarabról van szó esetükben, nem
anyagról hanem információról, hiszen ez a valódi természetük, akkor ezt az információt akkor is magukkal viszik,
ha eltávolítják az eredeti csomagból. Ha köpünk egyet, hiába kerül ki a köpet a testünkből, az még a mi adatainkat
fogja tartalmazni bárhova kerül. Ha egy másik avatarral
testnedv cserét végzünk, mondjuk csókolózunk, akkor ez
információcserével is járni fog. Ha a testnedv nem nyál, hanem például az utódnemzéshez szükséges „anyag”, akkor ez
az információcsere elképesztően magas szintű lesz. Hiszen a sperma, a férfi szervezet információesszenciája.
Amikor kiürül, az avatar oda a lehető legmagasabb színvonalú információkat gyűjti egybe magából, hiszen az
ilyen esetben érvényes protokoll azt mondja neki, hogy
utódnemzésről van szó. Abba pedig apait-anyait belead
magából. Nem véletlen, hogy a férfi avatar az ejakuláció


után kissé kipurcan, hiszen a spermavesztés jelentős energiaveszteséggel jár az avatar számára. Ezt az információcserét ismerte fel például néhány „primitív” nép mágiája,
amely szerint ha megesszük a másik lényt vagy annak egy
részét, akkor magunkhoz vesszük a lény tudását, képességeit is.
Visszatérve a testnedvekhez, például a köpetben, illetve
a kitüsszentett nyálkás takonyban fellelhető hitvány, hibás
információk ezért képesek „megbetegíteni” egy másik szervezetet, amelybe bejutnak. A gazdaszervezet megszabadulni akarván ezektől a hibás, illetve diszharmonikus működést eredményező információktól kiköpi, kitüsszenti
ezeket, így az azokban lévő hibás információ bejutva egy
másik szervezetbe, fertőzést (negatív felülírást) okoz. Így
van ez a szennyezett (fertőzött) vérátömlesztések esetében
is. A vércsere egyébként nagyon súlyos dolog, de erről
most nem szólok. Így tehát már valóban értjük, hogyan
működik az ember, mint információcsomag. Ezek az információcsomagok pedig módosíthatóak azáltal, hogy kiveszünk belőlük vagy hozzájuk adunk információkat. Gondolj arra például, hogy bejut a te információs csomagodba
egy vírus! Felülírja az egységed, amely addig elvileg jól működött. Ez az egyébként minimális plusz információ azonban felborítja a harmóniát, és működési zavart okoz a
rendszerben. Mint írtam, a rendszernek van egy erre a
célra fenntartott védelmi eszköze, az immunrendszer, amely
a vírusirtó. Feladata azonosítani, majd megsemmisíteni a
káros új információt. Ez is frekvencia alapon működik. Az
immunrendszer ismeri a helyes és kívánatos frekvenciákat,
az ezektől eltérőket pedig igyekszik megsemmisíteni. A
vírusokhoz hasonlóan működnek tehát a valóban hatni képes gyógyszerek is. Hoznak egy új információt a rend1

szerbe, amely ezen új információ felhasználásával képes a
zavart elhárítani. Mondok egy gyakorlati példát: a gyógyszergyár kifejleszt a laboratóriumában egy új baktériumot,
amely nem feltétlenül öl meg, de nagyon rosszul fogod
érezni magad tőle, ha megfertőz. Ezzel egyidejűleg megalkotja a baktériumot elpusztító szert is (antibiotikum), amelyet a baci elterjesztése után piacra dob, ezzel nagyot kaszálva. Olyan ez, mint amikor régen az üveges csúzlit adott
a fiának szülinapra, csak ipari méretben. Sok gyógyszergyár, sok vírus, sok baktérium és sok gyógyszer ezek ellen
sok-sok pénzért. Persze vannak más célú vírusok, baktériumok is, de ezeket most hagyjuk. Innen két lépcsőre bontanám a gyógyszerek működési mechanizmusának leírását.
Az első lépcső az információ hatékonysága, amelyet hordoz
vagy nem hordoz egy adott szer. Ide kapcsolódik szorosan
a homeopátia, mint gyógymód. Máig sok vita övezi a homeopátiát, mint hatásos gyógymódot. Azért hoztam szóba,
mert ez kifejezetten és bevallottan az információ által kíván gyógyítani. Míg a hagyományos orvoslás és gyógyszeripar teljes mértékben az anyagot helyezi fókuszba, nem
beszél egy szót sem az információról, addig a homeopátia
csak arról beszél. Támadják is minden fronton, ebből lehet
tudni, hogy van benne ráció. Mégis, sokan kipróbálták, kipróbálják, de elmondható, hogy kevesen maradnak meg
mellette. Miért? A válasz egyértelmű: mert kevés embernél
hatékony. Ez meglátásom szerint azonban nem a módszer
hibája, jóval inkább a megfelelő, valóban hozzáértő homeoterapeuták hiányának tudható be. A homeopátia működési elve a „hasonlót a hasonlóval” gyógyítsd elve, amely azt
mondja, hogy a szervezetbe jutó káros információ paradox
módon a zavart okozó információval gyógyítható. Hogy
megértsük ezt az ellentmondást vegyük figyelembe azt az
2

igazságot, hogy a teremtésben előforduló minden „anyag”,
azaz információ, valamilyen dózisban az emberi szervezetbe jutva, méregként hatva elpusztítja az embert. Hiszen
még a jóból is megárt a sok. (Vagy a kevés :) Szóval, a homeopátia azt mondja, hogy ezeknek a „mérgezéseknek”
igen jellemző, betegségekhez hasonló vagy azokkal azonos
tünetei vannak. A homeopátiás gyógyítás lényegét tehát az
képezi, hogy mindenféle ilyen módon kipróbált szer mérgezési tüneteit az orvos által a beteg embernél aktuálisan
észlelt betegségtünetekkel összevetik, és az ahhoz a tünetek kiváltásában legtökéletesebben illeszkedő anyagból készült homeopatikumot adagolják a beteg embernek. A homeopátiával gyógyító orvos számára az tehát a kihívás,
hogy megtalálja azt a szert, amelyik ugyanazokat a mérgezési tüneteket váltja ki, mint maga a betegség, és ezt
adagolva válik a betegség gyógyítójává. Ez nem szokott sikerülni. Mindazáltal egészen bizonyos, hogy ha a dolog
szimpla kuruzslás lenne, vagy maximum a placebo hatás által működne néha, akkor nem lenne ekkora tábora és nem
maradt volna fenn a mai napig. Mellette kell még megemlíteni azt az állítást, hogy az állatgyógyászatban is jelentős
sikereket értek el általa, amely egyértelműen a gyógymód
hatékonyságát bizonyítja, hiszen az állatok esetében kizárható a placebo hatás. Első lépcsőként láttuk tehát, hogy egy
adott szer nem más, mint információ hordozó, vagy információcsomag, amely kölcsönhatásba lépve egy másik információ vagy adatcsomaggal valamilyen hatást fog létrehozni. Most következik azonban a második lépcső, amely
nézetem szerint a lényeg, illetve amely a valódi választ
rejti kérdésünkre. Az első lépcsőnél meg kellene elégednünk azzal, hogy vannak szabályok, törvények, amelynek
minden információ és információcsomag engedelmeske

dik. Ha a sárgát és a kéket összekutyulod zöld lesz belőle
és pont. Eddig igaz is. Ám tudunk olyan orvosilag dokumentált esetről is, amikor elvileg gyilkos dózisban beadott
„szerek” semmilyen hatást nem voltak képesek kifejteni egy
embernél. Ilyenkor mi van? Második lépcső: csoda. De a
csoda honnan van? Onnan, ahova nem látunk át. A legnagyobb csodatévő Isten. Jézus Krisztus képes volt tetszése
szerint halott emberek feltámasztására is, tehát az Isten számára nincs lehetetlen. Mint írtam, hozzáférése van bármihez korlátlan mértékben. Nincs olyan, amit meg ne tehetne. Vannak azonban kisebb hatalommal bíró
„csodatévők” is, akik a mi világunkban számunkra csodálatos dolgokra képesek. Ha bírnak elég hatalommal, akkor
simán felülírhatnak egyébként általánosan működő szabályokat. Így lehet, hogy egyes esetekben, ha ennek nyomós
oka van, akkor a sárga és a kék összevegyítésekor a várt
zöld helyett piros színt kapunk. Így működnek a csodák.
Amikor olyan erők avatkoznak az általunk megélt valóságba, amelyeket képtelenek vagyunk értelmezni. Nem
volnának lehetségesek, de mégis megtörténnek. Ilyenkor
egy a mi világunk lényeinél nagyobb kompetenciával bíró
lény hat a mi valóságunkra egy olyan cél érdekében, amelyről nekünk fogalmunk sem lehet. A második lépcső tehát
az a faktor, ahol a racionalitás véget ér és a tudatnak ha tetszik-ha nem, el kell fogadnia, hogy van egy határ, amelyen
muszáj átlépnie, ha meg akarja érteni a világ működését.
Azt állítom tehát, hogy minden esetben van kontaktus
a földi ember és legalább egy a földről, az „anyagi” világból
a földi ember érzékeivel nem észlelhető szellemi entitás között. Ezekről az entitásokról egyébként majd mindenki
hallott, ám kevesen veszik komolyan vagy valóságosnak


őket. Ha azt mondom „őrangyal”, azonnal érteni fogod
mire gondolok. Ezek az őrangyalok persze a legtöbb esetben egyáltalán nem angyali természetű teremtmények, ám
a jelenség „működési elvét” tekintve ennek nincs jelentősége. Nézzünk meg most egy konkrét esetet, egy csoda sorozatot, amelyet egy „hétköznapi”, átlagosnak látszó, európai, konkrétan holland nemzetiségű ember produkált egy
ilyen „őrangyal” segítségével! Arnold Gerrit Henskes, művésznevén Mirin Dajo volt az az ember, aki mind Hollandiában, mind Svájcban orvosilag részletesen dokumentált
és ellenőrzött csodák tömegét produkálta. Ezeket nehéz
lenne letagadni, hiszen ma is könnyen elérhető, korabeli
filmfelvételek is készültek „mutatványairól”, amelyek egyértelműen a csodák világába kalauzolnak bennünket, és amelyek semmilyen módon nem magyarázhatók az akadémikus orvostudomány jelen ismeretei szerint. Mirin Dajo a
huszadik század első felében élt. Arról volt híres vagy sokak szerint inkább hírhedt, hogy különféle eszközökkel
szúrta át minden vérzés vagy komoly sérülés nélkül a testét. Bemutatókat tartott nagy közönség előtt, ahol egy alkalommal az egyik néző szívinfarktust kapott és meghalt
a műsor alatt. Karjain hatalmas acéltűket, a testén pedig vívótőrt szúrt át segédje úgy, hogy orvosok hada állta körbe
őt és figyelte meg közelről az eseményeket. A vívótőrt keresztülszúrták a testén oldalirányban is, és a hátán beszúrva is úgy, hogy a mellén jött ki a vas. Majd kihúzták belőle úgy, hogy a testén csak a bemeneti és a kimeneti
pontja volt látható a szúrásoknak. Vérzés egyáltalán nem
volt tapasztalható, sőt a fegyver pengéje sem volt véres. Egy
alkalommal, Zürichben a katonai kórházban egy orvosi ellenőrzés során, a hosszú vívótőrrel a testében odasétált egy
röntgengéphez amely felvételt készített róla. Ezen látható


volt a fegyver pengéje, amint teljes hosszában átszúrja a testet. Egyértelmű volt, hogy számos szervet érintett a vas, és
az is, hogy bizonyosan halált kellett volna okoznia. De
nem okozott. Volt olyan eset, amikor egymás után többször
maguk az orvosok is átszúrták rajta a vívótőrt több irányban és helyen, de a hatás mindig egyforma volt. Dajonak a
haja szála sem görbült. Saját állítása szerint ő valójában
nem művész volt, hanem egy újkori próféta, akinek a küldetése a materializmus tanainak megdöntése, annak bebizonyítása, hogy ha valaki hisz Istenben, akkor megtanulhatja például hozzá hasonlóan tökéletesen uralni a testét is.
Asszisztense szerint Dajonak volt egy személyes „őrangyala” aki súgott neki, és aki folyamatosan instruálta őt. Ez
az őrangyal végül arra utasította őt, hogy nyeljen le egy
acéltűt, amelyet végül sebészi úton kellett eltávolítani belőle. A műtét után ugyan talpra állt, de néhány nappal később kómába esett, majd 1-ban, harminchat éves korában meghalt. A tudomány azóta is értetlenül áll az eset
előtt, nem túl nagy reklámot csapva Mirin Dajo személyének. Én azt gondolom, hogy az ilyen eseteket lehetetlen
megérteni akkor, ha a fizikai világ perspektívájából próbáljuk feldolgozni őket. Azt gondolom, hogy maga Dajo
sem értette pontosan, hogy milyen erőnek vált az áldozatává. Meg volt arról győződve, hogy Isten vezeti őt azzal a
céllal, hogy megdöntsön egy uralkodó világnézetet, és,
hogy az emberek figyelmét a transzcendens világ felé fordítsa. Pedig ha figyelmesen olvasta volna a Bibliát, akkor fel
kellett volna ismernie azt tényt, hogy egy ilyen küldetés
nem járhat sikerrel, hiszen ez a világ pusztulásra van ítélve,
nem menthető és nem változtatható meg, csakis egyéni
szinten, azaz kizárólag az egyes emberek menekülhetnek
meg, a világ és a teljes földi populáció nem. Érdekes bizo

nyíték számomra a felsőbb szellemi befolyásra vonatkozóan az a tény is, hogy annak ellenére, hogy életében ekkora nyilvánosságot és hitelesítést kapott Dajo „munkássága”, halála után gyakorlatilag nyom nélkül eltűnt a
köztudatból, és azok, akik közvetlen kapcsolatba kerültek
vele, például az ellenőrzéseket végző orvosok sem adták fel
e tapasztalataik hatására az akadémián tanult dogmatikus
nézeteiket. A saját szememmel látok valamit, ami lehetetlen, ami mindannak ellentmond, amit valaha tanultam, láttam, hallottam és mégis figyelmen kívül hagyom a dolgot.
Kicsit csodálkozom, majd megyek tovább, mint az ökör a
szántásban. Elképesztő. Ez önmagában hihetetlen és döbbenetes. Erre mondta Isten maga, hogy ezek akkor sem
hinnének, ha a halottak feltámadnának. Dajo hitt abban,
hogy ami vele történt, az ugyan egyfajta felsőbb lény segítségével, de a saját maga által elsajátított tudás eredménye. Ez éppen az a tan, amelyet az ezoterikus iskolák és például a buddhizmus tanít: az önmegvalósítás és az
önmegváltás tana. Elismerem, hogy a Mirin Dajo-val történteknek egészen bizonyosan senki ember nem állhatott
volna ellen, Isten akarata és segítsége nélkül. Tökéletesen
megértem, hogy Dajo azokra a következtetésekre jutott
amikre, és azt is, hogy fenntartások nélkül hitt a szellemi
entitásnak, aki irányította és „segítette” őt. Én is simán hittem volna neki, miután többször átszúrnak egy vívótőrrel
úgy, hogy nem fáj-nem vérzik, majd hazasétálok. Ezzel
nem lehet mit tenni, védhetetlen a dolog. Dajonak ez volt
a sorsa. Ami azonban a legfontosabb tanulság az ő esetével kapcsolatban az, hogy 1. A „tudomány” a fasorban
sincs, fogalmuk nincs a valóságról, így a tanításait e szerint
érdemes fogadni és kezelni. 2. Az emberi test nem anyag,
hanem egy energiakomplexum, hiszen adott esetben képes


úgy viselkedni, ahogyan egy anyagi test sosem lenne képes,
ha létezne az anyagi valóság. . Minden földi ember tudata
manipulált. A földi ember tudata tetszés szerint manipulálható, az nem mindegy, hogy ki és milyen céllal teszi ezt.
E csodákat lehetne sorolni a csodálatos gyógyulásokon, a
stigmákon, a különféle vallási élményeken, könnyező szobrokon át a végtelenségig, de nem érdemes. Számomra a leginkább megdöbbentő tapasztalat az, hogy még az ezeket komolyan vevő, analitikus elmék döntő többségének is a végső
konklúziója ezekkel kapcsolatban az, hogy az emberi elmének végtelen és csodálatos hatalma van. Elismerem, volt
idő, amikor még én is így hittem, de ez a szellemi fejlődésnek csupán egy rövid állomása volt. Ehhez hasonló lépcsőkön igen sokon felhágtam már és még mindig a pincében
vagyok.Azt gondolom, hogy ha egyes emberek akár több évtizedes kutatás és gondolkodás után jutnak arra a következtetésre, miszerint az ember az isten, – hiszen az emberi
elme szinte korlátlan hatalmának kijelentésével tulajdonképpen isteni magasságba emelik a földi embert –, akkor ott
nagy a baj. Ez az alázat és a belátás teljes hiányát mutatja. Érdekes, hogy ezek az emberek velem éppen tökéletesen ellenkező következtetésekre jutnak ugyanazokat a jelenségeket szemlélve. Ennek csupán azt a magyarázatát látom, hogy
náluk hiányoznak azok a személyes tapasztalatok, amelyeket
én átéltem. Ennek okán pedig hiányzik a perspektívaváltás
szükségszerű igénye is, amelynek hiánya pedig – mint
mondtam – oda vezet, hogy hibás alapokra kezdik építeni elméleteiket. A hibás kiindulási pont pedig óhatatlanul hibás
következtetésekhez vezet. Azért gondolom, hogy én látom
helyesen a dolgot, mert az ezotéria az ő álláspontjukat tanítja,
hirdeti és terjeszti minden eszközzel.


Azt, miszerint az ember a központ, és az emberben rejlik az isteni potenciál, amelyet ha képes lesz kiaknázni, akkor határ a csillagos ég és azon túl. Ha ez így van, akkor minek az Isten? Nekik nem is kell. Az ezotéria az emberben
kutatja az Istent. Namaste – azaz a bennem lévő isten (isteni) köszönti a benned lévő istent (istenit). Nálam ezzel az
a baj, hogy a magam részéről bennem nem sok isteni van.
Maximum annyi, amennyit az Isten kölcsönad belém, de ez
nem az én sajátom, hanem teljes egészében kegyelmi ajándék. Ezt persze lehet üdvözölni, de én inkább nem arra fektetném a hangsúlyt, amit kapok vagy kaptam, hanem arra
Aki adta.
Visszatérve könyvünk fő témájához, azt látom tehát újra
és újra, hogy a földi ember a világ és az ember működésével kapcsolatos meglátásait, elgondolásait a hibás alapokra
való építkezés miatt szinte mindig fordítva látja, mint ahogyan az valójában van. Hiszen abból kiindulva, hogy a
földi ember mindennek a középpontja, sosem fog helyes
következtetésekre jutni. Ezért nem képes például a pszichiátria sem valódi megoldásokat találni az elme „betegségeire”. Ha kisebb a probléma, akkor ugyan esetenként valóban megpróbálja felderíteni annak okát, analizál, mélyre
ás, beszél róla, kicsit gyógyszerez. Ha nagyobb a probléma,
akkor pedig nagyon gyógyszerez. A módszer ilyenkor az,
hogy totálisan leszedálják, azaz agyon nyugtatózzák a pácienst. Egy zombit gyártanak belőle. Az embert egy folyamatosan bambuló, nyálcsorgató idiótává változtatják, így
nincs vele probléma. Maximum időnként maga alá csinál,
de ez kezelhető. Mi történik ilyenkor? Mi van azokkal az
emberekkel, akik valóban ezeknek az erős és folyamatosan
nagy dózisban, erőszakkal adagolt szereknek a hatására „ki

esnek” ebből a valóságból? Élnek, de mégsem, inkább csak
vegetálnak. Azzal a kivétellel, hogy néhányan közülük képesek maradnak a helyváltoztatásra, gyakorlatilag kómás
állapotban lévőknek nevezhetnénk ezeket az embereket.
Éber kóma ez, de attól még az. De mi a kóma? Két alapvető
fajtája létezik. Az, amikor az avatarban lévő lény (lélek) kapcsolata megszakad a szellemmel és az, amikor ez a kapcsolat megmarad, ám az avatar sérülése okán a lélek nem
képes kölcsönhatásba lépni a környezetével, mert az avatar bizonyos funkcióit tekintve működésképtelenné vált. Az
akadémikus orvoslás ezek közül egyet, az utóbbit ismer fel.
Definíciójuk szerint a kóma egy olyan állapot, amikor az
ember valamilyen mértékben elveszíti az öntudatát és nem
képes megfelelő válaszokat adni az őt érő külső ingerekre.
Több fokozata van a kómának, már egy zavaros tudatállapotban lévő ember is tekinthető enyhén kómásnak megfogalmazásuk szerint. Az azonban általánosságban elmondható felfogásuk szerint, hogy a „hiba”, amely ehhez az
állapothoz vezetett kizárólag a páciensben keresendő, annak valamilyen külső behatás (pl. fizikai sérülés) vagy
belső, a szervezetben fellépő hatás (pl. oxigénhiány, mérgezés, hipoglikémia) lehet a kiváltó oka. Részükről logikus
is ez a feltételezés, hiszen az embert, mint egy önálló, zárt
egységet kezelik, akiknek az öntudatát és a gondolkodásra
való képességét az agy állapotához kötik. Ha ez igaz lenne,
akkor ők is helyesen látnák e dolgot, ám nézetem szerint ez
egy klasszikus példája a hibás alap-hibás következtetés
formulának. Én a magam részéről egyetértek abban a fenti
látásmóddal, hogy a kómás állapotok között különbséget
kell tenni. Azon az alapon, amelyen a mai orvoslás is teszi,
azaz, hogy milyen mértékű az egyén szellemi korlátozottsága. Ám ebben a megfogalmazásban már a válasz is benne


rejlik a „hiba” valódi okát illetően. Nézetem szerint a kóma
valódi oka az, hogy a „beteg” avatarja, illetve az avatarban
lévő lény és a szellemi vezérlés között valamilyen mértékben korlátozódik vagy akár meg is szűnik a kapcsolat. Ennek az oka általában valóban „fizikai” azaz földi természetű,
hiszen a szellemi oldalon nincs mód sérülésre, amely hibát
okozhatna e kapcsolatban. Én tehát azt mondom, hogy ha
például valaki mély kómás állapotba kerül, akkor annál az
embernél megszakadt a szál, amely a földi lényt összeköti
a szellemi vezetésével. A lelket a szellemmel. Ilyenkor lehet
tökéletesen meglátni az avatarban lévő, egyébként halhatatlan így sérülni képtelen testű lénynek, az ember evilági,
saját kompetenciáját, amely nulla. Annyira képes itt, hogy
létezik, de még ez is kizárólag csak Isten mindenre és mindenkire szünet nélkül ható szelleme által lehetséges, hiszen
magát a teremtést és benne ezt az univerzumot is az tartja
össze. Ha ezt a jelenséget egyszerűbben szeretném leírni,
akkor azt mondom, hogy a fizikai test (avatar) mindaddig
életben van, amíg el nem hagyja a lélek (aki a valódi lény).
Hiszen az avatar csak addig nem indul oszlásnak, ameddig
a lélek benne van, illetve amíg kötődik hozzá. Ha a lélek „elszáll”, a test oszlásnak indul. Azt gondolom mindenki belátja, hogy a léleknek nem lehet túl alacsony a vércukorszintje, vagy nem válhat oxigénhiány áldozatává, de még
agyvérzést sem kaphat. Mégis, ha nem jött el távozásának
(halálának) az ideje, az avatarban kell maradnia cselekvési
kompetencia híján is.Van, aki évekig kómás állapotban, egy
működésre képtelen avatarban fekszik, mire hazamehet.
Ám az, hogy az avatar nem reagál nem jelenti egyúttal azt
is, hogy a lélek is halott benne, hiszen az lehetetlen. Képzeld el, hogy ez a lélek ilyenkor mit „él” át. Nyilván gondolkodik és meglát sok olyan igazságot, amely aktív álla1

potában még rejtve lehetett előtte. Ha a beteg mégis felépül
a kómából, számos esetben megváltozik. Ennek az oka is az,
hogy a benne lévő valódi lény, valamilyen módon megváltozott az inaktív időszak alatt. Ám általában a kómások
végül nem ide jönnek vissza, hanem hazamennek. Meglátásom szerint tehát a fentiekből is jól látszik az a tény,
amelyet a predesztináció, illetve a determinált földi lét
kapcsán írtam, hogy minden egyes földre született ember
halálának időpontja fix. Sem előbb sem később nem mehet el innen, mint azt Isten előre meghatározta. Az, hogy
például valakit megölnek eutanázia során, nem jelenti azt,
hogy az emberek akár az ő bevonásával vagy akár anélkül
döntöttek a sorsa felől. Csupán ezt hiszik mint mondtam,
a hibás perspektíva miatt. Azt gondolják, hogy ők jutottak
végül erre az elhatározásra az adott ember vonatkozásában,
de ahogyan a gyilkos sem akkor és ott találja ki, hogy
megöli áldozatát, amikor az eset bekövetkezik így itt sem
ez történik.
A pszichiátria tudományának az ezoterikus megfelelője
a kineziológia. Ez az úgy fél évszázados múltra visszatekintő „tudomány”, hasonlóan a modern orvosláshoz, emberközpontú. Azt tartja, hogy minden harmóniavesztés,
rendellenes működés oka az emberben, az őt ért fizikai
vagy lelki traumákban keresendő. Itt már „hivatalosan” is
figyelembe veszik a test-lélek egyensúlyt is. A kineziológus
arra törekszik, hogy különböző vizsgálati módszerek segítségével felismerje a rendellenes állapotok, például szorongás, stressz, hangulatzavarok, beszédhibák, pánikbetegség, önbizalomhiány, tanulási nehézségek, párkapcsolati
problémák, beilleszkedési nehézségek, allergia, pszichoszomatikus betegségek, blokkok, önbizalomhiány, dep2

resszió, függőség, fóbia, stb., okát. Az egyén gondolkodásmódjának, világlátásának megváltoztatásával, készségeinek, képességeinek fejlesztése által törekszik testileg-lelkileg meggyógyítani a pácienst. A lényeg tehát az, hogy a
valamilyen módon torzult emberi lényben helyreállítsa a
harmóniát, az egyensúlyt. Ez így alapvetően igen szimpatikusnak tűnik és helyeselhető, pozitív törekvésnek. Akkor,
ha igaz az alapelv vagy elképzelés, miszerint a hiba oka az
emberben van. Ám amennyiben ez nem igaz, akkor ismét
a hibás alapokon nyugvó-hibás következtetések áldozatává
válunk. Ennek ellentmondani látszik, hogy a kineziológia
időnként, a pszichiátriával ellentétben működik. Akkor ez
mégis valami jó dolog? Nos, nem. Akkor, hogyan lehet,
hogy működik? Úgy, ahogyan egy szintig minden önfejlesztő technika is működik. Minél avatottabb a technikus,
annál sikeresebb lesz a technika. Mint feljebb olvashattuk
például a Mirin Dajo eset kapcsán, világunkban olyan csodák is megnyilvánulhatnak (kizárólag „külső” segítséggel),
amelyekhez képest a kineziológia legnagyobb sikerei is
csak jelentéktelen kis csekélységek. Itt is arról van szó,
hogy bár a szándék egyértelműen pozitív annak ellenére,
hogy pénzbe kerül – kevés (nulla) kineziológusról tudok,
aki ingyen, kizárólag emberszeretetből dolgozik – a módszer alkalmazása oda vezet, hogy az emberben hamis hit és
világnézet alakul ki. A kineziológus azt hiszi, hogy érti a világot, az embert, ezek működését, és látja azokat az összefüggéseket, amelyek ezt a rendet stabil állapotban képesek
tartani. Ha egy páciensénél a kineziológus sikert ér el,
mert ez egyáltalán nem mondható el általánosan, akkor a
páciens is szilárd híve lesz a kineziológiának és minden ismerősének ajánlani fogja. Ha nem, akkor nem. Egy hazugsággal, kamu-kuruzslással több – gondolja. Végül éppen


oda jutunk e szemléletet elsajátítva, mint a kvantumfizikusok a „burkolt rendezettség” megfogalmazásakor, vagy a
buddhizmus a világtörvény tiszteleténél, hogy egyfajta természeti jelenségként tekintünk arra az igazságra és azokra
a törvényekre, amelyek kizárólag Istentől valók. Mindent
egybevetve én azt gondolom, hogy mivel véletlenek nincsenek, ezért például az, hogy valakinél sikert ér el a kineziológus, az illető ennek okán pedig lelkes híve lesz e tannak vagy sem, az is az Isten rendelése szerint való dolog.
Mint minden egyéb történés e világban (is). Ha Isten valakit nem fordít meg, nem világosítja meg, nem ad neki
bölcsességet – ahogyan az ige fogalmaz – akkor fog ilyen
jellegű, vagy bármilyen egyéb kuruzslóhoz, orvoshoz fordulni amennyiben rászorul a segítségre. Most talán felmerül benned, hogy velem mi a helyzet? Én Istenre bíztam
magam, az életem, így ha bármi bajom van, Hozzá fordulok, Tőle kérek és remélek segítséget. Hidd el működik.
Mindennél jobban.

