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Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
 



 
ANONYMUS 

 
 
 A tatárdúlás vészterhes idıszakában Béla királyunk, legfıbb bizalmasával, a Névtelen 
Szerzetessel beszélgetett. A király a beszélgetés során többször is utalt arra, hogy szíve vágya 
teljesülne, ha valaki vállalkozna e sokat szenvedett nép történetének megírására; bárhogyan 
alakul is a magyarság sorsa, az utókornak legalább némi fogalma legyen rólunk, s küzdelmes 
utunkról. 
 A Névtelen Szerzetes, útban az erdélyi rezidenciája felé - hiszen nem volt ı akárki -,  
akárhogyan is próbálta másra irányítani figyelmét, ismét és ismét erre irányultak gondolatai. 
S mintha a király is utalt volna arra, hogy szíve szerint legfıbb bizalmasától várná el ezt az 
áldozatot. 
 Nem volt követelmény, hogy a magyarság Gesztája névtelenül szülessék meg, de 
szerzetesünk - magas rangú erdélyi papként - némi borsot tört a tatárok orra alá, amelynek 
következményeképpen cirka négy és fél évet veszítettek céljaik elérésében. S miközben a Nagy 
Kán halálra kerestette ıt, célzatos vándorolgatása közepette, tollából fakadni kezdett a Gesta 
Hungarorum elapadhatatlan folyama. 
 Anonymusnak köszönhetıen a tatár nagykánnak nem sikerült megkaparintani a világ hét 
szent koronája közül az akkorra már csupán egyetlen fellelhetıt; a magyar koronát, ( a többi 
korona a Vízözönt követı „népek helykeresésében" idılegesen vagy véglegesen elkallódott), s a 
várható retorziók árnyékában Anonymusunk jobbnak látta, ha tisztelete jeléül, aláírása helyett 
királyának és a magyarságnak ajánlja mővét . ... 
 És mégis! Ily hatalmas munka nem maradhat név nélkül, ha azt valóban istenfélı, 
szüleit igen szeretı és családi nevét mélységesen tiszteletben tartó ember írta. Márpedig a mi 
szerzetesünk köztiszteletben állva, ilyen ember volt. S vajon hová rejthette volna szignóját 
ebben a hatalmas alkotásban? 
Nos, a Kedves Olvasó hová rejtette volna??... 
 Be kell vallanom, hogy amennyiben engem kértek volna fel e munkára, a családom 
iránti mélységes, fiúi tiszteletem jeléül, a díszes kivitelő kezdı nagybető; a Gesta elsı iniciáléja 
minden bizonnyal megegyezne a családi nevem kezdıbetőjével. 
 No ha ez így van, akkor ezt esetleg így gondolhatta a mi Anonymusunk is: 
Történészek, írástudók és egyéb szakavatottak által eleddig fondorlattal figyelembe nem vett 
tényezıként a magyarság Gestájának kezdı iniciáléja a P bető, s a P bető díszes, cirkalmas 
rajzolatai között az alábbi betők vannak elrejtve: latinul olvashatóan - Pousa. A, s kárpát-aljai 
magyar rovás betőivel - POSA. A. 
 Kedves Anonymusunk! Kedves Pósa András! Annyi évszázad után, mélységes 
tisztelettel köszöntelek! 
Ki is voltál Te, akit Béla királyunk idejében Pósa Andrásnak neveztek, s ki lehetett a Pósa 
család, akiket királyaink körében folyamatosan, megkülönböztetett tisztelet övezett? 
 István királyunk egyszülött fiának, Imre hercegnek, fiúi botlásából egy fiúgyermeke 
született. Ebbıl okulva (a késıbbi) Szent Imre herceg végérvényesen eltökélte, hogy Istennek 
tetszı életet él, szüzességi fogadalmat tett, s a késıbbi házassága során is kinyilvánította, hogy 
ı a FIÚ zálogaképpen van a Földön, (kétértelmő kifejezés, mert érthette ezt Jézus Krisztusra, s 
immár a fiára is), s házaséletre is csupán akkor hajlandó, amennyiben szent elhatározással 
utódlásról kell gondoskodnia. 
Egyszülött fiúgyermeke az igen tisztességes Pósa családhoz került, s ezzel egyidejőleg a Pósák 
ereiben a magyar trón jogos örököseinek vére kezdett csordogálni.. 



 Ezért hát e kiemelt, de tán soha ki nem mondott tisztelet - e család iránt, s emiatt volt 
természetesnek nevezhetı az árpádházi királyok között, hogy a Pósák a bizalmas barátaik 
között szerepeltek. 
 Tiszteletreméltó királyi sarj, egyetlen Anonymusunk, Kedves Pósa András! Engedd, 
hogy majd ezer év után írásba foglaljam neved, s engedd, hogy Névtelenséged e fordulatos és 
izgalmas ezredvég záloga legyen! 
(A fent közölt adatok írott forrásmunkákban fellelhetıek.) 
 
 
 

KEDVES OLVASÓ! 
 
 
 
 Földi zarándoklatunk során fontos állomásához érkezett az Ember és a számára 
teremtett világ. Sokezer évnyi kihagyást követıen ismételten és a legközvetlenebbül 
érzékelhetıen nyiladozni kezdenek a rejtett dimenziók, s hatalmas változások forgóajtaja elıtt 
áll az emberiség. 
 Világokon át tartó szakadatlan küzdelmeink során, napjainkra, minden létezı érzelmi, 
értelmi és ösztön-örvények legmélyebbikének legaljára érkezett fajunk, hogy az iszapot maga 
körül sodródva kavarva, megkezdje vágyakozó felfelé szárnyalását a magasabb világok felé. 
 Átütı erejő éveket élünk, s ennek jobbára önmagunk sem vagyunk tudatában. 
Legfeljebb ha olykor furcsán rácsodálkozunk arra, mintha egyre többen sodródnának közülünk 
az idegbe-tegség szélére, s a világtól és egymástól szépet és jót váró emberiség, mára szinte 
csak negatívu-mokat produkál. 
 Pedig folyamatosan, megszakítás nélkül sugárzik felénk a Kegyelem, amely minden élı-
lénynek kijár, s árad felénk a Kozmikus Szeretet; egyre csak azt igazolva, hogy Isten még min-
dig nem veszítette el bizalmát az emberiség iránt. (Ugyanezt Goethe, az egyik legnagyszerőbb 
beavatott, szavaival idézve: „ A Földön minden újszülött azt hozza hírül, hogy Isten még nem 
veszítette el az emberiségbe vetett bizalmát"). 
 Elnyőtt fátyolként szakadoznak dimenzióink határai, tudatunkba, hétköznapjainkba,  
eleddig ismeretlen érzések, tényezık és történések könyökölnek bele könyörtelenül, reánk 
bízva, hogy észrevesszük-e ıket. E folyamat kivétel nélkül minden embert érint, s érinti a 
körénk ren-dezett élıvilágot, természeti jelenségeket, idıjárási változásokat és egyre 
„stresszesedıbb" élet-helyzetek is, ám meghagyja azt a jótékony lehetıséget, hogy akikben ez 
napjainkban nem tuda-tosul, esetleg erre nem támasztanak igényt, mindazok számára jelen 
változások lényege - saját szabad akaratukból - továbbra is rejtve marad. 
 Ez az ezredvég igen nagy kihívás mindannyiunk számára, amely végképp próbára teszi 
Földünk és az élıvilág teherbíró-képességét is. Mégsem nevezhetı mindegynek, hogy a 
gyorsul-va zajló események közepette milyen tartással, hittel, lelki békével és biztonságérzettel 
rendelke-zünk, s hogy ezekbıl mennyit vagyunk képesek, csöppnyi önzetlenséggel és alázattal 
szétosztani másoknak. 
Jelen változások, amennyiben nem találunk rá a világgal oly közös Harmóniánkra, a szárnyalás 
és bukás lehetıségei közepette természetesen egyre inkább a bukást vetítik elénk, s az ezzel 
kapcsolatos apróbb és nagyobbacska napi élményeink végképp próbára teszik legtöbbünk türel-
mét, idegrendszerét, és lelki teherbírásunkat egyaránt. Közülünk mindazok, akik nem képesek 
kellı figyelmet szentelni e kozmikus mértékő - mégis fıképpen önnön magunkban zajló – törté-
nésekre, szinte automatikusan veszélybe kell hogy sodorják saját testi és lelki EGÉSZ-ségüket, 



s egyre kevésbé lesznek képesek átélni, megtapasztalni, és másoknak magyarázni az életünk 
ese-ményeit irányító Összhangzatot. 
Valamennyiünk lélekfejlıdése egyedi utakon jár - hiszen minden földi ember egyedi és 
megismé-telhetetlen - , s ennek megfelelıen a földi feladataink is olykor egymásétól nemcsak 
hogy eltérı-ek, hanem esetleg akár totálisan ellentétes értelmőek is lehetnek. E kaotikus, 
„istenemberi" szár-nyalásunk szintjén valamennyi földi eltévelyedésünk mégis egységesen 
közös elnevezést kapott, ennek a neve pedig: Betegség. A Betegség: a meg nem oldott és végre 
nem hajtott földi felada-taink intı jele, a Lélek nyelve, a Harmónia hiánya, azaz: életünk 
vesztesége -- ha elfogadjuk, ha nem, ha teszünk ellene, ha nem. 
 Ezekben az években öröm mámorában kellene hogy ússzon az Ember, mert közülünk 
bárki a magasabb dimenziók földi vetületévé válhatna. Erre az emberiség történetében, „töme-
ges” méretekben, eleddig sohasem adódott lehetıség. 
Nem vak véletlen szükséges ahhoz, hogy a magasabb Tudat az emberre szemet vessen, s nem is 
a szerencsének kell közrejátszania: az eredmény és a részvétel pusztán a naponkénti gondolata-
inktól függ. Mindazok pedig, akik ezt az aprócska áldozatot felvállalják, meg fogják 
tapasztalni, hogy az Isteni Dimenziók milyen nagyon várják az EMBER diadalát. 
 
 
 

FALIÓRA ÉS EGYEBEK 
 
 
 
 A falióra tulajdonképpen sohasem mőködött. Még újkorában, amint kiemelték 
dobozából valaki leejtette, s javítását mesterember nem vállalta el. A faliórát a fiatal pár kapta 
hajdanában - fiuk születésekor - a gyermek keresztanyjától, családtagként kezelték tehát, 
cipelték magukkal minden költözéskor, s díszes tokjában terpeszkedve mindig a legszebb 
falfelületet foglalta el. 
 Persze közben szálltak az évek, s csordogált az élet a maga zőrzavarai közepette. S a 
faliórát sem kéne többször említeni, ha az egyik estén váratlanul meg nem kondult volna. De 
megkondult. 
Lett is nagy kavarodás a családban, amely nyomban hírtelen támadt süket csendre váltott át, 
amint a mama a nagyfiára nézve megszólalt: „Meghalt a keresztanyád". 
Más egyéb sem kell egy alakuló léleknek, minthogy ilyen zavaros információk feldolgozására 
késztessék, nem is hunyta le szemeit a fiú, hanem forgolódott az ágyában reggelig. S lelki béké-
jét az sem hozta meg, amikor másnap reggel megérkezett a távirat: „A keresztmama tegnap este 
meghalt"... 

 

 

� 
 
 
 A fiatal férj elsı ízben látogatott el felesége nagyszüleihez. Az illendıség 
általánosságait követıen szétnéztek a falusi portán, s egy fészerben porosodó réges-régi 
mángorló láttán a férjnek eszébe jutott, hogy ı tulajdonképpen imádja a régiségeket. Ámde a 
nagypapa is résen volt, s csak csóválta a fejét: „Hagyd csak ott!” - mondta.-  „Úgyis a tiétek 
lesz. Ha pedig elvinnéd, elmegyek érte”... 
 Teltek az évek, s a mángorlóról is mindenki megfeledkezett, mígnem egyszer a férfi 
ottjártakor lecsapta róla a port, s a saját lakásukban fel nem akasztotta a verandára. 



 Párt választottak már a gyerekek is, amikor egy éjszakán, súlyos robajra ébredt a család.  
Mindannyian kitülekedték magukat a verandára, a zajok forrásának színhelyére, ahol is a falról 
lezuhant mángorló jócskán rendet teremtett a földön heverı lomok és virágcserepek között. 
A férj elképedve emelte fel a mángorlót: a kampósszeg a falban volt, a spárgája nem szakadt el, 
csupán csak vissza kellett akasztania a helyére. Ámde felesége szemében megcsillantak a köny-
nyek: „A nagypapa eljött a mángorlóért” - mondta csendesen. 
Reggelre kelve már várta ıket a távirat: „Nagyapátok az éjszaka folyamán meghalt”... 
 
 

� 
 
 
Falakról váratlanul lezuhanó tárgyak, leszakadó csillárok, elmozduló szobabútorok, vitrinben 
megcsörrenı dísztárgyak, polcról, könyvek szorító ölelésébıl kizuhanó egy darab könyv, meg-
szólaló írógép-billentyőzet jelzi, hogy korántsem olyan egyszerő az emberi világunk, ahogyan 
azt éles logikával, önmagunknak megpróbáltuk felépíteni. 
Ám a helyzet mégsem oly bonyolult, hogy rettegnünk kellene miatta. A továbbiakban e 
dimenzi-ók sokrétőségét, racionális egyszerőséggel és jól érthetıen - mágia, okkultizmus és 
egyéb szél-sıségek nélkül-, megpróbáljuk közösen feltárni. 
 
 
 

LEVÉLRÉSZLET 
 
 
 
 „Amiért írok, egy tapasztalat: A Neurosan alkalmazása meggyógyította az összes, igen-
csak megviselt fogaimat olyanformán, hogy a lyukas, kopott, törött (!) fájdalmas fogaimon újra 
van zománc, szemmel láthatóan. (Napok múltán csökkent a fájdalom, néhány hét múlva meg-
szőnt.) 
A beteg felületen a meglévı zománccal látszólag azonos színő, minıségő és vastagságú réteg 
képzıdött. A lyukas fog az maradt, csak kapott egy védıréteget. A módszer csak élı fogakra 
hatásos. 
A megtisztított fogakra, vagy csak a betegre fel kell kenni a Neurosant és rajtahagyni. Naponta 
többször, leginkább éjszakára. 
Öt éve múlt, hogy elkezdtem, eleinte naponta 6-8 alkalommal. Jelenleg csak étkezés után, meg-
elızésként. 
 
 
 

A PROBLÉMA ÁTHELYEZÉSE 
 
 
 
 Amennyiben hajlandóak vagyunk kissé nyitottabban körülkémlelni szokásmódjaink 
terü-letén, emlékképeink között avagy a nagyvilágban, valami roppant mód meghasonlott, 
logikátlan-nak tetszı társadalmi elvárásra döbbenhetünk rá: amíg az élet apró-cseprı 
problémáit naponta kötelezıen megtereferéljük egymással, valami mimóza-szemérme a 



léleknek, hogy a válsághely-zeteinket, a döntı fontosságú problémáinkat, s a kilátástalan 
élethelyzeteket szégyelljük mások elıtt. 
 
 S míg elfogadott, kötelezı beszédtéma hogy reggel tájt köd volt vagy fújt a szél, hővös volt 
vagy esett az esı, addig az életválságainkról a súlyos betegségünkrıl, a haldoklás fájdalmáról, s 
a bennünket érzékenyen érintı és szívbemarkoló problémákról említést tenni, valahogyan: 
„nem etikus". 
 Az ezredvég felé közeledve oly rohamos gyorsasággal kezdenek peregni körülöttünk az 
események, hogy ennek közvetlen következményeképpen lavinaszerő gyorsasággal roppannak 
össze környezetünkben az embertársaink. 
Akit tegnap még tisztelni tudtunk az értelme miatt, mára meghasonlott egzisztenciává válhat, s 
aki nem képes értelmezni önmaga helyét a világban, holnapra könnyedén az idegbetegség 
szélén találhatja magát. De baj van a roppant magabiztosnak tőnı, s önmagukat „reálisnak” 
tartó embe-rekkel is, merthogy ıket meg teperi le az infarktus és a rákbetegség, s eszmélni 
végképp nem marad idejük. Mielıtt tehát ránk kerülne a sor, nem árt egy kissé alaposabban 
körülnézni a világ-ban: nem is olyan biztos ugyanis, hogy a szegény, magába szakadt, 
„reménytelenül" küszködı (beteg) ember a neurotikus. Könnyen meglehet, hogy ı még 
viszonylag normálisnak lenne mondható, mivelhogy ügyesen elhomályosítva a lényeget, esetleg 
maga a társadalom a neuro-tikus.  
Persze ilyenkor lényegi információ, hogy mely oldalról szemléljük a dolgokat, s mit tekintünk 
„normálisnak”, ámde ha senkivel nem osztjuk meg e tapasztalatainkat - hiszen különben rém 
gyorsasággal „gyanússá” válnánk a világ szemében - , akkor a társadalom „etikai” elvárásain 
egyenesen meg fogunk döbbenni: Mert rájövünk, hogy a társadalom (amely érdekes módon 
belılünk áll), mindenféle illemszabályokat kreálva, sok esetben követeli tılünk, hogy 
dolgainkat oly módon végezzük, MINTHA nem is végeznénk azt. 
Csupán a példa kedvéért: a gyermeknek úgy illik csokoládét majszolnia, hogy közben ne legyen 
csokis a keze, arca és a fal, a tejfölt úgy kell ennie, hogy ne legyen tejfölös a szája széle, a 
libacombot oly módon „illik” enni, hogy ne legyen zsíros a szánk, tüsszenteni oly módon kell, 
mintha nem is tüsszentettünk volna, mosolyognunk úgy szükséges, hogy ki ne látsszék a fogunk 
fehérje, s élni is talán úgy kellene, mintha nem is élnénk. S társadalmi szinten, a legkülönfélébb 
illemszabályokkal egyre csak azt tanuljuk, hogyan kell valamit oly módon tennünk, mintha nem 
is tennénk azt. Azaz: miképpen kell megjátszanunk önmagunkat, hadd erısödjék a maszk, az 
üres arckifejezés, a színpadias póz, s az emberek közötti bizalmatlanság hideg lehelete. 
Miért van ez? Hogyan is van ez? 
 Az öt érzékszervünkön keresztül a külvilág valamennyi ingere és történése, (a kábítástól 
a „rontásig”, a reklámhadjáratoktól a napi hírekig, a manipulált élelmiszerektıl a manipulált 
élet-ig, az egyszerő elhomályosítástól a nyilvánvaló csapdáig), oly módon próbál körénk 
rendezıdni, hogy amennyiben gondolatainkban szerepet engedélyezünk eme hétköznapi 
manipulációknak, gyors mozdulatokkal felgerjednek körülöttünk a negatív energiák. Növekedni 
fog szorongásunk, megszaporodik a félsz, kielégíthetetlenné válnak a vágyaink, mélységesen 
függı viszonyba kerü-lünk a bennünket manipuláló „ál"-élettıl. S az általunk felgerjesztett 
negativítás, miközben min-dennel kecsegtet és mindent megad nekünk, az elbutításunkra 
törekedve mindent megtesz azért, hogy fel ne ismerjük és észre ne vegyük a most soha vissza 
nem térı pillanatát, amely miatt éle-tünk kezdetekor vágyakozva kívántunk a Föld nevő 
bolygóra születni. Mert akkor még tudtuk, hogy lelkünk jobbítására és alakulására csupán a 
most soha vissza nem térı pillanatában és egy-etlen másodpercében van lehetıség. 
Mindent megtesz tehát a fondorlatos öntudat és becsvágy, mindent megtesz az ösztönenergiánk 
és a birtoklás élvezete és vágyakozása: lakásunkba bejön a kép, a hang, a víz, a gáz, a meleg, az 



enni és innivaló, s nekünk immár igazán vajmi kevés a tennivalónk; felejtsük el, hogy eladtuk a 
lelkünket. 
 
 
Ennek érdekében a mindig jelenlévı Gonoszság energiái minden kompromisszumra 
hajlandóak, csakhogy elaltassák figyelmünket, s rá ne jöjjünk, hogy sohasem válhat szárnyas 
lélekké, Isteni Önvalóvá, a Teremtés alázatos szolgálójává az az emberlélek, akire kétfelıl nem 
a saját, fegyel-mezett tudata felügyel. Vagyis a Gonoszság generátora és létrehozója: a saját 
tudatállapotunk, mert a Gonoszság a gondolatainkból képes csak elszármaztatni önmagát. 
Szabad tehát a múlt miatt véget nem érıen rágódni, szabad megtörtént események miatt bán-
kódni és meg nem történteken romantikázni, szabad illemszabályok, pót-pótcselekvések és 
védıbástyák mögött meghúzódni, szabad az ízeknek, zamatoknak, látványosságnak, hangzás-
nak, tapintásnak, érzelemnek, értelemnek és ösztönnek minden határon túl helyt adni, csak vé-
letlenül észre ne vegyük, hogy a most jelenvaló pillanata nélkülünk távozik, s lélekfejlıdésünk 
ismét elmaradt. Az elröppenı pillanat volt a vágy, testet öltésünk legfontosabb indoka, ez volt 
óhajunk, s lehetıségünk a földi világba lépve, s most itt a pillanat - de mi nem vagyunk sehol! S 
az élet végeláthatatlanul ismételgeti önmagát, mert van egy életformánk - amolyan kábító lan-
gyos víz - , amelybıl nem vagyunk hajlandóak kitekinteni. 
 
 
 

A Szeretet üzenete 
 
 
 

Az alábbi gyönyörő imádságra egy nagymama tanította meg leány-kisunokáját. 
A nagymama rég nincs közöttünk, de a nagymama által tanított Csodára, amely e sorokból 
árad, a hajdani kislány naponta emlékezik. 
Reméljük, megbocsátja nékünk, ha e gyönyörő sorokat közreadjuk: 
 

 „Istenem, adjad, hogy rövid életem minden napja nékem nevezetes, drága és Néked 
tetszı legyen! 
Adj kedvet, bátorságot és erıt, hogy minden nap valami hasznosat és jót cselekedjem, hogy ne 
vesszen örökségembıl egyetlen nap sem! 
Távoztasd el tılem az ártalmas fényőzést, a megvetendı zsugoriságot és mindennemő igaszság-
talanságokat! 
Add, hogy nyelvem az igazságot mondja és védje! 
Adj szerénységet és alázatosságot, hogy a véghezvinnivalókat végezhessem! Míg nappal 
vagyon, addig szeretnék munkálkodni, mert eljön az éj, hol senki sem dolgozhat! 
                                                  
                                                                                         Ámen 
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Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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FÖLDI VILÁGBA SZÓLÓ JOGOSÍTVÁNYOK 

 

Valahány ember a Földre születik, testet öltése (megszületése) pillanatában egy „hite- 

lesítı”- igazolást kap arra vonatkozóan, hogy képes Emberként érvényesülni az anyagi világ- 

ban. Hatalmas kiváltság ez a jogosítvány, a Földön kizárólag az ember elıjoga. E kiváltság az 

illetı élete visszavonásáig érvényes, s a neve: EZÜSTFONÁL. 

 Ezüstfonállal minden földi ember rendelkezik, s ez olyannyira természetes, hogy a hét-

köznapi életben éppúgy nem nyilvánul meg, s nem tudatosul, mint ahogyan nem szükséges fi-

gyelnünk arra, hogy pl. most éppen ki vagy be kell lélegeznünk, vagy hogy összehúzódjék-e 

szívünk, ill. elernyedjék a következı pillanatban. Ám az ezüstfonál csupán addig nem nyilvá-

nul meg, amíg a Test és Lélek közötti Harmónia és összhangzat még elfogadható. 