Hipnózis másképpen
Korábban szóba került a hipnózis, mint egyfajta lehetőség a tudat módosítására. Szóba kerültek az egyébként
legalább ennyire érdekes parajelenségek is, mint például a
pszichokinézis, amely meglátásom szerint hasonló okból
és szándékkal valósul meg a fizikai világban, mint a hipnózis, tehát nézetem szerint maga a hipnózis is egyfajta
„parajelenség” csak ezt sokkal szélesebb körben képesek
alkalmazni, illetve megvalósítani az emberek, mint a tárgyak érintés nélkül való mozgatását, ezért ez sokkal megszokottabb és elfogadottabb, mint az említett pszichoki

nézis (telekinézis) vagy a még „durvább” pirokinézis. amely
a spontán égések (spontán emberi öngyulladás) jelenségével lehet szoros összefüggésben. Túlzás nélkül nevezhetjük tehát a hipnózist is parajelenségnek, hiszen minden
olyan aktivitás, amely tudományos módon nem magyarázható, paranormális jelenségnek vagy aktivitásnak jellemezhető. Ezen anomáliák közös jellemzője, hogy az
anyagi világszemlélet és felfogás, a fizika ismert és elfogadott szabályai szerint nem létezhetnének, ám mégis nagyon is létező, valós jelenségeket figyelhetünk meg bennük
és általuk. Annak oka tehát, hogy bár röviden, de mégis
egy külön fejezetet szentelek ennek a témának az, hogy ez
a jelenség az avatarelmélettel összekapcsolva egészen új
megvilágításba helyezi a hipnózis jelenségét (valamint ezzel együtt az összes parajelenséget is) és az, hogy ez messze
a legismertebb olyan jelenség mind közül, amelyre valójában nem létezik tudományos magyarázat. Mielőtt azonban elkezdenénk gondolkodni a hipnózis rejtélyén, fel
kell tennünk néhány alapvető kérdést e dolog kapcsán is,
hiszen még azok az emberek, akik rendszeresen gyakorolják e tevékenységet sem egyformán látják a lényegét. Fel
kell tehát tennünk a kérdést mindenek előtt, hogy tulajdonképpen mi a hipnózis? Majd ha elfogadtuk az avatar
(test)-lélek(emberi lény)- szellem(befolyásoló vezető) kapcsolat jelenvalóságát, akkor muszáj feltennünk azt a kérdést is, hogy valójában ki hipnotizál kit? Hiszen általában
fel sem merül az e kérdést vizsgálókban, hogy a hipnotizőrön és a hipnotizált alanyon kívül lehet még más részese,
résztvevője is ennek a kis mutatványnak. Pedig ha az avatar jelenség igaz, – nézetem szerint pedig az – akkor meg
kell találnunk a választ erre az igencsak fontos kérdésre is.
Főként azért, mert egy sor dolog, amelyet a hagyomá

nyos szemlélet nem igazán képes megmagyarázni vagy
erősen félremagyaráz, (mint például a regressziós hipnózisban leírt élményeket) így könnyen megérthetővé válik.
De kezdjük az elején! Mi tehát a hipnózis? Azt bizonyosan
tudhatjuk, hogy a hipnózis egy olyan megváltozott tudatállapot, amelyben a hipnotizált alany szuggesztiók iránti
fogékonysága megnő. Jellemzője a koncentrált figyelem,
amely a külvilág számos tényezőjét figyelmen kívül
hagyva, átadja a vezetést a „hipnotizőrnek”, és elfogad
olyan szuggesztiókat, amilyeneket normál tudatállapotban
nem tudna elfogadni. Azaz megszűnik az alany részéről
való kritikai szemlélete ezeknek a szuggesztióknak. Itt
kell azonban leszögeznünk azt a tényt, hogy egyáltalán
nem mindenki hipnotizálható! Vannak, akik nem, vannak,
akik csupán kis mértékben fogékonyak erre, és vannak
olyan emberek is, akik esetében pedig kifejezetten veszélyes ez a tevékenység. Ez utóbbiak általában valamiféle
mentális „betegségben” (MPD) vagy például szívbetegségben szenvednek. Az is tény, hogy az embereknek mindössze nagyjából a tíz százaléka mondható igen fogékonynak a hipnózisra, míg körülbelül ugyanennyiről mondható
el, hogy teljes mértékben ellenállnak minden kísérletnek,
akár verbális, akár nonverbális technikát alkalmaznak esetükben. A fennmaradó nyolcvan százalék különböző mértékben fogékony a hipnózisra. Magát a jelenséget tehát leírtuk, nézzük most a magyarázatokat! Érdekes módon
ezekből több is létezik, különösen érdekes ez pedig azért,
mert e sok szempontból egymástól gyökeresen eltérő magyarázatok, mind aktív hipnotizőröktől származnak.
Ugyanazt teszik, hasonló eredményességgel, de egészen
mást gondolnak a jelenség mögé, mint kollégáik. Persze itt
is vannak uralkodó nézetek, amelyek mögé a legtöbben,


saját tapasztalataik és meggyőződésük szerint felsorakoznak, de miért is lepne ez meg bennünket, hiszen az élet
legtöbb területén, ennél jóval egyszerűbb dolgok esetében
is ugyanez a helyzet. Az, hogy tulajdonképpen semmi
sem egzakt, semmiben nincs tökéletes egyetértés e világban. Vannak ugyan általánosan elfogadott tételek, amelyeket a legtöbben elhisznek és gondolnak, de mindig
akadnak emberek vagy akár csoportok, akik ezeket vitatják még a legnyilvánvalóbban tűnő dolgok esetében is.
Tűnjék bármilyen hihetetlennek is, de manapság, itt a huszonegyedik században ismét felbukkant és komoly tömegbázissal rendelkezik az a vélemény, hogy a Föld mégiscsak lapos. El sem hiszed, hogy ilyen állítások megkapaszkodhatnak még manapság ugye? Pedig igaz. Rengetegen gondolják ezt, azt állítva, hogy bolygónk gömbölyű volta csupán a háttérhatalom félrevezető információja.
Elképesztő. Most azonban maradjunk a hipnózisnál!
Mi történik tehát a hipnózis során? Adott egy alany, aki
aláveti magát ennek az aktusnak (direkt nem nevezem terápiának, mert nem csak terápiás céllal alkalmazzák a hipnózist), adott egy személy, aki vezeti és irányítja az aktust,
ez a hipnotizőr. Elvileg tehát ketten vesznek részt a dologban, persze létezik akár tömegekre ható verzió is, de ezt
most hagyjuk. Mindazok általában, akik vizsgálják e jelenséget, ebből az alapállásból indulnak ki: van egy alany
és egy hipnotizőr. Elvileg e két személy között, ahhoz, hogy
a hipnózis eredményes legyen szükséges, hogy jó viszony,
bizalom álljon fenn. Az alanynak is akarnia kell az eredményt, nem szabad ellenérzésekkel vagy félelemmel telve
hozzálátni a dologhoz. A nemes cél (mert van másmilyen
is) elvileg az, hogy az alanyban lévő rejtett, elfelejtett trau

mákat feltárják a hipnotizőr szakszerű vezetésével és segítségével, majd ha ezeket megtalálták és beazonosították,
akkor valamilyen módon semlegesítsék azért, hogy az
alany hátralévő életében ezek az eddig rejtett, elfojtott traumák ne okozzanak több problémát. Ez tehát a klasszikus
cél, ezzel tulajdonképpen bárki szabadon próbálkozhat,
nem kell hozzá orvosi diploma sem. Amihez kell, az a
pszichoterápia. Ezt kizárólag szakirányú végzettséggel rendelkező emberek végezhetik. Ezért sokan, akik ezzel nem
rendelkeznek, de mégis végzik e tevékenységet igyekeznek
mindenhol hangsúlyozni azt, hogy amit ők végeznek az
nem terápiás célú ülés vagy kezelés, hanem csupán egyfajta
segítségnyújtás (jó pénzért) az embereknek. Tapasztalatom
szerint érdekes módon gyakorlatilag mindegy, hogy a hipnotizőr milyen típusú ember. Lehet férfi, nő, szinte mindegy, hogyan néz ki, milyen a hangja, milyen a beszédmódja, láttam a hadarós cigánytól kezdve, a szakadt
farmeres-napszemüveges playboyon keresztül a kenetteljes matrónáig mindenféle népet, aki ezzel a dologgal operál sikerrel. Elképesztő. Ha valahogyan megnyerik az alany
bizalmát, onnan már szinte bizonyos a siker, ha az alkalmazott technika megfelelő. Van egy másik kategória is,
akik valódi, szinte ijesztő hatalom birtokában vannak.
Ezeknél konkrétan mindegy, hogy az alany mit akar vagy
mit nem akar. A siker szinte biztos lesz esetükben. Náluk
csak akkor fordulhat elő kudarc, ha az alany abban a nagyjából öt-tíz százalékban van, akiknél nem működik a hipnózis, de itt is különbséget kell tenni, hiszen nagyon nem
mindegy, hogy miért nem működik esetükben a dolog. Az
első csoportja ennek az immúnis társaságnak azokból áll,
akik bizalmatlanok vagy kifejezett ellenérzéssel viseltetnek
a hipnózis iránt. Esetükben ez utóbbi hipnotizőr mégis si

kerrel járhat, ám a másik kategória esetében esélytelen a siker, legyen bármily erős is a hipnotizőr. E második csoportja az immúnisoknak azok, akik bizonyos szempontból
erősebbek, mint a hipnotizőr. Vannak ilyenek úgy, hogy általában erről nem is tudnak. Alább visszatérünk erre. Tehát elvileg jó szándékú, sikeres hipnózis esetében az alany
ellazult állapotba kerül, megváltozik agyának működése
annyiban, hogy egy mélyebb tudatállapotba kerül valahogyan úgy, ahogyan az agykontroll esetében bétából minimum alfába jut az agy. Ebben a tudatállapotban az alany
felad egy rakás olyan blokkot, amelyek béta szinten kötik
a tudatát, ellenállást fejtenek ki minden manipulációs kísérlettel szemben. Hiszen itt tulajdonképpen egyfajta célzott tudatmanipuláció történik, valamilyen konkrét céllal.
Az alany elszakad az ülés során az aktuális valóságtól, bár
általában képes később felidézni a történteket. A hipnotizőr eljuttatja őt egy olyan állapotba ahol elvileg képessé válik elérni olyan részeit a tudatának, amelyek egyébként el
vannak zárva előle. Hozzáfér olyan emlékeihez, amelyekről normális állapotában már fogalma sincsen. Elképesztő
pontossággal és hihetetlen részletgazdagsággal ecsetelve
képes előadni olyan eseményeket, amelyek elmondása szerint akár évtizedekkel korábban történtek meg vele. Ez
már regresszió (visszalépés), amely során keresgél az alany
a múltjában, de lényeges, hogy itt a jelen életéről van szó
nem pedig előzőnek vélt életek eseményeiről. Esetenként
nem lép vissza az alany, hanem a jelenben operál vele a hipnózist vezető személy. Ennek van egy show verziója is ahol
szórakoztató céllal vetik hipnózis alá az alanyt. Itt általában
elhitetnek vele dolgokat, vizet iszik és lerészegedik, nem lát
bizonyos dolgokat vagy személyeket, nem érez fájdalmat,
a testével különféle elképesztő dolgokra lesz képes akár ön

tudatlan állapotban is, és sorolhatnám ezeket a sok esetben
igen meglepő eredménnyel járó produkciókat. A regresszió
során jelenhet meg az a tapasztalat, ahol az alany elkezd
olyan dolgokról beszámolni, amelyek egyértelműen és világosan nem a jelen életéből valók. Itt is jellemző a részletgazdagság és a precíz leírása mind a környezetének
mind a vele megtörtént eseményeknek. Ez a fajta hipnózis,
amelyet reinkarnációs vagy regressziós hipnózisként emleget a köznyelv, viszonylag közismert. Azok körében mindenképpen, akiket érdekel e téma. Ám van egy terület,
amellyel eddig nem sokan foglalkoztak, inkább átugrották
ezt a részt az ülések során, a vélt előző életek történéseire
koncentrálva figyelmüket. Ez a terület pedig az úgynevezett életek közötti életszakaszok felderítése (ÉKÉ terápia)
Nos, ez már valóban durva része a dolognak, egy ilyen ülés
nagyon mély transzban, akár órákig is eltarthat. Hogy miért illetem a „durva” jelzővel ezen aktust, azt is nemsokára
kifejtem. Látjuk tehát, hogy körülbelül mi történik egy
hipnózis során, ismerjük a jelenség lényegét. Innen magától adódik a kérdés, hogy milyen erők működnek közre e
jelenség során? A hagyományos elképzelés szerint van
ugyebár a hipnotizőr és van az alany. Kettejük elméjének
a kölcsönhatása fogja létrehozni a jelenséget. Ha azonban
elfogadjuk, hogy a világ valósága messze nem csupán anynyi, amelyet látunk és érzékelni vagyunk képesek abból, akkor szükségszerűen tovább kell fűzzük ezt a szálat is. Tudod kedves olvasóm, hogy mi következik: ha az avatar
jelenség valós, akkor a hipnotizőr és az alany esetében is két
szellemi entitás áll szemben egymással. Ezek az entitások
pedig jó eséllyel negatív szándékúak (hitető szellemek)
még akkor is, ha pozitív szándékúnak álcázzák magukat.
Sokat írtam már ennek okáról, most nem szeretnék ezzel


időzni. Az átlagos hipnotizőrben fel sem merül, hogy őt
magát is vezetik. Abban a tudatban él és tevékenykedik,
hogy ő milyen ügyes, és milyen hatékonyan képes uralni
mások elméjét. Hogy most ezt jó vagy hitvány szándékból
teszi, az valójában nem fontos, hiszen ha jónak tetszik a
szándék valószínűleg akkor is negatív, csak erre egyik fél
sem jön rá. Főleg, ha az aktus sikerre vezet és esetleg „gyógyulást” hoz az alanynak. A szokásos kérdés következik: mi
lehet ebben a rossz? Az, hogy az alany nem úgy gyógyul,
ahogyan kellene, így nem arra a következtetésre fog jutni
gyógyulása kapcsán, mint amire kellene. Ez az alany a hipnózis és a hipnotizőr feltétlen híve lesz nem pedig Istené.
Persze ez sem véletlen, így azt kell mondjam, minden jól
van, ahogyan van. Mi itt tulajdonképpen csak a függönyt
lebegtetjük, nem a világot akarjuk megváltani. Az nem a mi
dolgunk. Ám, ha megértjük a gonosz logikáját, magunk is
könnyebben fogunk boldogulni és esetleg segíteni azoknak,
akiket Isten hozzánk vezet.
A hipnózis sikerével kapcsolatban tehát azt látjuk, hogy
függ részben az alany hozzáállásától, részben attól, hogy
milyen „mélyre” sikerül levinni őt, függ továbbá a hipnózist vezető személy hozzáértésétől, készségétől is. Ez utóbbi
dolog az, amely alapos gyanút szülhet arra nézve, hogy
esetleg nincs minden rendben e dolog háza táján. De mi a
gyanús? Hiszen ha valaki készséggel aláveti magát az aktusnak ráadásul még sikeres is az ülés, az alanynak kizárólag pozitív élményei keletkeznek, akkor mi lehet a gond?
Válaszként felteszem a következő kérdést: mi van akkor, ha
az alany akarata ellenére is transzba esik? Mi van akkor, ha
az alany pórul jár? Mert nem egyszer ilyesmik is előfordultak. Előfordult olyan eset, hogy a hipnózisban valaki
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előhívta egy másik, múltbélinek vélt személyiségét, ám ez
a személyiség utána nem süllyedt vissza a múltba, hanem
átvette az uralmat az alany felett, aki utána új személyiségének megfelelően kezdett viselkedni. Ez egy tökéletes
példa az avatar jelenségre. Leült az alany, elengedte a kormányt, valaki pedig kicsavarta a kezéből, onnantól pedig
ez a valaki vezetett. Ez az óriási veszélye annak is, amikor
valaki a „maga erejéből” valósítja meg a testelhagyást, azaz
az avatarból való kilépést szellemi utazás céljából akár
droggal, akár mágiával. Előfordulhat, hogy mire visszajönne, már nincs hova visszajönni, mert valaki leült a
székre, amit ő üresen hagyott. Ha tehát csupán magunk
lennék ebben a körben, akkor egy személyiségcsere kizárható lenne, hiszen az emlék csupán emlék, nem egy önálló
entitás, amely képes birtokba venni az avatart. És mi van
az erőszakos hipnózissal? Erről elég nagy a csend. Ha két
olyan tudat kerül szembe egymással, amelyek szellemi
ereje jelentősen eltér egymásétól, akkor megvalósulhat egy
szellemi erőszak. Ez a felszín. Azt látjuk, hogy a hipnotizőr
(mágus), mint a kígyó, megbabonázza áldozatát annak ellenére, hogy az alany a legkevésbé sem szeretne részesévé
válni ennek az aktusnak. Ez hogyan működhet? Ahogyan
minden hipnózis működik, csak itt sokkal jobban kidomborodik a valóság. Itt szó sem lehet közös akaratról, egyértelmű az erőszak, mint a személyiségcserék esetében is. Mi
az ok? Az ok itt is a láthatatlan szférában, a függöny takarásában keresendő, mint minden mágia esetében. Képzelj
el mondjuk egy feketére festett italautomatát! Bedobod
felül a pénzérmét, megnyomsz egy gombot és kijön alul egy
doboz fanta. Csoda történt. Bedobtál egy érmét-kijött egy
fanta. Fanta-sztikus. Az érme fantává változott valahogyan. Nem látod, hogy a dobozban mi történik csak az ele2

jét és a végét érzékeled a dolognak. Nos a mágia éppen így
működik. A két dologban az a közös, hogy van egy hatás
valahol, amely során olyan folyamat megy végbe, amelyet
a mi szemszögünkből és normális érzékeinkkel képtelenség észlelni. De ettől még létezik az a hely, a szféra, ahol a
dolog lényege lezajlik. Az, hogy nem látjuk nem jelentheti
azt semmiképpen, hogy nincs ilyen hely. Ennek ellenére a
tudomány még ma is ezt állítja: amit nem látok, nem tudok
kísérleti úton bizonyítani és megmagyarázni az nincs. Dehogy nincs. Csak hülye vagyok hozzá... Na, ezt a tudomány
sosem fogja beismerni. A hatás oka tehát „odaát” van, ott,
ahova mi nem látunk át. A szellemi szférában. Ha egy hipnotizőr és egy alany szembekerül egymással, rögtön minimum négyen lesznek ott. Két olyan szellem is közvetlen
kapcsolatba kerül egymással, akiknek nem biztos, hogy kellene. Hiszen maga a hipnotizőr is jó eséllyel teljesen tudatlan a saját szellemi kapcsolata irányában. Fogalma sincs
arról, hogy ő személy szerint is szellemi vezetés befolyása
alatt áll. Ez a befolyásoló pedig jó eséllyel démon még akkor is, ha minden a lehető legjobbnak tűnik az ember körül. Írtam már sokszor, az indirekt módszer sok esetben hatékonyabb, mint a nyílt gonoszság. Ez utóbbi igen feltűnő
és gyors megtorlást vonhat maga után. Ám a rejtett, sunyi
manipuláció akár egy teljes életen át pusztíthat úgy, hogy
sosem bukik le. Bizony. Ez az intelligens módszer. Az ego
pedig irgalmatlanul intelligens és rafinált démon. Annyira,
hogy a legtöbb ember nem, hogy nem észleli őt, de egyenesen azonosítja vele önmagát. Én vagyok a hipnotizőr. Pedig dehogy. Az ego a hipnotizőr. Az ember, aki ezt gondolja
magáról csupán egy lóvá tett lélek, aki megy a répa után,
amit elé lógat a démonja. Az meg ül a hátán és nagyon élvezi a helyzetet. A lélek azt hiszi, hogy jót tesz és ebben nem


is téved mert valóban jót tesz. A démonnak. Meg kell érteni: ami nem Istentől való az kizárólag rossz lehet még akkor is, ha a mi torz látásmódunk szerint jónak tűnik. Csak
akkor ítélhetnénk meg egy helyzetet pontosan, ha minden
részletet pontosan ismernénk azzal kapcsolatban. Ez azonban lehetetlen. Ezért kellene Istenre bízni mind magunkat,
mind minden egyebet. Ez nem tökéletes passzivitás, hanem
mély bölcsesség. Hiszen Isten nem idiótákat akar, hanem
meggyőződésen és ebből fakadó tökéletes hit alapján Hozzá
forduló embereket. Azt kell itt megérteni, hogy mindenképpen vezetés alatt áll minden ember. Nincs olyan, hogy
te nem. Csupán az lehet különbség, hogy ki vezet téged. Ez
a lényeg. Aki azt hiszi, hogy ő dönt, aki azt hiszi, hogy neki
szabad akarata van, az nagyon csúnyán meg van vezetve.
Ez a helyzet. Ez a hit, elképesztően nagy felfuvalkodottságról tesz tanúbizonyságot. Azt feltételezni, hogy a földi
ember szellemi hatalmát tekintve partiban lehet a szellemvilág lényeivel, óriási baklövés. Nem lehet. Itt egyetlen
valódinak tűnő döntés van, az, hogy Istent választod-e
vagy önmagad. Persze, mint elmondtam sokszor, ez a döntés is csupán illúzió, mert mire ide megszületünk ez el van
döntve. Ezért nem tud az ember másmilyen lenni, mint
amilyen. Ha lenne szabad akarat, lenne szabad választás,
akkor az ember a maga akaratából képes lenne megváltozni. De nem képes. Csak Isten változtathat meg bárkit is.
Nagyon jó teszt egy ilyen írás elolvasása. Ha ellenkezést vált
ki belőled, amit itt eléd tártam, ha ne adja Isten felbosszant
vagy egyenesen baromságnak tartod, akkor nagy a baj.
Hiszen az az ember, akit Isten vezet, egy ilyen gondolatnak,
információnak teljes szívből örül. Ha te nem örülsz, az gáz.
Mert akkor a démon ideges, hogy valaki kitakarta a lábát...
Ha valaki valóban az Isten vezetése alatt áll, akkor ezeknél


a gondolatoknál megnyugtatóbbat és boldogítóbbat nem is
olvashatna. És itt érkeztünk el azokhoz az emberekhez, alanyokhoz, akik nem azért nem hipnotizálhatóak, mert ellenszenvet vált ki belőlük egy ilyen jellegű szeánsz, bár ez
is igaz, hiszen akit Isten vezet az irtózik az ilyen jellegű mágiától. Az elsődleges ok mégis más. Ez az ok nem áll fenn
azoknál, akik szimplán bizalmatlanságból állnak ellen a
hipnotizőr akaratának. Míg ez utóbbi csoport erőszakkal és
megfelelő hatalommal hipnózis alá vonható, az első csoport
ennek is képes ellenállni. Hogyan? Úgy, hogy nem az alany
áll ellen, hanem Isten védi meg az alanyt. Istennél hatalmasabb, erősebb pajzs vagy védelem nem létezik. Ha Isten
olyan védelmet ad melléd, amilyet a gyermekeinek ad, akkor nincs hatalom, amely azon rést üthetne. Lepattan rólad minden mágikus támadás. Átkozhatnak, küldhetnek démont, vuduzhatnak, tehetnek amit csak akarnak, minden
hatástalan lesz rád nézve. Tudom. Sajnos az, hogy ilyen ellenálló ember a teljes populációt tekintve kevés létezik
(ugye kb. öt százalékról beszélünk itt) az jól igazodik ahhoz az igéhez, hogy „sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak”. Csak a választottak bírnak ilyen
szintű szellemi védelemmel. De ők hogyan birtokolhatják
ezt az óriási hatalmat? Úgy, hogy eszükbe sem jut a magukénak gondolni azt. Ezért birtokolhatják. Ahogyan Pál
mondta, ők akkor a legerősebbek, amikor a leggyengébbek.
„mert a mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.”
Ezt az igét ki érti betű szerint? Erről szól ez az ige. Ha Istennek adom az életem, akkor, de csak akkor fogja Ő kormányozni az autódat. Különben vesződhetsz te, illetve, aki
téged elkapott vesződhet azzal. Remélem ez számodra


csupa jó hír. Most térjünk még egy kicsit vissza a hipnózishoz! Az olyan emberek akik ellenállnak a hipnózisnak,
de egyébként élnének ezzel a lehetőséggel azok, akikben az
ego áll ellen egy ilyen beavatkozásnak. Nyilván okkal. Nem
akarom túlkomplikálni ezt az esetet, de mint írtam korábban, sűrűn előfordul, hogy egy avatart több démon (ego)
is ural különböző kompetenciával. Az egyik mindig domináns. Lehet ez mondjuk a duhaj-agresszív, a másik kevésbé domináns a lusta-kelletlen, és egy harmadik a sunyiáskálódó is jelen van az egyénben, de ezek alárendelt
szerepet játszanak. Néha a duhaj-agresszív odaengedi őket
is a volánhoz, de ő az úr az alanyban. Előfordul az – legyen
bármilyen hihetetlen-, hogy az egyik démon le akarja buktatni a másikat és ehhez vesz igénybe például egy hipnózis terápiát, ahol az alany és a hipnotizőr felismeri, hogy az
alanynak azért van sok problémája, mert számos esetben
sunyin és áskálódva állt az emberekhez, akikkel ezek miatt konfliktusai alakultak ki. Hogy konkrét példát említsek
például az alany azzal keresi fel a hipnoterapeutát, hogy
minden alkalommal, újra és újra hasonló, valamilyen szempontból számára negatív karakterű partnert választ magának. Valahogy mindig olyan társ érkezik mellé, aki kihasználja őt, becsapja, megcsalja, akitől szenved. Ezen
szeretne változtatni, hogy ne az ilyen embereket vonzza
magához. Vagy azzal a problémával küzd, hogy képtelen lefogyni, mert állandóan ennie kell valamiért. Esetleg munkamániás és kényszeres megfelelni akarással küzd. Nos,
ezek a problémák mind egy-egy ego által generált torzulások. A hipnoterapeuta ekkor kinyomozza, hogy mi a baj,
meglátása szerint feltárja a lelki probléma gyökerét, majd
miután ez megvan, sikeresen rávezeti az alanyt, hogy többé
ez a tulajdonság ne kerekedhessen felül benne. Ezt az egot


tehát „kilövik”, a domináns ego ekkor megszabadult mondjuk a sunyi-áskálódó kollégától, amely valamilyen módon
zavarta az ő az alannyal kapcsolatos terveit. Az ego sokkal
jobban tudja, hogy neki mi a hasznos és mi nem. Előfordulhat olyan eset is, amikor a lény, az ember valamilyen
csoda folytán – ez a „csoda” nyilvánvalóan egy másik szellemi befolyás hatása, amely az emberünket vezető (egyik)
ego ellen dolgozik – megpróbálja hipnoterapeuta segítségét igénybe venni az egoja szándéka ellenére – akkor következik be az az eset, hogy az ember ugyan elmegy, de az
ülés sikertelen lesz. Ilyenkor a hipnotizőr vagy terapeuta azt
regisztrálja, hogy az alany nem akar „lélekszinten” gyógyulni. Ezt mondja: adható a világ legjobb terápiája, a legjobb gyógyszere és a legkiválóbb orvosa, ha maga a kliens
lélekszinten nem akar gyógyulni. Ezzel magyarázza a kudarcot. Pedig csupán az a helyzet, hogy keresztbe tett nekik az alany egoja. Ám, ha ez az ego egy olyan démonnal
kerül szembe, amely jelentősen hatalmasabb szellemi kapacitással bír nála, akkor nem lesz képes ellenállni, „keresztbe tenni” a dolognak. Ekkor valósul meg a szellemi
erőszak az alany esetében aki, bár nem tetszik neki a dolog, de mégis teljesen a hipnotikus parancsok hatása alá fog
kerülni. Így működnek a programozott emberek (pl. Anders Breivik), akiket mindenféle gaztettre, merényletre, és
hasonlókra rá lehet venni elmeprogramozás útján.
Fontos további érdekesség az a tény, amelyet egyébként
a tapasztalt hipnotizőrök is elismernek – és amely tény
megcáfolja a reinkarnáció elméletét –, hogy a hipnotizált
alanyok által leírt élmények, legyenek azok bármilyen részletgazdagok is, egyáltalán nem tekinthetők objektív igazságnak. Számos esetben bebizonyosodott, hogy az alany ál