Mihelyt ez az összhangzat valamely zavarállapot miatt megbomlik, az ezüstfonál jogosítvány-

értéke nyomban megnı, mert ott és akkor azonnal fel kell mutatnunk. Példa erre az emberi 

testbıl egyszerő jógagyakorlattal történı kilépés (amikor is megütközve vehetjük észre, hogy 

bizony kapkodva oda kell figyelnünk, s számon tartanunk, hogy összehúzódjék vagy táguljon 

éppen a szívünk, illetve ki vagy belégzés következik-e, példa erre a megszállottság (amikor a 

Lélek szintjén olykor komoly problémát jelent: vajon kié is az emberi test), s példa erre a ha-

lál, melynek beállta pillanatában az ezüstfonál elszakad. 

 Az ezüstfonál léte vagy nemléte komoly gondot fog okozni az orvostudománynak, hi-

szen korunkban éppen példa értékő, hogy az orvoslás a jógát nem fogadja be, a megszállottsá-

got nem hajlandó még értelmezni sem, a halál állapota pedig szerinte nem ırá tartozik. 

Vagyis mivel embernél az ezüstfonál csupán e három esetben nyilvánul meg –szokványosan-, 

s az orvostudomány éppen e három legfontosabb esetlegességtıl zárkózik el, emiatt az ezüst-

fonalat, s annak létét, valószínőleg konokul tagadni lesz kénytelen. 

 Az ezüstfonál olyan jogosítvány, amely kizárólag a SAJÁT fizikai testre szól, s azt visz-

szás élethelyzetekben – amelyekrıl az imént esett szó -, éppen úgy fel kell tudni mutatni, mint 

ahogyan a gépjármővezetı felmutatja a jogosítványát a rendırnek, ha galibát okozott. 

 Létezik egy másik „jogosítvány” is, amely „minden földi kategóriára érvényes”. Ez a 

kozmikus jogosítvány az ARANYFONÁL. 

 Az aranyfonál ember által – bárki legyen is az illetı – beszerezhetı, beszerzéséhez 

egyetlen kritérium szükséges: egy általunk alig ismert és alig alkalmazott, igen magas Etika. 

Amennyiben emberlény ezt a magas etikai szintet elérte, igényt támaszthat e kozmikus jogo-

sítványra. 
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Az aranyfonál a következıkre jogosít: (A sofır ki-beszállhat a saját jármővébe, s közben ki-

próbálhat más jármőveket a rollertól a versenyautóig). Amennyiben önként és önzetlenül má-

sok javára szeretnénk cselekedni, segítségével betekinthetünk régi korokba, élı és halott em-

bertársaink elızı földi inkarnációiba, sorra vehetjük az illetı összes, problémás élethelyzetét, 

s megtapasztalhatjuk, hogy a jelenlegi életfeladatait – amelyekkel megbirkózni nem tud -, a 

mérleg serpenyıjének elve alapján, miképpen oldhatná meg helyesen. Közismertebb kifeje-

zéssel élve: az ARANYFONÁLLAL rendelkezı illetı betekintést nyerhet az AKASHA-krónikába. 

 Szolgáljon megnyugtatásul (?), hogy aranyfonállal ma, Magyarországon, senki nem 

rendelkezik! Emiatt óriási baklövés a testünket, egészségünket és életünket mindenféle, orvo-

si jártasság nélküli szellemidézıkre, szellemőzıkre, halottlátókra, beavatókra, csakranyitóga-

tókra, vajákosokra, reinkarnációs „utaztatókra” bíznunk, hiszen valamennyien értékteleneb-

bek nálunk, s esetükben ráadásul jobbára súlyosan beteg, vagy terhelt emberekrıl van szó. 

 Hogy ez igaz, erre csupán egyetlen kipróbált példa álljon itt: Ha bármelyiküket napi húsz 

percre megfuttatnák, egy hét múlva mindegyikük elfelejtené a tudományát. A jelenlegi „tu-

dásuk” ugyanis onnan származik, hogy cudarul elhanyagolták földi testüket, s hagyták leépül-

ni az immunrendszerüket. 

 Az aranyfonál olyan hatalmas és tiszta energiák sugárözönével párosul, hogy amennyi-

ben hazánkban egy ilyen ember megjelenne, e cikk szerzıje bizonnyal tudomást szerezne er-

rıl, s örömmel adná közre – természetesen csupán a tényt -, név nélkül. 

 Az ezüstfonál mindenkinek jár, az aranyfonál bárki által beszerezhetı. Ez utóbbihoz 

azonban (a lényeget ismételve), igen magas erkölcsiség és etikai ismeretek szükségesek. 

 

 

AZ ÖTÖDIK EVANGÉLIUM 

 

 Az ötödik evangéliumot (csak így kisbetőkkel), Rudolf Steiner elıadásai alapján,1913. 

után foglalták írásban. E néhány sor, amit rászánhatunk, még a véleményezésre is kevés, emi-

att csupán az Akasha-krónikából származó, steineri vezérmotívumokat ismertetném, s nyoma-

tékkal és külön csupán azon megállapításainál tennék megjegyzést, ahol módosítani egyértel-

mően szükséges. Ennek jelzése: + lesz. 

Steiner szerint Krisztusból óriási hatás indult ki, s ebben a hatásban a legkisebb rész-

ben szerepelt az emberek Krisztusról való tudatossága. Szerinte: „nagyon rosszul állt volna a 

kereszténység dolga, ha az embereknek ahhoz, hogy Krisztus hívévé váljanak, szükségük lett 

volna a középkor, a skolasztika és az egyházatyák összes, tudós magyarázatára”. 
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Második magyarázata szerint: „hány ember van, akinek fogalma sincs az élelmiszerek össze-

tételérıl és mégis a legmegfelelıbben táplálkozik”. 

 Az ötödik evangiélium azzal a bizonyos elsı Pünkösddel kezdıdik. AKI akkor Szent-

lélek képében leszállott az apostolokra, az a mindent betöltı Szeretet szubsztanciája, az „İse-

redeti Szereteterı” volt. Akikben akkor a változás megtörtént, ık voltak azok, akiket a KOZMI-

KUS SZERETET szelleme felébresztett. 

 Steiner szerint Jézus keresztre feszítésekor sötétség borult a tájra, s Jézus halálakor je-

lentıs erısségő földrengés volt, ezek azonban az apostolokban csak utólag tudatosultak (+ 

mint összefüggések). Az apostolok, feltámadás-szerő élményükkel, a mindent betöltı KOZMI-

KUS SZERETET (KOZMIKUS KRISZTUS, vagyis jelen esetben JÉZUS) által történı megterméke-

nyülésben részesültek. A régebbi idıkben gyakoribb volt a beavatkozás: az emberi lelkeket 

ilyetén beavatásokkal magasabbra emelni – nem ember által. Ennek eredménye (+ optimális 

esetben), magasabb szellemi tudatállapot lett. Szerinte az isteni inspiráció, amelyben hajdaná-

ban a próféták, s utoljára tán az apostolok részesültek, ıket követıen megszőnt. (+A KOZMI-

KUS SZERETET szubsztanciájaképpen a Szentlélek azóta is folyamatosan árad a Földre! Vagyis 

ott és akkor egyáltalában nem fejezıdött be e beavatkozás. Ámde a Szentlélek Földre áradása 

nem „csoportfoglalkozás” vagy ember általi beavatások következménye és eredménye, hanem 

személyre szóló esemény, „magánügy”, hívás, s egy felsıbb, már-már intim kapcsolat biztosí-

téka, s egyúttal a legelevenebb ébresztı erı!) 

 Steiner szerint a Föld népeit az arkangyalok vezetik, s ık azok, akik úgy olvasnak az 

emberi lelkekben, mint ahogyan mi olvasunk egy könyvbıl, amely bizonyos dolgokat közöl 

velünk. (+Megjegyezni szükséges, hogy az ember gondolataiban valamennyi, magasabb érte-

lemmel bíró intelligens entitás egyaránt „olvas”, nem csupán az arkangyalok. Sıt: a legelsı 

emberközeli dimenziónak, vagyis az ısprincípiumi angyali lényeknek a kötelessége elısor-

ban, hogy az ember gondolataiban olvassanak, nem pedig az arkangyaloké. Ezen túlmenıen: 

az arkangyalok valóban a Föld népeit vezetik, de a Föld minden egyes népére SAJÁT angyali 

Hierarchia felügyel, maguk az arkangyalok pedig csupán igen ritkán; sorsfordító történelmi 

változások idıszakában jelennek meg személyesen.Az 1990-es évek eddigi arkangyali láto-

gatásairól például szót fogunk ejteni). 

 Steiner szerint a Krisztusi Szellemiségnek földi karmája nem volt, vagyis Jézus az 

életútját úgy járta végig, hogy azt karma nem terhelte, ily módon szenvedése valóban karmi-

kus vonzat nélküli, ártatlan szenvedés volt. A Názáreti Jézus tulajdonképpen a testét adta a 

KOZMIKUS SZERETET Lényének, a KOZMIKUS KRISZTUSNAK. 
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CSILLAGSZEMŐEK 

 

 A csillagszemő leány az édesapját korán elveszítette, édesanyja természete már nem 

igazán segítette ıt lélekben, s a testvérei, rokonsága és baráti köre életszemléletei is távolodni 

kezdtek tıle. Munkát vállalt hát egy pici üzletben, s miközben akkor volt igazán boldog, ha 

egymagára maradhatott, munkája az esténkénti csendes takarítgatással ért véget. 

Történt egy téli estén, amint éppen takarítgatott, hogy a kis üzletbe valaki becsengetett. Soha 

még nem fordult vele elı, hogy valakivel feleslegesen szóba állott volna, vagy hogy idegen-

nek ajtót nyított volna, ezúttal azonban, miután kinézett, szótlanul beengedte az ajtóban topor-

gó, általa sohasem látott torzonborz alakot, s megpróbálta meggyorsítani a munkáját. Ennek 

az alaknak ugyanis csillagszeme volt. 

 A férfi nem fogadta el a felkínált ülıhelyet, szótlanul megvárta, amíg a leány befejezi 

munkáját s átöltözik, s alig tíz perc múltán, az üzletbıl már kézenfogva léptek ki. 

 Fél órát sétálhattak - egyfolytában csodálva egymás szemét -, s csak ezt követıen kez-

dett oldódni a nyelvük. Kiderült, hogy a férfi igen messzirıl érkezett, s még ebben az órában 

indul is a hazájába, azt pedig, hogy a kis üzletbe miért csengetett be, ı maga sem tudta meg-

mondani… Rövidesen kézfogással búcsúztak egymástól, ık, mint ketten egy pár, s a férfi 

utolsó szavai ezek voltak: „Még találkozunk”!.. 

 Egy szép tavaszi napon a leány váratlanul azt érezte, hogy utaznia kell. Valahová, mesz- 

szire… E gondolat csak nem hagyta nyugodni, s néhány nap múlva egy utazási irodában talál-

ta magát. Amikor megkérdezték tıle, hogy mi a szándéka, tétova léptekkel a Föld térképe elé 

lépett, s egy távoli pontra mutatva közölte, hogy oda szeretne utazni. Összenéztek az ügyinté-

zık - hiszen annyi szép hely van a világon - ! Ilyen furcsa igénnyel ık még nem találkoztak, 

sajnos nem is lehetnek a segítségére. Ám ha megoldható lenne is - némi kényelmetlen átszál-

lással -, az útiköltség néhányszor százezer Ft-ba kerülne. 

 Túl volt tárgyalva a téma, hiszen a leánynak pénze nem volt, szótlanul kilépett hát az 

utazási irodából és hazafelé vette az irányt. 

 Odahaza egy hivatalos levél várta, miszerint az édesapja a halála elıtt tetemesebb 

pénzösszeget helyezett letétbe a nevére,  amely eddig zárolva volt. Kérik, fáradjon be az OTP-

be a tennivalók megbeszélése végett. „Legyen meg a Sors akarata”! – mondotta a leány, s 

gondolkodás nélkül elsietett az OTP-be, onnan pedig még aznap, az utazási irodába… 
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 Messzi, Észak felé tartott a repülıgép, s amikor leszálltak, a leány ott állt egy idegen 

világ idegen városának utcáján – egyedül. Ideje viszont bıven volt, sétálgatni kezdett hát, 

mígnem a gyér forgalomból kivált egy torzonborz alak, s eléje állva ezeket mondta: „Tudtam, 

hogy még találkozunk”! Ennek az alaknak ugyanis csillagszeme volt. 

 A csillagszemő leány és a csillagszemő férfi végre elkezdtek beszélgetni. Arra hamar 

rájöttek, hogy a legjobban szavak nélkül értik meg egymást. Elhatározták, hogy méltóképpen 

fogják megünnepelni egymásra találásukat. 

Mivel az adott városban egyikük sem volt ismerıs, visszasétáltak hát a repülıtérre, hogy a je-

lenleginél egzotikusabb programot keressenek. A Sors útjai kifürkészhetetlenek: éppen ami-

kor odaértek, bemondta a hangosbemondó, hogy a közelgı zord idıjárásra való tekintettel, két 

teljes hétig sehová nem indul repülıgép. Összenéztek, hisz ez alatt lejár a leány mandátuma. 

Nyomatékosabb érdeklıdésükre kiderült, hogy már csupán egyetlen teherszállító repülıgép 

indul egy igen távoli területre – élelemmel. Gondolkodás nélkül, mindkettıjük vágyakozva kí-

vánkozni kezdett erre a repülıútra, s nemsokára végeláthatatatlan fenyveserdıket pillantottak 

meg maguk alatt… 

 A pilóta olykor tömören megszólalva közölte az alattuk elterülı hegyek és völgyek ne-

vét, mire ık ketten, egyre gyakrabban összenéztek: számukra ugyanis ezek az elnevezések 

egyre ismerısebbnek kezdtek tőnni. Nyúlfarknyi idı múlva pedig, szemüket az ablakra tapaszt-

va, kacagva és könnyezve, egymással versengve, ık kiáltották a meglepett pilótának, hogy 

melyik folyó és milyen település következik…. 

 Szép idı volt, amikor leszállt a gép. Ámde a pilóta és a helybéliek csak a fejüket csó-

válták, amint ık ketten ugyanabba az irányba mutatva, egymás kezét fogva odahagyták a biz-

tonságot, s beléptek az irdatlan kiterjedéső, fél méter magas hóval borított ısfenyvesbe. 

(folytatjuk). 

 

 

…INO… 

 

 Atlantiszi hagyaték, a homo sapiens nyelvrendszerére fordítva: Valamikor, amikor a 

világon még közös volt az emberiség nyelve, önmaga tisztaságában a nıiséget jelentette. Ma, 

szerteszórva a Földgolyó legkülönfélébb pontjain, háromszáznál több nép, nemzetiség és törzs 

nyelvén, az „IN” szócska a legkülönfélébb szóalkotás és betőrend közepette is, még mindig a 
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nıiesség, a nıiség, a nıi szervezet, a nıi princípium, a nıi nemi-szervek kifejezésére szolgál. 

„I” és „N” betők, s fıképpen „IN” szóösszetétel; a befogadás, a lelkiség, az örök Éva jele. 

Most is éppen azt jelenti, mint valamikor régen, s akkor is még mindig azt fogja jelenteni, 

amikor ismét csupán egyetlen nyelv fog létezni a világban. 

 Az „IN”-nek nem egyedül kell élnie. Örök kísérıje a társ, a „másik” nem jele és ki-

váltsága, amelyet az „R” bető képvisel. Mert még ma is, a világ igen sok nyelvén, a férfi prin-

cipium; a tettrekészség, a nyers erı, a karakánság, a brutalitás, a forró vér, a harc és háború, a 

fegyver és a vér, a kard és a dárda, az akarat és a karakter, az energia és a rituálé; valamennyi 

kifejezésében rejti a „férfit”, mint az atlantiszi hagyományok ısnyelvbeli ırizıjét. 

 

 

A KOZMIKUS SZERETET SZOMORÚSÁGA 

 

 Az alábbi néhány megrendítı sor Salgótarjánban, egy templom bejáratánál van kifüg-

gesztve. Olvassuk csak együtt, hátha rájövünk, hogy a testet öltött KRISZTUSI SZERETET miért 

is szomorú: 

 „Mesternek hívtok, de nem kérdeztek engem! 

  Világosságnak hívtok és nem láttok engem! 

  Útnak neveztek, de elkerültök… 

  Életnek hívtok, s tılem menekültök! 

  Bölcsnek is hívtok, hát miért nem kértek engem! 

  Igazságnak hívtok, s kételkedtek bennem! 

  Irgalmasnak tudtok és mégsem bíztok bennem! 

  Ha egyszer örökre elvesztek, 

  Ne okoljatok engem”… 

 

Bizony, egy pillanatra elakad a szavunk, s mindannyian elszégyelljük magunkat! 

Ugyan ki ne szeretné megtapasztalni, hogy fenti sorok között és szavak mögött milyen hatal-

mas ERİ rejlik? E szeretet határok nélküli. Amennyiben dolgunk van a Kozmikus Krisztus-

sal, akkor REÁ gondolva a fájdalmaink csillapodni kezdenek, s a betegségünk szőnni fog. 

Persze a testi-lelki gyógyuláshoz ennyi tán még kevés, de a KOZMIKUS SZERETET jelenvalósá-

gának megtapasztalásához itt és most ennyi untig elegendı. Mert mindez a fenti pár szomorú 

sor elolvasásakor bekövetkezik. 

 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

3.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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ANONYM… 

 

 Nem tudhatjuk, hogy e kis újságból hány szám fog napvilágot látni, de terveink se nem 

nagyok, se nem hosszútávúak. Csupán az elkövetkezendı kritikus idıszakban szeretnénk em-

bertársainknak segítségére lenni. A homo-sapiens fajának eddigi legkritikusabb idıszaka már 

elkezdıdött, s 1999. október közepéig lezajlik. Ehhez még jó negyedévi ráhagyást hozzászá-

mítva: igen nagy érdemeink közé tartozhatna, ha 2000. tavaszáig megjelenhetnénk. Havi bon-

tásban elképzelve ez összesen 27 számot jelent, s ennél a bizonyos 27. számnál akár abba is 

hagyhatjuk majd. 

Hogy addig sikerül-e kitartanunk, azt sem tudhatjuk, ámde mivel mi nem tudunk kıbe vésni, 

(az utókor számára), mint ahogyan az a Vízözönt megelızıen divatba jött, ezért vésünk egy 

kıvel minden tekintetben rokon szubsztanciába, a XX. századvégi emberlélekbe. S ismerve a 

tényt, miszerint a Vízözön elıtti kıvésetekbıl összesen tán ha hármat találtak meg máig, eny-

nyi sikerünk az emberlélek alakítgatásával kapcsolatosan tán nekünk is lesz. Minden számunk 

megjelenése öröm, s jó érzés tudni, hogy egy-egy sorral, mondattal, mások segítségére lehe-

tünk. Kapaszkodó lehet ez az egy-két mondat és sor, amely mellett elenyészhetnek a felekeze-

ti különbségek, s e kis köteléken belül a világtájak bármely nációja békességgel foghatja egy-

más kezét. 

 Valamennyi nációnak megvan a maga kultúrfekélye: az angol ember semmi: hitelkár-

tya nélkül, az arab ember semmi: az ebéd utáni böfögés nélkül. Viseljük hát türelemmel egy-

más „másságát”, igyekezzünk tiszteletben tartani egymás hitét, hiszen egyáltalában nem biz-

tos, hogy e fajon belül pont mi vagyunk a legkiválóbb „típus”. 

 Kétségeink az élet bármely területén éppen lehetnek, higgyük el azonban, hogy több a 

világ annál, mint ami az elképzelésünkbe egyáltalában belefér, s több az ember annál, mint 

aminek látszik. 

 

 

RUDOLF STEINER HAGYATÉKA: 

1. Gyökerestıl ki kell irtani magunkból a bekövetkezendık fölötti aggódást és félelmet. 

2. Az embernek teljesen rá kell hagynia magát jövıjére, minden gondolatával és érzésé-

vel. 

3. Arra kell gondolni, bármi következik is, a világ bölcs szellemi vezetése kívánja annak 

bekövetkeztét. 
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CSILLAGSZEMŐEK 

(folytatás) 

 

 Még az idıjárás is kedvezett nekik, amikor a csillagszemő magyar leány és a 

torzonborz idegen férfi, egymás kezét fogva, gázoltak elıre az ısfenyves fél méter vastag ha-

vában, ahol is – igen távol a világ zajaitól – minden egyebet lehetett látni, csupán emberi láb-

nyomokat nem. De addigra már tudták egymásról, hogy a férfi gyakorta meglátogatott álmai-

ban egy fenyıerdıben álló, maga készítette házikót, hogy tovább faragja annak gerendáit, a 

leány pedig egy olyan erdei faházról szokott álmodni odahaza, melynek emeleti tornácáról 

csodálhatta a fenyıfák közül kibukkanó Napot. 

 Egyre türelmetlenebbül taposták a havat, hiszen egyre ismerısebbnek tőnt a hely, ami-

kor a férfi szótlanul térdre rogyott a fák között, a leány pedig, a kezeit imára kulcsolva felsi-

koltott: Elıttük a vén fák között, ott állott egy faragott tornácos erdei házikó! Versengve 

futottak feléje, hogy az elhagyatott erdei lak bejárata elıtt, egymást átölelve, szótlanul ismét 

levegıhöz jussanak. A leány már biztos volt abban, hogy ezt a házat szokta látni álmaiban. 

A férfi kezei eközben egyre a gerendázatot tapogatták, hiszen emlékezett rá, mintha valame-

lyikbe belevésett volna valami nagyon fontosat,… s egy pillanatra bénult szótlansággal me-

redt a mozdulata során láthatóvá vált feliratra, s hagyta, hogy ismét eleredjenek a könnyei. 

A gerenda eresztéke alatt egy évszám vált láthatóvá: 1890! A leány is odaért, hogy lelkende-

zését szótlansággal váltsa fel, s letérdepelve, zokogva könnyezett a két földi zarándok, a két 

nagy gyerek. 

 Szerteszét szakadt a fátyol, amely eleddig elhatárolta elılük a múltat, s immár a legtisz-

tábban emlékeztek a hajdani szomszédaikra, gyermekeikre és rokonságukra: hiszen alig száz 

esztendeje, házastársakként, ebben a házikóban éltek boldog családi életet. 

 Zokogott a hajdani férj és feleség, megelevenedett a múlt, ámde közeledett az este is. 

Szerencsére jól megépítette hajdani házát a férfi, s habár a bútorzat már használhatatlanná vált, 

s a helyiségekben ki-be járt a levegı, mégiscsak sikerült olyan zugot létrehozniuk, ahol egy 

halom rızse segítségével még az átázott ruhadarabjaikat is megszáríthatták. 

 Alig várták a reggelt, s amint az idejük engedte, nekivágtak az erdınek, hogy felkeres-

sék hajdani szomszédaik leszármazottait. Nem mindegyik ház volt lakott, amire rátaláltak, 

annyit azonban sikerült megtudniuk, hogy az a bizonyos tornácos erdei házikó már legalább 

nyolcvan éve lakatlan… 
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Immár ismét idehaza végzi dolgát a leány, amikor a távoli Északról levelet hoz a posta. 

S a levélben ez áll: „A hajdani, együtt töltött boldog életünkre való hivatkozással, ezennel is-

mételten megkérem a kezedet”! 

 Hosszasan és nehezen született meg a válasz, merthogy az elmúlt idıszakban nem ez 

volt az elsı, ilyen tartalmú levél. Értelem, érzelmek, felmerült emlékek és a szív viaskodtak 

sokáig egymással, mire végre halványan fogni kezdett a magyar leány golyóstolla. A válaszá-

ban pedig ez állt: „Drága párom, örökös zarándoktársam a Földön! Egy hosszú, boldog, eltöl-

tött életre hivatkozol, pedig pontosan tudod, hogy számunkra, csillagszemőek számára, nem 

létezik elválás. Szeretett Társam! Engem bizonnyal nem véletlenül sodort más világtájra a 

Végzet, s bizonnyal feladatom van itt. Szép volt, jó volt a Veled kettesben eltöltött elızı éle-

tem, s hála a Teremtı Istennek, ma már a Veled eltöltött elızı életem minden mozzanatára 

pontosan emlékezem is. De az Isteni Gondviselés rendelése, hogy mindkettınk olyan felada-

tokat vállaljon fel, amelyet eddig elkerültünk. 

Nem válok el Tıled, s Te sem válsz el tılem, hiszen mi összetartozunk. Az elkövetkezendı 

találkozásunkig azonban légy türelemmel! Elhatározásom ne érintsen szomorúan, s ne feledd, 

hogy amennyiben annak rendje és módja szerint megnısülnél is: én csupán, erre az életre, 

kölcsönadtalak”! 

 (A fent leírt eset 1990. és 1994. között, egy magyar leánnyal, megtörtént. Két teljes é-

vig ostromolta elızı életbeli társa a magyar leányt, s egyetlen szál égı gyertya melletti, hosz-

szas esti beszélgetés eredményeképpen, e sorok írója közremőködésével született a döntés: 

nem lenne szerencsés, ha e lányt a vágyakozások ereje elszakítaná hazájától, s jelenlegi fela-

dataitól. A leány választott, s választása helyességét értékelve; ma boldog családi élet része-

se, éjjel-nappal vele tartózkodik a Krisztushiearchia, s kisgyermekére az ırangyallal egyet-

értésben, Vénusz angyala felügyel.) 

 

 

A SORS ÉS AZ IDİ 

 

A Sors kereke lassan, függılegesen gurulva forog, akár a kerékpár kereke, mozgása azonban 

lassú – mert alapos. Az Ember ül a Sors kerekének küllık felıli, belsı oldalán, akár a szelep-

gumi, s pillanatonként remegve lesi a sorsát: mikor lép a kerék a sárba, mikor gördül porfel-

hık között, s mikor zökken neki valami kınek. 
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Pedig az ember nem szelepguminak született, s miközben szédelegve kering, nem kéne riad-

tan az elıtte álló utat lesnie. MÁS lenne a feladata, sokkal fontosabb: Folyvást és nyugodtan a 

kerék tengelye, agya irányába kellene figyelnie. Hiszen a sár nem az ı dolga, hanem a keréké! 

Nehéz lenne elképzelni egyetlen óriási Sorskereket, amelyben hétmilliárd rettegı sze-

lepgumi ül. Sorskerék csupán egy van: mindenkinek a sajátja. Egy sorskeréken csupán egyet-

len szelepgumit visel el a Teremtı Fejlıdés. 

Roppant nehéz dolog tudatosítani a szelepgumival, hogy ne az út sarát figyelje folyvást, 

hanem a saját központjába helyezze bizalmát. Ha ezt tenné, végtelen nyugalom árasztaná el, s 

rájöhetne, hogy – bár szelepgumi-sorsával önként ül a kerékben -, egyidejőleg ı maga a küllı 

és az agy is, s nélküle nincs értelme még a Sors kerekének sem. Mert a Sors kerekét éppen az 

Ember miatt találták ki. 

A Sors hatalmas szellemi Létezı, Aki sohasem egyedül végzi dolgát. Segítıtársa egy 

hozzá hasonlatos szellemi ERİ: az Idı. A Sors és az Idı Szellemi Lényeinek gyönyörőséges, 

élı aurái (asztráltükrözıdései) asztrálfizikailag kimutathatóak! 

A Sors kereke az Idıben gördül elıre, segítve ezzel az embert, hogy élete minden adott pilla-

nata történéseiben felismerhesse a Törvényt. A Sors kereke a mozgásában oly módon halad, 

hogy az ember folyvást olyan közegbe kerülhessen, amely közeg, lélekben, mindig optimáli-

san célzatos feladatokkal üzen, s amely közeg az emberbıl, élete minden pillanatában kikény-

szeríti a megfelelı testi, lelki és szellemi változásokat. 

 Amennyiben a kicsinyes és gyarló, szánnivaló és önzı kis Énünk reakciói (valami cso-

da folytán) éppen a megfelelı testi, lelki és szellemi változások irányába mozdulnak, akkor 

életünk zajtalan, segítı szándékkal teli, egészséggel megáldott lesz, s hamar megismerjük 

Isten Lelkét; a Bölcsességet. Ámde ha e folyamat során a legcsekélyebb zavar is felmerül, a 

Sors kerekének kötelessége mindig olyan közeg felé kanyarodnia, ahol rendelkezésre áll a 

megfelelı Észretérítı Erı. 

 Fenti eszmefuttatás az embert egészen más dimenziókban mutatja be, mint amelyekrıl 

általában hallani lehet. Ne siessünk hát mindezek emésztgetésével, hiszen csupán ily módon 

érhetjük el, hogy önMAGUNK belsı atommáglyája végre fellobogjon, és ezáltal sugározni le-

gyünk képesek a Kozmikus Krisztust az embertársaink felé. Ne siessünk, hiszen a Sors kere-

kének, s az Idınek együttes feladata ez. İk azért vannak. A mi dolgunk sohasem a sietség, s 

különösen nem az, hogy félelemmel és aggályoskodással spricceljük tele a Sors kerekét. 

 Létezik egy Törvény, amely képes megakadályozni azt, hogy pillanatonként belesül-

jünk az aggodalmainkba, s ily módon betegségekbıl betegségekbe essünk: Ez a Törvény pe-

dig így hangzik: Ha Sorsunk kereke az Idıben halad, az életünkben nem férnek el a Véletlenek. 
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HOGYAN KÉNE ELKEZDENI? 

 

 Mondják, hogy amennyiben a Sors feladatot ad az embernek, akkor azt mindig okkal 

adja. Az ember eleve csak olyan közegbe születhet, amely közeg a leendı feladatmegoldási 

lehetıségei közül a legoptimálisabb. S még ezen belül, majdnem Törvényként igaz, hogy az 

ember legfıbb földi feladatai éppen a Társával kapcsolatosak! 

 Jól tudjuk, hogy a TÁRS nem mindig problémamentes. 

Ezúttal olyan igazságokat párosítottunk, amelyek talán rávilágíthatnak a Sors választásának 

helyénvalóságára, mely szerint mindig annak az életfeladatnak a megoldása az „értékesebb”, 

amelytıl viszolygunk, s utóbb még az is kiderülhet, hogy tán nem is a Társunkban van a hiba. 

Figyeljünk hát a Bölcsesség alábbi, idıálló megállapításaira, amelyek utat mutathatnak arra 

vonatkozóan is; miképpen lehetne egy problematikus helyzetet elsimítani: 

- Sokkal kevesebb Gond lenne a világon, ha esténként mindenki a saját ágyában 

térne nyugovóra! 

- Kedves párom! Én most tulajdonképpen hangosan gondolkodom. Valahol a lelkem 

mélyén érzem, hogy mi ketten nem egymás vetélytársai, hanem szövetségesei kel- 

lene hogy legyünk, a földi zarándoklatunk során. 

- Hogy egymás mellett élünk, ez a legbölcsebb igazolása annak, hogy nem a világ 

problémáit kell megoldanom, hanem a Tiédet! 

- S a hétköznapi vad rohanásra gondolva, meg ne halld -, de tulajdonképpen Neked 

is kijár annyi mosoly, mint amennyivel másoknak tudok szolgálni… 

 

 

ISTEN: A FORRADALMÁR 

„Uram! Miért böjtölünk, ha nem látod meg, és miért sanyargatjuk magunkat, ha nem veszed 

észre?” (Iz.58.3.) 

„Tudjátok milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: 

 Törd össze a jogtalan bilincseket és oldd el az iga köteleit! Bocsásd szabadon az el-

nyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezınek kenyeredet, és a hajléktalan sze-

gényt fogadd be a házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad 

elıl! 

 Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan behe-

ged. Elıtted halad majd igazságod, és az Úr dicsısége lesz a hátvéded. (Iz.58.6-8). 
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KÜLÖNBSÉG KRISZTUS ÉS KRISZTUS KÖZÖTT 

 

 Van, aki mondja, van, aki mutatja, akad aki hivatkozik rá, s többen naponta imába fog-

lalják a nevét. Mindez pedig egyvalamivel helyettesíthetı lenne: Krisztust CSELEKEDNI kell! 

 Nézzünk egy gyönyörőséges példát arra vonatkozóan, hogy miképpen is lehet cseleked-

ni a Kozmikus Szeretetet, azaz a Kozmikus Krisztust. Ezúttal a Tolnay Klári nevéhez főzıdı 

gyönyörő dalszöveg minden egyes szavát próbáljuk a tudatunkba vésni; Mert éppen így kelle-

ne a Kozmikus Krisztust – cselekednünk: 

 

Ajándék volt minden perc és óra, 

S ezt úgy illik, hogy megköszönjem én. 

Hát ezért jöttünk most találkozóra, 

Emlékeim, győljetek körém! 

 

A kislány, aki valamikor voltam, 

Itt belül, érzem, sosem változott. 

A hegedős, ki hegedül a Holdban, 

Velem gyakran találkozhatott. 

 

Hisz álmodhattam, s álmom 

Mind valóra vált, 

Kincskeresı kedvem 

Kincseket talált. 

 

Futottam az úton, 

Ahol más csak állt, 

Örömöm, mint szikra, 

Szerteszállt. 

Én nem emlékszem rosszra, csak a jóra, 

Csak arra, ami sikerült nekem. 

Ajándék volt minden perc és óra, 

Ajándék az egész életem. 

 

Hisz álmodhattam, s álmom 

Mind valóra vált, 

Kincskeresı kedvem 

Kincseket talált. 

 

Futottam az úton, 

Ahol más csak állt, 

Örömöm, mint szikra, 

Szerteszállt. 

 

Én nem emlékszem rosszra, csak a jóra, 

Csak arra, ami sikerült nekem. 

Ajándék volt minden perc és óra, 

Ajándék az egész életem. 

 

 

E dalszöveget Szentirmai Ákos – Bradányi Iván írta. 
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A SZERELEM EREJE 
 
 Ennek az évszázadnak az elsı éveiben, a petrográdi lövöldözések idején, egy fiú a cári 
egyetemen tanult. Mint eminens diáknak – aki valóban folyvást csak tanul -, semmi híre nem 
lehetett arról, ami ugyanazokban az idıpillanatokban az ország több nagyvárosában történt. 
 A fiú a szobájában egymagában tartózkodva tanult, amikor egy szokatlan jelenség 
vonta magára figyelmét: felfigyelt arra, hogy az egyik szobaszegletben, pulzálva lüktetı fény-
pont jelent meg a falon. 
 A fénypont pulzálva növekedett, miközben egy lüktetı szív formáját öltötte fel, s ezen 
alakjában a falhoz tapadva, váltakozott a fényessége is. A fiú óvatosan letette könyvét, s teljes 
figyelmével a jelenség felé fordult, de mozdulni nem mert, nehogy e tüneményt valahogyan is 
elszalassza. A fényfolt ekkor hirtelen növekedésbe kezdett, hatalmas, áttetszı szappanbuborék 
formáját öltötte fel, mígnem a közepében láthatóvá nem vált egy csöppnyi tündér, egy ember-
alak. 
 Ekkor a gömb óvatosan elvált a faltól, s tovább növekedve a helyiség közepe felé lebe-
gett. Növekedett, s vele növekedett a benne lévı karcsú tündéralak is, míg egy adott pillanat-
ban a fiú döbbenten fel nem ismerte benne a saját menyasszonyát. 
 Közben a leány, immár életnagyságúra növekedve, láthatóan is szabadulni igyekezett 
az igen rugalmas szappanbuborék fogságából, míg végre e buborékot valamiképpen szétfeszí-
tette, s ruganyos mozdulatokkal az asztalra, majd onnan a földre szökkent. 
 A leányalak gyönyörő, színpompás, suhogó ruházatában odalépett a fiúhoz, aki a lát-
ványtól döbbenten görcsbe meredt, s arra is késın eszmélt rá, hogy a menyasszonya suttogó 
hangon beszél hozzá. Mozdulni persze hogy nem mert, s idı telt el addig, míg felfogta, hogy a 
szavakra is figyeljen, emiatt csupán csak az utolsó néhány szó volt, amit tisztán megérthetett. 
A leány igen halkan suttogott, s hangjának ereje mintha folyamatosan csökkent volna. Utolsó 
szavai ezek voltak… „terveinkbıl nem maradhat egyéb, mint por és hamu”. 
 Más egyéb sem kellett a fiúnak: a hallott szavaktól nyomban rosszul is lett, s eszmélet-
vesztés határán érzékelhette, mintha a menyasszonyát valami PARANCS egyre csak utasította 
volna vissza oda, ahonnan érkezett. S bár megérintette ıt a suhogó ruházat szellıje, s érzékel-
te a leány vágyakozva feléje nyújtott karjait; fél-bénult állapotából képtelen volt eszmélni. 
 A leány még egyszer szomorúan ránézett, majd az asztalra lépve –akár egy hajóhintá-
ba -, belépett a reája várakozó, rugalmas gömbbe. A gömb ismét magába zárta ıt, mérete hir-
telenjében zsugorodni kezdett, miközben vissza is lebegett oda, ahol tíz perccel ezelıtt meg-
jelent. A leány immár nem volt benne kivehetı, s az egész jelenségbıl ismét csak egy lüktetı 
fénypont maradt, mígnem ez is elenyészett éppen úgy, ahogyan megjelent. 
 A fiú gyorsan eszmélt, kirohant a folyosóra, s kiáltozva hívta tanárait. 
 Másnap reggel nem ment be az egyetemi órákra. Az ágya elıtt állott, s vele szemközt 
ültek az egyeteme tisztes professzorai. A legaprólékosabban el kellett mondania, amit tapasz-
talt, sok közbevetett kérdésre is megválaszolt, mígnem az egész történetet jegyzıkönyvbe 
vették, s az egyetemi tanárok aláírásával mindez lezárva, lepecsételésre került, s a borítékot 
elhelyezték az egyetem irattárában. 
 Két nap múlva lófogatú postakocsi érkezett, s a fiúnak levelet hozott. A levélben, sok 
egyébbel együtt, ez állott: Zokogva tudatjuk Veled, hogy egyetlen menyasszonyod, rendkívül 
sokat szenvedve, valamennyiünket itthagyott. A rettenetes utcai zavargásokban tüdılövést ka-
pott, s İ, egyre csak Téged szólongatva keresett, s utolsó szavai is hozzád szóltak: „Fáj most 
a búcsú. Nem így képzeltem. Terveinkbıl nem maradhat egyéb, mint por és hamu”… 
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AZ AZONOS ESETEK SZÁMA: 5 
 
 - Az imént azt mondtad a mellettünk elhaladó gyerekre, hogy ismered ıt, s együtt 
szoktatok játszani a réten. Mégsem köszöntetek egymásnak! 
 - Igen, ismerem, de ha mindenkinek köszönnék, akiket ismerek, akkor egész nap 
köszöngetnem kellene. Persze feleslegesen, mert ık úgysem ismernének meg. Mert ahol 
együtt szoktunk játszani, az helyileg nem itt a Földön van… 
 - Komoly vallomás. Mit értesz mégis ez alatt? 
 - Az a rét nem itt van! 
 - Mindig ilyen szőkszavú vagy? 
 - Majdnem mindig, ha ilyesmirıl esik szó, mert meg sem tudnám magyarázni. 
 - Mégis, honnan és mibıl látod a gyerekeken, hogy ti együtt szoktatok játszani a réten? 
 - A szemükbıl! Csakis a szemükbıl. A test nem számít. Az a gyerek, aki ott megy, pél-
dául már egyszer megölt engem. Akire pedig az elıbb ránéztem, valamikor ı volt az anyám… 
 - Kezdek izzadni a válaszaidtól, s ráadásul éppen egy idegen városban vagyunk. Gya-
koriak az ilyen élményeid? 
 - Az ilyenek már nem valami gyakoriak, azért is jegyeztem meg, hogy rájuk tudjak 
szólni majd a réten: „Megint nem ismertetek fel odalent”! 
 Hanyatt kéne esnem! Nálad az „odalent” az tulajdonképpen az idelent, vagyis egy föl-
di életet jelent? 
 - Ezen nem szeretek gondolkodni, mert erre nincsenek itteni szavak… Tudom, hogy ez 
a gyerek honnan jött. Most csak ennyit tudhatok. Onnan jött, ahonnan én. 
 - Jönnek máshonnan is? 
 - Igen. Sok helyrıl. Róluk pedig tudom, hogy melyik helyrıl jöttek. De szavakkal nem 
tudom elmesélni, hogy ez mit is jelent. 
 - Mesélnél nekem „arról” a helyrıl? 
 - Szebb! Sokkal szebb! Végig, végig láttam onnan az anyukámat, mikor hová megy és 
mit csinál. Régóta szerettem volna már hozzá születni… 
 - Arra emlékszel-e, miképpen jöttél el a rétrıl? 
 - Arra pontosan sohasem emlékszem. Mindig elhatározom, hogy megpróbálom megfi-
gyelni, de nem sikerül. 
 - No mégis: Csak néhány szóval próbáld megfogalmazni… 
 - Sütött a Nap. Éppen játszottunk. Egyre gyakrabban figyeltem az édesanyámat. Hirte-
len valami örvénylés felkapott. Gyorsan a Földre néztem, s láttam, hogy anyucinak eljött az i-
deje. Az örvény megpörgetett, miközben még a fejem is lefelé és a lábam felfelé került, én pe-
dig csak pörögve zuhantam feléje, de közben elveszítettem az eszméletemet… Ez bosszant! 
Ezt sohasem tudtam még hosszabban megfigyelni… 
 - Utána mikor ébredtél? Vagyis hát: mire eszméltél? 
 - Arra, hogy édesapámmal beszélgetnek, és tudtam, hogy éppen fogják egymás kezét… 
 
 

LÉTEZIK? 
- Létezik egy derékszögő háromszög alakú terület a Duna kanyarulatában, amelynek magas-
ságvonalát, súlypontját, geometriai középpontját, alapvonalát, oldalhosszúságait, s ami még 
fellelhetı; mérnököknek kéne vizsgálgatniuk. 
- Létezik egy hegy a Kárpát-medencében, amelynek kövei a hajdani világbirodalmunk távoli 
tartományaiból lettek összehordva. 
- Létezik egy hegy Magyarországon, ahol a kimúlt szarvasbikák és dámvadak csontjaiba az 
Oltáriszentség költözik. 
- Létezik egy hegy a Pilisben, ahol magányosan él az Isten. 
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A LEGALACSONYABB-RENDŐ EMBER 
 
 A keleti bölcseletek szerint, az amerikai „alvó-próféta” szerint, Steiner szerint, Buddha 
szerint, Krisna szerint, a Biblia szerint és Isten szerint: minden állatban LÉLEK lakozik. 
 Ennyi igazolás, ennyi élı HIT és ilyen mélységő ıselvek nyomására immár el kéne 
gondolkodniuk mindazoknak, aki már a fejlıdés csúcsának képzelik magukat, hogy tán vala-
hol, valahol elkallódott az alázatunk. 
 Amennyiben feltételeznénk a keleti Hitek, az alvó-próféta és Steiner, Buddha és Kris-
na igazát, miszerint a fejlett állati lélek emberi testet is választhat, akkor fel szabadna tennünk 
a kérdést, hogy vajon kik tekinthetık a legalacsonyabb-rendő embernek? 
 Elsıre hinnénk, hogy tán ezek, az elsıként emberi testben megnyilvánult, tapasztalat 
nélküli állati lelkek lennének ık, ámde ennek nyomban ellentmondanak még a saját tapaszta-
lataink is, hiszen némelyik háziállatunk szeme „majd megszólal”. 
Vagyis ha egy ilyen állat esetleg emberbırben születne ismét a Földre, abban teljesen biztosak 
lehetnénk, hogy ez az illetı /lélek/ alázatban, rajongásban, megbízhatóságban, bizalomban, 
hőségben, odaadásban, ragaszkodásban és áldozatkészségben magasan felülmúlna bármelyi-
künket! S ebbıl tán kiviláglik, hogy a legalacsonyabb-rendő embert nem köztük kéne keresni. 
 „Szentélető” dr. Mengele példája igazolni látszik, hogy valamennyi szempontból in-
kább degenerálódik lélekben az az ember, aki emberi testben tudatosan igyekszik megterem-
teni – önmagában – az állatot. 
 Gondoljunk erre, amikor esetleg a tudomány szent céljaira hivatkozva ember és állat-
kisérletekbe kezdünk, mégha tudatlanságunk folytán bennünket valóban a legjobb szándék ve-
zérel is! 
A sportból állatokat gyilkolók, a vadásztársaságok tagjai, az állatkísérleteket végzı orvosok, a 
genetikusok, s mindazok, akik a testüket állatként használva valósítják meg önmagukban a 
magasabb érzelmek tudatos elölését, … sajnos valamennyien annak a veszélynek vannak kité-
ve, hogy nem-fizikai (asztrál) – lényük lélekben a lehetı legalacsonyabb energiaminıséget; az 
ösztönenergiákat lesz képes csupán Isten oltára elé letenni. Mert míg a Földön élt, önmagának 
ilyen példát mutatott. 
 
 

Intés - idejében 
 
 „Ha valaki már most hallja a trombita hangját, de mégsem vigyáz magára, úgy, hogy a 
kard odaérve elragadja, akkor a vére a saját fejére száll. Mert hallotta a kürt hangját, mégsem 
vigyázott, azért a vére ırá magára száll. Aki azonban hallgat a figyelmeztetésre, megmenti a 
lelkét. 
 De ha az ır látva, hogy közeleg a kard, nem fújja meg trombitáját és nem riasztja a né-
pet, s a kard odaérve elragad egyet is közülük, akkor bár a saját bőne miatt ragadtatott el, vé-
rét mégis az ırtıl kérem számon. (Ez, 33.4-6.) 
 Ha azt mondom az istentelennek: meg kell halnod. És Te nem teszel semmit, hogy az 
istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen a vétke miatt hal meg, de vérét Tıled kérem szá-
mon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával és térjen meg, de 
mégsem tér le útjáról, meghal ugyan a gonoszsága miatt, de Te megmentetted az életed.  
(Ez. 33.8-9.) 
 Az igazat igaz volta nem menti meg, ha egy napon félrelép, és az istentelent, ha egy 
napon megtér, nem tartja béklyóban az istentelensége.” 
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TERMÉSZETTÖRVÉNYEK 
 
 A kolorádóbogár búslakodva bandukolt a porban, s már éppen az élete értelmetlen-
ségén kezdett elmélkedni, amikor a kósza szellı valahonnan, mámorító, üdezöld illatot lenge-
deztetett el elıtte. Nosza, felélénkülve nyomban kitárta radar-csápjait, s igyekezve a kóbor 
illatfelhıcske nyomába eredt, hogy megtudakolja annak eredetét. Viháncolt a potroha a gyö-
nyörőségtıl, amikor e mámorító felhıcskébe ismét beleszippanthatott, s az uralkodó szellıjá-
rást figyelembe véve, nyomban megindult az ellenkezı irányba, az illat fellelési helye felé. 
Meg kellett küzdenie jócskán a porral és a meleggel, mígnem ott állott egy hatalmas és kívá-
natos, üdezöld bokor elıtt, s végre beleharaphatott élete legízletesebb burgonyaleveleibe. 
 Hatalmas falatokat szelve abból, végre csillapíthatta éhségét és szomját, s a levél szé-
lén bágyadtan megpihenve, nyomban árasztani kezdte a négy égtáj felé a szervezete vegykony-
hájában gyors ütemben alakuló szexferomonjait: „Gyertek, gyertek, éhezı társaim, van bıség-
gel ennivaló! Várlak és kívánlak benneteket”! 
 Amit az imént megfogalmaztam, nem egyéb, mint a biológiai őr és a biológiai nyomás 
elve; Természettörvény, melynek rövidített lényege, hogy: Ahol nincs, ott majd lesz! 
 Ez az elv talán értelmezhetıvé teszi az ezen kártevık elleni, merıben felesleges vegy-
szeres védekezési eljárások „Miért”-jeit.  
Biológiai őr, biológiai nyomás természettörvénye ellen brutális vegyigyárakkal védekezni 
nem lehet. Ami ma történik, az merı tudatlanság, ártó megnyilvánulás, a neve: érdek, mely-
hez ma nagyon okosan illik bólogatni. 
 Hogy mégis mi lenne a korszellemnek megfelelı megoldás, azt már Steiner is bemu-
tatta, s amibıl bemutatót tartott, az a mindenkori emberi ıstudás része volt. Azt mutatta be, 
hogy egyetlen kártevı egyetlen szervének hamuvá égetett hormontartalmával – homeopátiás 
módszerrel -, az év meghatározott napjain, miképpen lehet egy egész országrészbıl eltakarí-
tani e kártevıket, vegyszer és puskalövés nélkül. „Ez nem semmi” – mondanánk erre – jogo-
san, egyelıre azonban fogadjunk el csupán annyit, hogy amennyiben már mindenki itt tar-
tana, bizonnyal békesség uralkodna közöttünk, emberek között is. 
 