tal lefestett múltbéli jelenet, bár elképesztően hitelesen
hangzott az ülés során, mégsem úgy volt valójában. Az
alany tévedhet mind nevek, mind időpontok tekintetében
és számos egyéb adat tekintetében is. A hipnózis „szakértői” azt állítják, hogy a hipnózis valósága az alany számára
valóban a valóság, ám ez egy szubjektív valóság. Csak arra
alkalmas, hogy az alany által generált valóságban derítsen
fényt bizonyos problémák gyökerére. Ám ezzel az a baj,
hogy ezt az ülést is minden esetben az ego vezeti. Befolyásolja azt teljes mértékben, erről a befolyásról pedig sem a
hipnotizőrnek sem az alanynak nincs tudomása. Ezt csak
a két szellemi lény tudja, akik ebben az esetben nem avatkoznak be egymás dolgába. Hiszen a hipnotizőr egojának
az az érdeke, hogy a hipnotizőr megmaradjon a praxisában
míg az alany egojának az az érdeke, hogy az alany elhiggye
azt, amit az ego el akar ezen a módon hitetni vele. A hipnózist vezető ember és az alany csak a felszínt látva, boldogan és elégedetten nyugtázzák a sikert végül. A két démon pedig vigyorogva összekacsint. Így áll a valós helyzet.
Felmerül az a további érdekes kérdés, hogy az alany hogyan
képes felidézni ezeket az elképesztően részletgazdag emlékeket? Ugye arról már beszéltünk, hogy a tudománynak a
leghaloványabb gőze sincs arról, hol „laknak” emlékeink?
Hiszen ilyenkor elvileg ebbe az emléktárba nyúl bele tudatunk mégpedig egy olyan részre, amely normális állapotban elérhetetlen. Így gondolják a terapeuták. De valójában mi történik ilyenkor? Hát az, hogy az ego válaszol
direktben. Ellazít, mozizik, képeket ad, súg, miközben nagyon élvezi a helyzetet. Ám mi van akkor, ha a terápia valóban eredményesnek tűnik? Ha az ego valamiért enged?
Hiszen valóban sok esetben az alany életminősége javul
ezek után az ülések után. Pozitív személyiségváltozások


lesznek megfigyelhetők az alanynál. Ilyen is van, hiszen ha
nem lenne, a hipnózis nem lenne ennyire népszerű. Ez tehát miért van? Amint mondtam, ez a sunyi módszer. Ha az
alany életében valóban tarthatatlanná válik egy helyzet, az
az egonak sem feltétlenül jó. Beláthatja, hogy szükséges a
stratégiaváltás. Ekkor sikerre fog vezetni a hipnoterápia.
Ennek során az ego átállítja az alanyt és új utakra vezeti,
amely mindenképpen kellemesebbnek és élhetőbbnek fog
tűnni az alany számára, mint az, amelyet elhagyott. De
miért van szükség a hipnózisra? Miért nem csak úgy állítja
át az ego az alanyt? Azért, hogy az alany ne foghasson gyanút. Az alany a sikert így a terápiához fogja kötni és gyanútlan marad a továbbiakban míg, ha mondjuk csak úgy,
egyik napról a másikra megváltozik, az nem kívánatos érdeklődést generálhat benne. Tehát az alany aláveti magát
egy hipnózis terápiának, amely sikere vezet. Teljes a siker,
mindenki örül. Csak Isten nem. Bár hagyja. Sajnos az a
helyzet, hogy aki bármilyen emberi segítséget igénybe vesz,
az nem bízik kellőképpen az Isten segítségében. A „bármilyen emberi segítség” alatt nyilván nem a fogorvosra gondolok, bár hasson ez bármilyen viccesnek, ha teljesen és tökéletesen átadod magad Istennek még erre sem lesz
szükséged. Ha tehát hipnoterapeutához mész, akkor nem
Istenhez fordulsz. Lehet azt gondolni, hogy Isten küldött
oda, csak ez nem igaz. Ha Isten segíteni akar, akkor Ő segít és nem emberi segítséget fog igénybe venni. Persze Isten a legtöbb esetben embereket használ eszközként arra,
hogy segítsen egy másik emberen, de kell tudni különbséget tenni a dolgok között. Ha valaki megcsúszik a jeges járdán és elesik, beüti a fejét, eszméletlenül fekszik a mínusz
tíz fokban, akkor nem Isten fog „odaugrani” és felállítani őt,
hanem küld emberi segítséget. Ha küld. De ha lelki prob

lémánk van, akkor azzal nem egy másik emberhez, pénzért
„gyógyító” segítőhöz kell fordulni, hanem lelki, szellemi
Atyánkhoz direktben! Így teszünk helyesen. Ahogyan nem
a papnak kell gyónni sem, hanem Istennek személyesen a
kis szobánkban csukott ajtó mögött. Ahogyan a Biblia tanít erre. Nem a templomban vagy a gyüliben kell imádkozni fennhangon, áhítatos módon lehunyva szemünket
vagy karjainkat lengetve, hanem otthon a kis szobánkban,
ahol senki sem lát csak az, Akire ez tartozik.
„Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba,
és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon
van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.”
Ugyanez a helyzet itt is. Ha Isten segítségét vágyod és reméled, akkor Hozzá is fordulj!
Mielőtt rátérnék a következő fejezetre, még gondolkodjunk egy keveset a regresszió témakörében! Nagyon érdekes tény, hogy a hipnotizált alanyok előző életekről szóló
beszámolói igen hitelesnek tűnnek, mégsem győznek meg
minden hipnoterapeutát a reinkarnáció valóságosságával
kapcsolatban. Vannak, akik minden „bizonyíték” dacára
szkeptikusok maradnak ebben a tárgyban. A reinkarnációban hívő hipnózis kutatók leírták azt a megfigyelésüket,
hogy a tapasztalat azt mutatja, az egyes alanyok, bár igen
sok körülmény, így az anyagi helyzetük, nemük, társadalmi helyzetük jelentős mértékben változhat életről-életre,
mégis erkölcsi magatartásuk, érdeklődésük, hajlamaik, képességeik és szellemi beállítottságuk hasonló, esetenként tökéletesen azonos marad. Korábbi létezésük során bűnöző
egyének hajlamosak vonzódni a bűnözői viselkedéshez
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megint, míg korábban nemes lelkű és kedves egyének továbbra is nagylelkűek és kedvesek lesznek és így tovább. Mi
lehet ennek a magyarázata? Mint korábban is írtam erről,
az alany ilyenkor nem saját előző életei emlékeit idézi fel,
hanem hozzá vonzódó különböző szellemek egykori földi
életének emlékeit látja és azokat tulajdonítja a saját előző
élete emlékeinek. Ezért van az, hogy képes pontosan leírni
szinte minden körülményt az „előző életéből.” Azt, hogy mi
volt a neve, hol élt, milyen körülmények között, kik voltak
az ismerősei, mivel foglalkozott és még azt is, hogyan halt
meg és hol van eltemetve. Ilyenkor sokan tökéletesen elhiszik, hogy az alany élte ezt a felidézett életet is egykor. Pedig ha átlátnának a függönyön, láthatnák, hogy mi a valóság. Ilyenkor egy valódi kis szeánsz alakul ki az alany
körül. Ő a médium, a hozzá vonzódó szellemek pedig alig
várják, hogy a mikrofon elé állhassanak, alanyunk egoja pedig vagy tolmácsol vagy akár engedi beszélni is ezeket. Az
a meglátás tehát, hogy az alany minden „előző életében” hasonló szellemi beállítottsággal bírt azért van, mert a szellemi lények a hasonló frekvenciákhoz vonzódnak. Egy
erőszakos lélekhez nem vonzódnak szelíd szellemek. Ezért
az erőszakos alany csak erőszakos előző életekről fog tudni
beszámolni, mert ilyen szellemek „állják körül” őt a szeánsz
során. Ez tehát viszonylag egyszerűen megérthető és magyarázható jelenség, de van olyan eset is, amely ennél sokkal zavarba ejtőbbnek tűnhet. Saját tapasztalataim alapján
is megerősíthetem azt a jelenséget, hogy kisgyermekek
olyan dolgokról beszélnek, amelyekről egyértelműen nem
lehetne tudomásuk. A fővárosban született és nevelkedett
fiam úgy három éves lehetett, amikor egyszer egy mély és
pontos részletekbe menő előadásba fogott arról, hogy miképpen kell az egyes zöldségeket elültetni és a veteményt
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gondozni. A kislányom alig, hogy képes lett a beszédre, folyamatosan Kumiko-ként azonosította önmagát. Azt
mondta, hogy ő Kumiko. Ez egy japán kislány lehetett.
Kumiko velünk volt hónapokig, azután nyomtalanul eltűnt.
Ismeretségbe kerültünk egy családdal, akiknek ugyancsak
volt egy ötéves kislánya. A kislány folyamatos kapcsolatban
állt a szellemvilággal. Egyszerre látta ezt a valóságot és a
múltat. Ez egyáltalán nem zavarta őt. Arra koncentrálta a
figyelmét, ami éppen érdekelte. Ha akarta akkor a múltat
nézte, ha akarta akkor a jelent. Olyan volt ez számára,
mint amikor nyelvet vált az ember. Ez egyébként realitás is
volt a kislány esetében, hiszen az apja olasz volt és csak olaszul beszélt vele, míg az édesanyja magyar volt akivel csak
magyarul kommunikált a gyerek. Tanúja voltam a jelenetnek, amikor a kislány besétált egy tök üres házba, és elkezdte pontosan leírni, hogy hol mi állt, ki lakott abban a
szobában, hogyan nézett ki, milyenek voltak a berendezési
tárgyak, stb. Néha, amikor különösen megtetszett neki valami, akkor hosszan elidőzött ezeknél, mint például a gyerekszobában. Elmondta azt is, hogy ki volt és hogyan nézett ki a gyerek, akié a szoba volt. Döbbenetes élmény volt.
Ez is tökéletesen bizonyítja nézetem szerint a hely és időnélküliség tényét. Minden egyszerre és egy helyen van jelen a teremtésben, csupán az emberek ezekhez való hozzáférése van óriási mértékben korlátozva. Az említett
kislány egy elképesztően erős médium volt, aki átlátott a
fátylon. Ezzel a képességgel valószínűleg kisebb-nagyobb
mértékben minden gyermek rendelkezik, ám „normális”
esetben, ahogyan az alany egyre jobban beleéli magát ebbe
a valóságba azzal egyenes arányban ez a képesség elvész.
Azt a jelenséget, hogy az emberek jelentős részének van valamilyen irracionális fóbiája, retteg a madaraktól, kígyótól,
12

póktól, klausztrofóbiás vagy éppen ennek ellentéteként
agorafóbiás, pánikbeteg, kényszeres, mind megmagyarázza
a szellemi kapcsolat, szellemi vezető okozta defektus. Ám
van egy további, igen komoly jelenség, amely valóban túlmutat mindenen, amelyet a földi ember képes lehet megérteni. Ez pedig az „előző életekben” szerzett fizikai sérülések az új testen való megjelenésének nyomai. Na, ez
tényleg durva. Ha nem volt előző élet, akkor ez hogyan lehetséges? Hogyan emlékezhet az új test egy olyan sérülésre,
amelyet a régi test szenvedett el? A fiam hátán volt egy szabályos kocka alakú „anyajegy”, amely valójában nem anyajegy volt, hanem egy kis pigmentáció többlet. A háton látható szabályos kocka alakú folttal szemben a mellkasán
pedig volt egy „kimeneti” sebhely is. Felnőtt korára ezek eltűntek. Ezeknél azonban sokkal „durvább” jelenségek is tapasztalhatók a fizikai testen esetenként. Olyan sérülések
nyomai, amelyet később az alany meg is tud magyarázni
esetleg hipnózis során felidézett „előző életes” emlékekkel.
A fiam testéről később tehát eltűntek ezek a jegyek, ám vannak akiknél maradandóak. Mi lehet a magyarázat?
Ugyanaz, ami a nem „fizikai” szinten megnyilvánuló emlékek esetében. Mivel a szellemi vezetés hat a fizikai testre
is, a tudat abszolút befolyást gyakorol a testre (avatarra),
ezért ezek a „stigmák” sok esetben láthatóvá válnak az
avataron is. Az, hogy sok esetben ez már az újszülöttön is
jelentkezik azt bizonyítja, hogy a szellemi vezetés adott már
ilyenkor is. Amiért ez nem annyira feltűnő az, hogy az újszülött ezt még nemigen képes megnyilvánítani ebben a világban. De ettől még bír azzal. Amit egy újszülöttnél láthatunk ebből az, hogy a baba nyugodt vagy zaklatott,
nyugtalan, az egyre finomabb és jellemzőbb személyiségjegyek csak ahogy a gyermek nő, úgy lesznek képesek
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egyre jobban megfigyelhetően megnyilvánulni. Tehát azt
mondom, hogy a földi ember viselkedését, gondolkodásmódját sőt bizonyos mértékben még a testi jellemzőit tekintetében is a szellemi vezetése okolható.
Végül ejtsünk néhány szót az ÉKÉ-ről! Mi ez? ÉKÉ azaz
életek közötti élet. A regresszióval (visszaléptetéssel) foglalkozó hipnoterapeuták felfedezni vélték, hogy az egyes életek
közötti időszakok között is felbukkannak konkrét emlékek
az alany emlékezetéből. Ezek azok az időszakok emlékei,
amikor az alany nem földi testben, nem a földön, de valahol
mégis létezett, élt. Ez aztán a legtöbbjüket végleg meggyőzte
a reinkarnáció hitelességével kapcsolatban, hiszen ez a tapasztalat pontosan bemutatja szerintük azt, hogy az élet
egy végtelen folyamat, amely egy örök körforgás a földi és
egy másfajta lét keretein belül. Egyszer itt-egyszer ott. De mi
ez valójában, ha nem az ő meglátásuk a helyes? Nézetem szerint a válasz itt sem túl bonyolult. Az egyes (különböző)
életek leírása különböző ma szellemi lényként létező emberek földi életének emlékei. Ám úgy vélem, hogy ezeket az
emlékeket már nem ők közvetítik egy-egy szeánsz során, hanem az itt maradt démonjaik, akik „fizikai, földi lovuk” halála után oda már nem mehettek, ahova az emberi lelkek.Az
ÉKÉ emlékek pedig azok, amikor a szeánsz során a szellemek átadják egymásnak a mikrofont. Mivel az alany ilyenkor visszafelé halad az időben, ilyenkor történik az, hogy az
emlékváltás során a „mikrofont kézbe vevő” új szellem felidézi a halála utáni eseményeket. Azt hogy hova került mit
látott. Ám ezeket az emlékeket érdemes mindenképpen
fenntartással fogadni, hiszen egyrészt a szellem itt pontosan
tudja, hogy azt mondhat amit csak akar, hiszen nincs semmiféle kontroll lehetőség, másrészt pedig bizonyosan nem
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azt fogjuk ekkor hallani, hogy az emberi lélek hova távozott,
csupán maximum azt, hogy a démon hova. Nincs tehát
semmiféle kontroll a hipnózisban résztvevő földi személyek
kezében arra nézve, hogy ellenőrizhessék ezeket az állításokat, úgy, mint az előző földi életek emlékei esetében, Hiszen
ott fel lehet keresni egy-egy település temetőjét, meg lehet
nézni konkrét épületeket, anyakönyveket, talán még ismerősöket, leszármazottakat is felkereshet az ellenőrzést végző
személy, de a szellemi világban megélt eseményekről való beszámolókat semmilyen módon nem lehetséges „csekkolni”.
És ezt bizony a szellemek is jól tudják, ezért azt mondanak,
amit csak akarnak. És a hipnózisban résztvevők ezt jó eséllyel
simán el is fogják hinni. Hiszen ott van a sok bizonyíték az
előző földi életek során leírt élményekkel kapcsolatban, akkor ezek a köztes élmények miért ne lennének igazak? Nem
igaz? Nem hát.

Szellemi vezetés a Biblia tükrében
Továbbra is a szellemi vezetés témájánál maradva, majd
napi szinten szembesülök azzal az egyébként elképesztő
ténnyel, miszerint az egyes emberek megismerkedve ugyanazon információkkal, történésekkel, jellemzően gyökeresen
más és más következtetésekre jutnak azok vonatkozásában. Ez egy egyértelműen megfigyelhető és tapasztalható jelenség. Ennek pedig kizárólag az adott ember egyéni látásmódja, szubjektuma lehet az oka, ez is egyértelmű. Ez az
egyéni látásmód, amely az ember szellemiségéből fakad.
Szellemi befolyás, befolyásolás. Már megint a magyar nyelv,
amely oly sok mindent oly tisztán leír. Befolyik a szellem a
tudatunkba. Emlékezzünk csak vissza, hogy szubatomi szin1

ten hogyan is néz ki egy ember! Bár már ez, a valós helyzetet igen pontosan bemutató magyar kifejezés, illetve szavak is tartalmazzák az igazságot és a lényeget, mégis sokan,
a legtöbben ezt a szellemiséget önmagukban keresik, a saját részüknek vélik és érzik azt. Időnként, – mint korábban
is olvashattad, amikor a Forrás egy ilyen alkalommal azonnal tanított, és ezáltal egyértelmű megerősítést adott számomra, mégis – elfog a kétség azzal kapcsolatban, hogy
van-e reális esély megértetni egy olyan emberrel az igazságot, aki nem tapasztalta meg az ahhoz vezető tapasztalásokat. Aki ezáltal mást gondol ebben a témakörben, vagy
bármi egyéb kapcsán. Most vonatkoztass el attól, hogy szerinted mi az igazság, nézd általánosan ezt a problémát! Ha
csupán teoretikusan nézed ezt a kérdést, egészen biztosan
érteni fogod, hogy mire vagyok kíváncsi. Azon gondolkodom, hogy van-e lehetőség egy olyan tétel bizonyítására,
mint például a predesztináció? Vagy, mint könyvünk legfőbb témájára, a szellemi vezetésre – egy külső forrás közreműködésével – abban az esetben, ha nem tapasztaltad
meg egyes szám első személyben ezt az „élményt”. Arról
nem szeretnék vitát nyitni senkivel, hogy az embereket kivétel nélkül Isten vagy a sátán vezeti. Ha rendszeres olvasóm vagy, akkor erről nem is kell beszélnünk, hiszen ez
egyértelmű tény. Ám ha ezt el tudod fogadni, akkor logikusan továbblépve el kell gondolkodnod azon is, hogy Isten vagy a sátán milyen módon teszi ezt? Isten vonatkozásában minden fenntartás nélkül el tudnám hinni magam is,
mivel az Ő lelke (szelleme) olyan határtalan és mindenre kiterjedő (mert, valóban az is), hogy korlátlanul képes minden egyes választottat akár személyesen vezetni, de sátán
esetében ezt kizártnak tartom. Ő nyilvánvalóan közvetítők,
szolgák segítségét, közreműködését kell, hogy igénybe ve1

gye ennyi lény megvezetéséhez. Elsőre soknak tűnhet számodra, hogy napjainkban mondjuk hat és félmilliárd, a
széles úton, hazug tanítások, hamis szellemi vezetés által és
alatt haladó embert kell sátánnak navigálnia. Ennyi gonosz szellemi entitás létezne? Azt kell mondjam, hogy ennél sokkal több létezik. Ha ezt soknak érzed, akkor ismét a
torz perspektíva okán látsz homályosan. A szellemvilág, az
amelyet nem vagyunk képesek észlelni, sokkal hatalmasabb,
mint az anyagi sík, ahol mi élünk, így sokkal több entitás él
ott. Seregestül jutna mindannyiunkra belőlük ilyen is-olyan
is. A vezető szellemek, őrangyalok földi ember mellé való
„beosztásáról” beszéltem már, de legyen itt is néhány szó erről felelevenítésképpen. Ha Isten gyermeke vagy, akkor Isten gondoskodik számodra megfelelő kíséretről, azaz szellemi vezetésről földi életed idejére. Ám ezt kizárólag akkor
teszi, ha nem fordult el tőled valami okán. Bár sokan vannak, akik ezt a lehetőséget vitatják vagy nem értik, ám a Biblia egyértelműen nyilatkozik erről a helyzetről:
„De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az
Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus
Lelke, az nem az övé.”
„Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.”
„Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt,
hogy Isten gyermekei vagyunk.”
„Mindazok ugyanis, akiket Isten Szelleme indít, Istennek
fiai.”
„Maga a Szellem a mi szellemünkkel együtt tesz tanúságot
arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.”
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Fenti idézetek egyértelműen rámutatnak azon tényre, hogy
nem mindenkiben „lakik” (ismerhető fel) Isten lelke. Csia
fordítása szerint, egyébként helyesen: szelleme vagyis szellemisége. Rámutatnak továbbá e versek arra a tényre is,
hogy akiben nem a Krisztus lelke van, az nem az Övé, azaz
nem Őhozzá tartozik. Sajnos félrevezetőek lehetnek a fordítások, hiszen azt sugallhatják, hogy magának Krisztusnak,
vagyis az Istennek a lelke lakik a választottakban. Ez természetesen csak bizonyos mértékig igaz. Annyiban, hogy
minden lélek Istené, hiszen Ő teremtette azokat. Ám itt valójában Krisztus szellemiségéről van szó. Tehát, aki az Urat
követi, szívéből szereti Őt és hallgat a tanításaira, azokban
van a Krisztus lelke, szelleme. Szellemiségüket tekintve Isten gyermekei, azaz szellemi vezetésük Istenhez tartozik,
így az az Isten felé navigálja, fordítja őket. Az utolsó vers pedig azt mutatja be szemléletesen, hogy előbbi állításomhoz
híven van egy Isteni szellem (ez a Szent Szellem, amely
azonban nem egy önálló isteni személy, mint azt a katolikus hazugság állítja, hanem az Isten elválaszthatatlan része,
Ő maga, ahogyan a te lelked sem egy tőled független létező,
hanem te magad vagy az) és van az emberé, amelyek tehát
két különböző szellem, csak azonos szellemiséggel bírnak.
Meglátásom szerint már ezekből az igékből is jól megérthető és alátámasztható azon állításom, hogy az emberek
szellemi vezetése jellegüket tekintve két nagy csoportra
osztható. Itt megint muszáj egy kicsit visszautalnom a korábbi írásaimra, hiszen egyébként logikai bakugrásnak
tűnne némely következő állításom. Tehát az tisztán látszik,
hogy Isten valami alapján a még jelenleg is a földön élő embereket már véglegesen szétválasztotta, valamilyen csak általa ismert – nyilván és egyértelműen igazságos döntés
alapján – választottakra és olyanokra, akik ugyan meghí1

vottak voltak, de nem lettek választottak. Ettől igen sok teológus frászt kap, mert képtelen megérteni azt a helyzetet,
hogy a szeretet Istene, egy nyilvánvalóan igaz Isten, hogyan
tehet ilyet. Fejből tudják az egész Bibliát, de ezt nem értik.
Elképesztő, amikor hallgatok egyes előadásokat, és érzem
az előadóban ezt a kínt. Érzi, hogy valami sántít, de nem
érti a dolgot. Sorolja az igéket, amelyekkel valahogyan képes alátámasztani a saját elgondolását, illetve azt, amit
megtanítottak neki a teológián vagy ki tudja hol, de utána
még saját előadásának részeként szembesülnie kell azokkal
az igékkel is, amelyek ezeknek az elgondolásoknak szögesen ellentmondanak. Nézzük például ezt az igét:
„Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen
a választottak.”
Na, ezzel sok a baj. Mert mi az, hogy „választottak”? Már
ki vannak választva? Előre? Hát igen, ez a helyzet. Jaj, de akkor mit mondjunk az embereknek, hiszen ha Isten előre választott, (ahogyan az alábbi igékből ez nagyon egyértelműen megérthető), akkor hiába is erőlködünk, az lesz,
amit Isten rendelt számunkra? Igen. Tehát az ige, Károli –
Ap.Csel. 1::
„A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak ígéjét; és a kik csak örök életre
választattak vala, hivének.”
Ha valakinek ez nem elég egyértelmű, hát íme ugyanez
érthetőbben Csia Lajos szerint:
„A nemezetek örültek, ahogy ezt hallották, dicsőítették
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az Úrnak igéjét, és akik csak örök életre voltak rendelve,
hittek.”
Tehát csak azok hittek, akik (eleve) örök életre voltak
rendelve. Nézzük meg az ide kapcsolódó más igéket is Károli majd Csia szerint: Róma :2:
„Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok
az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen
elsőszülött sok atyafi között.”
„mert akiket eleve felismert, azokat a többiektől eleve
különválasztotta, hogy ugyanazt az alakot viseljék,
amelyet az ő Fia, hogy így Isten Fia sok testvér között az
elsőszülött legyen.”
Róma ::
„Akiket pedig eleve különválasztott, azokat el is hívta,
akiket elhívott, azokat igazságosakká tette, akiket
igazságosakká tett, azokat meg is dicsőítette.”
Efézus 1: Károli:
„A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne
a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és
feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,”
Efézus 1:11 Csia:
„Egyesüljön abban, akiben sorsrészünket is megkaptuk,
ahogyan erre a többi embertől eleve különválasztott minket az, aki a tőle akart terv szerint munkásságával
a mindenséget áthatja”
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1Péter 1:2 Károli:
„A kik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése
szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus
Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség
adassék néktek bőségesen.”
János evangéliuma 1: Csia Lajos szerint (helyesen):
„Kinyilatkoztattam nevedet azoknak az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak és te nekem adtad
őket, ők meg a te igédet megőrizték.”
Ez utóbbi idézet Krisztustól származik. Azt mondja
„azoknak az embereknek, akiket a világból nekem adtál”.
Tehát nem mindet adta oda az Atya a Fiúnak. Ha mindet
oda adta volna, akkor minden ember hallgatna a Fiú szavára. De ez sajnos messze nem így van. Azt is mondja itt
az Úr, hogy ezek az emberek (eleve) az Atyáéi voltak. Tehát már azok voltak eddig is, nem itt tértek először helyes
felismerésre. Itt csupán újra felismerték az Istent. Nézzük
meg a következő igéket ismét csak Csia Lajos értelmezése
szerint helyesen! Róma 1:2-2:
„S mint ahogy ők Istent kipróbálták s elvetették, nem
méltatva arra, hogy ismeretükben megőrizzék, annak
megfelelően Isten is olyan életfelfogásnak dobta őket oda,
mely majd az ítéletkor nem állja ki a próbát. Hogy azt
tegyék, ami ocsmány, hogy telve legyenek mindenféle
hamissággal, rosszasággal, haszonleséssel, gonoszsággal,
jól-lakjanak irigységgel, gyilkolással, civakodással,
cselszövéssel, gonosz szokásokkal.”
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Tehát egyes emberek kipróbálták (megismerték már valahol, valamikor előzőleg) Istent, de elvetették Őt. Nem
méltatták arra, hogy ismeretükben megőrizzék. Azaz nem
emlékeznek Őrá, nem törődnek Vele, De miből gondoljuk
azt, hogy ez a megismerés kizárólag ebben a világban történhetett? Akik így gondolják, megint csak a hibás kiindulásból eredő hibás következtetés csapdájába esnek.Az ige ezt
igazolja, hiszen így folytatódik: „annak megfelelően Isten is
olyan életfelfogásnak dobta őket oda...” Ha azt szeretnénk
ebbe belemagyarázni, hogy mindez kizárólag itt a földi létben történhetett meg, akkor miképpen lenne lehetséges az,
hogy az emberiség túlnyomó többségének soha, egyetlen
pillanatra sem jut eszébe Jézus Krisztus? Ha ezek a tömegek ebben a világban, jelen életükben próbálták (ismerték)
volna meg Istent és vetették volna el, akkor nem létezhetnének olyan emberek a földön, akik soha egyetlen pillanatig sem foglalkoztak az Úrral. Olyanok, akik csak és kizárólag azért élnek, hogy a maguk kedvében járjanak.
Szerezzenek, birtokoljanak, hatalmasok legyenek, élvezkedjenek és e célok érdekében tökéletesen gátlástalanul
mindet elkövessenek amit csak célravezetőnek látnak. Ezek
az emberek azok, akiket az Isten ilyen életfelfogásra „dobott
oda”. Oda a földre. Ezeket az embereket képtelenség emberi
eszközökkel megváltoztatni, megtéríteni, prédikáljon nekik
bárki bármit. Ha Isten nem akarja őket megmenteni, akkor
nem menekülnek meg. Ebből fakadóan tökéletes hiábavalóság, időpazarlás minden ebbéli igyekezet. Persze ha valaki
ebben fáradozik, az is Isten akarata szerint van mégpedig
azért, hogy az ítéletkor ne érvelhessenek ezek azzal, hogy ők
nem tudtak semmiről. Az igazság itt van, megismerhető
mindenki számára. Az, hogy valaki nem figyel oda erre,
nem lesz mentségére az Isten színe előtt.
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Sorolhatnám még tovább a számtalan igét, amelyek azt
állítják félreérthetetlenül és félremagyarázhatatlanul, amit
én is állítok. Tehát ezek fényében ki kell mondani: igen, az
Isten az emberek egy részét eleve különválasztotta üdvözülésre, megmenekülésre, míg a többiek kárhozat gyermekei. Ez az igen az, amit rettegnek kimondani ezek az igehirdetők. De vajon miért? Mitől tartanak? Attól, hogy ez
negatív ítéletet szül az emberekben. Hiszen ezek a prédikátorok általában vegyes közönség, sokszor olyanok előtt
beszélnek, akik éppen csak ismerkednek a Bibliával, a hitben való élet lehetőségével, ezeket az embereket pedig elriaszthatja értetlenségükből fakadóan, ha egy számukra
érthetetlennek, meg nem értésükből fakadóan pedig igazságtalannak tűnő isteni döntésről hallanak. Ám Istennek
nincs szüksége sem reklámra sem kozmetikázott igékre. Isten maga az igazság, szava pedig a kőbe vésett igazság, Ő
ennél kevesebbel nem éri be. Én úgy gondolom például a
saját esetemből, hogy akit Isten megfordít, akinek új szívet
ad, az érteni fogja Őt, az igét, és teljes szívvel keresni fogj
az Ő igazságát úgy, ahogyan a kiszáradt ember a hűs patakot. Akiben ellenben ellenszenvet szül az, amit Istenről
hall, annak pedig prédikálhat akárki akármit, nem fog
soha szívből megtérni az Isten nyájába. Lehet válogatni az
igékből, csak a szépet és a jót hangsúlyozni, de nem érdemes. Az igében az van, hogy
„Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik,
a másik ott hagyatik”.
„Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik,
a másik ott hagyatik.
Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el
a ti Uratok.”
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Ez van. Tehát az egyes igehirdetők megértésük szerint
próbálják feldolgozni ezeket a más igékkel összevetve ellentmondásosnak vélt, pedig csupán általuk meg nem értett
igéket. Jobb esetben eljutnak odáig, hogy azt mondják közönségüknek, hogy hát igen, ez az Isten beszéde tényleg, de
mindenki igyekezzen azon, hogy ő legyen az, aki felvétetik.
Én a magam részéről teljes mértékben egyet is értek ezzel
a tanáccsal, sőt magam is ezt hirdetem. Hiszen senki sem
tudhatja bizonyosan magáról, hogy ő személy szerint melyik csoportba tartozik, higgyen bármit is ezzel kapcsolatban. Mi itt kizárólag abban lehetünk bizonyosak, hogy e két
konkrét, egymástól Isten által már elkülönített csoport létezik. Ám a személyeket illető bizonyosság Istennél van. Mi
csak reménykedhetünk az Ő kegyelmében. Tehát be kellene
látnunk azt a nem elhanyagolható tényt, hogy mi adhatunk
bármennyi jó tanácsot, inthetünk, figyelmeztethetünk, hiszen ez a kötelességünk, a legtöbb ember azonban mégis a
füle botját sem fogja mozdítani e szavakra. Miért van ez?
Mert ők nem választottak. Süketek, vakok az igazságra, az
igére. A bölcsesség sajnos a teljes populációhoz viszonyítva
csak igen keveseknek adatik meg. Itt van az igazság, ki van
óriásplakátolva. Több milliárd Biblia került ki a világba,
ám a legtöbb egy-egy könyvespolcon vagy fiókban porosodik. Ennek pedig oka van. Én azt mondom: mondjuk az
igazat, aki kéri-kéri, aki nem az nem!
Nos, e kis „szösszenet” után térjünk vissza a szellemi vezetés és a Biblia kapcsolatához! Az ige, mint írtam már egy
jóval korábbi munkámban is, olvasható tisztán szellemi
megfelelésekben is, de ezt az olvasatát e földön nagyon kevesen képesek teljes mélységében értelmezni. Én például
momentán nagyon messze vagyok ettől sajnos. Mire gon11

dolok pontosan? Arra, hogy amint írtam, a Biblia olyan,
mint a hagyma. Rétegei vannak és minél mélyebben értjük,
annál közelebb kerülünk az esszenciájához. A legkülső réteg is hagyma. Ott is hagymaként működik a hagyma. Már
ott is igaz és fontos. De ha csak szó szerint próbáljuk meg
értelmezni, nem fogjuk megérteni mit beszél az Isten. Illetve
talán igen, de csak egy részét és azt is csupán felszínesen. Ez
történik akkor, ha az ember egyszer-kétszer elolvassa a
Szentírást. Ez esetben jó, ha a felét képes egyáltalán értelmezni, annyi benne a szimbólum, jelkép és metafora. Egyes
könyvek például ezen a szinten tok-vonó értelmezhetetlenek, mint például a jelenések. Megdöbbenéssel hallottam
egy ismerősömtől, hogy vannak, akik a jelenések könyvével
kapcsolatban azt állítják, hogy János megőrült vénségére a
rabságban, és ebben az állapotában jegyezte le ezt a könyvet. Hihetetlen. Azok az emberek – és be kell látnunk, ez a
túlnyomó többség – akik nem teljes odaadással, szeretettel
és a megértés szívből fakadó vágyával olvassák az igét, sosem fogják valóban megérteni azt. Mert nem is akarják.Valójában nem is érdekli őket. Ezzel nincs mit tenni.
„Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg
a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy
az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.”
Már ezt az igét sem képesek sokan értelmezni. Pedig ott
van benne a teljes igazság. A világnak nem kell az Isten és
az Ő bölcsessége, ezért Isten azoknak, akik választottak
megadta (de csak nekik), hogy felismerjék az igét, mint az
igazság esszenciáját, és magukba igyák azt. Azért írja az ige
ezt „bolondságnak” mert a világ így tekint erre. A Csia-féle
fordításban ugyanez már könnyebben értelmezhető:
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„Miután a világ a bölcselet által nem ismerte meg az Istent
az isteni bölcsességben, Isten úgy látta jónak, hogy „ostoba”
igehirdetéssel mentse meg a hívőket.”
Amint írtam, e világban szinte minden fordítva igaz. A
világ bölcsessége az Isten szemében bolondság, az Isten
bölcsessége pedig a világ szemében bolondság.
„Mert e világ bölcsesége bolondság az Isten előtt.”
„Mert ennek a korszaknak a bölcsessége ostobaság
az Istennél.”
Isten tehát a választottaknak ad e földi létük során olyan
szellemi irányítást (vezetőt), amely segítségével megmaradhatnak a keskeny úton.
„Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre
visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.”
Igen könnyű lenne elvéteni ezeket, ha a saját „bölcsességünk” után járnánk e világban. Ám azoknak, akiknek Isten nem ad kalauzt e világban, ad örömmel a sátán. Ők járnak a széles úton, amely nem más, mint a világ értékrendje
szerint való élet. Ez a nagy többség útja.
„Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely
a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.”
Akiken nincs rajta az Isten pecsétje, azok így szabad prédává válnak a gonosz számára. Ezt sem igen szeretik be-
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mutatni a pásztorok, pedig ez is egy pontosan rögzített tény
a Bibliában.
„kiket átadtam a sátánnak, hogy megnevelődjenek, és többé
ne káromoljanak.”
„átadjuk az ilyent a sátánnak a hús romlására, hogy
a szellem az Úrnak napján megmentessék.”
Ezekből az igékből következtethetünk arra, hogy egy-egy
embert nevelési céllal ad át Isten időlegesen a sátánnak, ami
nyilvánvalóan igaz is egyes esetekben, de nyilvánvalóan
nem igaz a széles utat követő tömegek esetében. Hiszen
amint látjuk, Isten gyermekei esetében egészen biztosan
nem sátán a szellemi vezető, tehát a választottak döntő részben egy pillanatra sem lettek átadva az ellenségnek. Ám az
is egyértelműen kitűnik a fenti igékből, hogy Istentől egyáltalán nem idegen ez a módszer, illetve megoldás, különösen akkor, ha nem az ő gyermekeiről van szó. Valóban
van konkrét ige arra nézve, hogy az Isten (eredendően)
mindenkit az életre szánt és meg akart tartani az Ő országában való életre, ám ezek az igék csupán az Isten eredeti
szándékát írják le. Nem azt, hogy végül mit rendelt e
földre. Ezek az igék az igazságot mondják el nekünk, hogy
megérthessük azt. Isten eredetileg ezt és ezt akarta, de miután az ember (ott ahol és amikor valóban szabad akarata
volt) így és így cselekedett, ezért ez és ez lett. Nem értem
ebben mi nem világos? Persze értem. Ha az emberek hibás
kiindulópontból kezdenek az ige értelmezéséhez, szükségszerűen hibás megállapításokra fognak jutni. Ha nem vagyunk képesek elszakadni fejben a jelen, fizikai lét, földi valóság kizárólagosságának a nézetétől, akkor számos ige
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akár ellentmondásosnak is tűnhet a szemünkben. Ez okozta
azokat az évezredekre visszanyúló teológiai vitákat, nézetkülönbségeket, amelyek máig élnek a Bibliát tanulmányozó emberek köreiben. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy hiba a Biblia igéinek kizárólag szó szerint való
értelmezése. Nem is lehetséges szó szerint értelmezni, hiszen ahány fordítás, annyi verzió létezik belőle. Az egyik ezt
írja, a másik azt. Muszáj Isten vezetését és segítségét kérni
a minél pontosabb megértéshez. No, nézzük tovább, mi van
még a tarsolyban!
Az imént szóba került tehát a Biblia több rétegű értelmezhetősége, és a prédikátorok mint igehirdetők, földi,
emberi szellemi vezetők. A prédikátorokat, vagyis azokat az
embereket, akik hirdetik Isten igéjét, magyarázzák azt,
szellemi vezetést igyekeznek nyújtani a nyájnak, nevezik
pásztornak is. Ahogyan a Biblia magát az Urat is nevezi így:
„Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget
engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet
engem az ő nevéért.”
„Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet,
mint juhnyájat; a ki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel!”
„Ímé, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé,
jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte. Mint pásztor,
nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében
hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.”
Ez eddig világos. Tehát pásztor az Isten, aki tereli a nyá11

ját, a választottakat. Pásztor az ember is, aki Istent hirdeti
a saját közösségében, ahogyan ezt az apostolok is cselekedték az Úr kegyelméből. Ám meggyőződésem szerint Isten és az ember között vannak más pásztorok is. Azok, akiket mi nem látunk, mégis, mindannyiunk számára jutott
belőlük. Nézzük a következő igéket ebben az olvasatban,
amelyek jó példák a mélyebb, szellemi megfelelésben való
érthetőségre, értelmezhetőségre is:
„Térjetek meg, szófogadatlan fiak, azt mondja az Úr, mert
én férjetekké lettem néktek, és magamhoz veszlek titeket,
egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek
titeket Sionba. És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománynyal és értelemmel”
„Sok pásztor pusztította az én szőlőmet, taposta az én
osztályrészemet; az én drága örökségemet sivatagpusztává
tették! Pusztává tették, felém sír, mint puszta! Elpusztíttatik
az egész föld, mert nincs senki, a ki eszére térjen.”
„Jaj a pásztoroknak, a kik elvesztik és elszélesztik az én
mezőmnek juhait, azt mondja az Úr.
Azért ezt mondja az Úr, Izráel Istene a pásztoroknak, a kik
legeltetik az én népemet: Ti szélesztettétek el az én
juhaimat és űztétek el őket; és nem néztetek utánok; ímé,
én megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszságát, azt
mondja az Úr.
Juhaimnak maradékát pedig összegyűjtöm minden földről,
a melyekre elűztem őket, és visszahozom őket az ő legelőikre, és szaporodnak és megsokasodnak.
És pásztorokat rendelek melléjök, hogy legeltessék őket, és
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többé nem félnek és nem rettegnek, sem meg nem
fogyatkoznak, azt mondja az Úr.”
Ezeket az igéket tehát olvashatjuk betű szerinti értelemben is, amely szerint az említett pásztorok emberek lesznek,
akik igaz vagy hamis prófétaként vezetik a népet és prédikálnak szellemük szerint. Ám igaz ez ezeknek a pásztoroknak a szellemi vezetésére is, hiszen mint minden embernek, nyilvánvalóan nekik is van valamilyen szellemi
befolyásuk, amely irányítja őket. Nézzünk most még néhány igét, amelyek egyértelműen olvashatók tisztán szellemi megfelelésben, s ugyancsak minden nehézség nélkül
értelmezhetők szellemi pásztorokra is:
„Ímé, mint oroszlán jön fel a Jordán erdőségéből az
örökzöld legelőre, de hamarsággal kiűzöm őt onnan, és
a kiválasztottat teszem azon fejedelemmé, mert kicsoda
hozzám hasonló, és ki szab nékem törvényt, és kicsoda az
a pásztor, a ki megállhat ellenem?”
„Elveszett juhnyáj volt az én népem, pásztorai félrevezették
őket, a hegyekben bujdostatták őket, hegyről halomra
jártak, elfelejtkeztek az ő tanyájukról.”
„Ennekokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét:
Így szól az Úr Isten: Ímé, megyek a pásztorok ellen, és
előkérem a nyájamat az ő kezökből, s megszüntetem őket
a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok
önmagokat, s kiragadom juhaimat szájokból, hogy ne
legyenek nékik ételül.
Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg
nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképen a pász12

tor tudakozódik nyája után, a mely napon ott áll elszéledt
juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, a hova szétszóródtak a felhőnek
s borúnak napján. És kihozom őket a népek közül
s egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjökre,
és legeltetem őket Izráel hegyein, a mélységekben s a föld
minden lakóhelyén.”
Ez utóbbi idézet esetében Isten maga von párhuzamot
Önmaga mint pásztor és a többi, hamis pásztor között. Ennél a szakasznál éppen ahhoz kellene megerőltetni magunkat, hogy emberi pásztorokra gondoljunk esetükben.
Azt mondja az Úr róluk, hogy az Ő juhai, az emberek e
pásztorok szájában étel... Nos, ez emberi pásztorokra elég
nehezen vonatkoztatható ige, nem úgy a démonokra. Először Swedenborg írásaiban találkoztam a következő, egyébként számomra egyértelmű és logikus kijelentéssel, miszerint az Isten beszéde nem csak és kizárólag a földi
embernek szól. Ugye? A legtöbb embernek meg sem fordul a fejében az a lehetőség, hogy az ige nem csak nekünk,
földi embereknek szól. Ez már megint a beszűkült, mindent
az anyagi világhoz viszonyító látásmód torz feltételezése.
Pedig a valóság az, hogy az igét jól ismerik az angyalok és
a szellemi világ lakói is. Azért is vannak a szellemi megfelelései az igének, hiszen ők a betű szerinti értelmezéssel
vannak úgy, ahogyan az ember a szellemi megfeleléssel. A
földi ember úgy érti meg a Biblia szellemi megfeleléseit,
hogy a saját szellemi vezetője azokat elmagyarázza neki,
megérteti vele. Különben az életben soha nem lenne képes
helyes felismerésre jutni ezek vonatkozásában... Mondok
néhány egyszerű példát. Egyiptom szellemi megfelelése a
rabszolgaság. Mi egy országot értünk ez alatt, ők rabszol121

gaságot. A tenger a népeket jelenti, ahogyan például Petőfi
is utal erre jól ismert versében, amely megírásában nyilvánvalóan a „múzsája” segítette őt. Vajon hányan értik
amikor ezt olvassák az igében?
„Szünjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága és erősítsd
meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket
és veséket.”
„Ímé te az igazságban gyönyörködöl, a mely a vesékben
van, és bensőmben bölcseségre tanítasz engem.”
„És oh Seregek Ura, igaz biró, veséknek és szívnek vizsgálója: hadd lássam a te bosszúállásodat rajtok, mert néked
jelentettem meg az én ügyemet!”
Aki kizárólag betű szerint szeretné vagy képes csak értelmezni az igét, az itt meglehetősen nagy bajban van. Hiszen, hogy jön a veséhez az igazság? Isten miért a veséket
és a szívet, miért nem a tüdőt és a májat vizsgálja? Mert a
(tiszta) víz az igazságot jelenti szellemi megfelelése szerint,
amelyet ugye a vesék szűrnek meg az ember testében, míg
a szív, a szeretetet, a szeretetben való életet jelenti szellemi
értelemben. Így már érthető, hogy Isten miért e két szervet vizsgálja (szellemi értelemben). Azért, mert Őt az igazság és a szeretet érdekli. Az, hogy az adott embernek merre
irányul a szeretete, a gonoszt vagy a jót szereti-e, és mi az
ő szeretetéből fakadó igazsága? Ez tehát így már világos,
menjünk tovább! Az arany például nekünk anyagi lényeknek az anyagi biztonságot, gazdagságot és a vagyont jelenti.
Az Isten fogalomtárában, szellemi értelemben az arany a
szeretetet és az igazságot jelenti. Ha az írásban az van,
hogy valaki aranyat kapott az Úrtól, akkor az anyagi em122

ber azt fogja ezalatt érteni, hogy az Úr ezt az embert vagyonossá tette. Miközben az írás azt mondja, hogy az Úr ezt
az embert megajándékozta a hit és az igazságosság szeretetével. A bárány nekünk egy állat, szellemi megfelelése
azonban az ártatlanság. A tűz nekünk egy pusztító dolog,
ám szellemi megfelelése a szívhez hasonlóan ugyancsak a
szeretet.
„Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált
aranyat, hogy gazdaggá légy;”
Mit ért ebből a földi ember? Tűzben megpróbált arany,
ami gazdaggá tesz? Tűzben megpróbált: tisztított? Vagy hő
által tesztelt? Az arany az világos: arany. Ami gazdaggá, azaz
vagyonossá, jómódúvá tesz. Világos, pedig dehogy. Tökéletes félreértésben van, aki így értelmezi ezt az igerészt. Nos,
ez a betű szerint értelem, ám, mivel ez a vers a jelenések
könyvéből való, kizárólag szellemi értelemben értendő, hiszen a könyv így íródott. Tehát ez az igevers, azaz Isten valójában azt mondja itt, hogy „vegyél Tőlem szeretetben
fogant igazságot, hogy élj!” Fogadd el Tőlem azt az igazságot, amelyet irántad érzett szeretetemből fakadóan mondok el neked, így örök életre jutsz, mert Én azt szeretném,
hogy így legyen! Ugye mennyire különbözik a két jelentés?
Pedig a szavak ugyanazok. E példákon tehát kiválóan megérthető, hogyan tér el egymástól az igének a betű és a szellem szerinti jelentése.
Amint a könyvünk mottójaként választott igerészeknél
is találkozhattunk vele, van egy idézet Páltól, amely tulajdonképpen önmagában elégséges lenne e fejezet lényegét
bemutatni. Azt gondolom, hogy ha ezt elfogadjuk, akkor tu12

lajdonképpen kár is tovább szőni ezt a szövetet, hiszen anynyira egyértelmű ez az ige, hogy nem is tudom mi alapján
lehetne vitatni az igazát, azt, amelyet nézetem szerint én is
állítok. Íme az ige először Károli majd Csia megfogalmazásában:
„Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk,
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez
élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen,
melyek a magasságban vannak.”
„Mert a mi küzdelmünk nem vér és hús ellen folyik, hanem
a mostani sötétségnek fejedelemségei, fennhatóságai és
világuralkodói ellen, a rosszaság szellemi lényei ellen, kik
a mennyeiekben vannak.”
A következő ige pedig egyértelműsíti ugyanezt a tényt,
és mellette még a szabad akarat e világi jelenvalósága cáfolataként is igen ékesen szól:
„És most ímé én a Lélektől kényszerítve megyek
Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott én reám.”
„És lám, most a szellemtől megkötözve Jeruzsálembe utazom, és nem tudom, hogy ott mik fognak történni velem.”
Mit mondjunk hát (erre)? – ahogyan Pál is kérdezte. Aki
nem lát az vak, talán ennyit. Persze, a fordításokból eredő
értelmezésbeli nehézségek vagy különbségek előidézhetik
azt a helyzetet, hogy az olvasó elbizonytalanodik a meglátásaiban, ám szilárd meggyőződésem, hogy akit az Isten vezet, az előbb-utóbb rálel az igazságra, ha szán energiát és
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időt annak megismerésére. Nyilván az, hogy valaki teszi ezt
vagy sem, az sem történik véletlenül, de ez most mindegy.
Még annyit ezekhez az idézetekhez, hogy a Csia-féle fordításban, amikor azt mondja, hogy a rosszaság szellemi lényei a „mennyeiekben” vannak, akkor nehogy úgy értsük,
hogy a mennyben (nem is azt írta Csia), hiszen ott gonosz
lelkek, szellemek nincsenek. A Károli-féle „magasságban”féle megfogalmazás sem sokkal jobb, de talán nem ennyire
félrevezető. Mindketten az ember által érzékelhetetlen világra, a szellemi birodalomra gondolnak. Ez a helyes értelmezés. Most nézzünk még néhány igét, amelyek jól illenek az emberek szellemi befolyásolásának bemutatására:
„Akkor alá szállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból
a lélekből, a mely te benned van, és teszem ő beléjök, hogy
viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad.”
Vagyis itt Isten azt mondja Mózesnek, hogy gyűjtsön
egybe hetven vén elöljárót, majd ha ez megvan, akkor azokat is a Mózest vezető szellem befolyása alá vonja, hogy
Mózesnek hatékony segítői lehessenek ezek a vének a jövőben. Tehát nem a Mózes lelkét tépi darabokra Isten, hanem a szellemi vezetését osztja meg a többiekkel, ahogyan
ez a Tórából egészen pontosan kiviláglik. Zárójelben jegyezném meg itt is, hogy a pontatlan fordítás (Károli) menynyire megnehezíti a helyes értelmezést. Tehát Tóra, Mózes 11:1
„És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Gyűjts egybe nekem
hetven férfiút Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy ők
a nép vénei és felügyelői; vidd őket a gyülekezés sátorához,
hogy ott álljanak veled együtt. Én pedig leszállok és
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beszélek veled ott, elveszek a szellemből, mely rajtad van
és rájuk teszem, hogy viseljék veled együtt a nép terhét és
ne viseld te magad.”
De nézzünk néhány egyértelmű utalást is!
„És ő a Lélek indításából a templomba méne”
„Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj oda és csatlakozzál
ehhez a szekérhez!
Filep azért oda futamodván,”
„Mondá pedig nékem a Lélek, hogy menjek el velök minden
kételkedés nélkül.”
Filep esete a legbeszédesebb a mi szempontunkból, hiszen az valóban nagyon egyértelmű e tekintetben. Nézzük
tovább először a Mózes 1:2 Károli, majd ugyanez a
Tóra szerint, utána ugyanígy 1Sámuel 1:1:
„De az én szolgámat, Kálebet, mivelhogy más lélek volt
vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra
a földre, a melyre bement vala, és örökségül bírja azt az
ő magva.”
„Szolgámat Kálebet azonban, jutalmául annak, hogy más
szellem volt vele és teljesen járt utánam, őt elviszem az országba, ahova elérkezett és magzata vegye birtokba azt.”
„És az Úrnak lelke eltávozék Saultól, és gonosz lélek
kezdé gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett. Másnap pedig
megszállta Sault az Istentől küldött gonosz lélek,”
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„Az Örökkévaló szelleme pedig eltávozott Sáultól és
ijesztgette gonosz szellem az Örökkévalótól.....és lesz, mikor
rajtad lesz Istennek egy gonosz szelleme”
Ez utóbbi igeszakaszhoz is fűznék kommentárt, hiszen
igen csak figyelemre méltó versről van szó esetében. Néhány
igehirdetőnek itt is megizzad a háta, hogyan jöjjön ki ebből.
Isten, a szeretet és a megbocsátás kegyelmes Istene küld gonosz lelket Saulra? Hát ez hogy? Hát így! Ez a helyzet. Az
Úrnak a szelleme, szellemisége elhagyta Sault, majd, amint
ez megtörtént, a gonosz le is csapott rá. Isten elvette a pecsétjét Saulról, aki így kvázi szabad préda lett. De, hogy az
Isten küldte a gonosz lelket? Ezt mondja az ige, tehát igen.
Ahogyan Pál is mondta, „átadjuk az ilyent a sátánnak”. De
akkor hogyan van az, hogy az Isten mindenkit meg akar
menteni? Hát igen, ha ezt kellene megmagyaráznom az ő
igeértelmezésük szerint, valószínűleg nekem is megizzadna
a hátam. Mert, hogy nem lehetséges. Nem értik ezt az igét,
mert ellentmondást találnak benne más igerészekkel. Ezért
találnak ki sokan olyan ostobaságokat, hogy az ószövetség
Istene nem az újszövetség Istene. Hogy az ószövetség Istene
a zsidók Istene, egy ilyen-olyan Isten, de semmiképpen
sem azonos azzal, akiről Krisztus Atyjaként szólt. Megértés
híján képtelenek közös nevezőre hozni a két egységet, pedig azok nyilvánvalóan összetartoznak és együtt alkotnak
szerves egészt. Nem értik, hogy azok az igék, amelyek Isten
eredendő szándékára mutatnak rá, nem a jelenlegi helyzetre
vonatkoznak. De ha nem a jelenlegi helyzete vonatkoznak,
akkor miért tárgyalja ezeket az ige? Azért, mert az ige az
igazság, az igaz beszéd, ezért fontos, hogy mindent feltárjon,
hogy azok, akik kapnak ehhez bölcsességet, megérthessék
azt. Ha nincs megnyilvánítva az igazság, akkor nem lehet jo12