 
 

ATILLA 
 

 ATILLA hajdani városától nem messze, egy barlang mélyén, gyorsított erdélyi rovásí-
rással (ahol is csupán a mássalhangzók szerepelnek, akár az óhéber írásmódban, s a magán-
hangzók jelenlétére rövid vesszıcske utal), az alábbi felirat olvasható: ATILLA, BESENYİ 

FEJEDELEM. Ez a felirat, azaz kıvéset legalább ezer éves lehet, hiszen akadnak körülötte 
néhányszáz éves, fiatalabb vésetek is, de ezeknek teljesen elütı a színük. 
 Jelzett feliratban – ha eredeti, ha nem -, a hiányzó „e”-betőket apró vesszıcskék jelzik, 
s az egész véset súlypontja a kettızött LL-betőre van helyezve. 
 Ez, így ahogyan fennmaradt, önmagában is sokkal szimpatikusabb, mint az eddig 
„központilag” érthetetlenül erıltetett, s tán ily módon soha ki nem mondott Attila név. 
 Nagy örömmel szemléltem az ısi vésetet, s még nagyobb örömmel közölhetem min-
denkivel, akinek tán ez eddig elkerülte volna a figyelmét: a mai magyar helyesírási szabály-
zat mint az ATTILA, mint pedig az ATILLA írásmódot megengedi! 
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AGGÁLYOK 
 
Az országot járva, ha csak alkalom kínálkozik rá, szívesen kimegyek egy-egy falu vagy város 
határába is, s általában meg szoktam nézni a templomot. Az elsı azért fontos számomra, mert 
a környezı erdık és mezık szemetességébıl megállapítható; milyen emberek lakják azt a he-
lyet, a második pedig azért fontos, mert a szebbnél szebb kivitelő oltárok láttán még eddig 
nem tudtam eldönteni, hogy én értem félre az alábbi utasítást, vagy a nagyvilág: „Ha kıbıl é-
pítesz oltárt, ne építsd faragott kövekbıl. Mert ha megdolgozod azt vésıvel, közönségessé vá-
lik”. /Kiv.20.25/ (S itt még csak fel sem merült az „evangéliumi szegénység”). 
Kérdés a következı: Jézust azért követték-e az emberek, mert félelem lett úrrá rajtuk? S Jézus 
vajon ölt-e embert? S az a „szeretetbeli hit”, amely félelmet kelt a hivık között, azonos lehet-
e Jézus útjával és hitével? Jézus halálát követıen ugyanis félelem lett úrrá a keresztények (ıs-
keresztények) között: „ és mindenkiben nagy félelem támadt /Ap. csel. 5.5./ „és támada nagy 
félelem gyülekezetben” /Ap. csel. 5.11./. S miért is támadt félelem a keresztények között? 
Mert végignézhették, hogy a késıbbi Szent Péter hogyan ölt meg két embert. / Ap. csel. 5.4-5, 
5.9.10./.  
 Aggályom pedig a következı: lehet, hogy félreértettük a felebaráti szeretet, az elfoga-
dás, a megbocsátás Krisztusi Üzenetét? Kérdésre választ is illik kapni, s emberi kérdésre a 
Magasabb Tudat, nyomban reagálni is szokott. Bárki, azonnal megérezheti a Kozmikus Krisz-
tus véleményét, mivelhogy İ, leggyakrabban, az ÉRZÉSEINKBEN jelentkezik. Nos, kinek, mit 
üzent? Milyen ÉRZÉS lett úrrá a Kedves Olvasón, Péter ember-öléseit és a félelem ezt követı 
elterjedését illetıen?… Jézus valóban ezt az utat választotta volna? 
 
 
 

OK-NAU-DEC… 
 
 Sokunk már egyáltalában nem kételkedik a létezı ıstudásban, csupán azt kérdi foly-
vást, s esdekelve: hogy ezt ık maguk, miért nem képesek naponta megtapasztalni? 
 Mosolyra fakad a magasabb etika, s a következı választ hagyja nekünk: Azért nem ta-
pasztalható meg az ıstudás, mert oly megszokottan és nyilvánvalóan beépül az életünkbe, 
hogy mi magunk egyszerően nem figyelhetünk fel rá. Itt van, velünk él, csupán a megtapaszta-
lásához valamely MÁS szemléletmódra lenne szükségünk. 
 Álljon itt egy egyszerő példa, amely közismert is, s érzékeltetni is képes, hogy milyen 
nyilvánvaló ez az egész: 
 Valamikor a naptárunk tíz hónapból állott, s tudjuk a történelembıl, hogy Gergely pá-
pa egészítette ki tizenkét hónapra. No de ezt az is megtudhatta volna, aki sohasem olvasott 
vagy tanult még történelmet. Nézzük csak. A fél világ nyelvén az OK a nyolcas, a NAU a kilen-
ces és a DEC a tizes számok „tartozéka”. S most gondoljunk a hónapokra; OK-tóber a tizedik, 
NOV-ember a tizenegyedik és DEC-ember a tizenkettedik. Kellett hogy legyen tehát egy olyan, 
ısi idıszak, amikor az október a nyolcadikat, a november a kilencediket és a december a tize-
diket jelentette. S volt is, mielıtt Gergely pápa beiktatta a júniust és a júliust. 
 Ez csupán egyszerő példa volt arra vonatkozóan, hogy ezeket a „szemünk elıtt lévı” 
dolgokat, legfıképpen a neveltetésünk miatt, képtelenek vagyunk észrevenni. 
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KÉRETLEN ÜZENET 
 
 A külsı és belsı béke állapotában, s félig-meddig meditatív csendben, egy kátránnyal 
tartósított, vezeték nélküli távírópózna derengett fel az ember tudatában, s szinte csúfondáros 
szomorúsággal fogalmazódtak és főzıdtek egymásba a gondolatai: „Ez hát a mi korlátolt, 
szőkös, földi agymőködésünk”… Persze, az embernek több sem kellett ezek után: nyomban 
kizökkent az életadó belsı csendbıl, hiszen szükségessé vált végiggondolnia, ami történt. 
Mőszaki logikáját felettébb felzaklatta az a tudat, hogy ráadásul mégcsak nem is a vezetékkel 
megrakott távírópózna, hanem a csúfondáros, csupasz oszlop az, ami ezek szerint az emberi 
agymőködésre – jelenleg – jellemzı. 
 Miközben e szimbolizmuson rágódott, büszke tudatában sorra vonultak el az emberi-
ség csodálatra méltó alkotásai: a számítógéptıl a holdkompig, az erımővek vezérlıtermétıl 
az önállóan dolgozó gépekig, csakhogy feledhesse a csupasz és szurtos távírópózna silánysá-
gát. Ugyanakkor keményen fogalmazódott már benne a kérdés: Ha mindez a technikai szint 
nem meríti ki a tudatos emberi agymőködés lehetıségeit, akkor vajon milyenné válhatna az 
agymőködésünk a jelen korlátai nélkül? 
 Kissé elcsendesülve, kíváncsian várta a bensejébıl érkezı szimbolikus választ, miköz-
ben tippelgette, hogy ez a válasz leginkább ufonautákra vagy monitorra fog-e hasonlítani… 
S amikor végre elcsendesültek gondolatai, a tudatában a legszolidabban felderengett egy nyíló 
rózsa képe! Az ember roppant mód elszégyellve magát, abban a pillanatban megértette e szim- 
bolizmus lényegét: Más lehetne az emberlét, s más lehetne az agymőködésünk, mássá alakul-
hatna a földi Valóságunk, csupán csak hagynunk, engednünk kéne – kiteljesedni. 
Kozmikus harc dúl az emberért: a békétlenség és a béke, a közömbösség és a szeretet, a rossz 
és a jó küzd az emberi agyban – a holnapért, s e, bennünk zajló harcban – a Felsıbb Értelem-
hez képest -, a saját, szőkre szabott agymőködésünk valóban korlátolva van a saját lehetısége-
ihez képest; legalább annyira, mint a nyíló rózsához képest a csupasz és szurtos távírópózna 
sírvársága. 
 Mi sem természetesebb, minthogy egy póznának nagyon megfelel az önmaga pózna-
léte. De az ember, aki már tud a rózsáról, talán kissé igényesebb is lehetne … 
 
 
 
 

TECHNIKAI CIVILIZÁCIÓNK SAJÁTOS HATÁSA AZ İSI KULTÚRÁKRA 
 
 Az indián asszony szorgalmasan sikálgatja és öblögeti a családja szennyesruháit a zu-
hatagnál, amikor a lezúduló vízzel együtt sodródó és zuhanó kıdarab, a fején találva, halálra 
sújtja ıt. Férje, az indián, ily módon talál rá az ázott ruhákra bukott, halott asszonyra. Egy da-
rabig szemléli szegény feleségét, majd a fejét vakargatva megszólal: „ A fene vinné el! Ebben 
az évben már a harmadik mosógépemet tette tönkre a vízkı”! 
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Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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EGY ORVOS ÁTVÁLTOZÁSA 
 
 
 A bennem lezajlott változásokat úgy tudom érzékeltetni, ha a hajdani észjárásommal 
elmesélek egy történetet: 
Valami nagy felhajtás volt a környéken. Mozgalmas hétvége, kirakodó vásár, csodatévık és 
mézeskalács-szívecskék; az ennek megfelelı, roppant vegyes társasággal. A hevenyészett "„é-
letmód”-elıadásokat beteges kinézető emberek hallgatták, s köztük kövér disznók jöttek-men-
tek, akik állítólag hetente böjtölnek, s közben is csupán füvet legelnek. Volt persze csillogó 
szemő aszkéta is, idısek és fiatalok vegyültek, … s rengeteg gyerek! 
Ez utóbbi döbbentett meg elıször: Vajon ez a sok gyerek megérzett valami felfoghatatlant? 
Valamit, amit a Korszellem sugallt? Vagy inkább csak a szüleik rángatták ide ıket? 
Nos, azért keveredtem el e szélütött társaságban, mert ezek a kérdések felettébb kezdték izgat-
ni a fantáziámat. S hogy közéjük „vegyültem”, tettem ezt csak úgy „mellesleg”, a váltig 
ellenkezı akkori ÉN-em ellenében, s persze megpróbáltam mindenütt úgy elosonni, hogy az 
esetlegesen fellelhetı ismerıseim az itt burjánzó, emberhez méltatlan eszmékkel a késıb-
biekben ne legyenek képesek engem azonosítani. 
Pontosan úgy viselkedtem, mintha éppen keresnék ott valakit. (Ma már tudom, hogy csupán 
önmagamat szerettem volna megnyugtatni). 
 Az egyik csoportosulás közepén egy sovány ember fenyegette a húsevıket – onnan 
rögtön eljöttem, másutt kis táblácskák jelezték: gyógynövény-ismertetı, talpmasszázs, földsu-
gárzásmérés … Nos, errıl az utóbbiról, úgy sejtettem: van némi fogalmam, s el sem tudtam 
képzelni, hogy ilyen ocsmány dolgokat egyáltalán miért is engedélyeznek. Jó, hogy boszor-
kányt nem láttam kondérral, meg fekete macskával.  
 A tolongás közepette egy férfi, miközben mellettem elhaladt, úgy lépett félre mellılem, 
mintha mellbe vágtam volna. Megállt, miközben egy másodpercig kérdın néztük egymást, 
majd e szavakat mondta. „Ott felül, Önnél, valami nincs rendjén. Ide érzem a gyulladásos nyi-
rokcsomóit”. Többet nem is mondhatott volna, helyette sarkon fordulva eltőnt. Megérezhette, 
hogy tán szájon akarom vágni, olyan feltőnıen mutogatott az imént a kebleimre. İszintén 
szólva ehelyett inkább ledöbbentem. Távoll áll tılem a prüdéria, s orvos is vagyok, de akkor, 
ott ebbıl az idióta társaságból elegem is lett, sarkonfordultam hát, s hazasiettem. Tettem-vet-
tem; mindhiába, ez a férfi járt az eszemben a szemtelen ismerkedési stílusával… 
 Aznap délután korább kellett fürödnöm, mert társaságot vártunk. S akkor, fürdés köz-
ben, hirtelen éles fájdalom nyilallt belém. Megismételtem az imént tett mozdulatomat: s ismét 
egy villámcsapás-szerő fájdalom-érzet! Megpróbáltam valahogyan lokalizálni, honnan is szár-
mazhat, s önkéntelenül ismét a férfira gondoltam. A hónalji nyirokmirigyeim aprócska tojá-
sokként voltak tapinthatóak, az egyik mellbimbóm – lustán lemaradva - nem óhajtott idejé-
ben összehúzódni, s amint tüzetesebben „szemügyre” vette, belém nyilallt a felismerés: mell-
daganat! 
 -Ez nem lehet igaz! Velem ilyesmi nem fordulhat elı! Orvos vagyok! Én nem lehetek 
rákos! – sikoltottak egyre kegyetlenebbül, fájdalommal a gondolataim. – Milyen más az, ha 
valaki panaszkodni kezd a problémái miatt, s mennyire más, ha saját magunkat kell a tükör e-
lıtt iszonyattal vizsgálgatnunk! Hát, valami ehhez hasonlatos iszonyattal tántorodtam el akkor 
a tükör elıl. De honnan tudhatta!? Mi az, hogy ÉRZI!? Ilyen nincs! S most mi lesz velem?! 
Tudom, tudom: Diszkréten elsiklanak majd az én fejem felett is a tekintetek. A félelem nézése 
ez. Ismerem jól …  
 Mint az ırült, csapot-papot hátrahagyva vettem nyakamba azonnal a várost, hogy azt 
az alakot felleljem. Mi az, hogy érzi? Miért nem hallgattam ıt türelmesebben!? Én mafla, 
alázat nélküli, tizennyolc évet tanult, önfejő ösztönlény!…  
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 Azt hiszem, nekem szerencsém volt. Egy hetet sem kellett arra fordítanom, hogy küz-
denem kelljen a halálfélelemmel. A férfit, egy konzultáción, egy hasonlóan vegyes társaság-
ban találtam meg, s amikor szemközt találkozott a tekintetünk, úgy leeresztettem, mint egy 
rossz gumilabda. Emlékszem, annyi ideje sem maradt, hogy felém forduljon, vagy kihúzzon a 
tömegbıl. Mert én csak zokogtam, akár egy gyerek. 
 - Hogyan is van ez az egész? – kérdeztem akkor, s aznap estére nagyot fordult velem a 
világ.  
 Hát, ez voltam én, valamikor, nem is olyan régen. 
 
 
 

AZ AZONOS ESETEK SZÁMA: 20 
 
 

 - Az imént megsúgta az anyukád, hogy kettıs öröm érte. Az egyik az, hogy ma töltöt-
ted be a tizedik szülinapodat, a másik pedig az, hogy mások elıtt igyekszel rejteni „képessé-
geidet”. 
 - Igen, és szerencsére ahogyan komolyan elhatároztam magamban, hogy egyre ritkáb-
ban alkalmazom ezeket, nyomban elkezdtek szőnni. 
 - Azt mondtad: „szerencsére”. Persze, jómagam is így tartom helyénvalónak, mert egy 
gyereknek az a dolga, hogy játsszon. Mégis, mondj ezekrıl valamit! 
 - Ha akarom, már nem tudom megtenni, mivel ez nagyon fárasztó. Azelıtt nagyon fog- 
lalkoztatott, s nem is tudhattam, hogy ezeket mások nem érzékelik. Szerencsére üzenni tetszett, 
hogy hagyjam abba …  
 - Igen, sajnos sok gyerek belebetegedett már ebbe, de azért áruld el, „mit tudtál te ed-
dig”? Mi volt az a különös? Mi az, amit nem szabad gyerekfejjel végezni? Talán az aurákat 
látod? 
 - Nem! Az egyszerő. Azt még elfogadná az anyukám és az apukám is. A Tudatot látom, 
mindenkinél, s már nagyon messzirıl. Ha például meglátok egy gépkocsit, nyomban tudom 
hogy adták, vették, lopták, a tulajdonosa ül-e benne, van-e rá tartozás, s folyt-e benne vér. Ha 
pedig embereket nézek, valamiféle színben látom ugyanezt, de ezek a színek nemigen hason-
lítanak a földi színekhez, s gondolatokat jelentenek. 
 - És honnan jön ez a szín? 
 - A testükbıl. 
 - S amint említetted, te ezt valamiféle energiával vagy inkább erıkifejtéssel „látod”? 
 - Igen, vagyis inkább ilyenkor behatolok valahogyan az illetı testébe, mindegy, hogy 
milyen távol van, mert az nem számít semmit. És ez az, ami nagyon fárasztó. 
 - Amit mondtál, arra létezik több példa is, nekem például van egy doktor bácsi ismerı-
söm, aki ugyanezt tudja, de ı nem színeket lát, hanem a nyelve hegyén ilyenkor ízeket érez. S 
ı még azt is meg tudja mondani, hogy melyik ember ıszinte és melyik hazug, ki az aki 
becsapta a másikat, ki ölt, s minden ilyesmit. S mindezt az utcán menve. Persze nem irigylem 
szegényt. 
 - Na, én mindezeket tudom, de tetszett mondani, hogy ez sem a gyerekek dolga… 
 - Térjünk vissza a színekre, mert ezekben van valami nagy-nagy igazság: tulajdonkép-
pen milyen „színek” a gyakoriak? 
 - Nekem még színekben is nehéz gondolkodnom, mert ezek ténylegesen nem színek, 
de az biztos, hogy a sötét tudatok a gyakoriak; a barnák és a feketék. 
 - Az imént azt mondta rád itt egy bácsi, anélkül hogy ismerne; hogy „Ez a gyerek LÁT”! 
Hallottál-e arról, hogy ez mit jelent? 



- 4 - 

 - Nem tudom, mit jelent, de annak a bácsinak a tudata – vagy inkább az akarata – feke-
te, mint a szurok, s nem engedte, hogy belé hatoljak. És a feje felett is sötétfekete felhık le-
begnek. Mellette viszont áll egy másik bácsi, aki engedi hogy belé hatoljak, s benne is és kö-
rülötte is váltakozva, gyönyörő, halványkék és aranyló színeket látok. 
 - Szerencséd van, mert igazolhatom, hogy az a bácsi, akit túlzottan feketének látsz, 
egy igazi fekete mágus, aki mások pénztárcája rovására dolgozik. Ellenben akinek a „színeit” 
hal-ványkéknek és aranylónak láttad, ı ingyenesen próbál mások hasznára válni. 
 - Az biztos, hogy a mágus-bácsiból elegem volt, mert már fáj tıle a fejem is, és nagyon 
rossz érzés látni ıt. 
 - Hát ezek után beláthatod, hogy ezek azok a dolgok, amelyekrıl valóban jobb nem is 
beszélni… 
 
 Ugye, nem csodálják, ha a társadalom ezt a fajta „másságot” nemigen viseli el? – for-
dulok a szülık felé. – Az ilyen gyermek az eljövendı emberi korszak Tanítója lesz, de csupán 
akkor, ha képességei nem kerülnek nyilvánosságra. Sajnos rengeteg szülı ezen a téren óriási 
hibákat és baklövéseket követ el, amikor a többre képes gyermekeiket TV nyilvánossága elé 
tuszkolják, szerepeltetik, túlhajszolják, s ez a buta viselkedés gyakorta a gyermek halálát is o-
kozza. Szegényeknek éppen elegendı az életük és „másságuk” terhe. İk a Jövınk valódi zá-
logai, akikre különösképpen ügyelnünk kellene … 
 
 
 

VÉNUSZ-ASSZONY NEM ÉRT RÁ? 
 
 
 Furcsa, s merıben emberi esemény zajlott le a magasabb dimenziókban, s habár tán le-
hetne fizikai magyarázatát is adni, jómagam ezzel hiábavalóan próbálkoztam. 
 Évek óta megszokott és bevált információ, hogy amennyiben csillagászatilag a Nap és 
a Föld valamely harmadik égitesttel áll „egy tengelyen”, akkor idelent a Földön jelentısen el-
mozdulnak a földsugárzások. (ilyenkor nem illik lakásokban földsugárzásokat mérni). Folya-
matos megfigyelés és gyakorlati tapasztalat, hogy ilyen alkalmakkor, a földsugárzások már 
néhány nappal elıtte, az illetı harmadik égitest jellemzıi szerint térülnek el, s ennek az égi-
testnek a szellemi energiája az asztráltérben, beazonosíthatóan meg is jelenik. 
Elsı olvasásra ugyan bonyolultnak tőnhet, de hosszú évek tapasztalatai, égitest-egytengelyő-
ségek százai esetén igazolták e megfigyelések helyességét és következetességét. 
 S ekkor a következı történt: 
Lezajlott egy Nap-Hold-Föld egytengelyőség, s közeledett a Nap-Vénusz-Föld együttállás. 
Ám amikor elvárható lett volna, hogy az asztráltérben a Vénusz jelenjék meg, s a földsugárzá-
sok a Vénusz képletének megfelelıen deformálódjanak, akkor váratlanul megjelent a Neptu-
nusz, s négy napig folyamatosan jelen is maradt! 
Amint elmúlt a Nap-Föld-Vénusz egytengelyőség, a Neptunusz szellemi energiája elenyé-
szett, s helyébe az Uránusz jelent meg fél napra, hogy jelezze az együttállás megszőntét. Va-
gyis a Vénusz helyett a Neptunusz volt jelen!  
 Másnap reggel kezdetét vette a Nap-Föld-Neptunusz együttállás, s a legnagyobb döb-
benetemre, a Nap-Föld-Neptunusz együttállásakor elvárható Neptunusz helyett váratlanul a 
Vénusz jelent meg, s a Neptunusz helyett három és fél napig volt érzékelhetı. 
 Tán tévedtek a csillagászok – gondoltam, ámde a csillagászati évkönyvben és az Efe-
meridákban is egyöntetően Nap-Föld-Vénusz, s ezt követıen Nap-Föld-Neptunusz együttál-
lást lehetett kiolvasni. Vagyis az egymást követı együttállásokban a Vénusz és a Neptunusz 
egyszerően felcserélték egymást! 
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ÜZENET 
 
 
 A nagy Tolsztoj, amikor már hírnevet szerzett magának, egy alkalommal, az egyetemi 
pihenıidejében, hirtelen arra riadt fel szendergésébıl, hogy édesapját látja. S az apja – vala-
mely kietlen helyen állva -, hol ránéz, hol pedig a tengert szemléli. Tolsztoj ekkor kétezer ki-
lométernyire tartózkodott otthonától, s mindez a tél elején történt. Arra utólag már nem emlé-
kezett, hogy ezt a „jelenést” valóban átélte-e vagy csak álmodta, de arra már a legéberebb tu-
dattal koncentrált, hogy gyorsan szemügyre vegye az édesapja háta mögött látható zord tájat, 
sıt: papírt és ceruzát ragadva, kapkodva lerajzolta e táj összes feltőnı jellegzetességét, miköz-
ben tudatosult benne a Halál szimbolikus üzenete; felfigyelt arra, hogy édesapja, a kezében, 
törött evezıt tartogat. 
Tökéletesen tisztában volt azzal, hogy apja a messzi Északon hajótörést szenvedett, s hogy ta-
vasznál elıbb a keresésére sem indulhatnának, s tudta azt is, hogy ilyen körülmények között 
ember, öt hónapig, semmiképpen nem bírhatja ki, s nem maradhat életben. A látomása a gyors 
mozdulatai miatt idı elıtt szertefoszlott ugyan, de üzenetét megértve, remegı kezekkel és re-
megı szívvel imádkozni kezdett. 
 Nehezen teltek a hónapok, s közben levele érkezett: „Édesapádnak nyoma veszett” – 
állott a levélben. 
Az elsı tavaszi napok megérkeztekor nyomban engedélyt kért a hazautazáshoz, s amint az i-
dıjárás megengedte, hajókat bérelve, kifutottak a nyílt vízre. 
 Az egyetemen hevenyészve készített ceruzarajzát nézegetve sodródtak a zord jégszige-
tek között, amikor az egyik helyen döbbenten ismerte fel a ceruzarajza partvonulatát, s nyom-
ban tudatosult benne, hogy ott a parton hevernek apja csontjai. 
 Partot érve a saját rajza vezette, s rövid idın belül fellelték édesapjának, a halásznak a 
földi maradványait. 
 Tolsztoj megrendülve állott meg az elmúlás szívet tépı nyomai elıtt, s úgy határozott; 
nem mozdítja el onnan a holttest maradványait. Ott helyben készítettek a maradványoknak 
végsı nyugvóhelyet, s megadták neki a végtisztességet is. 
 