gos az ítélet. Ha az igazság megnyilvánult a világban, akkor
az elvileg megismerhető. Ha van egy világi törvény, amelyet
mondjuk az állam hozott azért, hogy a rendet fenntartsa, te
pedig azt megszeged, akkor utólag hiába érvelsz azzal, hogy
nem tudtál erről a törvényről. Miért nem tájékozódtál időben? Hiszen lett volna erre alkalmad és lehetőséged. Így tehát jogosan vagy felelősségre vonható. Az nem mentség,
hogy te ezt nem tudtad. Ez a helyzet. De nézzük a következő,
nem kevésbé érdekes szakaszt 1Kir.22:1 Károli majd a
zsidó írás!
„És monda Mikeás: Azért halld meg most az Úr beszédét:
Látám az Urat az ő székiben ülni, és az egész mennyei
sereget az ő jobb- és balkeze felől mellette állani. És monda
az Úr: Kicsoda csalja meg Akhábot, hogy felmenjen, és
elvesszen Rámoth Gileádnál? És ki egyet, ki mást szól vala
hozzá. Akkor előjőve egy lélek, a ki az Úr eleibe álla, és
monda: Én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig monda néki:
Miképen? És felele: Kimegyek és hazug lélek leszek minden
ő prófétáinak szájában. Akkor monda az Úr: Csald meg és
győzd meg; menj ki, és cselekedjél úgy. Ímé az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába;
és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened. Akkor odalépett
Sédékiás, a Kénaána fia, és arczul csapván Mikeást,
monda: Hogyan? Eltávozott volna én tőlem az Úrnak lelke,
hogy csak néked szólana?”
„Erre kilépett egy szellem, az Örökkévaló elé állt és mondta:
Én beszélem rá! És szólt hozzá az Örökkévaló: Mivel?
Mondta: Kimegyek és leszek hazug szellemmé mind az
ő prófétáinak szájában. És mondta: Rá fogod beszélni és
győzni is fogsz; menj ki és cselekedjél ekképpen!”
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A zsidó szöveg nagyon-nagyon egyértelmű, ami a szellemi befolyás működésének igei leírását illeti. Egyébként
pedig ugyanazt láthatjuk itt is, mint feljebb. Isten szellemi
befolyást ad vagy vesz el a földi ember mellől az Ő szándéka szerint. Nem tudom, hogyan lehetne ezt másképpen
értelmezni. Nézzük tovább!
„A lélek pedig felindítá Amásait, a harmincznak fejedelmét”
Ez (félre)érthető úgy, hogy Amásai maga dönt, Dávid
híve lesz, de ahogyan feljebb, a Filep esetét is bemutató idézeteknél sem, itt sem erről van szó. A szellemi vezetője
(amely azonos a lelkiismeret hangjával) indítja őt erre az
elhatározásra, amelyen keresztül pedig Isten irányítja a
választottakat. Az helyes meglátás, hogy a gonosztevőknek
is van lelkiismerete, hiszen, amikor majd ítélet alá kerülnek,
nem mondhatják, hogy ők ezt vagy azt nem tudták. Tudják, mert a lelkiismeretük elmondja nekik. Ám esetükben
van egy sokkal dominánsabb hang, egy gonosz erő hangja,
amely földi életük idején elnyomja ezt a halk, kérlelő hangot. Akiken nincs az Isten pecsétje, azoknál a lelkiismeret
a háttérbe szorul. Elnyomja azt a gonoszságok elkövetése
iránt érzett vágy. A fenti Mózeséhez hasonló helyzetre mutat rá a következő igerész is, csak Dánielre vonatkozóan.
Nevezetesen, hogy mint Mózesben is, nála is magasabb
szintű szellemi vezetés, tisztább szellemiség van jelen, mint
másoknál.
„Mivelhogy Dánielben, a kit a király Baltazárnak nevezett,
nagyobb lélek, tudomány és értelem, álmoknak
magyarázata és titkok megjelentetése és rejtélyek megfejtése
találtatott.”
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„Akkor ez a Dániel felülhaladá az igazgatókat és
a tiszttartókat, mivelhogy rendkivüli lélek volt benne, úgy
hogy a király őt szándékozék tenni az egész birodalom fölé.”
Néhányan talán azt mondanák most, elolvasván ez
utóbbi verset, hogy itt az ige egyértelműen úgy fogalmaz,
hogy a rendkívüli lélek „benne” volt és nem vele, ahogyan
ezt láthattuk konkrétan korábban Káleb és Saul eseténél.
Nos, ha ez a felvetés könyvünk jelen részénél még komolyan számításba jön, akkor nem voltam elég meggyőző. Azt
szoktam mondani, hogy a célom nem is a meggyőzés.
Hogy csupán gondolkodásra szeretném buzdítani az olvasót. Ám be kell látnom, hogy ez sem lehetséges, ha nem rokon a szellemiségünk. Hiszen akkor taszítani fog az, amit
eléd tárok. Így meglepő lenne, ha már eddig eljutottál velem, és itt ébredne benned kétség az olvasottak kapcsán.
Ám tegyük fel, így alakult. Akkor kérlek nézd meg a következő Salamoni bölcsességet!
„Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak
végéhez, és egyenlő végök van azoknak; a mint meghal
egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek van
mindenikben; és az embernek nagyobb méltósága nincs az
oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság.”
Nos, ez elég „húzós” ige. Ezen aztán lehet gondolkodni,
mire is utalt Salamon, aki mint tudjuk, igen bölcs ember
volt, amely bölcsességét pedig Istentől kapta. Ugye azt tudjuk, hogy az állatokban „csoportlélek” van. Azaz, ők nem
egyének, hanem úgynevezett csoporttudatos lények. Ennek
mondjuk ellentmondani látszik az a megfigyelés, hogy
egyes fejlett emlősöknél, esetenként már a macskák, kutyák
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esetében is jól megfigyelhető egyfajta speciális, az adott állatra jellemző egyéni viselkedésmód. Ám Salamon mégis
így látta. Sőt odáig ment, hogy párhuzamot vont e tekintetben az állat és az ember között. Mire gondolhatott? A
fordítás itt rendben van, hiszen például a King James és a
zsidó írás is így fogalmaz. Komoly kérdés. Mielőtt megpróbálnánk értelmezni, nézzük meg miként folytatta:
„Mindenik ugyanazon egy helyre megy; mindenik a porból
való, és mindenik porrá lesz.”
Ez egyértelműen a testre vonatkozik, hiszen a lélek nem
porból való. Ám ezzel folytatja a gondolatot:
„Vajjon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy
felmegy-é; és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megy-é?”
Itt tehát már különbséget tesz az ember és az „oktalan állat” lelke között kissé ellentmondva az első részben elmondottaknak, hiszen ott azt olvastuk, hogy „és ugyanazon
egy lélek van mindenikben;” Ám e különbséget is céllal teszi. Nézzük az elejét! Az én olvasatomban ez az ige arról
szól, hogy az ember és az állat földi léte között nem érdemes különbséget tenni, ha csupán erre koncentráljuk a figyelmünket. Ha a test szerint élünk. Mert ha a világ, a test
szerint élünk, akkor van ugyanaz a lélek bennünk, mint az
állatban, hiszen az állat aztán tényleg nem gondolkodik Istenen és nem keresi Vele a kapcsolatot. Kizárólag a földön
él, és kizárólag az érdekli, ami az életben maradásával és a
szaporodásával kapcsolatos. Az ember ehhez még hozzáteszi az anyagi gyarapodás igényét is, de ezzel együtt sincs
nagyobb méltóság az emberben sem, mint az állatban, ha
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mindössze ennyi, ami foglalkoztatja. Pénz, hatalom, evésivás, testi élvezetek. Állati nívó ez, ahogyan a Préd. :1. vers
is rámutat:
„Így szólék azért magamban: az emberek fiai miatt van ez
így, hogy kiválogassa őket az Isten, és hogy meglássák, hogy
ők magokban véve az oktalan állatokhoz hasonlók.”
Gondold csak el, egyes esetekben az emberek hogyan képesek viselkedni! Még úgy is, ahogyan az állatok soha.
Mind kegyetlenségükben, mind torz szexualitásukban esetenként messze felülmúlják, azaz alulmúlják az állatokat az
emberi lények. A hiábavalóság pedig itt értelmetlenséget jelent, ami ugyancsak arra utal, hogy a test szerint való élet
tökéletesen értelmetlen, nem ér többet, mint az állaté. Erre
utal a folytatás is, amely azt mondja, hogy mindegyik
ugyanoda jut a végén. Feltéve, hogy az emberi lény nem
vált szellemi szintet, amire az állat esélytelen. Az utolsó szakasz igen érdekes. Az, hogy „kicsoda vette eszébe” annyit
tesz, hogy ki tudhatja, ki ismerheti, mi lesz a lélek sorsa? Ez
engem megint arra emlékeztet, hogy mitől függ a dolog?
Hogy „vajjon” kifejlődik-e élete során az emberben az
igény, hogy majd amikor eljön az ideje fel és ne lefelé, a
„föld alá” menjen. Ez itt a kérdés. De nézzük az utolsó verset Károli és a zsidó írás szerint!
„Azért úgy láttam, hogy semmi sincs jobb, mint hogy az
ember örvendezzen az ő dolgaiban, mivelhogy ez az ő része
e világban: mert ki hozhatja őt vissza, hogy lássa, mi lesz
ő utána?”
„És láttam, hogy nincsen jobb, mint hogy örűljön az ember
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a műveivel, mert az az ő osztályrésze; mert ki hozza őt
majd ide, hogy nézze azt, a mi utána leszen?”
Ez pedig arra figyelmeztet, hogy elégedj meg azzal, amid
van, azzal, amit Isten szánt neked. Ne azzal törődj, hogy mi
lesz majd utánad, hogy mi jut a gyereknek, mi lesz a családi
vagyonnal! Ha magad Istenre bíztad, akkor nyugodtan bízd
rá ezt is! Ha mindent te akarsz megoldani, ami egyébként
is lehetetlen, egyrészt belegebedsz, másrészt úgy fog elmenni melletted az életed, hogy semmi valóban fontos dologra nem fogsz tudni odafigyelni, észre sem fogod venni
ezeket. Elképesztő, hogy az egyik embernek mennyi a becsülete a másik ember szemében. Mennyi tiszteletet tanúsít, illetve nem tanúsít az ember a legtöbb esetben még a
közvetlen környezetében élőknek, sőt a társának sem. Pedig,
ha tisztában lennénk a valósággal, egész nap csak csodálnánk egymást. Nem azért, mert mi milyen nagyszerűek vagyunk. Szó sincs erről. Isten munkáját csodálnánk egymásban. És minden egyéb dologban, amely körülvesz
bennünket e világban, és amelyekre úgy általában szinte
minden ember vak. Csodák tömkelege vesz bennünket körül életünk minden pillanatában és semmit sem veszünk
észre belőlük. Ezért mondja hát az ige, hogy aki nem ismeri
fel a világból az Élő Istent, annak annyi. Jogos. Ha valaki
venné a fáradtságot, és alaposan utána járna, hogyan áll öszsze és mitől működik például csak egy egysejtű élőlény,
amelyben molekuláris szintű, összetett biológiai „gépek”,
nanotechnológiai csodák működnek, mint például a flagellum, tanulmányozna egyetlen emberi eukariótát, amelyben mintegy hárommilliárd (!) DNS egység van, amelyekből felépülnek a kromoszómák, amelyek teljes összhangja
kell ahhoz, hogy az az egyetlen sejt működni legyen képes
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és ellátni a dolgát. Egyetlen ember teste pedig több trillió
sejtből áll. Hogyan lehetne ez a véletlen műve? A mikrobiológusok, a biokémikusok, a genetikusok csak tátják a szájukat, amióta ezekre a csodákra fény derült. Egyre több tudós ismeri fel azt a tényt, hogy ezek a csodák nem jöhettek
létre „véletlenül”, hanem kizárólag egy intelligens tervezés,
egy az emberét leírhatatlan mértékben meghaladó intelligencia műveként jöhettek csak létre, mégpedig egyidejűleg
ezek a hihetetlenül bonyolult és összetett szervezetek. Nem
jöhettek létre lépésről-lépésre, ahogyan Darwin feltételezte,
hanem csak és kizárólag egyszerre. Hiszen ha csak egyetlen
alkotóeleme – legyen az bármelyik – hiányozna például egy
egysejtűnek, azonnal megszűnne a működése. Nagyon közel van a pillanat, amikor nyíltan ki kell jelentenie a tudománynak, hogy akár egyetlen élő egysejtű véletlenszerű
kialakulása is tökéletes lehetetlenség. Hiába van vagy volna
meg minden szükséges alkotórész egy helyen és egy időben
az élet kialakulásához, Isten akarata és szándéka, tervezése
nélkül az soha de soha nem állna össze élő szervezetté. Ha
csak – egy élőlénynél dimenziókkal primitívebb szerkezetet, például – egy működő órát elemeire szedsz és ezeket beleteszed egy dobozba, rázhatod, lötykölheted, kevergetheted
azt utána az örökkévalóságig, soha nem fog „véletlenül”
újra működő órává összeállni, pedig minden szükséges alkotórész a dobozban marad. Darwin és hívei szerint, ha elég
sokáig rázod, lötykölöd, kevergeted, akkor kellően hosszú
idő, mondjuk pár száz millió év után bekövetkezik ez az esemény, de tévednek. Feltétlenül kell egy órás ahhoz, hogy a
megfelelő módon összeillessze az elemeket.
Visszatérve tehát alaptémánkhoz, az embernek tökéletesen boldognak, megelégedettnek és hálásnak kellene len1

nie abban az állapotban és helyzetben, amiben éppen van.
A legtöbb ember olyan sokat birtokol, hogy el sem tudja
képzelni. Ha egészséges vagy, akkor már több milliárd ember irigyelhet. Ha tiszta ágyban, lakásban alszol, több milliárd irigyed lehet. Ha minden áldott nap van mit ennedinnod, több milliárd irigyed lehet. Ha nem kell fagyoskodnod, éhezned-szomjaznod, akkor mindened megvan,
ami fontos. A többi a luxus kategória. De miért hoztam
mindezt szóba? Arra az igazságra kívántam rámutatni, – ha
netán kétség ébredt benned ennek vonatkozásban, – hogy
az ember alaphelyzetben, tehát az Isten befolyása nélkül
nem több, mint az állat. Bizony. Ha kétséges volt ez számodra, ha azt feltételezted, hogy benned van a megfelelő
spiritusz, akkor most Salamon elmondásából pontosan
megérthetted, hogy valójában mennyi az, amely tényleg
benned van. A többi, mindaz, ami valóban emberré teszi az
embert, mindaz, amit egy emberben jónak nevezhetünk,
kivétel és maradék nélkül az Isten befolyása által kerül az
emberbe. Ha kerül. Persze azt is belátom, hogy van egy határ, amelyen túl már nem működik a ráció csakis az emóció. Amelyen túl egyszerűen nem lehetséges érvelni, amelyen túl már a szív vezet és magyaráz. De mi itt, ezen a
ponton még nem léptük át ezt a határt. Haladjunk tehát tovább az érvek mentén!
Fentieket figyelembe véve tehát megállapíthatjuk, hogy
az ember önmagában kevés ahhoz, hogy szellemi tartalmat
hordozzon. Feltétlenül szükséges ehhez egy az Isten által
meghatározott pozitív vagy negatív szellemi partner minden egyes emberi lény esetében. A földi ember tehát avatar (test)- lélek (maga a gondolkodó lény, azaz ember)- szellem (Isten által meghatározott szellemi entitás, vezető)
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kombinációban van jelen itt a fizikai világban. Az igében
számos helyen olvashatunk megszállottakról, akikben gonosz lélek van, és akiket ez a gonosz lélek (esetenként akár
több is, mint Légió eseténél) tökéletes befolyása alatt tart.
Ez az ilyen befolyás alatt álló ember dühöng, erőszakos, agresszív, rohamokat kap tép-szaggat mindent, egyszóval a
normálistól eltérően viselkedik. Ez az oka annak, hogy
ezeknél az embereknél szembetűnik a negatív szellemi befolyásoltság jelensége. Nem normálisak, azaz nem a megszokott vagy általánosan tolerálható módon viselkednek,
tehát egy vagy több gonosz lélek szállta meg őket. De miért gondoljuk, hogy csak ezeket az embereket tartják gonosz befolyásuk alatt ezek a démonok? Mert őrjöngenek,
tépnek-zúznak-szaggatnak? Vajon Hitler, Sztalin, Kadhafi,
Szaddam Husszein, Idi Amin, Pol Pot és a többi őrült, tömeggyilkos diktátor nem sokkal őrültebb volt ezeknél?
Azok az egyébként normálisnak látszó emberek, akik becsapják egymást, lopnak, csalnak, hazudnak, elcsábítják
más társát, hatalmaskodók, szexuálisan eltorzultak és még
sorolhatnám a végtelenségig, vajon ezek az emberek, akik
itt nyüzsögnek körülöttünk láthatatlanul az utcákon minden városban, ezek nem megszállottak? Hát persze, hogy
azok. Csak senki sem veti ezt a szemükre itt a földön. Szépen sunyin élik ki a vágyaikat, nap mint nap elkövetve a
hitványnál hitványabb ügyeiket. Hány erőszaktevő, gyilkos,
rabló, tolvaj, pedofil, családverő terrorista jár szabadlábon? Hány alkoholista, drog, szerencsejáték-függő van közöttünk? Ezek az emberek mind-mind démoni megszállottság alatt vannak. Bizony. Csak Isten segíthet vagy
segíthetne rajtuk, ha akarna. De igen sok emberen nem segít. Ők maradnak végig olyanok, amilyenek, sőt általában
egyre inkább olyanok lesznek, amilyennek nem kellene
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lenniük, hiszen a démon ha etetik, egyre erősebb és erősebb
lesz, és egyre nagyobb hatalommal bír a felett, akit ural.
Ezek a démonok azok, akit egonak hívunk. Ezek teszik az
embert vakká és süketté mindezt úgy, hogy az embereknek
erről a leghaloványabb gyanúja sincs. Sőt, ha elmondanád
nekik, hogy így van, kikérnék maguknak. Az emberek minimum kilencven százaléka a démonjával azonosítja önmagát. Azt hiszi, hogy ő a drogos, a tolvaj, a rabló, a pedofil vagy aberrált erőszaktevő, pedig a démona hajtja őt
ezekbe a dolgokba. A démoni ego a kísértő. Ha Isten ezt
nem veszi le az emberről, akkor annak az embernek annyi.
Istennek pedig oka van arra, hogy valakiről ezt leveszi
vagy sem. Lui padre és a sok okos sámán, varázsló, látó, kuruzsló ehhez nagyon kevés. Olyan erőkkel játszanak, amelyről fogalmuk sincs. Hülyét csinálnak belőlük a démonok és
közben vígan mulatnak rajtuk. Ez a helyzet. Most pedig következzék néhány idézet a Bibliából, amely ékesen leírja azt,
amiről eddig beszéltünk.
„Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, a kiben
tisztátalan lélek volt, és felkiálta,
És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti
Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki
vagy te: az Istennek Szentje. És megdorgálá őt Jézus,
mondván: Némulj meg, és menj ki belőle. És a tisztátalan
lélek megszaggatá őt, és fenszóval kiáltva, kiméne belőle.”
„És a mint a hajóból kiméne, azonnal elébe méne egy
ember a sírboltokból, a kiben tisztátalan lélek volt, A kinek
lakása a sírboltokban vala; és már lánczokkal sem bírta őt
senki sem lekötni. Mert sokszor megkötözték őt békókkal és
lánczokkal, de ő a lánczokat szétszaggatta, és a békókat
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összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és
nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva
és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézust távolról
meglátta, oda futamodék, és elébe borula, És fennhangon
kiáltva monda: Mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz
engem. (Mert ezt mondja vala néki: Eredj ki, tisztátalan lélek, ez emberből.) És kérdezé tőle: Mi a neved? És felele,
mondván: Légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen
kéré őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Vala pedig
ott a hegynél egy nagy disznónyáj, a mely legel vala. És az
ördögök kérik vala őt mindnyájan, mondván: Küldj minket
a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal
megengedé nékik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén,
bemenének a disznókba; és a nyáj a meredekről a tengerbe
rohana. Valának pedig mintegy kétezeren; és belefúlának
a tengerbe.”
„És felelvén egy a sokaságból, monda: Mester, ide hoztam
hozzád az én fiamat, a kiben néma lélek van. És a hol csak
előfogja, szaggatja őt; ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja, és elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy
űzzék ki azt, de nem tudták. És hozzá vivék azt; és mihelyt
ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt; és leesvén a
földre, tajtékot túrván fetreng vala. És megkérdezé az
atyját: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig monda:
Gyermeksége óta. És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is,
hogy elveszítse őt; de ha valamit tehetsz, légy segítségül
nékünk, könyörülvén rajtunk. Te néma és siket lélek, én
parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj!
És kiáltás és erős szaggatás között kiméne; az pedig olyan
lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják
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vala, hogy meghalt. Jézus pedig megfogván kezét, fölemelé;
és az fölkele.”
„kik Istvánnal vetekednek vala. De nem állhattak ellene
a bölcseségnek és a Léleknek, mely által szól vala.”
Látható tehát mindezekből, hogy az általam leírt helyzet
jó eséllyel maga a valóság. Feljebb, az idézetek előtt azokról
szóltam, akik esetében kirívó viselkedés és gondolkodásbeli
torzulások figyelhetők meg. Azt mondtam róluk, hogy
egyértelműen negatív szellemi befolyás „áldozatai” ők, azaz
démonizált emberi lények. De mi van azokkal, akik az átlag, hétköznapi „normális” emberek. Azok, akik se nem különösebben jók, se nem rosszak? Ezek is démonizáltak? Te
is az lennél, ha nem szorosan követed Krisztust? Ha nem
próbálkozol Krisztus tanításait szorosan követni, akkor sajnos azt kell mondjam, hogy igen. Te is a démonizált, negatív szellemi vezetéssel bíró emberek táborát gyarapítod. Bizony. Még ha nem is úgy gondolod, vagy egyenesen
felháborít ez a felvetés akkor is így van. Különösen akkor
van így.Ám ha megijeszt ez a felvetés, akkor jó a helyzet.Akkor dolgozik benned az az erő, ami a helyes irányba terel. Ha
pedig örülsz ezeknek a gondolatoknak, akkor boldog lehetsz, hiszen ezeknek a gondolatoknak kizárólag pozitív
szellemi vezetésű ember lehet képes örülni. Gondold el! Az
„átlagos” emberek döntő többsége átlagos módon éli a napjait. Átlagos dolgok történnek velük, átlagos érzelmeket
szülve bennük. Semmi kirívó dolog nem jellemzi ezeknek
az embereknek az érzelemvilágát általában. Általában... Ám
náluk is van, amikor kibújik a szög a zsákból, amikor kidől
a liszt legalább egy kicsit. Amikor egyszer csak lecsúszik a
takaró a démon bokájáról egy rövid pillanatra felfedve az
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igazságot. Ezek a pillanatok azok, amikor az embernek el
kellene gondolkodnia olyan dolgokon, amikről itt szó van.
Amikor az embert egy egyébként általában teljesen hétköznapi szituáció olyan állapotba hozza, amely messze nem
nevezhető normálisnak. Például egy közlekedési helyzet
olyan dühbe hoz két sofőrt, hogy elveszítve minden önkontrolljukat agyba-főbe verik egymást a nyílt utcán. Vagy
két ember egy szórakozóhelyen gyilkosságba torkollóan
összeszólalkozik azon, hogy az egyik ránézett-e a másik barátnőjére vagy sem?. Hétköznapi esetekről beszélünk most.
Vagy mi van akkor, ha az ember szexuális gerjedelmében tökéletesen elveszíti a fejét? Talán tudod miről beszélek. Amikor minden kontroll elvész és emberek egymásnak esnek
akár nyilvános helyeken is? Mert ilyen is sűrűn előfordul.
Nőket erőszakolnak meg tömegközlekedési eszközökön,
buszon, vonaton sőt repülőgépen is a világ számos országában. Ilyenkor mi történik? Az Indiai légitársaság azzal
büszkélkedik, hogy ők már nem csak business class-t hanem
ladies class-t is ajánlanak utasaiknak.Ahol kizárólag hölgyek
utazhatnak így biztosítva, hogy ne váljanak erőszak áldozatává utazásuk során. Micsoda kultúra, ez már döfi! Hogyan fordulhatnak elő ilyen helyzetek a „hétköznapi” emberrel? Úgy, hogy bennük is ott van az „állat”. A démon,
amely egy olyan inger esetén, amely telibe találja őt nem képes álcázni tovább magát hanem kitör és elveszi azt, amire
vágyik, kerül amibe kerül. Ilyenkor kimutatja az agyarait. De
az emberek általában ezt sem veszik észre. Nem bukik le a
démoni ego. Az ember később széttárja a kezeit és esetleg
azt mondja: nagyon sajnálom, de általában még ezt sem teszi, hanem az áldozatát okolja. „Miért nem vett fel burkát?
Kilógott a szőke haja, hát vessen magára, hogy megerőszakoltam. Nem kellett volna ingerelnie...”
1

Így beszél a démon. De ha nem ennyire extrém és árulkodó az eset, hanem például „csak” egy hétköznapi, asszony
és gyerekverő, erőszakos, italozó életmódú apáról beszélünk, akkor sem fordul elő, hogy akár maga az alany, akár
a társadalom komolyan felfigyeljen ezekre az egyébként nagyon durván eltorzult megnyilvánulásokra. Szinte természetesnek veszik ezeket. Ha ez az ember nem öl, vagy nem
veri félholtra az áldozatait, csak egy „kicsit” teszi ezt akár
napi rendszerességgel, akkor a társadalom nem tesz semmit, szemet huny. Családi ügy. Ilyen a világ, örülj, hogy nálad nem ez van-mondják. A legtöbben soha sem jutnak el
addig, hogy elkezdjenek analitikusan gondolkodni e jelenségek okán. Hát persze, hogy nem, hiszen általában valamilyen módon náluk is hasonló a helyzet, így hiányzik
belőlük az egészséges kontroll és az empátia. Nekik is megvan a saját démonuk, démonjaik. A démon pedig nem hülye, hogy felhívja a figyelmet a démonizáltságra, hogy lebuktassa saját magát. Ahhoz, hogy a démon lebukjon Isten
kell. Isten kell, hogy lerántsa a leplet róla valamilyen módon. Ez a módszer különbözhet Isten választottainál, de
mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az ember képes legyen felismerni és megérteni azokat az igazságokat, amelyeket én itt leírok. Ha ez nem történik meg, akkor az ember vak marad minderre, hiszen a démonnak, az egonak ez
létérdeke.
Visszatérve fejezetünk lényegi mondandójához, van egy
nagyon komoly dolog, amelyet nem tárgyaltam még. Egy
olyan dolog, amely igen szorosan kapcsolódik fejezetünk témájához. Ez pedig az igében is említett kísértés jelensége.
Hogyan működik a kísértés? Mondom. A Biblia tükrében
is láthatjuk tehát, hogy minden egyes ember esetében léte11

zik egyfajta szellemi befolyás, amely vagy negatív vagy pozitív forrásból ered.Ám mindez nem azt jelenti, hogy az ember kizárólag ezzel a befolyással vezérelt ebben a világban.
Tehát nem vagy ez-vagy az, hanem a kettő valamiféle kombinációja hat minden egyes emberre. Az, amit negatívnak
vagy pozitívnak nevezek, a meghatározó szellemi vezetésre
értendő, de akinek van egoja – márpedig ez minden egyes
földi halandónak sajátja – annak egészen bizonyosan van
negatív szellemi befolyása is hiszen az ego negatív démon.
Pozitív ego nem létezik, mivel az ego egoista, az egoizmus
pedig tömény önzés, azaz kizárólag negatív tulajdonság.
Az nem mindegy, hogy az adott egyén „természetében”
azaz szellemiségében milyen arányban van jelen ez a negatív faktor. Akinek eredendően negatív a vezérlése, azon
fürtökben lógnak ezek a démonok. Ha képesek lennénk átlátni az asztrális térbe, valószínűleg azonnal beleőrülnénk
a látványba, amit egy ilyen ember nyújtana. Ez nem vicc.
Olyan felhőben veszik körül az ilyen embert ezek a lények,
mint a legyek a trágyát. Persze ezt ne úgy képzeld el, mint
ahogyan mi látjuk a három dimenziós vakságunk szerint,
hogy megy egy ember az utcán és körülötte repked egy rakás lepedő, szó sincs erről. Több ízben kértem a Forrást,
hogy mutassa meg, hogyan néz ki a valóság, amely kérésemre mindig azonnal, de csupán egyetlen szóval válaszolt:
„beszarnál”. A Forrás sosem beszél ocsmányul, soha, viszont ha szól, akkor meglehetősen szókimondó, rövid és velős, nagyon határozott, tényszerű. Ebből az következik,
hogy válasza szó szerint értendő... Tudjuk, hogy hatalmas rémület esetén ez a jelenség könnyen megeshet az emberekkel. Amint könyvünk elején bemutattam mi is, annak ellenére hogy ezt nem látjuk, egy teljesen kitöltött térben
létezünk, ez a szubatomi világ azaz a kvantum-óceán. Az,
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hogy ebben az óceánban mi csupán a levegőbuborékokat
vagyunk képesek észlelni nem jelenti azt, hogy nincs körülöttünk az óceán. Ha nem lenne körülöttünk, akkor a levegőbuborékok, amelyek mi magunk is vagyunk és amelyeket képesek vagyunk észlelni, nem tudnának sem
mozogni, sőt egyáltalán létezni sem, hiszen nem lenne a közeg, amely megtartja őket és amelyből energiát nyerve létezni tudnak. Tehát ebben a kvantum-óceánban vesznek körül bennünket ezek a számunkra láthatatlan lények, és
fejtenek ki ránk valamilyen, a saját beállítottságuknak megfelelő hatást, amely hatás befolyásaként fogunk valamilyen
módon mi is itt viselkedni, gondolkodni. Ha tehát ez a
szellemi befolyás negatív, akkor a negatív pólus lesz a meghatározó az egyén viselkedésében, gondolkodásában, de
mivel a negatív erők nem képesek tökéletesen leárnyékolni
ebben a „kvantumlevesben” az ember tudatát, ezért több-kevesebb pozitív befolyás is odaférhet az ember „antennájához”. Így működik a lelkiismeret még a gonosz emberek esetében is. Minél nagyobb a negatív befolyás, annál halkabban
lesz csak hallható a lelkiismeret, míg végül, ha a negatív erők
elhatalmasodnak az ember szellemiségében, ez a vékony
hangocska szinte teljesen eltűnik, csak akkor lesz képes
hallatni a hangját, ha a negatív szorítás lanyhul egy-egy pillanatra az egyén körül. Például alvásidőben. Az ilyen egyén
ilyenkor nyugtalanul alszik, gyötrődik, de a negatív erők is
résen vannak, igyekeznek kevés teret hagyni az Isten hangjának. Azért tehetik ezt, mert Isten nem erőlteti e befolyást
a máshol már hosszan leírt okok miatt. De nézzük magát a
kísértés jelenségét, hiszen az mindig negatív előjelű, így
csak olyan emberek esetében beszélhetünk a szó klasszikus
értelmében erről, akiknél nem állandó ez a hatás. A negatív vezérlésű emberek ugye folyamatosan kísértésben lé1