 
 

FELETTÉBB KELLEMETLEN ÁLLAPOT 
 
 
 Valamely kultúrát abszolút mértékben minısíteni képes az, hogy az adott kultúra mi-
lyen mértékben képes befogadni és feldolgozni a halált. 
 Jelen társadalmunkban sem a fizikai és kémiai, sem a régészeti és történelmi, sem a bi-
ológiai és orvosi, sem pedig a kulturális és jogi tudományok a halált feldolgozni és a társada-
lommal feldolgoztatni nem képesek, s ilyen irányú eltökéltségük nincs is. Szükséges megálla-
pítani, hogy – emellett – a technikai tapasztalatainkat eddig fıképpen csak arra voltunk képe-
sek felhasználni, hogy romlásba döntsük – önmagunkat. S mivel kutúránk a halált befogadni 
és feldolgozni ezután is képtelen lesz, e társadalmi berendezkedés a Természettörvények ér-
telmében HAMIS kell hogy legyen.  
 Hogy e szégyenünkön némiképpen módosítani tudjunk; a halál lehetséges állapotaival 
és üzeneteivel a kelletténél mindig egy kicsivel többet fogunk foglalkozni. Hadd közöljem a-
zonban jóelıre kollégáim és jómagam hosszas tapasztalatát: Eleddig a Halálnak egyetlen ne-
gatív vonását SEM sikerült feltárnunk. 
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TERMÉSZETELLENES ? 
 
 
 A fiatal férfi valami óriási pecséttel született. Amikor megismerkedtünk, éppen a 
kisfia volt kómában, s mire ismét találkoztunk, ı maga feküdt az intenzív osztályon. S mint 
kiderült, a kómától ez idáig, ez volt a hetedik életveszélyes balesete. 
 Annak ellenére, hogy a bırfelülete jelentıs részben leégett, némi hitet sikerült kölcsö-
nözni neki, de ez a hit csupán csak addig tartott, amíg véletlenül meg nem látta saját magát 
egy tükörben. Ekkor testben és lélekben azonnal leblokkolódott, s két nap múlva, óriási fájdal-
mak közepette, meghalt. 
 Amikor ismét összetalálkoztunk, nyilvánvaló volt, hogy megváltoztak a kommuniká-
ciónk lehetıségei. A családjánál tett látogatás során, mintegy tíz perccel a megérkezésem után, 
a konyhában, a fiókokban szabályszerően ugrálni kezdtek a kanalak és villák, s a falakon füg-
gı valamennyi tárgy, kilengve, megpróbált egymáshoz koccanni. 
 - „Megérkezett a férjem” – próbált a csörömpölésre utalni a fiatalasszony, s megcsodál-
tam egyszerő és hétköznapi hozzáállását. A család igen jól viselte a zörejeket, bár az elhúnyt 
fiatalember mindössze néhány családtaggal szemben volt ilyen „közlékeny”. 
 A hálószobában kikötve, leültünk a franciaágyuk szélére, s csendes beszélgetésbe 
kezdtünk, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a múltról – és a jövırıl. Odabent, az ágyak mind-
két oldalán, hat vagy hét, igen fejlett, hatalmas cserepes, két méternél magasabb diffenbacchia 
növény uralta a teret, egyenként mindegyiküknek volt vagy harmincöt-negyven, majd fél mé-
teres levele. Azért fontos ez, mert amikor az asszonyka elismételte, hogy éppen idehaza tar-
tózkodik a férje, s hogy az elmúlt néhány napon gyakorta jött haza; abban a pillanatban az el-
húnyt fiatalember ágyához legközelebbi hatalmas növény összes levele, szinte varázsütésre, 
elkezdett egyidejőleg lekókadni. S csupán egyetlen perc telt bele, s ez a növény, a törzséhez 
simuló, bágyadt levélzetével úgy állott ott, mint egy született kóró! Nem érdemes kipróbálni: 
a diffenbacchia leveleit ennyire a növény szárához lapítani lehetetlenség, mert azok egytıl-
egyig letörnek. Ez az egy növény, az ott tartózkodásom utolsó percéig, cirka egy óra hosszáig, 
ilyen állapotban is maradt, s levélzete csupán azt követıen állott vissza eredeti állapotára, mi-
után elköszöntem a családtól. 
 
 
 

A SZÜLİI SZERETETRİL 
 
 
 Péter, vagy inkább Petike, igazi nagybeteg volt. Két éves koráig többet szenvedett, 
mint némelyik felnıtt egy tartalmas élet során. A földsugárzások hideglelıs rezgései születé-
sétıl kezdve ugyanazon szerveit érték, s hiábavalóan fogalmazódott meg; hogy pici gyerme-
kek esetében ezek a hatások a szülık, s különösen az édesanya szorongó, görccsel teli, vagy 
krekk és győlölettel megfogalmazott gondolatai miatt okoznak gyermekbetegségeket. Tény, 
hogy mire az orvosok diagnosztizálták a kis test bajait, tenyérnyi darabokban szakadozott le a 
hús a szabaddá váló csontjairól, s miközben a lábai helyén már csak csontok voltak, a csont-
velıállománya is visszafordíthatatlanul károsodott. 
 Ilyen állapotok immár egyetértésre köteleznek, s esetében az orvosok és természetgyó-
gyászok kimerítı és hosszas küzdelme is azzal a kompromisszummal zárult, hogy Petikétıl 
egyértelmően meg kell vonni az „életadó” húsleveseket és a húsételeket. Hosszas küzdelem-
ben gyızött volna a józan ész, ámde e terápia mégis kudarcba fulladt, amikor a papa 
határozott és igen kemény hangon mindenki tudomására hozta, hogy semmiképpen nem fogja 
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megvonni a kisfiától a kedvenc ételeit. S miközben ezeket mondta, ölébe kapva gyermekét – 
távozott. 
 Ami történt, megtörtént. S ami történt, nem a józan ész diadala volt. S immár sohasem 
derülhet ki, hogy természetgyógyásznak volt-e igaza vagy orvosnak, szülınek, vagy gyógyí-
tónak. Tény, hogy a kisfiú óriási fájdalmak közepette, rövid idın belül meghalt. Élt két évet, s 
édesapja még amiatt sem volt hajlandó többé az elsısegélyhelyre bevinni, hogy vérzı kis 
csontjait fertıtleníttesse és kötéssel lássák el. A kisfiú meghalt, s igen sok nyitott kérdést ha-
gyott maga után: Vidéki környezetben, jó levegın élı, mozgékony gyermek volt, szülei hatá-
rozottak és magabiztosak. Csupán három tényezıben egyezett meg a gyógyító tudomány, s e 
három összejátszása nem csekély tanulság: A kisfiú a gyümölcsök és zöldfélék teljes mellızé-
sével élt, kizárólag a sütött, fızött ételeket ismerte. Amelyik gyermek kiskorában nem szokja 
meg a természetes táplálékokat, késıbb már talán nem is fogja igényelni azokat. Amennyiben 
a gyermek Tanítóként érkezik a családba, s leghatalmasabb vállalkozásuk és vállalásuk a saját 
haláluk, akkor Petike halála teljesen értelmetlen vállalás volt, mert a konok szüleire még ezen 
az áron sem volt képes hatni. 
 
 
 

„LELKIZÉS” 
 
 
 Kedves, másfél mázsás, húst-hússal étkezı munkatársamnak igen kikerekedtek a sze-
mei, amint ecseteltem neki, hogy egyéb más filozófiák szerint az állatokban, sıt még a rova-
rokban is lélek lakozik. S bár ı errıl „hitetlenségében” még soha nem hallott, látszólag hosz-
szasan rágódni kezdett ezen. E lelki állapota nem tartott valami sokáig, mivelhogy hirtelenjé-
ben, nagyot szitkozódva felszisszent, s vértıl fröcsögve kilapított egy szúnyogot. S miután ily 
módon gyızött az ösztönlénye, kicsit még elgondolkodott, majd így szólt: - „Nesze neked, te 
nyomorult! Legalább elıbb leszel ember!”… Hát, csupán ennyit ért el nála a keleti filozófia… 
 Miután a Teremtı az ember rendelkezésére bocsátotta az addig ismert legdurvább 
vibrációjú közeget: az anyagi világot, az ember – ebben elmerülve – eszméletlenné dermedt, s 
megszakadt a kapcsolata Istennel. 
 Ebben a jelenlegi állapotunkban nem csekély értéket és fogódzót jelenthet, ha valaki 
megpróbál ráérezni azokra az információkra, amelyeket a Teremtı, azóta is, folyamatosan kö-
zölni próbál velünk:  
„A bőn az ajtód elıtt leselkedik és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta”. (Ter.I. 4.7.). 
„ A húst az ıt ELEVENÍTİ vérrel meg ne egyétek”. (T.I. 9.4.). „Semmi vért ne egyetek meg 
bármely lakhelyeteken, se madárnak, se baromnak vérét” (M.III. 6.27, 7.2.). „Abban állhata-
tos légy, hogy a vért meg ne edd, mert a vér az lélek: azért a lelket a hússal együtt meg ne edd”. 
(M.V. 12.6., 12.23.). „A földön csúszó-mászó mindenféle állatban élı lélek van”. (M.I. 30.). 
 
 
 

BLA-BLA  
 
A fejlett idegrendszerrel rendelkezı ember különösen érzékeny a lelki bántalmak iránt. 
 Javaslat: - Veszett kutyával ne barátkozz! 
               - Mérlegeld, hogy az adott helyzetben érdemes-e küzdeni? 
               - Ha valamit elıbb vagy utóbb meg kell tenned: vágd fel a tályogot, ne simogasd! 
 
                                                                                                     (Selye János) 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

6.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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A SZÚNYOGRIASZTÓ 
 

 Soha még materiális emberekben akkorát nem csalódtam, mint a saját kollégáimban. 
Hogy mi is történt akkor, elmondanám: 
 Kb. 16 évvel ezelıtt az UNESCO a tudományos világhoz fordult, hogy segítsenek a 
fejlıdı országoknak a maláriaszúnyogok elleni, kétségbeesett küzdelmükben. 
 Nos, mi az nekem - gondoltam, s kidolgoztam a stratégiát; - ezt könnyőszerrel meg-
oldjuk. Akkor és ott, megfelelı mőszerparkkal rendelkezve, kollégáim az ország legjobb mő-
szaki szakembereinek számítottak. A legközelebbi munkakezdéskor tehát ismertettem velük a 
helyzetképet, a felhívást, s az esetleges vitákat elkerülendın jóelıre közöltem, hogy én adnám 
fajták szerint az összes fellelhetı szúnyogot a megfelelı mennyiségben, (azóta is hiszem, hogy 
nekem lett volna a nehezebb dolgom), ık pedig bonyolódjanak bele egy mérés-sorozatba. 
Csupán azt a frekvenciát kellene megtalálni - szúnyogfajonként -, amely szertesugárzódva re-
zonanciába lép a szúnyog szárnyrezgésével, s így az állat, vibrációba kerülve, röptében egy-
szerően lezuhan. Ez pedig megoldandó egy egyszerő, nyakba akasztandó, elemes készülékkel. 
 Nem fogjuk kitalálni, hogy mi történt: Két teljes másodpercre megdermedt a levegı, 
majd az én kedves kollégáim a hasukat fogva, a földön fetrengve, s egy köteg papírzsepkendıt 
telekönnyezve, kirobbanó nevetésbe kezdtek. Kacagásuk egész álló nap tartott, belefájdult 
még a hasuk is úgy, hogy ebédelni sem tudtak, s ez az egyre halkuló nevetés, vihogásba át-
csapva, két álló hétig tartott. 
 İszintén szólva: máig sem jöttem rá, mi okozta náluk ezt a furcsa reakciót, ámde se-
gítségüket megköszönve, e témakörrel kapcsolatosan többé nem zaklattam egyiküket sem. 
 Pontosan tíz év múlva, Magyarországot elárasztották a nyakba akasztható, elemes, ja-
pán szúnyogriasztó medálok. Mivel nekem felesleges pénzem sohasem volt, kölcsönkértem 
hát egyet, s bevittem az én kedves kollégáimnak, megmutatni: - Csupán csak errıl lett volna 
szó - mondtam -, s azon kívül segítségére lehettünk volna egy népnek, s ha nem úgy reagáltak 
volna, akkor most világszabadalom tulajdonosai – és milliomosok lehetnének. 
 Kollégáim a japán szúnyogriasztó mőszaki megoldását igen jónak tartották, s akkorra 
már, laposakat pislogva, nem nevetett egyikük sem. 
 
 
 

EGY ASSZONY CSÓKJA 
 
 Valahol a Balaton partja és a Mecsek hegyláncai között él egy asszonyka, aki megszen-
vedte a magáét. İ még nem tudhatta, amit azóta mi már tudni vélünk: hogy valamennyi beteg-
ségünk a belsı harmónia hiányosságaira utal. İ csupán azt tudhatta, hogy gyógyíthatatlan be-
tegségben szenved, évek óta tartanak a vizsgálatai, s hogy egyre inkább elnéznek a feje felett 
az emberek. 
 Érezte, hogy bajaival kezd már a többség számára unalmassá válni, s az elemi rosszra 
sem gondolva, örömmel fogadta a kórházi orvosok azon tanácsát, miszerint odahaza, szeretet-
teljesebb közegben, biztosabban gyógyulhatna. Persze, az már csak természetes, hogy ugyan-
azok az orvosok a családnak elárulták, hogy sajnos a tudományuk véget ért, s áttételes rákról 
van szó. 
 Be kell vallanom – amellett, hogy a beteg embert és betegségét felettébb tisztelettel 
kezelem -, számomra egy áttételes rák, vagy a halál rémsége ugyan már nem jelent többet, 
mint másnál egy tavaszi allergia. Mert valamennyi betegség esetében, bármivé fajul is, mi 
magunk tesszük azzá, amivé válik. 
Ez olyan súlyos kijelentés, amelyet sérelmezni köteles az egész emberi társadalom, jómagam 
azonban vélt igazságomat az asszonyka esetével szeretném bizonyítani. Mert nincs epeproblé-
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ma, ha nincs neheztelés, nincs asztma, ha nincs csökönyösség, nincs gyomorfájás, ha valamin 
hosszasan nem vívódunk, ha bennünk békesség uralkodik – görcs és félelem nélkül, s nincs 
rák, ha valamivel hosszasan nem mételyezzük a saját gondolatainkat. 
 Nos, ez az asszonyka zavartan leste, amint a testén az egyik kelés képzıdik a másik u-
tán. Maga a puszta látvány is felettébb undorító, s e betegség olyan bőzzel jár, hogy az ember 
ténylegesen nem kap levegıt. A teste hol itt, hol ott kezd pirosodni, három-négy cm-nyi át-
mérıben, kör alakban bevörösödik, kúp alakban elkezd kiemelkedni, miközben a közepe egy-
re sárgul. Amikor pedig már két-három centiméternyire kidudorodott, cseresznye-nagyságú, 
„érett” gennyhólyag kezd a kúp tetején opálosan csillogni, feszülni, míg jólesıen szét nem ha-
sad, s ekkor a cseresznyényi sárga tartalma lecsurogva bőzlik, a csurgást pedig véres lé és szu-
rokfekete folyadék követi. Ez lenne egyetlen ilyen, de egyszerre olykor negyven is „beérik” a 
testén, s az ilyen embert pedig már legfeljebb csak az udvaron lehet elviselni. 
 Hát, ez az asszonyka roppant mód optimista volt, mert még egyszer besétált az orvos-
hoz, miszerint az állapota nem egészen úgy fest, mint aki éppen gyógyulgat. S az orvos, hogy 
a bőztıl szabadulhasson, jó messzirıl és ajtót nyitva közölte a volt páciensével, hogy mind- 
össze egyetlen hete maradt a földi életébıl hátra, s jobb, ha most inkább hazamegy. 
 Nehéz elıre megjósolni, hogy egy épesző emberbıl milyen reakciókat fog kiváltani, 
ha életében elıször tudomására hozzák, hogy egy hét múlva meg kell halnia. Egyet azonban a 
sok-sok tapasztalat alapján biztosan elhihetünk. Hogy az ilyen ember MÁSSÁ válik. 
 Hogy az ı esetében hogyan fordult a világ, az éppen nem derült ki, de hogy akkor 
hagyta, hogy bénultságában óvatosan becsukják mögötte az ajtót, s a hivatalos közeg végképp 
„leírja” ıt, az biztos. S hát mit is lehet tenni egy kórház folyosóján, ha csendben, de határozot-
tan becsukódnak körülöttünk az összes ajtók? Magunk után rángatva a Halált, el kell indulni, 
haza …  
 
                                                                                   /folytatjuk/ 
 
 
 

DIMENZIÓKAPU? 
 

 Hála az ezoterikus könyvújdonságoknak, elıadásoknak és érdeklıdésnek, erıteljesen 
megszaporodtak azon levelek, amelyek a legkonkrétabban az iránt érdeklıdnek: itt, ott vagy 
amott, ebben vagy abban a városban, stb. sikerült e találni „dimenziókaput”? 
 Amennyiben „dimenziókapu” létezne, nyilván a Kedves Érdeklıdık azt értenék fıkép-
pen ez alatt, ahol esetleg át lehetne lépni valamely más rendszerbe. 
 Kérdésre kérdéssel válaszolnék: Vajon ha egy asztal síklapját neveznénk kétdimenziós 
„térnek”, s a felette kotnyeleskedı ember személyesítené meg a háromdimenziós energiamezı-
ket, akkor az asztal bármely részére rácsöpöghetne-e az általunk megdézsmált tejszínhab, vagy 
szilvalekvár? 
 Ha valóban torkoskodunk, akkor nyilvánvalóan ez az asztal bármely pontján nyomot 
hagyhat maga után. Nos, ez azért fontos, mert ehhez hasonlatosak a „dimenziókapuk” is. 
Vagyis egyáltalában nincs a földi valóságunkban olyan kitüntetett hely, ahol a magasabb való-
ságok úgymond: „szívesebben” megnyilvánulnának. Ezek a helyek csupán az emberi gondo-
latok tisztaságától, az alázattól, s a lélek nemességétıl függenek. Egyébként pedig a földi vilá-
gunkba nyíló dimenziókapu a táj, a tér, a helyszín és a környezet bármely négyzetcentiméte-
rén elképzelhetı. Különösebben tehát keresni sem érdemes, s ehelyett célszerőbb inkább ön-
magunkkal jóban lennünk. Hiszen békességünk az ára annak, hogy jóban lehessünk az egész 
világgal is, s akár lépten-nyomon kialakulhassanak körülöttünk a dimenziókapuk. 
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JÁRJUNK KÖRÜL EGY EMBERT! 
 
Úgysem fog sikerülni, de próbáljuk meg: 
Adóazonosító szám, személyi igazolvány szám, születési év, hó, nap, TAJ szám, házszám, 
helyrajzi szám, bankszámlaszám, katonai igazolvány száma, bérletszám, bérletszelvény szá-
ma, telefonszám, gázóra száma, villanyóra száma, s kár is folytatni… 
 Ezelıtt negyven évvel, egy magyar ember szóba hozta, hogy (már akkor) megoldható 
lenne a következı: 
A születésekor minden ember kapna egyetlen, tizenkét-jegyő számot, s egy telefont. A továb-
biakban, míg él, ezen az egyetlen számon lenne beazonosítható és elérhetı, ez lenne a hívó je-
le, a személyi igazolvány száma, bárhol és bármit tesz is a világban, s él vagy hal, ezt a szá-
mot többé embernek ki nem adnák. 
 Nos, ezt az embert - jóllehet javaslatával csakis a technikai civilizációt erısbítette vol-
na - akkoriban gúny tárgyává tették és megvetették (Magyarországon), mert valószínőleg tar-
tottak attól, hogy egy ilyen találmánnyal nem lesz kellıen bonyolult az emberi világ. 

 
 
 

GYAKORI KÉRDÉS 
 
 A lélek mezején útjukat keresı családoknál gyakori kérdés: A gyermek nevelése köz-
ben meddig jogos az ún. „fegyelmezés”, s hol kezdıdik úgymond; az egyéni karmájába törté-
nı, jogtalan beavatkozás? Hol húzódik a határa annak, ahonnan már nem szabadna változtat-
nunk gyermekünkön? 
 Nos, az emberi világunk felett álló magasabb etika a következı üzenetet küldi: 
 A gyermek a saját, önnön maga által választott karmikus feladatai megvalósítása cél-
jából születik a Földre, az anyagi világba. Pontosan ennek megfelelıen választja meg szüleit, 
hiszen ı jó elıre tisztában lehet azzal is, hogy szülei, (a 20-21 éves korában aktuális önállósá-
gáig) hová képesek ıt eljuttatni. Világos tehát, hogy éppen azokat a szülıket fogja magáénak 
vallani, akik az életfeladatához vezérlik ıt, s olyan szülıpárhoz születik, ahol éppen azt nyújt-
ják, amire szüksége van. Vagyis nem a szülı választ magának gyermeket, hanem a gyermek 
választ magának optimális szülıpárt! (És a feladatához illeszkedı életkörülményeket). 
 Minden gyermek legelsı választott életfeladatai a saját szülei nevelésével kapcsolato-
sak. Persze ez a már megszületett gyermekben nem lehet tudatos, a szüleiben pedig fıképpen 
nem, mivelhogy egy felnıtt sokkal butább ennél. 
 A gyermek tehát megszületése elıtt pontosan tudatában volt annak, hogy miért éppen 
az adott szülıpárt választotta magának. 
Ha tehát egy szülı azon rágódik, hogy változtasson-e gyermekén vagy sem, az nem annyira a 
gyermek életébe történı „beleszólás”, hanem a felnıttek döntéseit érintı és értékelı feladat, 
vagyis a szülık önnön karmikus életfeladata! Nem a szülı tanít tehát, az csupán a látszat!  
A gyermek érkezik mindig Tanítóként a családba, hogy ezzel  lehetıséget biz-
tosítson (felnıtt) szüleinek a nevelési döntéseik kipróbálásához. Ezek szülıi áté-
lése tehát csakis a saját, szülıi karmára hathat, nem pedig a gyermekére. Vagyis bárhogyan 
„nevelünk”, akárhogyan is döntünk, még ha úgymond: „A gyermekünk érdekében” is, amit 
te-szünk nem egyéb, mint az általa életre hívott, saját, megoldandó feladatunk. 
 