teznek a negatív erők vezetése, illetve állandó befolyása
okán, de a Biblia a pozitív szellemiségű emberek megkísértéséről beszél leginkább. Bennünket is ez érdekel a legjobban. A pozitív szellemi vezetést úgy képzelhetjük el legjobban, ha magunk elé idézünk mondjuk egy lufit,
amelynek közepén létezik a földi ember. Ennek a lufinak a
mérete attól függ, hogy mennyi levegőt fújnak bele. Minél
nagyobb a lufi, annál nehezebben fog az emberhez férni a
negatív entitás, hiszen a lufi maga Isten fénye, amely kisugárzik az egyénből, ezt pedig a sötét erők nem bírják elviselni. Ha a lufi nem elég nagy, akkor a negatív lény elég közel juthat ahhoz, hogy be tudjon kiabálni az embernek, aki
ezt meg is hallja. Ha meghallotta és felfigyel az információra, a figyelmét valamilyen negatív dologra koncentrálja,
akkor az Isten befolyása tovább csökken, a lufiból még
több levegő távozik, a negatív lény pedig még közelebb jut,
még jobban képes lesz hatni az emberre. Ez tehát a hatásmechanizmus leképezése. Ha Isten felfújja a lufit (megemeli az ember frekvenciáját) az kitágul, a negatív lény pedig ugyancsak tágul még a környékről is, mivel képtelen
elviselni a lufi közegét. A kérdés az, hogy Isten miért hagyja,
hogy időnként leeresszen a lufi? A szabad akarat hívei
azonnal tudnák a választ erre, de tévednének. A valódi ok
az, hogy Isten így neveli az embert. Ha időnként valamilyen
szinten nem szembesülünk a gonosszal, akkor nem tanulunk. Nekem például úgy hozta tudomásomra, hogy írjak
a megkísértésről, hogy odaengedte hozzám a kísértőt. Ez
elég rossz volt, hiszen eltelt egy kis idő, mire rájöttem miért történt a dolog. Ám ahogyan ez végre megtörtént, a lufi
abban a pillanatban felfújódott. Érdekes, hogy néha Isten
más módszert választ, mint amihez szokva vagyok vagy
mint amilyet szeretnék. Ilyen a tanítás... Mindig az történik,
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ami a leginkább hatékony. Időnként felrázza az embert ha
az túlságosan elpunnyad :) Jó ez így, még ha nem is azonnal jövünk rá az okokra. Nos, tehát lufink a pozitív burok,
amely valamilyen mértékben mindig körülveszi a választottakat, ám ez a lufi nem konstans, hanem aktív és változó.
Negatív embernek negatív lufi, pozitív embernek pozitív
lufi. Hideg ezüst és lágy arany színűek. (így jelent meg bennem a látvány) A kísértések ahhoz szükségesek, hogy az ember képes legyen felismerni azokat a dolgokat, amelyektől
az Isten meg akarja őt óvni. De mint mondtam, kizárólag a
gyakorlati tudás valós tudás, ha az ember csak hallott valamiről, akkor azt sosem fogja valóban ismerni. Ugye ahhoz
legalább egyszer valóban pofára kell esni, hogy később bármikor fel tudd idézni, mitől is rossz az. Ha egyszer ez megtörténik veled, legközelebb már pontosan tudni fogod mit
szeretnél elkerülni. Ez a tudás a lényeg. A gyakorlati tudás.
A tanítás célja ennek a tudásnak a megszerzése. E fejezet végére hadd illesszek egy ige idézetet, amelyben maga Pál
apostol hasonlik meg annak a kínnak a szorításában vergődve, amelyet tényszerűen felismert, ám a valódi okát talán nem pontosan értette. Róma :1-2
„Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok,
a bűn alá rekesztve.
Mert a mit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt
mívelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt
cselekeszem. Ha pedig azt cselekszem, a mit nem akarok,
megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én
cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert
tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó;
mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem
találom. Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok;
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hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok. Ha
pedig én azt cselekeszem, a mit nem akarok, nem én
mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn.
Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni,
ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem.
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember
szerint; De látok egy másik törvényt az én tagjaimban,
mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád
a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Óh én
nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus
Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten
törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.”
Nos, e megrázó idézetről is önmagában egy fejezet szólhatna, ám azt látnunk kell, hogy itt van mindaz az igazság,
amelyekről a fentiekben szóltam. Azt mondja Pál, mégpedig önmaga vonatkozásában, hogy még ő sem azt cselekszi, amelyet akar, amiről egyébként tudja, hogy cselekednie kellene, hanem azt, amit nem akar, amiről tudja,
hogy nem kellene azt tennie. Ő ezt úgy fogalmazza meg,
hogy nem ő cselekszi a rosszat, hanem a teste, azaz a testében lakozó bűn. Ez az ego démon, amely a testhez kapcsolódik. Azt mondja az apostol, hogy lát (érzékel) egy
„másik törvényt”, azaz egy nagyon erős akaratot magában,
amely ellenkezik az elméje, azaz a szelleme, lelkiismerete,
az Isten szellemi vezetése szerinti akarattal. És bizony ez a
negatív akarat újra és újra képes felülkerekedni benne, pedig Pál nem akárki volt. Ez is igen drámaian szemléltei az
ego démoni, emberi erővel legyőzhetetlen hatalmát. Ez az
ige pedig tökéletes felvezetése következő fejezetünknek is,
ahol újfent azt a tényt vizsgáljuk, amelyet maga Pál apos1

tol is keservesen megtapasztal és belát, amikor azzal szembesül, hogy: „mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok” Azaz, hogy
nem a szabad akarata szerint, mivelhogy az nincs neki
sem, hanem valami egészen más akarat szerint cselekszik
számos esetben.

Avatar és szabad akarat
Az idegélettan kutató Benjámin Libet és Bertram Feinstein felfedezése a Mount Zion Kórházban San Franciscoban felkavarta a tudományos közösséget. Megmérték egy
páciens bőrének érintésétől a kiváltott elektromos jel agyába
érkezéséig eltelt időt. A pácienst szintén megkérték, hogy
nyomjon meg egy gombot, amikor felfogta az érintést. Libet és Feinstein úgy találta, hogy az agy az ingert ,1 másodpercen belül érzékelte, és a páciens ,1 másodperc múlva
nyomta meg a gombot, miután megkapta az ingert. Viszont figyelemre méltó, hogy a páciens beszámolója szerint
nem volt tudatos sem az ingerre, sem a gomb megnyomására majdnem 0,5 másodpercig. Ez azt jelenti, hogy a válasz feletti döntést a „tudatalatti elme” hozta. A páciensnek
a cselekedetre való tudatossága volt a lassú ember a versenyben. Még felkavaróbb, hogy egyetlen vizsgált páciens
sem volt tudatában annak, hogy a tudatalatti elméje már
megnyomta a gombot, amíg tudatosan nem hozta meg ezt
a döntést. Agyuk valahogyan létrehozta azt a megnyugtató
érzékcsalódást, hogy tudatosan irányították a cselekedetet,
bár nem ez történt. Emiatt néhány kutató eltöprengett,
hogy a szabad akarat nem csupán illúzió-e. Későbbi méréseken alapuló tanulmányok kimutatták, hogy másfél má1

sodperccel azelőtt, hogy „eldöntenénk” valamely izmunk
megmozdítását, mint például egyik ujjunk felemelését,
agyunk már kiadja a mozdulat végrehajtásához szükséges
jeleket. Megint felmerül a kérdés: ki hozza a döntést, a tudatos vagy a „tudatalatti elme”? Egy Hunt nevű kutató továbbvitte ezt a felfedezést. Kiderítette, hogy az emberi energiamező még az agynál is korábban válaszol az ingerre.
Egyidejűleg vizsgálta EMG-vel az energiamezőt és EEG-vel
az agyat. Felfedezte, hogy hang vagy fényvillanás hatására
az elektromos mező EMG-je korábban jelzi az ingert, mint
ahogy feltűnik az EEG-n. Mit jelent ez? „Úgy gondolom,
hogy messze túlbecsültük az agyat, mint az emberi lény világhoz való kapcsolódásának aktív összetevőjét” — nyilatkozta. „Az agy csupán egy valóban jó számítógép. De az
elme azon aspektusait, amelyeknek közük van a kreativitáshoz, képzelőerőhöz, spiritualitáshoz és az összes ilyen dologhoz, egyáltalán nem látom az agyban. Az elme nem az
agyban, hanem abban az átkozott mezőben van!”
Jóval feljebb azt írtam, hogy azon tűnődöm, azon gondolkodom, van-e reális lehetőség egy olyan tétel bizonyítására, mint a predesztináció? Vagy, mint a szellemi vezetés, egy külső forrás közreműködése által abban az esetben,
ha nincs ilyen jellegű személyes tapasztalatod. Úgy gondolom, hogy erre nincs igazán reális esély, én mindazonáltal tennék erre mégis egy kísérletet. Logikai úton próbálnék érvelni a predesztináció valósága mellett és ebből
fakadóan a szabad akarat, sőt, a szabad gondolat (!) jelenvalósága ellen. Hiszen az akarat és a gondolatok egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek. Ha az akarat nem
szabad hanem determinált, akkor az akaratot kiváltó vagy
az által születő gondolatok is szükségszerűen determinál1

tak kell, hogy legyenek. Ez is egy érdekes kérdés: vajon az
akarat szüli a gondolatot vagy a gondolat az akaratot? Beszéltem a közelmúltban egy barátomnak egyes meglátásaimról. Azt mondta nekem, hogy volt egy mondat, illetve
egy gondolat, amely szöget ütött a fejébe,„ez indított” (persze nem ez, hanem a Forrás:) a dolog továbbgondolására.
Erre alább visszatérünk. A legtöbb ember tehát képtelen elképzelni azt önmagáról, hogy csupán egyfajta bábként,
előre eldöntött és fix eseménysorozat szereplőjeként éli
földi életét. Pedig a fejezetünk elején ismertetett tudományos kísérletek is nagyon erre utalnak és persze én is így
gondolom. Ez egyszerűen nem fér bele az emberek önmagukról és a világról alkotott elképzelésébe. Hiszen ezt ők
megalázónak és értelmetlennek éreznék. Én pedig megnyugtatónak és boldogítónak. Mi értelme lenne akkor az
életnek? – kérdezik. Beszéltem már erről, mostanában igen
sokat foglalkoztatott és foglalkoztat e kérdéskör, és mindinkább így van, annál több a válasz, amelyet kapok e tárgyban. Ezért is érzem szükségét ismét feleleveníteni e témakört az avatar-elmélet vonatkozásában és az azzal való
szoros összefüggés tükrében is. Úgy vélem, kevés ennél izgalmasabb és fontosabb téma létezik az emberi létet érintő
dolgok körében, hiszen ha ebben a témában „képbe kerül”
valaki, akkor az az állapot szükségszerűen magával hoz
olyan ismereteket, illetve meglátásokat is, amelyeknél nincs
fontosabb a földi ember számára. Tudom, igen nagy ellenállás és nehézségfaktor van itt a rendszerben, de az nem az
én dolgom, hogy ezekkel megbirkózzak. Ez Isten dolga
minden egyes ember vonatkozásában. Nekem az a dolgom,
hogy a meglátásaimat közzé tegyem, megismerhetővé azon
emberek számára, akik képesek mit kezdeni ezekkel. Az
imént említett barátom tett tehát egy lényeglátó megjegy1

zést ezzel kapcsolatban. Azt mondta, hogy „az embereknek
lehetetlenség megmagyarázni azt, amit nem képesek megérteni”. Ez bizony így van. Ezért mondom, hogy ez Isten
dolga. Hiszen, akinek Isten nem ad látást, annak te sem fogod tudni felnyitni a szemeit tégy bármit is. Nos, én ezzel
tehát nem is vesződnék, inkább teszem a dolgom. Ám mielőtt rátérnék e fejezet érdemi részére, engedd meg kedves
olvasóm, hogy egy igerészt idézzek neked. Fontosnak érzem, bár szorosan véve nem illik ide. Jóval inkább arról
szól, amit egyik előző írásom bevezetőjében is megemlítettem, hogy az Istentől kapott tálentum, ismeret, vagy
bármilyen egyéb kegyelmi ajándék kisajátítása, nem, hogy
hiba, de bűn az. Hiszen minden, amit az ember birtokol,
higgyen ezzel kapcsolatban bármit is, Istentől való ajándék.
Különösen igaz ez a szellemi kincsre, már ha bír ilyesmivel az adott egyén. Ám ha igen, akkor kutya kötelessége azt
a tőle telhető legmagasabb szinten, ingyen visszaadni az
embereknek, hiszen azért kapta az ő kincsét, hogy az embereket szolgálja általa. Igaz lenne ez az anyagiakban bővelkedők esetében is, ám azt pontosan tudjuk, hogy miként
vélekednek ők erről és hogyan viselkednek. Ez azonban
most lényegtelen, nézzük tehát az ide vonatkozó igét!
„Mert épen úgy van ez, mint az az ember, a ki útra
akarván kelni, eléhívatá az ő szolgáit, és a mije volt, átadá
nékik. És ada az egyiknek öt tálentomot, a másiknak kettőt,
a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez
képest; és azonnal útra kele. Elmenvén pedig a ki az öt
tálentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt
tálentomot. Azonképen a kié a kettő vala, az is más kettőt
nyere. A ki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, elásá azt
a földbe, és elrejté az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig
1

megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velök. És
előjövén a ki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt
tálentomot, mondván: Uram, öt tálentomot adtál vala
nékem; ímé más öt tálentomot nyertem azokon.
Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám,
kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te
uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, a ki a két tálentomot kapta vala, monda: Uram, két tálentomot adtál volt
nékem; ímé más két tálentomot nyertem azokon.
Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen
voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak
örömébe. Előjövén pedig az is, a ki az egy tálentomot kapta
vala, monda: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy,
a ki ott is aratsz, a hol nem vetettél, és ott is takarsz, a hol
nem vetettél; Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentomodat a földbe; ímé megvan a mi a tied. Az ő ura pedig
felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy
ott is aratok, a hol nem vetettem, és ott is takarok, a hol
nem vetettem; El kellett volna tehát helyezned az én
pénzemet a pénzváltóknál; és én, megjövén, nyereséggel
kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle
a tálentomot, és adjátok annak, a kinek tíz tálentoma
van. Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és
megszaporíttatik; a kinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, a mije van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső
sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.”
Még annyit ehhez, hogy sokáig nem értettem magam
sem, mire utal itt az Úr. Elsőre igazságtalannak tűnt a történet, és miért? Mert nem értettem! Mert betű szerint tudtam csak, illetve ezért nem tudtam helyesen értelmezni.
Minden hibás következtetés az értetlenségből fakad! Tehát
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betű szerint igazságtalannak tűnt a történet, hiszen akit az
Úr gonoszsággal és restséggel vádol, az is megőrizte, amit
kapott. Igen ám, de nem azért kapta, hogy üljön rajta, hanem azért, hogy kamatoztassa azt. Érdekes „véletlen”, hogy
a pénz itt tálentom, amely ugye (latin talentum) tehetséget
is jelent egyben. Ha ebben az értelmezésben olvasod a tanítást, azonnal megkapod a szellemi megfelelését, amely által (és csak úgy) érthetővé lesz a történet. Nos, erről szól tehát ez a tanítás. Most pedig térjünk rá fejezetünk lényegi
mondandójára!
Azt mondtam, hogy egy barátom, amikor emésztgette a
predesztinációval kapcsolatos meglátásaimat, rálelt egy
mondatra, egy gondolatra, amely szöget ütött a fejébe. Ez
a gondolat az volt, hogy bár a legtöbben nem képesek elfogadni a predesztináció valóságát, nem képesek és nem is
akarnak kiegyezni, megbarátkozni egy minden tekintetben
determinált lét gondolatával, azt a legtöbben mégis gond
nélkül képesek megérteni és elfogadni, hogy az egyes ember halálának időpontja abban a pillanatban, ahogy megfogan az anyjának méhében fixen megvan. E szerint tehát
a halál időpontja determinált. Ám ha a halál időpontja determinált, akkor szükségszerűen a születésé is az, amint ezt
a Biblia is konkrétan kijelenti (Prédikátor :1-2, alább idézem), ha pedig ezek determináltak, akkor nyilvánvaló következtetés, hogy a közöttük megtörténő minden esemény
is az kell, hogy legyen. Hiszen nincs olyan, hogy a kezdet
és a vég fix, közöttük viszont bármi lehetséges. Azért sem
lehet ez így, mert minden összefügg mindennel, így a földi
pályafutásunk lezárását jelentő halál is valamilyen módon
összefügg minden előzménnyel, amelyet életünk során teszünk. Minden negatív gondolat, méreg, stressz, szerveze12

tünk elhasználódása végül oda vezet, hogy az avatar nem
képes többé betölteni a funkcióját, bekövetkezik a „halál”.
Kétfajta halál létezik. Az öregségi vagy végelgyengülés következtében beálló, illetve az úgynevezett „idő előtti” típusú,
mondjuk balesetből vagy betegségből bekövetkező halál.
Persze ez utóbbiak sem idő előttiek, csupán nem értik az
emberek, hogy miért alakult ez így. Amint mondtam, az értetlenség hibás következtetésre vezeti őket itt is. Nézzük
most meg logikai szempontból, mivel is állunk itt szemben!
Ahhoz, hogy ezt a gondolatsort végig tudjuk vinni, muszáj
elfogadnunk tehát azt a tényt, hogy a halál időpontja fix, hiszen erre épül a logikai sor. Először vizsgáljuk meg következtetéseink fundamentumát! Gondolkodtál már azon valaha, hogy a szíved mit tud? Szívünk önmagában egy
csoda, de ezt most hagyjuk. Amiért szóba hoztam az, hogy
ez a „szerv” mondjuk egy átlagos percenkénti hetvenötös
pulzusszámmal számolva egy nap, azaz huszonnégy óra leforgása alatt száznyolcezerszer (!) dobban a mellkasodban.
Ez egy év alatt majd negyvenmillió dobbanás, míg ugyanez
egy teljes emberi élet esetében valahol olyan kettő és félhárommilliárd közötti számot jelent annak függvényében,
hogy a szív, amelyet kaptál, mennyit bír. Azt gondolom,
hogy amikor az anyaméhben a szív először dobban, már
pontosan tudja, hány dobbanásra lesz képes. Ezt még a legtöbb orvos sem vitatja, ezért is mondják, hogy igyekezzünk
minél nyugodtabb életet élni, kerüljük a stresszt, ne fogyasszunk olyan táplálékot, amely gyengíti szívünket, egyszóval tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ezt az
előre borítékolható – bár pontosan nem ismerhető – számot, ha már meg nem növelhetjük, legalább ne csökkentsük. Ez a materialista megközelítés, de annyi igazság van
benne, hogy minden egyes szív maximális kapacitása meg1

határozott. Fix. Csak nem tudjuk, hogy pontosan mennyi
ez a teljesítőképesség. De ettől az még fix, egy létező, pontos szám. Ha pedig ez így van-márpedig így van – akkor
fix az a pont is, amikor le fog állni az adott szív. Tehát ha
tetszik-ha nem, még a materialista orvoslás szerint is determinált a halál időpontja, csak emberi számítás szerint
pontosan nem megjósolható, mivel nem ismerjük az
egyenlet egy kikerülhetetlen elemét. Ez azonban, – nem
győzöm hangsúlyozni a tényt – nem jelenti azt, hogy az
időpont nincs előre meghatározva, mert meg van. Amenynyiben pontosan tudnánk, hogy hány összehúzódásra lesz
képes a szívünk és ismernénk az első dobbanás időpontját, amelyre egyébként születésünk időpontját ismerve viszonylag helyesen következtethetnénk, akkor napra pontosan kiszámolhatnánk a halálunk időpontját is. Innen
persze jöhet a vita, hogy jó, de jön a sok véletlen, idegeskedés, betegség, s a többi, ezek előre nem kiszámíthatóak,
ezért valamilyen mértékben mindenképpen módosul az
eredeti időpont. Eredetileg éltem volna mondjuk nyolcvanhárom évet, de a sok idegbaj meg méreg ezt lecsökkentette hetvenkettőre vagy x évre. A materialista felfogás
szerint pedig ezek a „tételek” nem kalkulálhatóak előre, ennek okán pedig tulajdonképpen a várható halál elvileg determinált időpontja is érvényét veszti. Eddig az „általános”
felfogás. Ez a nézet ott a legerősebb, ahol a halál végül valóban idős korban, egy teljes élet leélése után következik be.
Itt az ember hajlamos elfogadni ezt a nézetet igazságnak.
De mi a helyzet azokkal a halálokkal, ahol nyilvánvalóan
nem végelgyengülés vezetett az elmúláshoz? Itt foghat gyanút a válaszokat kereső ember. Nézzünk egy konkrét példát! 1 március 2.-én történt a polgári repülés eddigi
legnagyobb számú halálos áldozatát követelő légikataszt1

rófája. A Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén egy éppen
felszálló és egy a kifutón a felszálló géppel pontosan szembe
guruló Boeing -es repülőgép ütközött egymásnak. Ez
elvileg lehetetlen, ám a dolog mégis megtörtént  ember
életét követelve. A későbbi vizsgálat feltárta, hogy annyi
„szerencsétlen véletlen” játszott közre a tragédia bekövetkezésében, hogy az egyszerűen nem reális. Ez egyébként a
legtöbb katasztrófát szenvedő utasszállító repülőgép esetére, és úgy általában a legtöbb – sőt megkockáztatom:
minden – katasztrófa esetére igaz. Sosem egy konkrét ok
vagy hiba, hanem mindig ezek sok esetben tömegének
összjátéka miatt következik be az adott esemény. Tenerifén,
egy másik közeli reptéren bekövetkezett bombamerénylet
miatt óriási zsúfoltság alakult ki. Hirtelen sűrű köd szállt
le a reptérre, senki nem látott az orráig sem. A két repülőgép személyzete folyamatos kapcsolatban állt az irányítótoronnyal sőt, egymás rádiózását is hallották, ám félreértések és egy kritikus üzenet elhangzásakor bekövetkezett,
az egyik gép rádiójának pillanatnyi hibája „besípolása” is
közrejátszott abban, hogy a baleset végül bekövetkezett. Vegyük figyelembe azt is, hogy itt nem két afrikai légitársaság, hanem a polgári repülés élvonalába tartozó amerikai
Pan Am és a holland KLM társaságok gépeiről volt szó igen
magas színvonalon képzett személyzettel. A jumbókat nem
is repülhette akárki, külön képzettségre is szükség volt és
van e gépek vezetéséhez. A baleset tehát elvileg nem következhetett volna be, ám a körülmények összjátékaként
mégis úgy alakult, hogy megtörtént a lehetetlen, amelyet
hatszáznegyvennégy embernek kevesebb, mint a tíz százaléka élt túl. A kilencven százalékuknak,  embernek itt
ért véget a földi pályafutása. Mindegyikhez tartozott egyegy saját történet igen kevés vagy sok évvel a hátuk mögött.
1

Itt mégis mindannyian összegyűltek. Éppen ők, éppen ott
és éppen akkor a világ több részéből. Erre vágja rá általában mindenki azonnal, hogy véletlenül. De gondolj csak
bele! Vegyünk egyetlen utast, aki ott meghalt! Ez az utas elhatározta még otthon, mondjuk Hollandiában, hogy tavasszal elutazik egy jól megérdemelt vakációra és kipiheni
a fáradalmait, amely munkája és az otthoni élete során
felgyűltek benne. Már az, hogy Hollandiában élt, hogy oda
született is szükséges volt ahhoz, hogy 1-ben felülhet
majd erre a KLM gépre, éppen ara a járatra. Ha mondjuk
Ulánbátorba születik, különösen ha mondjuk 1-ben, akkor erre jóval kevesebb esélye lett volna, konkrétan nulla.
De ő Hollandiában született mondjuk 1-ben. Rajta kívül élt még Hollandiában úgy tizenhatmillió ember, de ő
rajta volt azon a KLM járaton, a között a néhány híján kétszázötven ember között, akik mind ott veszítették az életüket. Én azt gondolom ahhoz, hogy ez megtörténjen nem
a véletlen szükséges, hanem éppen a lehető leggondosabb
tervezés. Hiszen egyébként ennek mennyi esélye lehetne?
Hogy a világon élő hétmilliárd emberből ő bekerülhessen
abba a kétszázötvenbe? Gyakorlatilag nulla. Ennek sokkal
kisebb a valószínűsége, mint a lottó ötösnek. És ha ezt felszorzod a világon valaha született és élt emberek számával,
akkor aztán tényleg egy olyan adat jön ki, amely a tökéletes lehetetlenség kategória. Abba hogy valaki bekerülhessen e kétszázötven lélek közé, konkrétan Isteni beavatkozás, illetve segítség szükséges. Egyébként lehetetlen. Hogy
csak úgy, ez véletlenül sikerüljön? Kizárt. Itt ismét az történik, ami a földi emberek esetében általános érvényű:
minden éppen fordítva igaz, mint ahogyan azt az emberek
hiszik. Mennyi volt az esélye annak, hogy Christa McAuliffe harminchét éves tanárnő a Challenger úrkomp ka1

tasztrófájában veszítse el életét hetvenhárom másodperc repülés után? De vizsgáljunk meg egy „egyszerű” autóbalesetet! Két autó egy defekt miatt összeütközik, a két sofőr
életét veszti. Éppen akkor és éppen ott találkozik éppen az
a két autó az éppen bennük utazó emberekkel. Hány autó
közlekedik a világon? Hány ember utazik ezekben? És éppen akkor, éppen ott találkozik egy „szerencsétlen véletlen”
következtében éppen az a kettő. És éppen akkor kap mondjuk a bal első kerékre defektet az az autó, amikor éppen az
a másik pont odaér, ahova egyébként éppen nagyon nem
kellene. Mennyi ennek a valószínűsége? De éppen akkor,
pont ott van. Az ember, aki vezeti, azon a napon reggel éppen akkor kelt fel amikor, megitta a kávéját, elvégezte a reggeli dolgait, elindult a dolgára éppen abban a percben, pillanatban amikor, éppen olyan sebességgel ment amilyennel,
így éppen akkor ért oda a halálos találkozó helyszínére
amikor a másik is, és éppen amikor az defektet kap. Ennek
mennyi a valószínűsége? Milyen érdekesek a „véletlenek”.
Amikor ezek a gondolatok foglalkoztattak, adódott egy
alkalom, amikor valahol várnom kellett valakire. Valahol,
ahol „ment” a tévé. Éppen a horrorhíradó. Egy Amerikában
történt halálos balesetről tudósított a híradó (hiszen ezt itthon mindenkinek muszáj tudnia), amely során egy ember
autóját vezetve hihetetlen balesetet szenvedett. Ment az
autójával és egy hatalmas fa éppen akkor dőlt az útra, amikor ő éppen elhaladt mellette. A fa éppen a vezető és az
anyósülés vonalában lapította ki az autót. Sem a géptető
sem az autó hátsó része nem sérült jelentően. Áll a rendőr
és vakarja a fejét. Azt mondja a kamerának, hogy hihetetlen a dolog. Ha az ember aki ott meghalt csak  mérfölddel megy gyorsabban vagy lassabban, elkerülte volna a
dolgot, de éppen így hajtott éppen itt és éppen ekkor. Még
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rendőrünk fejébe is szöget ütött ez a felismerés, de aztán elkönyvelte azzal, hogy szerencsétlen véletlen. Nem gondolta tovább a dolgot, mint ahogyan ezt a legtöbben nem
teszik. Engem személy szerint elképeszt, hogy egy ekkora
szervezést igénylő, ilyen elképesztően összetett történéssorozatra, amely ráadásul nem csak egy, hanem akár több
száz szereplős, rámondják emberek, hogy szerencsétlen
véletlen. És ezt nem néhányan mondják, hanem majdnem
mindenki... Hát igen, van a vicc, hogy az ember megy az
autópályán és hallgatja a rádiót. Mondja a szpíker, hogy vigyázzon mindenki az x autópályán, mert egy hülye szemben halad a forgalommal mire emberünk rábólint: egy? Az
összes! Nos, ebben az a valódi vicc, hogy lehet, neki van
igaza.... Hiszen azért, mert valamit sokan gondolnak rosszul
– legyenek ezek bármennyien is – az a dolog még nem lesz
igaz. Írtam már többször is, volt idő, amikor teljesen hülyének nézték azt a néhány embert, aki megkockáztatta,
hogy a föld kerülgeti a napot és nem fordítva. Mindenki tévedett kivéve azt a néhány embert. Mindenki szembe jött.
Nos, a magam részéről tehát azt gondolom, hogy itt is a
fordított szemüveg esete forog fenn. Éppen fordítva áll
minden, mint azt a nagy többség gondolja. Azért lehet ez
így, mert az emberek nem gondolkodnak ilyen dolgokon
és úgy általában semmilyen valóban fontos dolgon sem.
Már unom állandóan ezt recitálni, de az emberek tényleg
csak olyan dolgokon gondolkodnak, amelyek vagy a fennmaradásukhoz vagy a vágyaikhoz kapcsolódnak. Ez attól
függ, hogy ki milyen színvonalon él. De az általánosan elmondható, hogy az emberiség döntő többségének a gondolatai sosem jutnak el filozófiai mélységekbe. A sátánnak
ugyanis ez a célja. Az, hogy ez így legyen. Ha az ember gon1

dolkodik – tartja a hatalom – abból csak a baj van. Ezért
hát mindent megtesz, hogy az ember ne gondolkodjon. Cirkusz és kenyér kell a népnek, akkor kussol. Ez folyik kezdve
az oktatás szemléletétől és módszereitől a felnőttek minél
alaposabb pszichés túlterhelésén át, a maradék figyelem teljes elvonásáig és lekötéséig. Az emberek idomított állatok
szintjén léteznek ebben a világban. Mindenki megkapja a
maga fizikai és szellemi drogját, és ezzel az ügy lezárva. No,
néha kitör belőlem a szomorú elkeseredettség, de ha ez Istennek megfelel akkor nekem is. Menjünk tovább!
Úgy látom tehát, hogy a közfelfogással ellentétben éppen
az látszik egy-egy ilyen „véletlen” eseményt vizsgálva, hogy
kizárható a véletlenszerűsége. Elképesztően gondos és hihetetlenül sok dolgot figyelembe vevő, precíz tervezés
szükséges ahhoz, hogy egy ilyen esemény megvalósulhasson. És akkor még mindig csupán egy eseményről beszélünk. Ám ezek az események egyfolytában, a világ minden
pontján folyamatosan, a nap huszonnégy órájában történnek. Ki hangolhatná össze ezeket a történéseket? Ki lehet
képes egy ekkora mozaikot átlátni és egyetlen pillanatnyi
szünet nélkül menedzselni azt? Kizárólag csak egy tökéletes és mindenható lény, intelligencia: Isten. Vagy Isten,
vagy a véletlenek folyamatosan ható, mindent átszövő valósága van. Ha a véletlen igaz lenne, akkor a káosz uralná
a világot és mindent, ami abban létezik. Ennek azonban
már önmagában ellentmond például a természetben megfigyelhető rendezettség. Ha pedig valahol rend van, ott
nem lehet párhuzamosan káosz is. A kettő kizárja egymást,
nem létezhetnek egymás mellett. Vagy ez-vagy az. Ha rend,
akkor nincs káosz. Ha rend, akkor Isten. A világ olyan bonyolult és összetett, hogy az emberi tudat számára szinte
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felfoghatatlan. Ezért is kényelmesebb legyinteni egyet, vagy
éppen vállat vonva rámondani mindenre: véletlen. A véletlen kijelentése egy szellemi kollapszus. Teljes kapituláció
az emberi lét egyik lényegét tekintve. Cogito ergo sum.
Gondolkodom tehát vagyok (– nem gondolkodom, tehát
nem vagyok.) Bár René Descartes filozófiája meglehetősen
ellentmondásosra sikeredett, e majd négy évszázados meglátásával egyet tudok érteni. Ám míg először helyesen felismerte, amit például Albert Einstein és a hinduk is, hogy
a valóság illúzió, később mégis „meggyőzte magát”, hogy talán mégsem: „ de csakhamar láttam, hogy mialatt így mindent hamisnak akartam felfogni, szükségképp kellett, hogy
én, aki ezt gondoltam, legyek valami. S mivel észrevettem,
hogy ez az igazság: gondolkodom, tehát vagyok, olyan szilárd és olyan biztos, hogy a szkeptikusok legtúlzóbb felvetései sem képesek azt megingatni, azért úgy gondoltam,
hogy aggály nélkül elfogadhatom a filozófia amaz első elvének, amelyet kerestem.” Nos, Descartes is beleesett az
anyagi világnak, mint helyes kiinduló viszonyítási pontnak
való tekintésének hibájába. Rossz kiindulás = hibás következtetés. Nem lehet másképpen. Hiszen ki az, aki gondolkodik? Ki az az Én? Ez a valódi kérdés! Amíg azt hisszük,
hogy az a lény, akit a tükörben látunk, addig sosem fogjuk
megérteni az igazságot. Apropó: tükör. Azt hiszem, eddig
csak egyszer, éppen csak érintve a témát beszéltem a tükör
kísérletről. Ha egy sötét helyiségben tükör elé állsz, és egy
vagy maximum két gyertya fényében sokáig nézed az arcod körülbelül - centiméter távolságból (gyertyák alul
a tükör és az arcod között, és nem szabad pislogni), akkor
azt fogod tapasztalni, hogy a vonásaid döbbenetesen megváltoznak. Először más arc fog feltűnni, mint amit ismerni
vélsz. Lehet ez akár több másik arc is. De a leginkább meg1

döbbentő jelenség az, hogy egy idő után kiüresedik a tükör!
Nem lesz ott semmi. Elég döbbenetes ezt megtapasztalni.
Te mégis létezel ott, abban a pillanatban is pedig a tükör
szerint nincs ott senki és semmi. A valódi lényedet mutatná
meg ekkor a tükör, de azt nem látja csak az avatart. Az avatar a test, te vagy a lélek és a szellem az, aki a szellemi vezetőd. Test-lélek-szellem. Így áll össze a valóság. A lélek az,
aki gondolkodik, a szellem pedig az, aki befolyásolja azt. Ha
nincs meg a szellemi kapcsolat – legyen az bármilyen is –
a lélek lába alól kicsúszik a talaj.
Visszatérve egy ember életének a szemléléséhez, azt kell
látnunk, hogy bár szilárd meggyőződésem szerint az idevonatkozó állításaim helytállóak, valódi „tudományos” bizonyítékot a fejezetünk elején leírt méréseken kívül nem
fogok tudni felmutatni e tárgyban. Persze az ellentábor sem.
Mindenki azt hisz, amit akar, illetve, amit a szellemi vezetése sugall neki, de azért mi menjünk tovább vizsgált alanyunk életének történésein! Érdekes, hogy gondolatmenetünket éppen az alany földi életének végpontjától
indítjuk, vagy indítottuk, hiszen érvelésünk fundamentuma ugyebár az alany halálának fix időpontja volt. Ha ez
nem állja meg a helyét, akkor szükségszerűen a többi következtetésünk is hibás lesz. Ám én úgy hiszem, hogy ezt
a tételt a fenti érvelés alapján elfogadhatjuk. Tehát van egy
fix időpontunk, amely pontban lezárul emberünk földi
pályafutása valamilyen ok miatt. Ez az ok az a szál, amelyen
elindulhatunk visszafelé. Ám ahhoz, hogy ezt a szálat felgombolyíthassuk, meg kell határoznunk egy konkrét halált,
ami valamilyen okoknak a következménye lesz a történet
végén. Vigyáznunk kell, nehogy abba a hibába essünk, miszerint végül magát a halált nevezzük meg a célnak, ami11

ért minden, maga a születés is történik. Ez természetesen
nem igaz. Ám az igen, hogy a halál egy szükségszerűség,
amelyet az életünk eseményei termelnek ki. Azt sokan hajlandók elfogadni, hogy a jelenünk oka a múltunkban keresendő. Az egészségi állapotunk, a munkánk, a kapcsolataink, mind-mind a múltban meghozott döntéseink
eredménye. Hogy ezeket a döntéseket valójában mi hoztuke meg, érvelésünk szempontjából pillanatnyilag nem fontos. A lényeg az, hogy bizonyos helyzetek elvezettek újabb
helyzetekhez, ezek még újabbakhoz és így tovább. Ez tulajdonképpen egy eseménylavina, amelyről a legtöbben
azt gondolják, hogy ők uralják pedig dehogy. Mindenki
sodródik, csak erre ritkán döbben rá az ember. Különösen
az, aki a domináns egoja napszemüvegén keresztül szemléli élete eseményeit. Ezek az emberek azok, akik leginkább
vakok a valóságra. A többiek néha megtorpannak egy-egy
kósza „hogy jutottam ide?”, vagy „mi a fene történik velem?” jellegű döbbent észlelés erejéig, de aztán a lavina sodorja őket tovább. Ők pedig igyekeznek elhitetni magukkal, illetve egojuk hiteti el őket abban a hamis nézetben,
hogy ők most a lavina tetején siklanak nem pedig az alján
sodródnak vakon a ki tudja mibe. Azt hiszik, hogy döntenek, pedig a legtöbb esetben csupán reagálnak valahogyan a történésekre. Ezekre a reakciókra pedig néz lenne
ráerőltetni a szabad akarat fogalmát.
Tehát van egy emberünk aki ötvennégy éves. Van két
gyermeke, akikkel nem túl jó, bár nem is olyan rossz a kapcsolata. Mondjuk inkább semmilyen. Ő valójában szereti
őket, de valahogy ez a gyerekek – mit gyerekek, felnőtt már
mindkettő – fejében nem tudatosult valamiért. Pedig hányszor mondta nekik. Jó, törődni velük nem volt elég ideje,
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sok volt a munka, a stressz, néha lazítani is kellett, elvégre
az embernek vannak barátai is, azokkal is kell törődni,
meg ott volt az asszony is, hogy törődjön a srácokkal. Rohadt sokba kerültek, ez az igazság. Valakinek ki kellett fizetni a fűtést meg a villanyt, persze, hogy nem ment velük
a játszótérre. De azért néha például elvitte őket az állatkertbe, vett nekik egy csomó mindent, vattacukrot, lufit,
meg nyaralni is voltak még a tengernél is, rohadt drága bulik voltak, de ő összehozta, hogy napon legyen a család.
Most meg, le se szarják a fejét. Persze, mondják neki hogy
szeretlek apa, ha néha rájuk csörög, de érzi, hogy amikor ezt
mondják nincsenek ott fejben. Nem, hogy szívben. Á, szar
az élet... Pedig ő..., na mindegy. A felesége meg kirúgta.
Azok után, amit tett érte. Jó-jó, megcsúszott. De csak egyszer. Olyan nagy bűn az? Simán lehetett volna több is, de
nem volt. Csak az az egy. Erre meg kirúgja a nő. Annyi év
után. Még be is vallotta. Jó nagy marha volt. Na mindegy,
ez a vonat már kisiklott, hogy rohadna meg. Több meg nem
lesz. Vagy lesz? Isten tudja, de neki nem mondja meg. Ja, lehet, hogy a Katival lehetne, de nem akarja már elkötelezni
magát. Egy hibát egyszer. Összejárnak, iszogatnak-toszogatnak, jó ez így. Mindenki jól érzi magát, aztán mindenki
megy a dolgára. Ne nyomkodja már össze az ő fogkrémjét,
meg az a hülye szokása is van, hogy az almacsutkákat széthagyja amerre jár. Őrület. Csinálja ezt otthon ne nála. Nála.
Na persze. Az a rohadt albérlet. Mert ő, ő a lakást is otthagyta az asszonynak. Pedig mennyit keccsölt érte. Majd
bele döglött, de szó nélkül otthagyta neki mégis. És még ő
volt a rohadék, meg a szemétláda. Szép. Jó, nem volt jó húzás, de megbocsáthatta volna. Két közös gyerek meg annyi
év után. De nem bocsátotta meg. Jó, ő sem bocsátotta
volna meg ha a nő csinálja, de az más. Egy nőnél más. A pa1

siknál ez...természetes. Ilyen egy igazi pasi. Szórja a magot,
így van ez kitalálva. Nem olyan nagy dolog, de egy nő ne
csinálja. Ne kurvuljon. A nő legyen rendes és megbocsátó.
A Dzsimbó is ezt tolta anno: „egy jóóó asszony mindent
megbocsááát”. De az ő asszonya nem így volt ezzel. Lehet,
hogy nem hallotta Dzsimbót? Vagy nem jóóó asszony. Na
mindegy. Vége van. Kuka. Áááá, hogy a franc egyen meg,
menj mááár! Na végre! Mit rángat ez a szar? Ez a nyavalyás
kocsi is mindig a szerelőnél van és mégis milyen egy hulladék. Ja, a passat is az asszonynál maradt. Neki meg itt ez
a szar. Tiszta vicc. Kellet neki ilyen nagyvonalúnak lenni.
Jó, volt egy kis lelkiismeret furdalása, de azért, ami sok az
sok. Neki meg ez túl kevés. Hogy a fenébe jutott ide? De
tényleg. Hol rontotta el? Amikor elvette? Nem, akkor még
minden jó volt. Akkor hol? Menet közben valahol. Nem is
vette észre, csak úgy ellaposodott a dolog. Jött az első kölyök, aztán a második, az asszony már nem rá figyelt. Hiányzott a törődés. Hát végül megkapta máshol. De csak
egyszer. Na jó, a törődést nem csak egyszer, de igazán megcsalni csak egyszer csalta meg. Jó, most az, hogy néha volt
egy-két lopott csók vagy ölelés, az még nem megcsalás. Meg
sms-flört. Az sem. Ennek simán bele kellett volna férnie.
Meg miért nem törődött vele az asszony? Mikor ezt a fejéhez vágta, azt kérdezte a nő tőle, hogy ő miért nem törődött vele? Hogy ő? Ő??? Hányszor próbálta? Virág, kölni,
bugyi, leszarta. Aztán azt kapta, hogy ez nem törődés. Bezzeg hány nő örülne, ha ilyen figyelmes férje lenne... De ennek nem kellett semmi. Jó, néha ivott. Meg a cigi se valami
jó szagú az tény, de ettől még nem alkesz vagy ilyesmi.
Droghoz sosem nyúlt. Kivéve azt az egy próbát a fűvel, de
ennek semmi köze ehhez az egészhez.... Na végre, nyomhatom neki. Ez a rohadt város, egy óra míg kijut az ember
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belőle, mert persze az albérlet itt sokkal olcsóbb az agglomerációban. Az asszony meg pasaréten. Klassz. Hol kúrta
így el? Katinál? Á, nem. Milyen rohadt sötét van meg az eső
is esik, hogy minden igazán szar legyen. Remélem ilyenkor
nincs traffipax. Holnap meg hajnalban kell kelni, lehet,
hogy a lóvé is oda, rohadtul elegem van az egészből. Úúúú,
mi ez? A szívem. Már csak ez hiányzik. Bal kézzel vezet, míg
jobb kezével a mellkasát masszírozza. Ekkor megszólal a
mobil. Na, hol a francban vagy?-kérdi hangosan és turkálni
kezd a zakózsebében. Kiveszi a készüléket és ránéz, hogy ki
a hívó. A nagyfiú! Mi a fene? Aztán a csend. A kis felicia egy
negyventonnás, négytengelyes trakker mixer alá szorult. A
rendőrök elmondták a családnak, hogy a férfi valószínűleg
észre sem vette, hogy mi történik, azonnal meghalt. Nem
tudni mi történt, csak egyszerűen átment a szembe sávba.
Rosszkor volt rossz helyen.
Egy „átlagos” baleseti halál, amelyből naponta sok ezernyi történik. Mennyi a valószínűsége egy ilyennek, ha minden részletet megnézel? K. József, a mixer sofőrje azon a napon nagyon sokat melózott. Hullafáradtan igyekezett a
telephelyre, hogy végre letegye a vasat. Szakadt az eső,
vaksötét volt, éhes is volt, azon filózott, hogy a kocsmában
nyomjon e be valamit, vagy otthon, ahol senki se várja. Igazából már rég le kellett volna tennie a lantot, de elúsztak a
melósok az építkezésen és ha kell még egy fuvar, akkor nem
mondhatja, hogy mára már vége a melónak. Mondhatja,
csak akkor legközelebb nem őt hívják. Van annyi mixeres,
mint a nyű. Szóval vitt még egy kanyart. Erre jön ez a csóka
és teli veri. Hihetetlen volt. Harminc éve vezet, de ilyet nem
pipált. Mondták, hogy nem ő a hunyó, de azért nagyon szar
így is. Miért éppen alatta kellett meghalnia ennek a szegény
1

fószernek? Meg se merte nézni. Majdnem kidobta a taccsot
így is, pedig nem is volt benne semmi. De nagy mák, hogy
nem nyomta be azt a felest...Pedig, hogy tukmálták a melósok. Ha nem olyan éhes, akkor tuti bekapja. Most meg
mehetne guggolni vagy öt évet az fix. Mákja van. Ismert
egy csókát, az nagyon benézte. Esküvői tanú volt a makimajom, és otthon hagyta a gyűrűket. Ez az egy volt rábízva.
Amikor várták a boldog párt, legurított egy sört. Majd rájött, hogy a gyűrűket nem hozta el az esküvőre. Beugrott
a kocsiba és ami a csövön kifért, megindult haza, hogy időben visszaérjen. Az a részeg csöves meg pont elé hullott ki
két parkoló kocsi közül. Nem tudott megállni. Kivasalta a
manust. A gyűrűk sosem érkeztek meg az esküvőre, ő viszont három évet ült egy sör miatt. Apám – gondolta –
majdnem én is így jártam. Rohadt közel volt. Hogy mondta
a srác? Mindenkinek van egy téglája a sitt falában... Ha bekapja azt a felest kuka. De így megúszta. Ő. Nem úgy az a
szegény pára. Egy pillanat volt az egész. Csak arra emlékszik, hogy jönnek szembe a fények aztán meg puff. Egy pillanat alatt aláfordult az a kis kocsi. Konkrétan reagálni
sem tudott olyan gyorsan történt. Még jó, hogy nem borult
fel, bár a vas így is taccsra ment. Ideges lesz a góré. De miért éppen akkor kellett odaérnie? Ha nincs a plusz kanyar,
már rég a krimóban nyomná a blattot. Fenébe!
Annak, hogy ez a baleset létrejöjjön, minden szereplő a
megfelelő időpontban éppen ott legyen, éppen akkor szólaljon meg a telefon, az építkezésen kérjenek aznap még egy
plusz fuvar betont, egyszóval annak, hogy minden éppen
összevágjon gyakorlatilag nulla a valószínűsége. És ez
mégis naponta több ezres, tízezres nagyságrendben megtörténik a világban. Erre azt mondani, hogy véletlen, hát...
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Egyszer hallottam „valakitől”, hogy a véletlen a hülyék
megoldása. Én persze nem használnék ilyen durva kifejezést, de azért ezt megjegyeztem. Ha hiszel a véletlenben,
mondd ezt, de én tartom, hogy véletlenek nincsenek. Minden Istent ismerő embernek be kell látnia, hogy Isten és a
véletlen két össze nem egyeztethető fogalom. Isten egyenlő
rendezettség, tervezettség, szabályozottság, véletlen egyenlő
káosz. Írtam már ezerszer, a véletlen azoknak a megoldása,
akik nem gondolkodnak. Így egyszerűbb. Fenti esetet szemlélve, az áldozat életének minden történése végül ide vezetett. Ebbe a pontba. Ha nem úgy alakulnak a körülményei, mint ahogyan alakultak, ez a halál sem következhetett
volna be. Emberünk ott ülne a családja körében pasaréten,
és kéz a kézben nézné a tévét az asszonnyal. (Szerették
nézni a versenytáncot. Az valahogy mindkettőjüknek kimaradt az életéből, ezért csak nézték, miközben odaképzelték magukat a parkettre.) De nem ez a forgatókönyv valósult meg, hanem egy egészen másmilyen. Az az egy,
amely megvalósulhatott a végtelen számú verzióból. Amelyet Isten tervezett meg előre. És innen ismét rátaláltunk
kedvenc témámra, a szabad akarat illúziójára.
Van egy nagyon súlyos érv a tarsolyomban a szabad akaratban hívő, Istent ismerő emberek hitének cáfolatára: ha
ismered Isten és az ember természetét, tudod, hogy minden jó kizárólag Istentől jöhet. Így a jóra való törekvés is.
Nincs semmi jó, ami nem Istentől való lenne mert csak Ő
jó, így minden jónak kizárólagos forrása csakis ő lehet. Ha
tehát te hozol egy jó döntést, ami a jóra visz, akkor úgy
gondolod, hogy az a jó belőled való? Hogy a te vagy annak
a jónak a forrása? Az lehetetlen. Minden jó Istentől van, az
emberből „magától” csak hitványság fakad, ahogyan ezt Sa1

lamon, a bölcs is megfogalmazta: „meglássák, hogy ők magokban véve az oktalan állatokhoz hasonlók.”Istentől van
maga a szándék, az akarat is arra az emberben, hogy a jót
keresse. A jó alatt itt ne a földi javakat értsd! Isten a szellemi, a lelki jó vágyát helyezi vagy nem helyezi bele az ember szívébe. Ha pedig ezt kizárólag Isten képes csak megcselekedni az emberrel, mert, hogy ugyebár minden jó
csak és kizárólag Tőle származhat, így a jóra való vágy is,
akkor ez nyilvánvalóan nem egy az ember szabad elhatározásából fakadó érzelem. Nem úgy van, hogy no, ez nekem
szimpatikus, ez az, ami tetszik, hajrá, legyünk mostantól jók
és keressük az Istennel való közösséget! Ez az ego által elvakított ember hite, aki azt gondolja, hogy ő az, aki döntött
ebben a kérdésben. Pedig csupán annyi történt, hogy Isten
befolyása olyan lassan és fokozatosan érkezett meg a szívébe, hogy az ember ezt nem vette észre. Csak az eredményt észlelte, magát a befolyást nem. Ezért gondolja azt,
hogy ő az, aki meghozta ezt a döntést. Maga Krisztus, az Isten jelentette ki ezt az igazságot:
„Ezért mondottam nektek – beszélt tovább –, hogy
senki sem jöhet hozzám, csak akinek Atyám megadta azt!”
Akinek az Isten ezt nem adta meg (vegyük észre a múlt
időt!), annak sosem lesz sem hite, sem Istentől való szellemi
vezetése. Ez nem a nem létező szabad akaraton, hanem Isten eldöntésén múlik, eleve elrendelt, meghatározott terve
szerint alakul így vagy úgy. Tudomásul kell venni azt a
tényt, hogy ha Isten valakit nem indít arra, hogy keresse Őt,
akkor az az ember soha az életben nem fog Isten felé fordulni. Soha. Magyarázhatsz, prófétálhatsz, érvelhetsz, egyik
fülén be, a másikon ki. Esélytelen misszió. További igen fon1

tos meglátásnak érzem azt a tényt is, hogy nem lehetséges
ebben a kérdésben az „is” válasz. Tehát az, amit a farizeus zsidók tartottak, hogy egyes dolgokban az Isten által eleve elrendelt dolgok érvényesülnek, míg másokban dönthet az
ember. Ilyen nincs. Vagy ez, vagy az, hiszen a szabad akarat
valósága azt a helyzetet feltételezi szükségszerűen, hogy
egy adott dolog alakulhat így is meg úgy is. Ám ha ez így
van, akkor hogyan lehetne Istennek mindenre és mindenkire kiterjedő pontos és részletes terve? Sehogy. Ez kizárólag úgy lehetséges, ha minden illik abba a kirakósba, amit
Isten kirakott már a világ teremtése előtt. Ahogyan ezt Pál
a választottakkal kapcsolatban konkrétan ki is jelentette. De
ne tévedjünk, ezt nem Pál jelentette ki valójában, ő csak a
száj volt, amely kimondta, a kéz, amely leírta ez igét. Ez egy
ihletett kijelentés amely magától az Úrtól való igazság.
„A szerint, a mint magának kiválasztott minket
Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek
és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által”,
Néha elbizonytalanodom, amikor ilyen igéket olvasok.
Hogy lehet ezt nem érteni? Hogy lehet azt mondani, hogy
majd a földi életünk után dönt az Isten azzal kapcsolatban,
hogy kivel mi lesz? Ide van írva, hogy nem így van. Hogy
úgy van, hogy ezt már a világ teremtése előtt eldöntötte.
Igen az ítélet most folyik és még el is fog tartani egy ideig,
de ez nem azt jelenti, hogy Isten most találja ki mi legyen.
Most a szembesítés folyik! Az ítélet lényege ez. Isten már tudott mindent előre, mielőtt a teremtésbe fogott volna. Neki
nem kell idő, hogy ítéljen. Nekünk kell idő, hogy szembesülhessünk azzal! Minden egyes ember odaáll és meg fogja
nézni mit művelt. Bizony. Ehhez kell idő. Isten tételesen vé1

gig veszi mindenki munkásságát, hogy az ítélet világos és vitathatatlan legyen. Így tiszta a dolog. Nem miatta van ez a
tempó, hiszen Ő eleve tudja minden egyes ember vonatkozásában a végeredményt, hanem éppen az emberek miatt teszi ezt és így. Ennyit az ítéletről. Beszéljünk kicsit még szabad akaratról, bár szinte csak ismételni tudom magam! Ha
tehát létezne a szabad akarat, akkor akármi megtörténhetne. Ali Baba megnyomhatná a piros gombot a világ pedig felrobbanna. Annyi atomfegyver van ellenőrizetlenül a
világban, hogy el sem hinnéd. És érdekes módon egy sem
robbant fel eddig. Talán csak nem Isten keze van a dologban? Hidd el, ha nem ez lenne a helyzet, már rég repülnénk
valahol a galaxisban atomokra robbantva, mert egy hülye
már biztos kipróbálta volna, hogy mit vett jó pénzért a feketepiacon. Ezt kizárólag Isten képes megakadályozni. Ezért
nem lehet szabad akarata Ali Babának, meg neked sem.
Mert ha neked van, akkor Ali Babának miért nincs? Azt feltételezni pedig, hogy van szabad akarat, csak Isten valahogy
mindig előre tudja, hogy Ali mikor akar robbantani, így pedig sikeresen ki tudja ezt védeni, hát ez a verzió nekem sértő.
Én kérek elnézést Istentől, hogy így lealacsonyítod Őt. Gondolod, hogy Isten arra vár, hogy egy ember lépjen valamit
(mindezt hétmilliárddal felszorozva), aztán majd Ő arra reagál? Hogy Isten lépéshátrányban van? El tudod ezt hinni?
Mert ha hiszel a szabad akaratban, akkor ezt kell feltételezned. Ali vagy Jóska lép egyet, sátán lép egyet, majd Isten is
lép. Képtelenség. Mindenki szépen halad a sínen, amit Isten
lefektetett elé, arról sem jobbra sem balra egy centit sem térhet el. Ez a világ nem működhet másképpen. Már régen
megsemmisült volna mindenestől ha nem így lenne. Még
így is milyen undorító hely ez, mennyi gyalázat van itt, de
legalább megvan. Még. Amíg be nem tölti a funkcióját.
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Utána iktatva lesz a megfelelő helyre azokkal együtt, akik ezt
tették vele. (Most csak a kötekedők kedvéért írom ide, hogy
arra a kérdésre, miszerint ha mindenki fix pályán, sínen halad, akkor hogyan tehették tönkre a világot Isten szándéka
ellenére, az a válaszom, hogy olvasd el a Szellemi Izráeltől
kezdve az írásaimat. Három könyv anyagát nem kívánom
itt újra tárgyalni.) Ám, hogy ne csak ismételjem magam, ide
illesztenék egy gyönyörű idézetet a Szentírásból, amely
ugyancsak igen egyértelmű, és amelyet ugyancsak minden
egyértelműsége ellenére elképesztően sokan félremagyaráznak.(Prédikátor Salamon könyve :1-)
„1. Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt
minden akaratnak.
2. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az
ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett.
3. Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak; ideje
a rontásnak és ideje az építésnek.
4. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje
a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek.
5. Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének; ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől
való eltávozásnak.
6. Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje
a megőrzésnek és ideje az eldobásnak.
7. Ideje van a szakgatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje
a hallgatásnak és ideje a szólásnak.
8. Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek ideje
a hadakozásnak és ideje a békességnek.”
Tényleg nem értem, hogy nem értik. Hallottam egy –
egyébként tisztelem az embert, mert jó szándékúnak vélem
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– prédikátort vagy nevezzük igehirdetőnek, aki felolvasta e
verseket, majd elkezdte azt magyarázni a tisztelt gyülekezetnek, hogy ideje van a sírásnak és a nevetésnek. Most sírjak vagy nevessek? Azt magyarázta, hogy az ember életében
eljön mindennek az ideje, ami egyébként teljesen igaz, csak
nem mindegy, hogy milyen értelemben. Emberünk úgy
értelmezte e verseket, hogy az ember életében vannak időszakok, amelyeknél mindenféle élmények érik az embert, de
ezeken Isten segítségével túl lehet jutni, nem kell szégyellni,
ha az ember például éppen egy sírós szakaszban van. Sírjon,
majd jön a nevetés is. Ez szép dolog, csak nem ez van ide
írva. Rögtön az elején azt írja Bölcs Salamon, aki tudott egy
s mást Istenről és az Isten dolgairól, hogy mindennek, tehát
mindennek rendelt ideje van. Ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ám ez nem azt jelenti, hogy van idő, amikor ezt kell akarni és van, amikor azt, hanem az van ide írva,
hogy minden akaratnak az ég alatt, tehát ami valaha is felbukkant a földön emberi akaratként, annak (eleve el)rendelt
azaz meghatározott ideje van. És ez csak az első sor volt.
Utána rögtön: „Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak.” Erre azért már elég nehéz lenne ráhúzni azt a magyarázatot, hogy „hát kedveseim, szakítsunk időt megszületni és időnként ne szégyelljünk meghalni sem.” Ez még a
Vulgáta katolikus verziójában is annyira egyértelmű, hogy
egészen hihetetlen az, hogy ezt valaki félreértse. Igaz, itt az
akarat dolgot már kifelejtették a szövegből: „Mindeneknek
ideje vagyon, és idejek szerént múlnak el mindenek az égalatt.” Azért a lényeg, ha nem is oly részletesen, mint a protestáns Bibliában, de benne van ebben is. Hiszen a minden
az minden. Nem csak ez vagy az, hanem minden. „És idejek szerént múlnak el mindenek az ég-alatt”. Ez utóbbi részt
nézetem szerint egyszerűen lehetetlen másképpen értel12