 
 
 



- 5 - 

APRÓ LÉPÉSEKBEN TÖRTÉNİ BEAVATÁSUNK 
 

 Mi sem természetesebb annál, minthogy a ritkán elıforduló eseményeket ünnepi külsı-
ségek közepette igyekszik emlékezetessé tenni az emberiség. Pontosan ugyanígy van ez a szá-
munkra ismeretlen dimenziókban is. Néhány olyan ünnepi eseményrıl szeretnék beszámolni, 
amely az emberiségért folyó szakadatlan munkálkodás kiemelkedı mozzanata volt. 
 Az elsı esetben nem tudtam semmirıl, nem is készültem rá. Szokásomhoz híven üdvö-
zöltem azt a princípiumot, aki az aznapi idıjárásunk alakítgatásának felelısségét magára vál-
lalta, (jelen esetben Hold-nıvérünket), s megütközve figyeltem fel arra, hogy Hold-nıvérünk 
immár harmadik napja egyfolytában rendezgeti az idıjárási frontokat. Ilyesmi nem szokott e-
lıfordulni, s még az igen fontos hármas égitest-együttállásokkor sem marad a Hold másfél 
napnál tovább. Nem tudtam, mi ez a nagy igyekezet, s tüzetesebben megpróbáltam 
odafigyelni, mert ez valami szokatlan eseményre kellett, hogy utaljon. 
 A negyedik napon még mindig a Hold alakítgatta idıjárásunkat - ilyesmire nem is em-
lékszem -, amikor déltájban hirtelen, orkánerısségő, jeges fuvallat (!) tört a tájra. Nos, ilyent a 
Hold nem csinál! Valóban: felváltva a Holdat, Naprendszerünk tizenegyedik bolygója mutatta 
be tudományát. Ámde nem volt vége a meglepetéseknek: a leendı tizenegyedik bolygónk a 
szokásos fél-egynapos tartózkodás helyett a délutáni órákban váratlanul elköszönt, egyidejő-
leg a Nap misztikus homályba burkolódzott, hirtelen szélcsend és sejtelmes köd kezdte meg-
ülni a környéket: s megjelent a Neptunusz. Nos, arra sem volt még példa, hogy egyetlen na-
pon hárman váltsák egymást a princípiumok. De nem lehetett gondolkodni, mert egy óra sem 
telt el, amikor egy mindent elsöprı szélrohammal elıtermett a Mars, s teljesen érthetetlen mó-
don, nyomban forró hullámokban tört elı valahonnan a meleg levegı. (!) 1998-ban, febru-ár 
végén, +18 C. fok meleg és rügyfakadás közepette már sötétedett, amikor a környék összes 
madara egyetlen hatalmas zenekarként, szinte vezényszóra énekelni kezdett, s a lenyugvó nap 
helyén a felhık bíborba öltöztek. Nem folytatom: Telihold napja volt, s estig jöttek, jöttek sor-
ba az összes princípiumok. 
Közben lement a Nap, s feljött a Hold, s attól függıen, hogy melyik princípiumi angyali lény 
volt jelen, a Hold hol ködbe burkolózott, hol bevörösödött, hol pedig árnyékba borult. Ekkor 
egy misztikus ködfolt úszott a Hold arca elé, megjelent a Neptunusz, s Hold-nıvérünk képén 
egy sötét kontúrvonal tőnt fel. S miközben február végén (!) körülöttem felhangzott a békák 
kórusa, s szinte már az volt a különös, hogy csak nem jön a szúnyogok hada. 
Holdfogyatkozás van! – döbbentem meg. Nem is tudtam róla! 
Immár néhány percenként váltották egymást a princípiumok, s egyre inkább a Föld árnyékába 
borult a Hold, amikor egyszer csak az eleddig igen harsány madársereglet villámcsapás-szerő-
en elhallgatott… Váltás! – gondoltam, ám levegıt sem kaptam hirtelenjében; mert az égbol-
ton megjelent egy arkangyal asztrál-tükrözıdése! Néhány percig maradt csupán, s immár tud-
tam, hogy valami fantasztikus élményben lesz részem, (amelyhez azonban még legalább húsz 
percnyi idı hiányzott). Vajon mivel fogja ezt a tíz percet a Magasabb Tudat kitölteni? – iz-
gatott immár a kérdés, s válaszképpen az emberközeli világokban szolidan felderengett Szőz 
Mária energiája. Mindössze néhány percig maradt, hogy fejet hajtson a Szentlélek elıtt, Aki 
csupán elıkészítette az égiek figyelmét a csodára: S újabb egy-két perc elteltével az asztrál-
térben felderengett a Kozmikus Krisztus feszülete! 
 Békesség és szeretet mámoros derője ereszkedett a Földre, közel és távol elhallgattak a 
kutyák, a motorzúgások és az emberek. Ilyenben a Földön még nem volt részem! Kettı perc-
nyi meditatív, tökéletes csend uralta az izgága emberi világot! (Vajon hányan vehették észre)? 
Abban a pillanatban pedig, amikor Hold-nıvérünket a legtökéletesebb fedéssel eltakarta Föl-
dünk árnyéka, Krisztus, tisztelettel tovább csendesítve a békesség és szeretet energiáit – elkö-
szönt, s az égbolton megjelent az Isten. 
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 Éreztem, amint átütı erejő energia áramlik szét a Földön, s tudtam, hogy Föld-anyánk 
ismét elegendı erıt kap ahhoz, hogy továbbra is elviselhesse az embert. De már akkor azt is 
tudtam, hogy ebben a pillanatban misztikusabb energiaállapotba került az egész emberiség. 
Éppen 18 óra volt, s 18 órakor, egy pillanat alatt, hirtelen fuvallat oszlatta el a misztikus jelen-
séget. Égi Atyánk energiája 10 percig volt érzékelhetı. 
 Napok múltán tudhattam meg a csillagászati évkönyvbıl, hogy teljes holdfogyatkozás-
ban lehetett részem, amely pontban 18 órakor érte el a maximumát. 
 A második ünnepi eseményre e tapasztalásokat követıen már jó elıre készültem, ha-
bár az hétköznapibbnak tőnt: részleges holdfogyatkozás; hajnali 6 órakor. Errıl azonban in-
kább majd legközelebb … 
 
 
 

FELKÉSZÜLÉS A DIMENZIÓVÁLTÁSHOZ 
 

 Személyes jelentkezésünk az alapja annak, hogy a magasabb dimenziók jelenvalóságát 
megérezhessük. Ez az érzés egyfajta eufórikus állapothoz hasonlatos, igen kellemes, zsongító, 
mámorító érzés, hosszas, csenden extázis, amely gyakorta már abban a pillanatban jelentkezik, 
mihelyt kissé szelídebbnek, béketőrıbbnek tudjuk önmagunkat. Örömünk és boldogságunk mi-
nél gyakrabban „túlcsordul”, minél gyakrabban éljük meg a katarzis, a megbocsátás érzését, 
(amelyek a templomi érzésekhez igen hasonlatosak), annál hosszabban idızhetünk ebben az 
önfeledt, boldogító, szeretetteljes állapotban. 
 Személyes célunk és érdekünk ezt a jelentkezı kegyelmi érzést önerınkbıl minél hosz-
szabb ideig kitartani, felmutatni, megvalósítani. Célunk és érdekünk, hogy megtanuljuk ezt az 
érzést önmagunkban, külsı segítség nélkül is életre hívni! 
 Egyfajta örömmel átélt, „röpködı” és repesı lelkiállapotról van szó, amely egy idı u-
tán kifelé is sugározni kezd belılünk, s csupán a környezetünkben élık energiaminıségétıl 
(gondolattartalmától) függ, hogy azt melyikük miképpen fogja fel. Ha ezt az energiát bárkinél 
észrevesszük, s ráhangolódva hozzáadjuk a sajátunkat, akkor a két energia, összakapcsolód-
va, hatványozódni kezd. 
Ellenpélda: Láttam nemrégiben egy fiatal nıt, aki egy padon ülve, percenként nyolcszor há-
rom másodpercet vont el az életébıl azzal, hogy a cigarettáját a szájához emelte és beleszívott 
abba. Gondoljunk csak bele: hatvan másodpercenkénk harmincat elveszített! 
 A szeretet energiáinak ismeretében ugyanezt a kedvezı irányba is befolyásolhatnánk: 
aki már percenként fél percet képes önmagában, külsı segítség nélkül ezt az eutórikus, önfe-
ledt, másokat gyógyító, de senkit nem károsító érzést fenntartani, az az ember már talán nem 
is ide tartozik, mert bár itt él, és cselekszik, ıt egy magasabb etika, egy boldogítóbb világba, 
már magához emelte. 
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LÁTTAD-E? 
 

 Láttad-e Krisztust élve, elevenen szenvedni a feszületen? Ott voltál-e akkor? Rád né-
zett-e? S megdöbbentett-e a magányosság fájdalma és szomorúsága? Láttad-e İt meghalni, s 
tanúja voltál-e annak, hogy halála pillanatában valóban komorrá vált és elsötétedett az égbolt? 
 Ha mindezeket tudod, akkor azt is tudnod kell, hogy ottléted tényének eszméletvesztı 
érzése mindössze egyetlen másodpercig tarthatott, mert a következı érzés a téboly érzése kel-
lett hogy legyen, amely az agyvelıdet mardosva a sírgödrödig kísér: Mert ha akkor ott voltál, 
akkor és ott, milyen minıségben voltál jelen?? Amikor szemközt álltál Jézussal, s İ a szomo-
rú szemeivel rád nézett, akkor vajon te voltál-e, aki imádkozott érte, avagy egy voltál azok 
közül, akik a tenyerébe verték a szögeket? S könnyeztél-e, avagy a te kezedben volt az ecetes 
szivacs? 
 Életed görnyesztı tudatállapota: tudni, hogy együtt voltál Vele, s nem tudni, hogy me-
lyik oldal volt akkor a tiéd … 
 
 
 

RUDOLF STEINER FELMENTÉST AD … 
 
 Rudolf Steiner felmentést ad, s elmagyarázza, hogy Jézus Krisztust a feszületen élve 
látni, s ezt napjainkban a törekvı embernek a legelevenebben átélni: az emberközeli, Szárnyas 
Dimenziók természetes, ezredvégi, kegyelmi ajándéka. S nem azt jelenti ez, hogy az illetı – 
aki ezt átéli -, akkor, ott tartózkodott a feszület közelében a Kevesekkel, hanem azt jelenti en-
nek a misztériumnak az eleven átélése, hogy az illetı, a magasabb értelem véleménye szerint 
is; lélekben törekvıvé vált. 
 A lélekben törekvı emberek ezreinek és tízezreinek szükséges élménye, hogy lássák 
Krisztust a feszületen szenvedni, lássák meghalni, tudatosodjék bennük, hogy elkomorult az 
ég, megrendült a föld, s tüzek ütöttek ki a leomló falak között. 
 Fentieket megerısítve, Rudolf Steiner elıre jelezte munkáiban, hogy ez az állapot a 
század utolsó évtizede végén bekövetkezik, s annak jelzésére szolgál majd, hogy az illetı, fel-
vállalva élete saját keresztjét, vándorútja fontos állomásához érkezett. 
 
 
 
HOVÁ LESZ A BACILUS, HA KIDERÜL MAJD, HOGY LÉTEZIK 

A LÉLEK? 
 
 - Miért hágják át a Te tanítványaid a vének rendelkezéseit? S miért nem mossák meg 
kezeiket, ha enni akarnak? (Máté 15.2.) 
 És İ, elıszólítván a sokaságot, monda nékik: 
          „Halljátok és értsétek meg. Nem az fertızteti meg az embert, ami a szájon bemegy, ha-
nem ami kijön a szájból, az fertızteti meg az embert. (M. 15.11.) 
 Minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut és onnan az árnyékszékbe vettetik. 
Amik pedig a szájból jınek ki, a szívbıl származnak és azok fertıztetik meg az embert. Mert 
a szívbıl származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, 
lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertıztetik meg az embert: de a mosatlan 
kézzel való evés nem fertızteti meg az embert.” (M. 15. 17-20.). 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

7.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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EGY ASSZONY CSÓKJA 
(folytatás) 

 
 Véget ért tehát a tudomány, s hálát adhatna bármely természetgyógyász, hogy az ilyes-
mi nem nála következett be, mert a meghurcolásoktól és a biztos börtöntıl minden ilyen eset-
ben csupán a szent tudomány mentesülhetne. 
 Bezárultak az asszonyka elıtt a kórház kapui, s ı, társadalomból végképp kirekesztve, 
de hála Istennek, pánik nélkül, hazafelé kezdett bandukolni az úton. 
Persze félı, hogy ekkor még fel sem fogta, ami vele történt, de akkor is, ezek után, ugyan, ho-
vá siessen már: Az egy, hátralévı hetébe mindez bıven belefér. Annak pedig semmi értelmét 
nem látta, hogy lélekszakadva elkezdje intézni a tengernyi elintézni való, fontos dolgokat, va-
gyis talán jobb, ha egyenlıre nem tesz semmit, hanem megpróbál végre gondolkodni. 
 Hazafelé menet hol ez, hol amaz köszönt rá, de igazából arra sem emlékezett, hogy 
kikkel is találkozott. S amikor egy alkalommal „szórakozottan” felkapta a fejét, éppen egy fa 
állott elıtte, egy régebbi felhívással. Látta már ezt a felhívást, de hát a munkás hétköznapokon 
kit érdekeltek ezek a dolgok! S mivelhogy immár ráért, hát végigolvasta azt. A fatörzsön, az 
esıverte papíron az állott, hogy közös autóbusz kirándulást szervez az egyház Lourdes városá- 
ba, ahol is megtekintik a töméntelen sok csoda színhelyét. 
 Kirándulás! Ugyan már! – mondta volna még tegnap is ez az asszony. Ám most hirte-
len eszébe jutott, hogy ı még életében nem jutott el sehová, kivéve a paprikaföldre és haza. 
S mi jobb vajon? Ha lélekszakadtában kapkodva, sikoltva hátrál a készülıdı halála elıl, vagy 
ha e helyett fogja magát, s felkéredzkedik erre a buszra. Hiszen talán nem véletlen, hogy 
éppen most állott elébe ez a fa a kopott hirdetéssel. S ekkor döbbent rá; ez a busz éppen ırá 
várt, mert holnapután lesz az indulás! 
 Nagyon-nagyon zavarta ıt a belıle folyamatosan áradó bőz, de immár jogot formált 
arra, hogy ennek ellenére elinduljon „utolsó útjára”, s vallásos résztvevık révén, a többiek is 
igen megértınek bizonyultak. 
 Amikor a szent városba értek, megdöbbentette ıt az egyszerő emberek mélységes hite, 
amellyel a szent forrás környékén csókolgatták a szurtos anyaföldet, s ki-ki, hangos fohászko-
dással, könyörögve imádkozta, veszekedte, kérte és akarta a saját egészségét. Kicsit szégyelni 
kezdte, hogy ı idehaza ilyen mélységes Hitekkel még sohasem találkozott, a vasár-napi 
templomi igehirdetés pedig sohasem vonzotta igazán.  
De itt, amint megdöbbenve látta; ÉLT A HIT! 
Végre egy hely – gondolta -, ahol az égvilágon senki nem figyel arra, hogy ki mit tesz és mit 
kér, s ha bármit teszünk és kérünk, az olyan nagyon természetes, hogy arra senki nem képes 
ferde szemmel felfigyelni. S akkor, ı, ott, hálát adott a Gondviselésnek, hogy eddig még nem 
voltak fájdalmai, kérte Szőz Máriát, hogy bárcsak minden jelenlévı elérhetné azt, amiért ide 
került, s megkapná, amiben reménykedik, majd keserves zokogással a szent forrás köveire 
borult, s megcsókolta azt. 
 A csók: szent üzenet. Azt jelenti: Néked adom a lelkem. Rád lehelem a léleklángocs-
kámat, kiszolgáltatom lényemet, s tégy velem belátásod szerint. 
 Az asszonyka ekkor már nem ott volt. Csak a teste térdelt a kútnál, ámde ez a test ösz-
tönösen cselekedett, miközben a lelke szárnyalt. Remegve nyúltak karjai a megszentelt vízbe, 
s látta, hogy a gennyes fekélyei úgy oldódnak le róla, akár a sár. Bemártotta lábait, s szégyen 
érzet nélkül végigcsurgatta a vizet lemeztelenített testén. Csak a teste volt ekkor ott, mert ı 
éppen Szőz Mária elıtt állott, s anyaként kérte az Anya segítségét. Nem érezte és nem tudhat-
ta, hogy akkor, ott, vele zokogtak a többiek. S a hazafelé induló autóbuszra az akkori énje he-
lyett egy kisírt szemő, de testben és lélekben megtisztult, makk-egészséges asszonyka szállott 
fel. 
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 Amint hazaértek, nyomban felkereste a kirándulást szervezı papot, s ajándékot nyúj-
tott át neki: egy parányi üvegecske lourdesi forrásvizet, a szent kútból. Hátha akad majd rá-
szoruló. Ám akkora ı is és a papja is érteni kezdték, hogy a mindössze harminc másodperc 
alatt bekövetkezett gyógyulása nem a csodától, hanem a végre beérı Hitétıl, s megváltozott 
tudatállapotától függött csupán. Mert hiába is volt vele mindeddig az Isten, ha ı ezt sohasem 
vette észre. S bármi is történt volna vele, amennyiben a saját gyógyulásában ı maga nem 
szándékozott volna aktívan részt vállalni, akkor sem a kirándulás, sem a szent forrás, sem pe-
dig a szent víz csodája nem segített volna. 
 Ez az asszonyka fél perc alatt gyógyult meg az áttételes rákjából. Mert hajlandó volt a 
mások véleményét, a vérkép értéktáblázatát és a vizeletvizsgálat ostoba eredményeit alázatra, 
bölcsességre, nyugalomra és belsı biztonságra cserélni. Mert mi sem természetesebb annál, 
minthogy szellemünk és lelkünk ereje úgy hat a földi testünkre, ahogyan ı akar, avagy aho-
gyan azt mi kiérdemeltük. 
 
 

KIS KALENDÁRIUM I. 
 
 1995. Pünkösd napján, hatalmas misztérium részese lehetett (volna) az emberiség: A 
Láthatatlan Dimenziókból a Földre ereszkedtek az ısprincípiumok angyali seregei. 
 Mindez a maga nemes egyszerőségében úgy zajlott, hogy nem kevert viharokat, nem 
volt kötelezı róla beszélni, s ami már-már végletes; tulajdonképpen nem is tudtunk errıl. 
 E naptól a hét İs-erı, akik maguk között tartományokra osztották a Földet, az anyagi 
világba leereszkedve, a tartományaik minden természetes alapú kızetében megnyilvánultak, 
mégha egy-egy kövecske vagy kavics az óta esetleg más helyre került is, ık pontosan számon 
tartottak mindent. 
 A lezajlott jelenség nyomatékkal feltárhatta volna, hogy a hegyeink zöme nem az „ere-
deti helyén” áll, s bennük a legkülönbözıbb „rendeltetési helyő” kızetek ömlesztve, vegyesen 
találhatók. Nagy kár, hogy a tudomány nem figyelt fel erre, ez ugyanis fényt vethetett volna 
az atlantiszi hegységépítı technológia lényegére, Föld-anyánk idegközpontjaira, s a mestersé-
gesen öntött, ragasztott, hegyi kızetállományra. 
 Az İs-erık, a karaktersugárzások, az élı, emberi jellemhordozók közül a hét legısibb 
a Föld tartományait és kızeteit választotta megnyilvánulási helyéül, (ezeket foglalták el Pün-
kösdkor). E beavatkozásra valószínőleg a miatt volt szükséges sort keríteniük, hogy a Szár-
nyas Dimenziók a legközvetlenebbül is képesek legyenek hatni az emberre, a közelgı ezred-
végi átalakulások során. Tudjuk; ık a Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz. 
Egyidejőleg a hozzájuk képest csak késıbb megnyilvánult Uránusz és Neptunusz a mővészeti 
alkotásokba és élı hús-vér emberekbe költözött, míg a Plútó a legmodernebb technológiák tá-
mogatójává vált. 
 A Pünkösdkor bekövetkezett, igen nagy horderejő változásokat követıen a jelenlétü-
ket hetek alatt sikerült megtapasztalni, tartományaikat – csupán a tudományos kutatás szem-
pontjai szerint – sikerült beazonosítani, habár az Uránusz élı mővésze csak nyárra, a Mars pe-
dig, élı emberbıl, csupán karácsony estéjén került elı; A Földre történı kiáradásukat követı-
en ugyanis nyomban megkezdték az élı emberi lényekhez való (angyali) vonzódásukat. 
 

� 
 
 1995. óta tehát valamennyi természetes alapú kızetnek asztrálteste van, ámde ez soha-
sem a kıé, hanem az ıt birtokló magasabb tudatállapot, földi világba tükrözı vetületéé. 
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 Miután az érdeklıdık valóban elhitték, hogy mindez igaz lehet, kiderült, hogy még-
sem minden természetes kızetben található emberi jellemtükröt hordozó, magasabb tudati 
szintő energia. Ez azonban mégsem csalódást okozott, hanem határtalan örömöt: 
Egy gyönyörő követ hoztak a barátaim, amelyben valóban nem volt fellelhetı az ısprincipi-
umi asztrál-energia. S rövidesen kiderült a „turpisság”: Az a kı a Vezúv kráterébıl való! 
Vagyis a Pünkösdkor lezajlott hatalmas változás még azt is igazolni volt képes, hogy a kén-
köves vulkáni poklok birodalma nem a Szeretet kötelékeinek erıforrása! S ezúttal a leghite-
lesebben az is kiderült, hogy az angyali dimenziók kötelékei közé tartozó ısprincípiumi lé-
nyek a Pokol tornácán elveszítenék hatalmukat, s ez így is van rendjén: A Pokol – legyen 
csak: Pokol! 
Egészen fizikálisan értelmezve; az izzó magma halmazállapota a maga több ezer fokos hımér- 
sékletével az emberközeli világok energia-megnyilvánulásait feltehetıen megsemmisítené. 
 