mezni, mint úgy, hogy a dolgok az idejük lejártával múlnak
el. Ez van leírva. Ha pedig lejár egy idő, valaminek vagy valakinek az ideje, akkor az rögzítve van valahol.A sírásra meg
a nevetésre még valóban ráfogható, hogy nem rendelt idő
szerint tesszük, bár a Károli verzió ezt is egyértelművé teszi, de a születés és a halál, nos ezekre képtelenség ráhúzni
ugyanazt a kategóriát, amelyeket a sírásra-nevetésre vagy a
jajgatás-szökdelés párosra. Egyébként ebben az igében is
mély szellemi tartalom rejlik, csak szellem szükséges ennek
felismeréséhez. Ez az ige egy konkrét élet eseményeit írja le
szellemi értelemben a születéstől a halálig, minden fontos
állomást érintve. Például az, hogy ideje van az ölelgetésnek
és az ölelgetéstől való eltávozásnak, betű szerint szinte jelentéktelennek tűnik. Hát igen, van, amikor megölelek valakit, azután meg eltávolodom tőle. Ennyi a betű szerinti jelentés. Ám itt (is) sokkal többről van szó. Két igen fontos
életszakaszt, különösen pedig szellemi fejlődésbeli szakaszt
választ el itt az ige egymástól. Az ölelgetés ideje a fiatalkor,
amikor az ember test szerint él. Amikor a földi vágyak motiválják. Ám egy Isten szándéka szerint való életben el kell
jönnie a pillanatnak, amikor a testi vágyakat a szellemi vágyak váltják fel. Sokan úgy gondolják, hogy a kettő közös
nevezőre hozható. Valamilyen szinten talán valóban megvalósítható ez, de csak nagyon alacsony szinten. Ha egy emberben a szellem uralkodik, akkor a test vágyai függően a
szellem befolyásának mértékétől, azzal egyenes arányban
csökkennek. Minél közelebb van az ember Istenhez, annál
kevésbé veszi észre, hogy van fizikai teste is.
Tehát ha mindent, amit eddig olvashattunk könyvünkben
figyelembe veszünk és megpróbáljuk közös nevezőre hozni
a szabad akarattal, akkor be kell látnunk, hogy ez nem le1

hetséges. Ha a szabad akarat létezik, akkor minden, amit
csak írtam eddig tévedés. Tudom, ez sokaknak szimpatikus
lenne, de ettől még nem igaz :) Azt mondják sokan, hogy folyik egy küzdelem Isten és a gonosz között. Ebből a perspektívából szemlélve ez igaz is. De csak ebből, a fizikai világ
nézőpontjából szemlélve a helyzetet igaz ez az állítás. Valójában ez sem lehetséges, ha nincs idő és Istenben minden
egyidejűleg jelen van, márpedig ez a helyzet. Ha nincs idő,
akkor mikor folyik ez a küzdelem? Ha nincs tér, akkor hol
folyik ez a küzdelem? Ha Isten számára nem létezik az idő,
akkor Nála már minden lezajlott, fix és megváltoztathatatlan. Kizárólag így működhetnek a próféciák is, sehogy máshogy. Ha pedig így van, akkor az egyes emberek sorsa is el
van döntve, nem lehet másképpen. Meg kell érteni: a próféciák csak úgy jelenthetik meg a jövőt helyesen, ha az már
bevégeztetett. Mit mondott az Úr a kereszten? Azt, hogy „elvégeztetett”. Bevégeztetett. Ezt a mi kronológiánk szerint
kétezer éve mondta. Persze mi ezt egy folyamatként éljük
meg, de ha Isten a teremtéskor mindent elvégzett, akkor ezt
a „véletlenre” bízta volna? Természetesen nem.
„Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme
megítéltetett.”
Ha pedig megítéltetett, elvégeztetett, bevégeztetett, a próféciák igazak, akkor mi lehet még kérdéses? Semmi. Minden
el van döntve, le van zárva Ember tervez – Isten végez.
Ugye? Nyilván te is ismered e bölcsességet. Ha lenne szabad
akarat, akkor az ember végezne. Most következzen egy gondolat, amely nagyon-nagyon komoly jelentőséggel bír, és bevallom, gondolkodtam rajta, hogy hozzányúljak-e. De ha hiszem, hogy Isten vezet, ha hiszem, hogy a forrásom Tőle való,
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hogy Neki szolgálok, akkor nincs okom kételkedni abban,
amit közvetítek. Tehát nézzük a következő gondolatot!
Krisztus élete maga volt a predesztináció, a determinált
földi lét legfényesebb bizonyítéka.
„a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.”
„Ki megöletett, e világ alapítása óta”. Most erre mit
mondjunk? Azt, hogy „e világ alapítása óta”, hogyan érthetnénk másképpen, mint úgy, hogy „e világ megteremtésének pillanatától”? Ha pedig a Bárány megöletése (megfeszítése, hiszen Krisztus a Bárány) már e világ alapítása óta
le van fixálva, akkor mi lehet még a kérdés? Krisztus, a Bárány élete fix a világ alapítása óta, a mienket meg majd mi
eldöntjük a szabad akaratunk szerint? Jaj!
Krisztus földi életével kapcsolatban nehéz lenne elmondani, hogy az a pillanatnyi, véletlenül kialakult helyzetek
szerint alakult Jézus e körülmények alapján meghozott
aktuális döntései szerint, hiszen már születése pillanatától
tökéletesen beteljesítette az Őróla szóló, esetenként ezer évvel korábbi jövendöléseket, próféciákat. Ha pedig az Ő
élete determinált volt, akkor a miénk miért, hogyan lehetne
más? Ő Maga mondta, hogy mi fog történni Vele. Hogyan
tudhatta volna ezt emberi mivoltában, ha nem volt ez előre
lefixálva Istennél? Ő pontosan tudta, hogy miért született
ide és be is teljesítette amiért jött.
„Most tudjuk, hogy te mindent tudsz, és nincs szükséged
arra, hogy valaki téged megkérdezzen: erről hiszszük, hogy
az Istentől jöttél ki.”
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Ám ezen az analógián tovahaladva fel kell tennünk azt
a kérdést is, hogy volt-e Kisztusnak szabad akarata vagy
sem? Mert ha Neki volt, akkor az embereknek is kell lennie. Ha viszont Neki sem volt, akkor az nem csökkenti az
áldozata dicsőségét? Komoly kérdés ez, nagyon meg kell
fontolni a választ, mielőtt állást foglal az ember még akkor
is, ha ezt úgy teszi, hogy azt állítja, vezetik a tollat a kezében. Ettől még én fogom azt a tollat ugyebár...
Először Krisztus dicsőségéről! Úgy vélem, hogy ez a
helyzet nem, hogy csökkentené az Ő áldozatának fényét
hanem éppen ellenkezőleg, jelentős mértékben növeli azt.
Hiszen ha tudom, hogy milyen kínok, gyötrelem vár rám
az úton, ha tudom mindezt, de nem ingok meg hanem beteljesítem az Isten akaratát, akkor igazán fenékig kiittam
az a poharat, amiről az Úr beszélt. Így az áldozat elérte a
tökéletességet. Azt a szellemi nyomást, amely Krisztuson
volt, senki Őrajta kívül nem viselte volna el. Ezért jött el
a földre. Mert ezt csak Ő volt képes megtenni. Értünk. Ám
az Ő életében is volt egy pont, amikor megingott az ember benne. Ez a Gecsemáné kertben lezajlott jelenet, amikor kivégzésének napja előtti éjen rátört a gyötrelem. Nézzük meg mi történt ott, és, hogy mindezekből mi
következik!
Károli-Máté:
„Akkor elméne Jézus velök egy helyre, a melyet Gecsemánénak hívtak, és monda a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg
elmegyek és amott imádkozom. És maga mellé vévén Pétert
és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrődni.
Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem
mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem. És
egy kissé előre menve, arczra borula, könyörögvén és mond1

ván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.”
„Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván:
Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne
igyam, legyen meg a te akaratod.”
Károli-Márk:
„És monda: Abba, Atyám! Minden lehetséges néked. Vidd
el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom
legyen meg, hanem a tied.”
Károli-Lukács:
„Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt;
mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!”
Csia-Máté:
Kicsit előbbre ment, arcára borulva imádkozott és ezt
mondta: „Atyám, ha lehetséges, távozzék tőlem ez a pohár!”
„Újra másodszor is elment és íly szóval imádkozott:
„Atyám, ha nem lehet, hogy ez eltávozzék tőlem, hogy ki ne
igyam: Legyen meg akaratod!”
Csia-Márk:
„Kissé előrement, a földre esett és úgy imádkozott, hogy ha
lehetséges, távozzék tőle ez az óra.” „Abba, Atyám! –
mondta – minden lehetséges neked: Távoztasd el tőlem azt
a poharat! De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te.”
Csia-Lukács:
„Atyám, ha akarod, vidd tova tőlem ezt a poharat. Mégis,
ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg.”
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Nos, ebben a rettenetesen feszült helyzetben azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus is hatalmas lelki kínt, gyötrődést
áll ki, hiszen pontosan tudja mi vár rá. Az amikor arról beszél, hogy ne az Ő (emberi), hanem az Atya isteni akarata
legyen meg, ez sokak szemében tűnhet szilárd bizonyítéknak arra nézve, hogy bizony itt a szabad akarat esete állt
fenn. Hiszen Krisztus itt dönteni látszik azt mondván,
hogy ne az Övé, hanem az Atya akarata érvényesüljön.
Nem mellékesen az érvényesült. Ám ha így van, akkor el
kell azon is gondolkodnunk, hogy ezek szerint Krisztus itt
mást akart? Hiszen azt mondta, hogy ne az legyen, amit én
akarok, hanem, amit te Atyám...Ez arra mutat rá, hogy Ő
mást akart (volna) ekkor. (Ha lehetséges, vidd el tőlem ezt
a poharat) Persze, mivel Ő tudta, hogy valójában miként
működnek ezek a dolgok, végül elfogadva sorsát és a megváltoztathatatlant úgy zárta imáját, hogy az Atya akarata legyen meg, így tehát végül ez lett az Ő akarata is.
„Atyám, ha nem lehet, hogy ez eltávozzék tőlem, hogy ki
ne igyam: Legyen meg akaratod!”
„Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam
akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem.”
Nem lehetett másként mert az Isten így akarta. Jézus emberi mivoltában mást akart, de úgy cselekedett, ahogyan az
Atya akarta. Vállalta a sorsát, és hajlandó volt megvárni a
pribékeket, akiket az Iskarióti Júdás hozott Rá, pedig pontosan tudta mi következik. Még egyszer nagyon-nagyon
nyomatékosan le kívánom itt szögezni, hogy ez az eset és
mindaz, ami ebből következik nem, hogy csökkentené az
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Ő dicsőségét, hanem éppen, hogy a tökéletességre emeli.
Hiszen gondolj csak bele! Ő úgy jött ide, hogy tökéletes hatalommal bírt földön és égen, hiszen az Atya ezt Neki adta.
Ennek ellenére azért, hogy megmentse azokat (és csak
azokat) akiket az Atya Neki adott, hajlandó volt lemondani
a hatalmáról, emberként leszületni ebbe a gyötrelmes világba és vállalni azt a sorsot, amiről pontosan tudta miként
alakul majd. A legnagyobb áldozat az, ha hatalmadban
állna eltaposni azokat akit ellened törnek, de te mégis átadod magad nekik másokért. Erre kizárólag az Úr volt képes. Jézus Krisztus ezt tette az emberekért. Az tehát, hogy
előre tudta nincs más út, éppen azt mutatja be, hogy milyen
óriási lelkierőt igényelt ennek az áldozatnak a meghozatala
részéről. De nézzük tovább, mit írt János!
„Kijöttem az Atyától, és jöttem e világba: ismét elhagyom
e világot, és elmegyek az Atyához.”
„Ezeket beszélte Jézus; és felemelve szemeit az égre, és
monda: Atyám, eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat,
hogy a te Fiad is dicsőítsen téged; A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek,
a mit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek
téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus
Krisztust. Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a
munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt.”
Tehát az Úr pontosan tudta mi következik:
„Jézus azért tudván mindazt, a mi reá következendő vala,
előre méne, és monda azoknak: Kit kerestek?”
És azt is pontosan tudta, hogy ki kell innia ezt a poha1

rat. Tévedések elkerülése végett a „kell” szót nem én mondtam, hanem Ő maga:
„Monda azért Jézus Péternek: Tedd hüvelyébe a te
szablyádat; avagy nem kell-é kiinnom a pohárt, a melyet
az Atya adott nékem?”
„Hát úgy véled, hogy nincs nekem hatalmam rá, hogy
magam mellé szólítsam Atyámat, hogy Ő tizenkét légió
angyalnál is többet állítson mellém? De hát akkor hogyan
teljesülnének be az írások, melyek szerint a történetnek így
kell bekövetkeznie?”
„De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell
lenni?”
Vagy annál az esetnél, amikor elmondja a tanítványoknak, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, ahol meg kell történnie a próféciákban elmondott dolgoknak (Csia szerint
– Márk :1):
„Elkezdte aztán oktatni őket, hogy az ember Fiának sokat
kell szenvednie, kell, hogy a vének, főpapok, írástudók
elvessék, mint próba nem állót, kell, hogy megöljék, de
három nappal azután fel fog támadni.”
S ha e hatalma ellenére még Neki is „kellett” azaz muszáj
volt, akkor vajon mi azt teszünk, amit akarunk? Nem gondolnám. Azt kell látnunk, hogy az Isten által (eleve el)rendelt dolgoknak meg KELL lenniük. Nem lehet másképpen.
Amikor Krisztus beszélt a tanítványoknak a jövő eseményeiről, akkor is így szólt:
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„Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről,
meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniök; de ez még nem a
vég.”
Kell-kell-kell. A dolgoknak meg kell történniük mégpedig úgy, ahogyan azok a próféciákban ki vannak jelentve.
Azután ott van az eset, amikor János bemerítette az Urat a
Jordánba. Közvetlenül ezután mi történik?
Károli-Máté :1
„Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy
megkisértessék az ördögtől.”
Csia-Máté :1
„Ekkor Jézust a Szellem felvitte a pusztába, hogy a vádló
megkísértse”.
Károli-Márk 1:12
„És a lélek azonnal elragadá őt a pusztába.”
Csia-Márk 1:12
„Ezután a Szellem azonnal kiűzte őt a pusztába.”
Károli-Lukács :1
„Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és
viteték a Lélektől a pusztába”
Csia-Lukács :1
„Jézus Szent Szellemmel telten visszatért a Jordántól, s
a Szellem negyven napon át űzte őt ide-oda a pusztában.”
Nos ez az eset, mind Máté, mind Márk és Lukács evangéliumában meglehetősen határozott képet fest arról, hogy
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Jézus hogyan jutott „döntésre” ebben az ügyben. Károlinál
ugye a szellem konzekvensen lélekként szerepel, mindössze kétszer találkozhatunk a „szellem” fogalmával egyszer
az ószövetségben Jóbnál, egyszer pedig az újszövetségben
Pálnak a Korinthusiakhoz írt első levelében az ő fordításában, pedig ezeknél az idézeteknél egyértelműen az lenne
a helyes fordítás, ahogyan a Csia-féle verzióban is olvashatjuk. Lényegét tekintve tehát azt látjuk, hogy Jézust a szellem „vitte, ragadta, űzte” a pusztába közvetlenül a bemerítés (és nem keresztelés) aktusa után. Vinni, elragadni vagy
űzni pedig kizárólag egy „külső” erő vagy befolyás lehet képes valakit. Az értelmetlen, hogy elvittem, elűztem, elragadtam magam a pusztába... Mindent egybevetve azt kell
látnunk, hogy Krisztus Maga jelentette ki számos alkalommal azt, hogy nem Ő az, aki dönt. Nem Ő az, aki a cselekedeteivel kapcsolatos döntéseket meghozza, így hát ha
az Ő esetében ez így volt, akkor hogyan veheti bárki is a bátorságot arra, hogy magára nézve ezt kijelentse? Ha Krisztus alá volt rendelve, vetve a Teremtő Isten akaratának, akkor te vagy én ne lennénk???
„Monda azért nékik Jézus: Mikor felemelitek az embernek
Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem
cselekszem magamtól, hanem a mint az Atya tanított engem, úgy szólok. És a ki küldött engem, én velem van. Nem
hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek.”
„A melyek néki kedvesek” alatt azt értsd, hogy amelyek
az Ő akarata szerint valók! Hiszen Krisztus Maga mondja,
hogy semmit sem cselekszik Önmagától. „Amint az Atya
tanított engem, úgy szólok” Tehát Krisztusnak Maga a Te12

remtő Isten volt a szellemi vezetője, állandó közvetlen szellemi kapcsolatban voltak egymással.
Bár nem a szellemi vezetés ügyéhez, illetve az ezt megerősítendő érveléshez tartozik, mégis itt szeretném ismét vázolni azon igen jelentősnek érzett meglátásomat, hogy miért volt szükséges bemeríteni Krisztust a prófécia szerint, aki
egyébként tökéletesen bűntelen volt. Miért kell megtisztulnia annak, aki egyedül a világon tökéletesen tiszta? Neki kellett volna új felismerésre térnie? Hiszen János ezért merítette
be a hozzá térőket. Maga a Bemerítő János, Isten szent prófétája mondta, hogy Krisztusnak kellene őt bemerítenie és
nem fordítva. Ez János számára is tökéletesen nyilvánvaló
volt.Akkor miért mondta mégis az Úr, hogy történjék ez így,
hogy János merítse be őt? Ha megértjük a lényeget, azonnal meglátjuk a logikát is ezen aktusban. Ez egy negatív bemerítés volt. A bűnösök a tisztulás szándékával merültek alá,
míg Krisztus ekkor és itt vette Magára a világ összes bűnét.
Nézzük meg, mi történt ezután! A szellem azonnal, késedelem nélkül kiűzte Őt a pusztába. Kivel tették ezt a zsidók
akkoriban az Isten törvénye szerint? A bűnbakkal. Választottak egy bakot, amelyre a pap rátette a zsidók bűneit.
Majd miután ez megtörtént, a bakot kiűzték a pusztába,
hogy vigye el a bűneiket:
„És tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és
vallja meg felette Izráel fiainak minden hamisságát és
minden vétkét, mindenféle bűneit: és rakja azokat
a baknak fejére, azután küldje el az arravaló emberrel
a pusztába, Hogy vigye el magán a bak minden
ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot
a pusztában.”
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Ezt tette itt Krisztus! Majd ugyanezeket a bűnöket felvitte a keresztre, és meghalt velük együtt. Ez volt az áldozat lényege.
Aki olvasta a Bibliát az ismeri Saul-Pál esetét, amikor a
Damaszkuszi úton, Krisztus követői iránt érzett elvakult
dühe és gyűlölete által motiváltan, a követők üldözése során megjelenik neki az Úr és konkrétan megfordítja őt.
Ugye innen ered a „pálfordulás” fogalma. Vajon van olyan
ember, aki azt állítja, hogy Pál önszántából, magától, a saját átgondolt döntése révén, szabad akaratából fordult az Úr
felé? Ha van, akkor nála komoly szövegértelmezésbeli vagy
inkább értelmi problémák állnak fenn azt kell mondjam.
Pállal – bár sokkal látványosabban – de éppen az történt
mint nálam. Isten határozottan, és egyértelműen kezdeményezőként fellépve megfordította őt. Ráfogni erre, hogy
Pál szabad akaratából megtért, igazi sületlenség. Egész életében Krisztus híveit irtotta volna, ha az Úr meg nem fordítja őt. Azután ugyancsak minden Bibliát ismerő ember ismeri Péter esetét. Azt az esetet, amikor egymás után
háromszor tagadta meg az Urat. Krisztus előre elmondja
neki, hogy így lesz mire Péter felháborodva fogadkozik,
hogy sosem tesz ilyet, inkább meghal. Majd alig telik el néhány óra és szóról-szóra megtörténik, beteljesedik e prófécia. Péter tehát azt mondta, hogy inkább meghal, mint
sem, hogy ilyet tegyen, majd megtette. Háromszor is. Vajon ezt akarta tenni? Volt szabad akarata? Hiszen tudjuk,
hogy mit akart. Inkább meghalni, mint sem megtagadni Jézus Krisztust. Mégis megtagadta Őt, nem egyszer, de egymás után háromszor is, ahogyan az Úr ezt előre megmondta. Szerinted ez nem volt rögzítve? És mialatt ezt
háromszor is megtette, rá sem döbbent, hogy mit tesz....
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Csak, amikor a kakas megszólalt, akkor jutott eszébe a
Krisztusi prófécia. Akkor omlott össze és fakadt keserves sírásra. Vagy ugyancsak Péterrel esett meg az eset, amikor a
feltámadt Úr elmondja neki, hogy mi lesz a sorsa. Elmondja neki, hogy egy ideig úgy volt, ahogyan Péternek is
az akarata szerint lett volna, de később ez megváltozik, és
egyáltalán nem Péter akarata szerint fognak alakulni életének történései:
„Bizony, bizony mondom néked, a mikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, a hova akarád; mikor
pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel
téged, és oda visz, a hová nem akarod. Ezt pedig azért
mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg
az Istent.”
Volt tehát Péternek szabad akarata? Nem gondolnám. Ez
volt megírva és úgy is történt. Jézus Krisztuson keresztül pedig folyamatosan az Isten akarata nyilvánult meg és ábrázolódott ki itt a földi, fizikai világban.
„Felele azért Jézus, és monda nékik: Bizony, bizony
mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert a miket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképen a Fiú is cselekszi.”
„Mert nem azért szállottam le az égből, hogy a magam
akaratát tegyem, hanem hogy annak akaratát, aki
elküldött engem.”
„Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.”
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„Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, a ki
küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak
és mit beszéljek.”
„A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem
magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem
lakik, ő cselekszi e dolgokat.”
Nézzük csak meg a vérfolyásos asszony gyógyulásának
történetét! Hátulról érintette meg az asszony az Urat, úgy,
hogy Krisztus még azzal sem volt tisztában, hogy ki érintette meg őt. Csak azt érzete, hogy valaki megérinti hátulról és kiárad belőle Isten ereje valakibe. Ő maga kérdezte
ezután, hogy ki érintette meg Őt? Az Isten munkálkodott
folyamatosan általa, Ő irányította, vezérelte és erősítette, Ő
adott Krisztusnak hatalmat mindarra, amelyet itt megcselekedett az Ő akarata szerint. Ezek után úgy vélem túlzás
nélkül kijelenthető, hogy Krisztus volt az Isten földi avatarja
szó szerint. A valaha itt élt legtisztább és leghatalmasabb
avatar. Őbenne öltött földi testet Isten. Őbenne valóban az
Isten lelke volt, de csak és kizárólag Őbenne! Bennünk a sajátunk van, akit vagy Isten vezet vagy a sátán. De vigyázat!
Nehogy valaki félreértse vagy félre akarja magyarázni ezeket a tényeket! Krisztus dicsősége éppen származásának
okán vált tökéletessé. Hiszen Ő a teremtés Ura, a mindenki
felett hatalommal bíró Isten, aki letette ezt a hatalmát és
emberként leszületve ide kitette Magát a sátán dühének, az
emberek hitvány aljasságának, és minden megtorlás nélkül
tűrt minden megaláztatást azért, hogy aki az Övé, azt megmentse. Erre csak Isten lehetett képes. Ez volt az a tökéletes áldozat, amelyre valóban csak Krisztus volt képes. De
éppen ez az az áldozat, amelyet nekünk, azoknak akik az Is1

ten gyermekeinek szeretnék tudni magukat, minden
erőnkkel igyekeznünk kellene megszolgálni még akkor is,
ha a predesztinációban, az eleve elrendelésben hiszünk,
mint én magam is. Ettől még ez a földi lét egy folyamatos
küzdelem számunkra, amelyet utolsó leheletünkig vívnunk kell az Úr segítségében bízva, Hozzá fordulva minden
áldott nap. Ugyan az Isten választotta ki a gyermekeit, azokat akiket meg fog menteni, de ez a tény semmiképpen sem
lehet indok arra, hogy bárki is hátradőlhessen itt mondván,
hogy lesz ami lesz, úgysem lehet másképpen. Bár ez igaz,
de az egyes ember személy szerint nem tudhatja, hogy
vele kapcsolatban mit rendelt az Úr. Amit én írok, az az általános igazság, az, hogy az egyes emberekkel mi lesz, azt
kizárólag Isten tudja. Én tehát csak azt bizonyíthatom, illetve jelenthetem ki, hogy egyes emberek eleve ki vannak
választva a megmentésre, míg mások a kárhozatra: (Csiánál ez pontosabban érthető, János 1:)
„Kinyilatkoztattam nevedet azoknak az embereknek,
akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak és te nekem
adtad őket, ők meg a te igédet megőrizték.”
Tehát Isten eleve kiválasztotta, hogy kiket ad Krisztusnak. Ezek az emberek már addig is az Övéi voltak, („voltak, adtad”-múlt idő) már így érkeztek meg a földi létbe.
Nem az ember dönti el (nem létező) szabad akarata okán,
hogy Isten felé fordul-e, hanem éppen fordítva, ahogyan ezt
Maga Krisztus jelentette ki:
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak
titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és
gyümölcsöt teremjetek”
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„Ezért mondottam nektek – beszélt tovább –, hogy senki
sem jöhet hozzám, csak akinek Atyám megadta azt!”
Végezetül még egy ismert igerész a „szabad akarat” kapcsán, amelyben a gazdag ifjú bukik el, majd Krisztus a tanítványokhoz fordulva ezt mondja:
„Ismét mondom pedig néktek: Könnyebb a tevének a tű
fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába
bejutni. A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb
álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát?
Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik:
Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.”
Mi következik ebből? Az, hogy mindenről Isten dönt(ött),
az Ő akarata az egyetlen és kizárólagos akarat, amely érvényre jut és juthat az Ő teremtésében. Isten áldjon!
„Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez
terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság
ösvényein vezet engem az ő nevéért.”
Szeretettel:
Ted Kereshe

1

(www.luciferzum.hu)