 
 

APRÓ LÉPÉSEKBEN TÖRTÉNİ BEAVATÁSUNK… 
 
 Ki tudja, melyikünk és mikorra elégeli meg a Rejtett Dimenziók folyvást és felelıtle-
nül történı néven-nevezését és emlegetését, hiszen ez se nem kivánatos, se nem etikus mőve-
let.  
Témáinkban elkerülhetetlen, hogy a lényegi történésekrıl említés essék, de kerülnünk kéne az 
Égi Energiákkal történı, felettébb tudálékos dobálózást. 
 Hogy fentiek miatt a gyanakvásokat és visszaélés látszatát elkerülhessük, egy kódrend-
szerben szükséges megállapodnunk. 
Amennyiben a legkonkrétabb égi jelenségek állandó emlegetése már ízetlennek tőnhetne, ak-
kor ugyanezen jelenségek elnevezései helyett „A hiányzó láncszem” címő könyv, eme jelen-
ségre vonatkozó ÁBRASZÁMÁT fogom majd közölni. Ha példának okáért a Jupiterrıl esne szó, 
akkor – mivel a negyvenedik ábra érzékelteti a Jupiter asztráltükrét, a Jupiter helyett a NEGY-
VENES számra fogok hivatkozni. 
 - 1998. március 13.-án, pénteken, a telihold képe és szellemi ereje hatott a Földre, s 
rajta az élık világára. Közben, nem hétköznapi esemény; részleges holdfogyatkozás igérke-
zett, amelynek reggel 6 órakor volt várható a maximuma. 
Az elıtte való napon, s az azt követı éjszakán folyamatosan a Hold karaktere hatott a világra. 
Már pirkadt, amikor pontosan a hajnali harangszóra, 5 órakor, a Hold szellemi energiája las-
san elenyészett, s helyette, az emberközeli világokban szelíden felderengett a HATVANEGYES 
energia. A jelenség 5 óra 40 percig volt érzékelhetı, amikor is a HATVANEGYES visszahúzó-
dott, (de pontosan érzıdött, hogy a háttérben jelen marad), s misztikus csenddel karöltve, 
felragyogott a HATVANHÁRMAS energiája. Jelenvalósága pecsételte meg az együttállás csilla-
gászati pillanatát, s a jelenségnek pontban 6 órakor, hirtelen támadt, két másodpercnyi hővös 
fuvallat vetett véget. 
 A jelenségek radiesztéziailag és bioenergetikailag igen jól érzékelhetıek voltak, ámde 
minden egyes „váltáskor” ennél több is történt: Az Égi Energiák egymást követı váltását me-
leg vagy hideg fuvallat, széllökés, hirtelen támadt ünnepélyes csend adta hirül. 
 Újabb holdfogyatkozás eseménye ígérkezett, melynek idıpontja véletlenszerően ismét 
reggel hat óra volt. Immár kötelességemnek éreztem, hogy amennyiben e jelenségeket való-
ban a Szárnyas Dimenziók örömmámora kíséri, akkor ebbıl lehetıleg a gyarló földi ember se 
maradjon ki.  
Hold-nıvérünk ezúttal, mint „idıjárás felelıs”, elıtte három teljes napig (!) rendezgette Föld-
anyánk idıjárási frontjait, s maga a három napos jelenléte is merıben szokatlan jelenség elı-
jele kellett hogy legyen. Ezért immár hajnali 4 óra 30 perckor a történésekre figyeltem. 
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Hajnali 5 órakor még a Hold uralta az asztrálteret. Pontban 5 óra 30 perckor Hold-nıvérünk 
csendben félrevonult, s helyette felderengett a HATVANEGYES energiája. Újabb 15 perc eltelté-
vel a HATVANEGYES szelíden elenyészett, s helyébe lépett a HATVANHÁRMAS igen energikus 
sugárzása. Pontosan 6 óra volt, amikor e tüneménynek vége szakadt. A Rejtett Dimenziók 
egymást követı váltásait ezúttal ünnepélyes csend adta hírül. Ilyenkor, ha az ember oda sem 
figyel, csupán a környezet, s a természet felé fordítja érzékeit, akkor is pontosan megtapasztal-
hatja, hogy mikor történnek a „változások”. 
 Két eset nem eset, s 1998. tavasza bıvelkedett az eseményekben. 
 - Győrős napfogyatkozás volt várható, ezúttal délután 6 órakor. Reggeltıl folyamato-
san figyeltem a változásokat. Hold-nıvérünk az idıjárásban aznap is rendet teremtett, de a-
mint azt már megszokhattuk volna; 1998-ban, a Szentlélek évében, a Szentlélek jelenvalósága 
folyamatosan és jelentısen csillapította az összes ısprincipiumi beavatkozás erejét. 
 Délután 5 óra volt, amikor a Hold szellemi energiája tisztelettel legerjesztette önmagát, 
s az emberközeli világokban, a legkézzelfoghatóbban megjelent a HATVANEGYES energiája. 
A HATVANEGYES ezúttal több mint háromnegyed óra hosszáig volt érzékelhetı, s 5 óra 40 per-
cet mutatott az idımérı, amikor a HATVANEGYES visszavonult, s felragyogott a HATVANHÁR-
MAS energia. Kereken 6 órakor, hirtelen támadt szellıroham, vagy inkább fuvallat vetett véget 
a jelenségnek.  
 Három olyan történést vehettünk szemügyre, amelyekrıl nyugodtan elmondhatjuk: ró-
luk a világ hétmilliárd embere mit sem tudhatott. Ünnepelnek tehát a Szárnyas Dimenziók, ün-
nepelnek a magasabb világok is, ha éppen itt van az ideje. Ünnepelnek, akár az emberek. 
S talán ebbıl nyugodtan levonhatnánk azt a következtetést, hogy ezek a történések egyáltalán 
nem véletlenszerően következnek be, hanem a Teremtı törvényei szerint, végtelen precizítás-
sal, forgatókönyv-szerően, elıre megtervezett szándékként fogannak meg. 
 
 
 

A KÜLÖNLEGES CSOPORT 
 
 A Sors akaratából az embereknek megadatott az a lehetıség, hogy testben és lélekben, 
ösztönlényként vagy érzelmileg, bizonyos, ritkán elıforduló emberi élethelyzeteket tömegesen 
is kipróbáljanak. Mindazon élethelyzetekre jellemzı ez, amelyeket egy adott történelmi szitu-
áció hoz felszínre. S ennek értelmében nem is kevesen talán éppen e legfıbb életfeladattal 
születnek, hogy egy-egy ilyen létállapotot megélve, lélekben erısödjenek, s önmagukban 
sikerrel megtörjék a félelmekkel és szorongással telített EGO ösztönerejét. 
 Hogy melyikünknek melyek a legfıbb életfeladatai, azt ember meg nem mondhatja, 
azt jobbára ki-ki még önmaga sem tudja, ám ha arra a különleges csoportra gondolunk, akik a 
történelmi szituáció által felkínált tömeges élethelyzetek aktív átélése végett születtek a világ-
ra, akkor mondhatni – úgy tőnik, hogy az ı életfeladatuk nehezebb, mint az átlagemberé. Hi-
szen ezen élethelyzetekre vonatkozóan az ısi bölcsesség nem állhat elı kész tervekkel. 
 Az élık közé vegyült különleges csoport feladataiból próbáljunk megnevezni néhányat: 
Cortez és bandája mőködése, többszázezer indián lemészárlása, népek erıszakos áttelepítései, 
a napóleoni és hitlerista katonák tömeges fagyhalála, csecsemı és gyermekmészárlás a spa-
nyol polgárháborúban, lavina által eltemetett falu, vulkánkitörés miatt megtizedelt népek, a 
gettók világa, a munkanélküliség és a hajléktalanság. 
 Álljon itt még egy magyarázat: Amennyiben jelentısebb váratlan lelki esemény közbe 
nem jön, mindegyikünknek megszabott életideje van a Földön. Az egyik ember, amikor meg-
születik, tudat alatt már tudja, hogy neki 52 évet kellene élnie, a másik 95 éves korára tervezi 
halálát, a harmadik pedig 18 évesen. Haláluk pedig úgy is bekövetkezhet, hogy mondjuk mind-
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hárman felszállnak ugyanarra a repülıgépre, s a repülı lezuhan. S ezzel el is vettük a véletlen, 
s látszólag ún. „értelmetlen halálok” egy részének az élét, hiszen akinek „eljött az ideje”, vala- 
milyen formában csak el kell távoznia a Földrıl. S ha esetleg kellemetlen gondolatokat ébresz- 
tene bennünk az ilyen esemény, már kezdjük is sejteni, hogy a halál nem a távozók, hanem az 
élık miatt lett kitalálva. 
Tekintsük át, mi is lenne egy-egy különleges csoport, történelmi szituáció által szolgáltatott 
különleges (korszellemnek megfelelı) élethelyzetének a jó megoldása, amelyet az embertıl – 
egyénileg (!) -, a magasabb létezés elvárna: 
 Valamennyi ilyen kihívás és élethelyzet megfelelı reakciója az kellene hogy legyen, 
hogy a különleges csoport emberének gondolataiban ne ébredjen harag és győlölet, irigység és 
elégedetlenség, ne akarjon semmiért „visszavágni”, s olyan lélekben elfogadó megoldásokra 
törekedjék, amely az égvilágon senkinek nem lehet ártalmára, s emellett az ilyen ember feltét-
lenül becsülje meg a saját fizikai testét! 
 Az európai hitrendszerekbıl egyértelmően kiviláglik az a tanítás, hogy akit Isten iga-
zán szeret, azt a földi élete során „ledarálja”. Folytatni lenne érdemes, de talán elegendı a Jé-
zus által megfogalmazott analógia: „Szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözıitek-
ért”…  
 Sajnos a különleges csoport, a tömeges élethelyzetek kipróbálása során, zömmel u-
gyanazon hibákat követi el: Ahelyett, hogy az ilyen emberek felülemelkednének a Sors eme 
kihívásán; ragaszkodnak az adott élethelyzethez. A példának okáért: hogy valaki meddig mun-
kanélküli vagy hajléktalan, csupán csak tıle függ. Ezen állapotok csak addig tartanak, amíg az 
illetı e kihívást a Szeretet jegyében nem tudja felvállalni és megoldani. Hogyan is szőnhetne 
meg, amikor esetleg az illetı tudat alatt váltig ragaszkodik ezen élethelyzetéhez? Ha a munka-
nélküli munkanélküli akar maradni, a hajléktalan pedig e feladatát szeretné a sírig gyakorolni, 
akkor még az Isten sem tud rajtuk segíteni. Merthogy ez az állapot mindegyiküknél csak ad-
dig tart, amíg ebbıl, eltökélt szándékkal ki nem szeretnének lépni. Hogy ez igaz, lássuk a meg-
oldást, vagy inkább „terápiát”, amelynek segítségével a munkanélküliség, a narkózis, a hajlék-
talanság, a politizálgatás és egyéb beteges élethelyzetek automatikusan megszüntethetıek len-
nének: - Nem szabad neheztelni senkire az adott helyzetünk miatt. 
 - Tisztelnünk kell minden embert, állatot és növényt; tisztelnünk kell az életet. 
 - Nem lehet haragosunk. 
 - Kivétel nélkül minden embernek meg kell tudni bocsátanunk. 
 - El kell hagynunk a felvett rossz szokásainkat. 
 - Fel kell hagynunk a számkivetett mártír, öntetszelgı szerepkörökkel és siralmakkal. 
 - Tisztelnünk, becsülnünk, szeretnünk és fegyelmeznünk kell a saját testünket. 
 - Tudnunk kéne megbocsátani önmagunknak, a múltban elkövetett bárminemő csele-
kedetünkért! 
 Nos, ezt akár szakirányú intézmények is ellenırizhetik: Csupán ennyi szükséges ahhoz, 
hogy hajléktalan hajlékoz jusson. Mert amennyiben e néhány pontba szedett kívánalmat opti-
málisan oldja meg, élethelyzete megoldását a magasabb Hierarchiák jónak értékelik, s az il-
letı, e kellemetlen élethelyzeten, pillanatok alatt túl fog jutni. 
 Láttuk a jó megoldást, tekintsünk azért bele a rossz megoldásokba is: Ha valaki az ele-
settsége miatt élete végéig sopánkodik, adott élethelyzete mellett leblokkolódnak az életörö-
mei, egyre növekszik benne a mások iránt érzett győlölet, „át akarja alakítani a világot”, - a-
helyett, hogy önmagával kezdené a sort -, haragot tart, félelemben él, hagyja magát bárki által, 
Isten törvényei ellenében terrorizálni, nem képes önnön magának megbocsátani, valamennyi 
gondolatát a birtoklás utáni vágyakozás tölti ki, s egymás után veszi fel a pót-pót cselekvések 
rossz szokásait, hogy még gondolkodnia se kelljen…  
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X.Z: AMIKOR KIREPED A BUGYOR 
 
 Jól tudom, hogy a XX. század ezzel az egyetlen mondattal is jellemezhetı lenne: „sa-
tuba fogott értelem”. Mégis mindannyian tudván tudjuk, a tragédia ebben az, hogy a mi fejünk 
van abban a satuban, s mi magunk szorítjuk azt. 
 Az élettıl kaptam egy akkora pofont, hogy egy évtizeden keresztül egy irányba tekere-
dett a fejem, s láthattam bıven csillagokat is, de azok egytıl-egyig koromfeketék voltak. 
Azt hiszem, ebben a „lelketlenítı-állapotban” elsıdleges volt a mostohaanyámmal való lehe-
tetlen viszonyom, amely keservesen, s egy életre elszakított az én szeretı édesapámtól is. 
 Amikor édesapám meghalt, mi már – a pótanyánk gonoszkodása folytán – a harmadik 
költözködésnél tartottunk, mégis elérhettük, hogy még a temetésérıl sem értesített bennünket, 
s amikor kényszeredetten esdekelve a testvéreimmel apám házába becsengettünk –, hogy le-
galább módja el, mi történt, akkor is csupán a redıny mögül szólt ki: „Nincs itt nektek sem-
mi”! 
 Hát, ilyen alapon tényleg elmondhatom, hogy az én drága jó apám után valóban sem-
mi emlékem nem maradt: sem egy nyakkendı, sem egy cipıfőzı, de még egy teleírt füzetlap 
sem, amely az İ kézírását tartalmazta volna. Hát ezért éreztem – utólag – úgy, hogy milyen 
nagyon szerencsétlen vagyok én! 
Pedig mennyit, mennyit beszélgettünk Vele, amíg még az öröm élt abban a házban! S Neki 
már akkoriban jókora könyvtára volt azokból a könyvekbıl, amelyet ma divatosan „ezotériá-
nak” neveznek. Emlékszem, volt egy kedvence, egy becses darab, amely számomra is kedves 
volt, mert İ mindig arról beszélt, hogy ez, örökül, csakis az enyém lehet … 
 Immár egy évtizede szerencsétlenkedtem a világban, magányosságba merülve folyvást 
rágódva azon, hogy mit ronthattam el, amiért ilyen kegyetlen lelki tusa juthatott nekem. Egyet-
len búfelejtı tevékenységem akadt: lógó orral betértem egy-egy antikváriumba, hogy magá-
nyosan lapozgathassam a régi könyveket. 
 Talán tél lehetett, amikor egyszer, vacogva beestem egy ilyen melegedı helyre: ha már 
az embert belülrıl nem főtik, legalább a körmei ne fázzanak. Megnéztem néhány könyvet, s 
már a harmadikat csúsztattam volna vissza a helyére, ámde az csak nem akaródzott oda befér-
ni. Jobban odanéztem, hát a sorok mögött is, rég beesett könyvek voltak, s azok nem enged-
ték oda vissza. Éppen olyan mélyre be tudtam nyúlni, hogy kiszabadítsam a leginkább befe-
szült könyvet, anélkül, hogy a polcról való lepakolás szégyenét át kelljen élnem, s mihelyt 
kipiszkálgattam onnan, s letörölgettem, valami megdobbant bennem: Hiszen ezt ismerem! 
Pontosan olyan, amilyent az én édesapám mindig is ígért nekem! 
 Dobogó szívvel lapoztam fel a könyvet, s meg kellett támaszkodnom a polcokban: az 
aláhúzott sorok, s néhány betős margójegyzetek, mintha pontosan nekem szóltak volna! Sıt: 
mintha még a betők is hasonlítottak volna az ı kézírására! 
 Belefeledkezve és az örömtıl reszketve szívtam a szavak varázsát, mintha csak az én 
drága jó apám szeretete szólt volna hozzám, s fel sem derengett elıttem, hogy nem készültem 
fel elegendı papírzsebkendıvel. Mert amint egyre jobban belerendülve lapozgattam a köny-
vet az aláhúzott soraival - szokásomhoz híven a közepétıl az eleje felé -, annak harmadik ol-
dalához érve, az én édesapám kézírásán akadt meg a szemem: „Szeretett leányomnak, forró 
öleléssel, örök emlékül: X.Y.” 
 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

8.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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A KÖLCSÖNHATÁSOK TERMÉSZETTÖRVÉNYE 

 
 A világon eddig feltárt, reprodukálható, (tudomány által vizsgálható) fizikai jelensé-
gekhez hasonlatosan, a ma még mérhetetlen hatások sem tapasztalhatóak meg önmaguk töké-
letes tisztaságában. Mindazon jelenségekre és hatásokra, amelyek az emberközeli világok 
nem fizikai, nem kémiai, nem biológiai megtapasztalásaival kapcsolatosak, szintúgy igaz, 
hogy az anyagi világban élı ember sohasem a kutatott jelenség tiszta paramétereit érzékeli. 
E természettörvényt olyanformán tán még szigorítani is szükséges, hogy minél elvontabb va-
lami, s minél kevesebb köze van az anyagi világhoz, annál könnyedebben lép kölcsönhatásba 
az ıt megérintı megtapasztalási módokkal, illetve az ıt megtapasztalni szándékozó emberrel. 
 Tekintettel arra, hogy mi már a tudomány szigoráról leszoktunk, a magasabb értékekig 
pedig még nem értünk fel, szükségessé vált oda és vissza valamiféle hidat verni, s ez a híd a 
radiesztézia, bioenergetika, bioinformatika, az asztrálfizika, s szükséges volt támaszt nyújtó 
filozófiákba (is) kapaszkodnunk. 
 Tény, hogy ami bennünket – a Kedves Olvasókkal együtt – érdekel, az az ehhez hason-
latos témakörök tömege, hiszen ha nem így lenne, tán nem is kommunikálnánk egymással. 
Mivel pedig mi ilyen csökönyösek maradunk, a kölcsönhatások természettörvényét tovább 
szükséges szigorítani: Szinte valamennyi bennünket érintı esetben, e törvény már akkor élet-
be lép, ha az utcán járunk-kelünk, tömegközlekedési eszközökre szállunk, bárhol és bármilyen 
körülmények között leülünk vagy felállunk, betegeket látogatunk, bioenergiát adunk vagy el-
fogadunk, ill. ha imádkozunk, vagy csak gondolkodunk is. A kölcsönhatást kiválthatja egy fö-
lénk hajló faág, egy közelünkben elmenı ember vagy állat, kiválthatja maga a gondolat vagy 
a puszta érdeklıdés, kiválthatja az érdeklıdéssel végrehajtott mozdulat vagy az érdeklıdés 
tárgya, s a közeledések és létezések ezernyi variációja. Kölcsönhatás az akaratunk ellenére is 
létrejön, hiszen kölcsönhatások nélkül nem létezik földi élet. A kölcsönhatás természettörvé-
nye tehát egyidejőleg egy olyan kommunikációs forma, amely valamennyi élılény sajátja. S 
ha hinnénk is, hogy végletes esetekben kölcsönhatásnak tekinthetı a tekintet ereje, a szimato-
lás eredménye, a zajokat felfogó fül érzékelése és az érzékeléseinkre adott reakcióink ezernyi 
variációja; akkor ezekhez képest az éteri és asztrális aurák szintjén ezek a kölcsönhatások, 
(mint kommunikatív módszerek), ennél még ezerszer több ágon, s állandó jelleggel folyamat-
ban vannak, s csupán a halottakból hiányozhatnak – rövid ideig. 
 Hát, ez a téma eddig igen nehéz volt, de mindenképpen megéri értelmezni. 
 Adva van valamiféle, emberi világoknál magasabb létezési forma. Ember ezt bármely 
módszerrel csak akkor érzékelheti, ha kölcsönhatásba lép vele. S ugyanez igaz akkor is, ha 
Szőz Máriához imádkozik, ha valamely könyvet vesz a kezébe, vagy valakinek a levelét ol-
vassa. 
 Tegyük fel, hogy valaki imádkozik. Gondolati energiái hatására az asztráltér felgerjed 
és a közelében megjelenik vagy a testébe belép a Teremtı tükrözıdésének asztrálsíkon érzé-
kelhetı megnyilvánulása. Ekkor ez az ember ugyan a legtisztább energiát kapta, ámde amit 
ebbıl érzékelni képes, az csupán a Teremtı tükrözıdésének és a saját bioenergiaszintjének és 
minıségének kölcsönhatása. 
Tegyük fel, hogy errıl ír egy tartalmas könyvet, mondjuk, „Élményeim” – címmel. Ez az ese-
mény tartalmazza a Teremtı tiszta energiáit, amelyet a könyv írója is csupán a saját, „szeny-
nyezett” bioenergiájával keveredve érzékelhet. Ebbıl születik tehát egy jó könyv, s embertıl 
ennél tisztább energiát ne nagyon várjunk! Ezt a könyvet egy olvasó kézbe veszi: Mi is jut ne-
ki belıle? A Teremtı tiszta energiája, keveredve az író energiaminıségével és gyarlóságával, 
s hozzáadódva az adott olvasó bioenergia-készlete. Vagyis az olvasó is hozzáadta a saját 
„szennyezettségét”. Ez az olvasó mesél valakinek arról a „jó könyvrıl”. Mit is kap hát, aki 
hallgatja? Isten tiszta nagyszerőségét, vegyülve az író gyarlóságával, hozzáadódva az olvasó 
önnön energetikai értékével, s megspékelve a könyvrıl történı áradozást hallgató illetı önnön 
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energiaminıségével. Vagyis ez utóbbi illetı, a közvetlen Isteni Kölcsönhatás helyett(!) már 
csupán harmadlagos vagy még rosszabb kölcsönhatást tapasztalhatott meg. Legyen hát elegen-
dı annyit leszőrni, hogy ennél mindenképpen többet ér a közvetlen megtapasztalás! 
 Valaki leszakít egy érett gyümölcsöt, s beleharap. Abban a pillanatban benne egyesül a 
Teremtés szentsége, a gyümölcs íze és zamata, éteri energiakészlete és életereje, s a saját ener-
giakészlete. S mi van akkor, ha ez az illetı – gyümölcs helyett -, mondjuk dobozos gyümölcs-
lét iszik? Akkor a kölcsönhatások eredményeképpen kapcsolatba kerül a cukrozott löttyel, e-
zen keresztül a gyümölcsszedık napi, szorongattató stressz-energiáival, a befızı munkások és 
cukorgyári három mőszakos segédmunkások izzadt trágárságával, a dobozolók megélhetési 
gondjainak kisugárzásával, a szállítómunkások közönségességével, az eladók közömbösségé-
vel és a dobozfeliratot készítı nyomdai dolgozók nyomdaszagú leheletével. Nos, melyik köl-
csönhatás a kívánatosabb? Beleharapni egy érett gyümölcsbe, vagy pedig az utóbbi förtelem? 
 Kölcsönhatás a javából, amelyen megdöbbenünk: az egyiptomi sírfeliratokról és az 
Újszövetségbıl nem ugyanaz az Isten néz velünk szemközt! Merthogy itt is a többszöri áttéte-
len keresztülvergıdı kölcsönhatások csapnak be bennünket. (Itt folytatjuk!). 
 
 

ATYÁM! ENNYIRE AZÉRT NE SZERESS! 
 
 Már csupán egyetlen nagymama volt a családban, a többi öreget már régen elkoptatta 
az Idı. A nagymama, azon felül, hogy olykor kerülgetni kellett ıt, valójában sok gondot nem 
okozott. Önmagát képes volt ellátni és tisztán tartani, s micsoda hálás élet-állapot: jelenléte 
csekélyke összezördülésekre adott csupán okot. 
 A nagymamának egyetlen kedvelt elfoglaltsága volt; kezeit a háta mögött összefogta, 
meggörbítette hátát, s lehajtott fejjel, szótlanul bandukolt oda-vissza, a veranda két vége kö-
zött. Ilyenkor gyakorta húzta magára az ajtókat, hogy ne zavarjon senkit. Hogy mire is gon-
dolhatott az ilyen alkalmakkor az rejtély, de a mászkálásai olykor három-négy óra hosszáig is 
eltartottak. Beidegzıdhettek tehát róla a fiatalok emlékképei, s a nagymamát a mászkálásaival 
kezdték azonosítani. 
 Lassan ırölte azonban az Idı az éveket, s fizikai testébıl elenyészett a nagymama is. 
Dédunokáját már nem láthatta meg, pedig valami okból már jó elıre, igen sokat beszélt róla. 
A baba egyéves lehetett, amikor megtanult önállóan járni, s ha olykor még akadoztak is a lép-
tei, akkor sem kért segítséget, hanem (biztos ami biztos), egy nagy szatyor fülébe kapaszkod-
va botladozott a verandán. 
 Tán délelıtt lehetett – a csuda tudja már -, amikor egy vasárnapon a fiatalasszony betá-
molygott a szobába, vér nélküli arccal nekitámaszkodott a falnak, s mielıtt a párja elkaphatta 
volna, két kezével hárító mozdulatot téve, mélyet sóhajtva szívére tette kezeit, s csak ennyit 
mondott: - „Nézd a gyereket”! 
 A papába csupán ekkor nyilallt bele a felismerés, hogy félórája szokatlan csend ural-
kodik a lakásban, s fel sem tőnt neki, hogy tulajdonképpen gyerek is van a házban. Rosszat 
sejtve kirohant hát a verandára, de onnan úgy lépett vissza, mint aki gellert kapott. Tanácstala-
nul a feleségére nézett és leült. A felesége végre erıt vett magán, odalépett férjéhez, inge nya-
kánál fogva egy mozdulattal talpra állította, s a veranda felé lökte ıt. Remegı lábbakkal, im-
már ketten tartottak a veranda felé, ahol is a pici gyermek, kezeit hátul összefogva, meggörbí-
tett háttal és lehajtott fejjel, szótlanul bandukolt oda-vissza a helyiség két vége között. 
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KIS KALENDÁRIUM 

II. 
 
 1995. augusztus 20.-án hazánk felett – a közösen átélt ünnep miatt – szertesugárzódott 
az öröm, s ennek okából, (a saját öröm-érzetünk hatására), kiáradt a Kegyelem. Az ünnep mi-
att a magyar ember gondolatai aznap jobbak, szebbek és „minıségibbek” voltak az átlagosnál, 
s pontosan azt az érzelmi töltést sugározták a magasabb világokba, amelyet e világok, az em-
bertıl, nap mint nap elvárnának. 
 Végre adódott hát egy nap, amikor kiáradt az örömünk, s nyomban fel is gerjesztette a 
Szeretet vektorait, hisz İk ezt az érzést oly régóta várták már. E jelenségnél jobb hatásfokú e-
nergetikai megoldás a világban nem létezik, s elképesztı, hogy erre az ember eddig nem jött 
rá: minden morzsácskányi, ember által átélt örömért és szeretetért a magasabb világok egy e-
gész kosárnyi örömöt sugároznak vissza! 
 A magasabb világokból visszasugárzódó kegyelmi hatások a legintenzívebben augusz-
tus 21-én váltak érzékelhetıvé. A szertesugárzódás nem mindenütt és nem „átlagolva” történt, 
s ez már akár megütköztetı, akár alázatot parancsoló felismerésig is vezethetne: a magyar em-
ber öröme olyan energiákat gerjesztett, amelyek a világra is kihatottak, (de fıképpen a magya-
rokra – hisz ilyesmit bármely nép, bármikor átélhetne -), s ezek a Szeretet és öröm-energiák a 
legkövetkezetesebben és jól érzékelhetıen, bizonyos centrumokból áradtak leginkább. Elsıd-
leges szempontokként; ott jobban érzékelhetıek és energikusabbak voltak, ahol több ember 
volt jelen, s ezek az érzéshullámok, mint fénysugarak, fıképpen a templomok oltáraiból, a 
kálváriadombok feszületeibıl, a kápolnákból, a földsugárzások bizonyos keresztezıdési pont-
jaiból, s a családi oltárokból sugárzódtak szét. 
 Fenti folyamat következményeképpen 21-én és 22-én öröm volt a városokban járni. E 
két napon, de különösen 21-én délelıtt, annyi mosolygó és kedves arcot lehetett látni, ameny-
nyit azelıtt tán sohasem. Mivel 20-án szertesugárzódott az örömünk, a népünkhöz és orszá-
gunkba születni vágyódó lelkek örömteli lehetıséget kaptak arra, hogy meglátogathassák le-
endı édesanyjukat. Ilyen színtiszta örömöt ritkán lehet átélni! Öröm volt tömegközlekedési 
eszközökre szállni, mert a hölgyek többségébıl, örömmámorban úszva sugárzódtak szerteszét 
a leendı babáik aurái, ÉN-tudatú energiái. 
A jelenség a 12-13 éves kislányoktól az 50 éves hölgyekig teljesen általános volt, oka pedig: a 
belılünk kiinduló örömérzet. Ily módon mindazon lelkek, akik ide szeretnének születni, ke-
gyelmi lehetıséget kaptak arra, hogy megpróbálkozzanak leendı édesanyjuk formálgatásával, 
s amennyiben a leendı mama „befogadó”, akkor ezáltal mindkettıjük lélekfejlıdése stabilab-
bá és gyorsabbá válik. E „kiáradás” a kommunikáció szintjéig terjedhetett, s e napokon bár-
melyik hölgy megtudhatta (volna) – bizonyos érzékenységgel, hogy leendı babája milyen ze-
nét szeret, mely állatok a kedvencei, s melyek a legkedveltebb ételei. 
 Persze, ez a nagy öröm nem tarthatott sokáig, hiszen elmúlt az ünnep, s mi visszazök-
kentünk a hétköznapi kerékvágásba. A leendı anyukák többségét is igen gyorsan otthagyták 
ezek az ÉN-tudatú lelkek, hisz csalódott távozásukhoz bıven elegendı volt, ha a leendı mama 
még aznap este leült egy horrorfilmet megnézni, rágyújtott egy cigarettára, vagy éjnek idején 
ennivalót keresve turkálni kezdett a hőtıszekrényben. Ámde tisztelet az Embernek, olyan ese-
teket is sikerült találni, amikor is – különösen szelíd és békés lelkülető hölgyek esetében -, a 
leendı babáik ÉN-tudata, hallatlan örömök közepette, egészen november közepéig velük ma-
radt, (miközben ugyanazt az örömöt táplálta leendı édesanyjába). Ekkor rövid idıre visszavo-
nult, hogy Karácsony örömünnepének másnapján ismét meglátogassa a szeretett földi lényt, 
ezúttal március végéig maradva, majd rövid idıre visszatérve a magasabb világokba, Húsvét-
kor ismét „kiáradt” leendı anyukájára. Vagyis tiszta, derős és szeretetre méltó hölgyek ese-
tében elérhetı lenne, hogy leendı gyermekük szinte állandóan velük legyen, lényegileg együtt 
élnék az életet, s már a baba földi születése elıtt esetleg sok-sok évvel, elkezdhetnék egymás 
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alakítgatását, s folyamatosan ismerkedhetnének egymással. Ezen „összeszokásuk” lehetısége 
hallatlan távlatokat nyithatna meg az emberiség elıtt, s igen nagy kár, hogy az emberi világ 
ezt a csodálatos lehetıséget nem használja ki. 
 
 

MIT ÉRZEL? 
 
 Az 1995. augusztusában elıször észlelt öröm, szeretet és lélekkiáradások az egyes né-
pek örömünnepei során folyamatosan zajlanak. S legyen bár Húsvét, Pünkösd, vagy Karácsony 
szentestéje, mind-mind igen jó alkalom a közös öröm megfogalmazására és átélésére, s nagyon 
nagy kár, hogy ugyanezt a lehetıséget a hétköznapokon távol tartjuk magunktól és egymástól. 
 Abban a kezdeti idıszakban, amikor még jómagam is csupán ismerkedtem e jelenség-
gel, kb. 1000 hölgynek tanítottam meg sikerrel, miként lehet átélni, ha velük tartózkodik leen-
dı csecsemıjük ÉN-tudatú aurája. E jelenségnél teljesen lényegtelen, hogy az áldott állapot e-
setleg csupán tíz év múlva következik be, hiszen a lélek szintjén tulajdonképpen nem értelmez-
hetı a földi idıszámítás, s maga az idı sem. A hölgyek közül, kb. minden negyedik alkalmas 
arra, hogy pontosan érzékelje leendı babája örömét vagy nemtetszését, jóváhagyásait és más 
egyéb érzelmei kinyilvánítását. 
 E jelenségeket testi-szervi bizsergésekként, eufóriás hangulatként, mámoros lelkiálla-
potként, mámorító megszédülésekként szokták érzékelni és magyarázni, de leendı babájuk 
reakcióinak megfelelıen ezek az érzések egymástól (elkülöníthetıen) eltérnek. 
S miközben ık éreztek amit éreztek, jómagam ezeknek az érzéseknek a hitelességét négyféle 
módszerrel voltam képes ellenırizni, ezek pedig: a testi-szervi érzetek, a radiesztézia módsze-
rei és lehetıségei, az asztrálfizikai kép érzékelése és a földsugárzások deformációinak értel-
mezése. Akiknél a négy közül valamelyik nem járt eredménnyel, esetüket a „sikertelen” ka-
tegóriába soroltam. Ily módon sikerült a jelenség létezését szinte „kézzel foghatóvá” tenni. 
 
 

AZ EMBERI TUDATOSSÁG NÖVEKVİ VÁGYAKOZÁSA 

A SZÁRNYAS DIMENZIÓK FELÉ 

 
 Amint az több fórumon is ismertetve és illusztrálva lett, asztrálfizikailag érzékelhetıen 
a Föld-nevő bolygón ötféle alapvetı tudatállapot létezik. (1, 2, 3, 4, 5-ös ábrák), 
Ezek a tudatállapotok az össz-egész tudatosságára és tudatára jellemzıek, s mint érzékelhetı 
magnetikus energiakisugárzások, az „asztrálvolumen” elnevezést kapták. Ezen energia-alak-
zatok esetében, „asztrálvolumenként”, a középponti, tengelyirányú metszeti képünk értendı. 
 Jelzett, s az Egészre vonatkozó asztrálvolumen-formátumok tehát a formáikat és alak-
zataikat tekintve igen stabil képzıdmények, gyors változásokra képtelenek, ámde a személyes 
emberi vágyakozásunk és tudatosságunk mégis képes mozgásban tartani az alapvetı növényi, 
emberi, állati, és delfin-tudatállapotokat, s képes arra is, hogy személyes emberi tudatossá-
gunk fokának formátumát és energiaalakját, az egyéni törekvéseink tükrében, a lehetı legha-
marabb módosítsa. Az ember (az egyedi ember) tudatossága visszahat a növények és állatok 
tudatállapotára, egyúttal az illetı személyes tudatállapota, a pillanatnyi tudatosságának meg-
felelıen alakulva, akár az Isteni Dimenziókig felérhet. A tudatosság fokának ilyen értelmő 
megjelenítése szempontjából a „tanulság”, az intellektus, a logikai készség, a társadalmi fon-
tosságérzet és státusz – önmagában – egyaránt tudatlan, szendergı, kábult létállapotokat je-
lent, s ezt az ilyen emberek esetében a saját asztrálvolumen-rajzolatuk – amelyet nem ember 
talált ki -, messzemenıkig és nyomban igazolni képes. 
 Jelzett ábrák rajzai egy olyan kódrendszeren alapulnak, amelyet nem ember talált ki, s 
amelyet (az emberi világon kívül) feltehetıleg az összes dimenzió egyaránt ismer. 
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 Az ábráknak több olvasatuk létezik, (ugyanez az ábra pl. kifejezhetı zenei hangsor-
ként, viselkedési stílusokként és tanúskodhat az Isteni Törvények ismeretének hiányáról is). 
Egyik olvasatuk szerint ezek olyan magnetikus energiák metszeti képei, amelyek tengelyirá-
nyú, gyors örvényléssel képesek a dimenziók között közlekedni és helyszínt változtatni, ener-
giaperdületük sebessége és alkatuk kiterjedése pedig az intenzitásukra utalhat. 
Az asztrálvolumenek formátumai a növény, állat és ember esetében a leghívebben jelzik a 
Lélek egyenlı Tudat, s a lélegzés egyenlı földi Élet – analógiákat. Ez a növények esetében a 
legegyértelmőbb, hiszen az ábrára csupán rá kell pillantani: alakra is növény, s a növények a 
leveleiken keresztül lélegeznek (1. ábra). 
 Állatok esetében látható, hogy tudatosságuk szintje kezdetleges fokon áll, de vízszin-
tes kitüremkedésként immár megjelenik az ösztönenergiák győrője, s ugyanez az ábra (2. ábra), 
némi fantáziával, a légzés szimbólumát, az állati orr és szájszervet is tartalmazza (6. ábra). Ha 
valamely rajzolat a talppont vízszintes tengelyét érinti, (X tengely), megsérti vagy áthatol a-
zon, az azt jelenti, hogy az illetı lény megsérti a Természet törvényeit. Ha valamely rajzolat 
középponti részének nincs „feje”, ez azt jelenti, hogy az illetı lény még a fejlıdése kezdeti fo-
kán áll. Megdöbbenve láthatjuk, hogy csupán a csecsemı és a delfin az, akik esetében a fej 
megjelenik. 
 Nézzük az embert: Analógiánkat a 7. ábra szemlélteti. Vagyis az emberiség csúnyács-
ka, „lekókadó” asztrálvilág-beli „szárnyai” jelzik, hogy fajunk alapvetıen és súlyosan meg-
sérti a Természet törvényeit, e rajzolat feje még nem alakult ki, (hovatovább ez mostanában 
nem is várható). S mégis, egyedi emberekként, sikerrel küzdhetünk e sajnálatos tudati állapot 
ellen, hiszen ezek az emberiség egészének átlag-állapotát, a társadalmi tudatosság szintjét jel-
zik csupán. 
 Nézzük tovább, milyenné is kellene válnunk: „Lekókadó” közös szárnyalakzatunk su-
gallja a megoldást, hogy ezen alakzatnak az emberi szájra kéne hasonlítania, az emberi száj 
képe pedig, a Teremtı közelében, az asztráltérben, a Szentlélek szimbóluma! (7. ábra). Vagyis 
az emberiséggel kapcsolatos isteni elvárás, hogy asztrálvolumenünknek ilyenné kell válnia! 
Minden bizonnyal ez be is fog következni, (hiszen éppen emiatt születünk a Föld-re), de ez 
még néhányszor ezer évig el fog tartani …  
 Megütköztetı, hogy a csecsemı-rajzolatnak megfelelı állapotot az ember, gyerekkorá-
ban igen hamar elveszíti, de tán helyénvaló is, hiszen akik ismerik e rajzolatokat, tapasztalhat-
ták, hogy e rajzolat formája és karaktere tulajdonképpen Szőz Mária tisztaságának felelhet 
meg. 
 A Földön az energiaállapotok folyamatosan módosulnak, (mint amiképpen módosul-
nak a magasabb világokban is), s ehhez váltig hasonlatosan, a földi tudatállapotok is 
folyamatosan alakulnak. Persze ez az alakulás lassú és érzékelhetetlen, ámde éppen ezen 
segíthetne az egye-di ember! Minél többen változunk ugyanis Szeretetben és Alázatban, 
Elfogadásban és Megér-tésben, annál inkább közeledik egyéni karakterünk a kívánatos 
Szentlélek-formátumhoz.  
Minnél stabilabb valakiben a lelki béke, annál valószínőbb, hogy a reá jellemzı asztrál-formá-
tumnak kialakul a fej-része is. Minél inkább tiszteli valaki a Természetet, annál inkább ki fog 
emelkedni energiaképletének metszeti rajzolata a talppont X tengelye alól. 
 Feladat van hát bıven! 
Folytatásképpen nemsokára ki fogunk térni e rettentıen bonyolult és szokatlan témakört ille-
tıen a csillagvilág (ebbıl adódó) evolúciós folyamatára. Elılegben, s elgondolkodtatóan azon-
ban álljon itt a Sírius-B csillagának asztrálfizikai képe (8. ábra). 
 
 
 
 





Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

9.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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KÖLCSÖNHATÁSOKRÓL 
 

 Két teljesen egyforma, szinte azonos helyrıl származó kı hever az asztalomon. Mind-
kettı oltárkövek darabja, vagy azok közvetlen közelébıl származik. Vagyis mindkettıt Isten 
áradó energiája és a közvetlen közelükben elmondott imádságok milliói sugározzák át. 
S mégis, az egyiket kézbe fogva, az embert nyomban valamiféle kimondhatatlan örömérzet és 
alázat hatja át, míg a másikat megfogva az embernek görcsbe áll a gyomra, s fizikai rosszullét 
kezdi környékezni. 
 Az elıbbi kı a Kheops-gúla legszentebb helyérıl származik, az utóbbi az Ápisz-bikák 
szent temetıjébıl való. Mindkét kıbıl Isten energiája árad, bár az egyik kı a legújabb-korban 
is hallhatta imádságainkat, míg a másikra a hajdani Bikaisten korában zúdítottuk esdeklésein-
ket. 
 Vajon miben különbözhet egymástól a Jelenvaló Megnyilvánulás és a cirka 5000 év-
vel ezelıtti isteni Kiáradás, mely szinte sugallja, hogy megváltozhatott az Isten. 
 Isten egy és oszthatatlan, Örökkévaló, Változhatatlan. El kell hát vetnünk az elıbbi 
„kézenfekvı” következtetést, s erısen gyanakodnunk szükséges, hogy tán inkább az ember 
lehetett az aki megváltozott. A változás – mert hisz Isten ugyan mi okból változott volna -, 
csakis az emberbıl származhat, s a „másság” egy olyan, kölcsönhatásokból származó furcsa-
ság eredményeképpen értelmezhetı, amelyet az emberi Gondolat hozott létre. 
 Isten nem változott, de változhatott az emberi gondolkodás. 
Vajon mi is az, ami az Ápisz-bikák Isten-megnyilvánulásában görcsbe rántja az ember gyom-
rát? Ennek magyarázatához el kell képzelnünk egy mai felszentelt paphoz képest, a Bikakul-
tusz-beli fıpap áldozati szertartásának lefolyását: A fıpap fennhangon szól istenéhez, mondja 
imáit, figyel a szertartás lefolyására és a hívık reakcióira, Istennek ajánlja önmagát és népét, 
miközben elıtte áll egy cirka egytonnás bika, akit az egyik kezében tartott obszidián-kıkéssel, 
egyetlen mozdulattal, meg kell tudni ölnie. Micsoda bonyolult összpontosítási folyamat: Ha 
nem jót mond, háborog a nép. Ha rosszul szúr, a bika megvadulva széttapos mindent. Ha a 
felajánlásában túl sok a számítás, Isten nem figyel oda… 
 Egy mai papnak, szertartás közben, már nem kell ölnie. Legalább is nem bikát. Emiatt 
a feszült figyelmet a hívıkre való összpontosításra cserélheti. Változott hát a tudatállapota, 
MÁST adhat át híveinek, más érzelmeket közvetíthet, e töltésekbıl hiányzik a félelem, vagyis 
mondhatni: a kölcsönhatások eredményeképpen megváltozott Isten és az ember kapcsolata. 
Ez a változás pedig automatikusan visszahat az emberközeli dimenziókra, s az éteri és asztrál-
világokra. Emiatt, az Idı múlásától teljesen függetlenül, egy-egy adott szent hely környezeté-
bıl bármikor leolvasható, hogy a hajdan ott élı embereknek mekkora és milyen erıs volt a 
Hite, s adott helyen mennyire letisztult volt az ember által meghonosított, Isten és ember közti 
kölcsönhatás. 
 Isten tehát nem változik. Az emberi Tudat változása okozza a tudattartalom módosulá-
sát, a kölcsönhatások megváltozását, Isten látszólagos „másságát”, vagyis vitalitásunk rezo-
nanciájának egyre magasabb szintre történı helyezıdését. 
 
 

MEGFONTOLANDÓ! 
 
 Egy bölcs öregembertıl tanultuk a következı, egyszerő, problémamegoldást. Bármi 
féle konfliktushelyzetben, gyermekkora óta, csupán a következıket szokta mondani: 
- Mondok én magának valamit: Ha mindkettınk megy a saját dolgára, abból biztosan nem 
származhat baj! 
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A SZINKRONIZMUS ELVE A MEGVÁLTÁS FOLYAMATÁBAN? 
 
 - Hasonlót a hasonlóval – mondhatnánk -, s ezzel a témát le is lehetne zárni. Sok óva-
tos, szelíd, környezı dimenziókból származó intés szerint ez lenne a helyénvalóbb és veszély-
telenebb megoldás. De mi, gyarló emberlények, roppant mód kíváncsiak vagyunk. 
 A radiesztézia már feltárta, hogy a szimmetriák különös elınyt élveznek a teremtett vi-
lág rendjében, s a síkbeli szimmetriák esetén, e szimmetriára merılegesen, valami hallatlanul 
fontos dolog történik, amelyet eddig nem sikerült a nevén nevezni. A szimmetriák nem anyagi 
világból való energiákat gerjesztenek fel, s ami ezáltal, ezen energiamezıkre merılegesen tör-
ténik, az szintén nem az anyagi világból való. 
 Ami ebbıl a jövı tudományát érintheti: Valószínőleg valahol itt rejtızik a dimenzió-
váltások tudatos lehetısége, s ami ebbıl az emberi gondolatok által spontán megvalósul, an-
nak megnevezése lehetne akár Megváltás is. Az asztrálfizika sorra tárja fel azokat az ehhez 
hasonlatos spontán történéseket, amelyek jelzett szimmetriák szervezıdését és aktiválódását 
igazolják – tudományosan vagy tudománytalanul, emberrel avagy ember nélkül is. 
Szimbolikáról csupán csak ennyit érdemes tudni, no meg azt, hogy amennyiben ezzel ember 
kísérletezni kezdene, az, a jelzett folyamatok grandiózus jellege miatt, csakis mágiához vezet-
hetne! 
 Mi tehát ezzel nem kísérletezünk, ehelyett megvizsgáljuk, hogyan illeszkedik e folya-
matba a szinkronizmus elve. 
 Alább egy igen fontos rész következik, amely semmiképpen ne olvasmány legyen, ha-
nem lecke! Kérni szeretném, hogy olvassuk el újra és újra, mert ettıl függ e cikk folytatásai-
nak megértése: 
 Sokak számára bizonnyal közismert, hogy a rövidrezárt forgórésző motorok, hálózatra 
kapcsolva, kényszerhelyzetben, felpörögnek. Ha nem így lenne, akkor nem létezne mosógép, 
centrifuga, daráló és még millió más szerkezet. Az ilyen motor, bár az energia termelésében 
képtelen részt venni, de munkára már nagyon alkalmas. Vagyis egy energiatermelı egységgel 
még a legönteltebb kávédaráló villanymotorja sem azonososítható. Ezért az ember kiötlötte a 
„szinkronizált aszinkron motor” elvét, amely némi segéderıvel éppen olyan viszonyokra han-
golható, mint egy energiateremlı egység, s az ilyen motor már nem csupán kapni, hanem ADNI 

is képes. Azt azonban, hogy éppen mikor kap és melyik pillanatban ad, immár „laikus” mód-
szerekkel megállapítani igen nehéz. Ez utóbbi motor tehát, amely „szinkronban van” az ener-
giát adó berendezéssel, azzal bármely pillanatban összekapcsolható, s ebben az értelemben, 
ık ketten, egyetlen egységgé válnak… 
 E hasonlat írásba foglalása amiatt vált szükségessé, mert az embert körülölelı asztrális 
energiaterekben hasonló viszonyok és hasonlatos jelenségek tükrözıdnek. 
 Az anyagi világban, hozzánk legközelebb, a Föld áll. Hogy Földünkkel fizikai síkon a-
zonosulhassunk, szinkronizmusba kéne lépnünk Vele. Vagyis be kéne tartanunk Földünk Tör-
vényeit. Ha e Törvényeket betartanánk, akkor az anyagi világban élve, evés, ivás, alvás, mun-
kavégzés közben, fizikailag és biológiailag is szinkronizmusban, szinkronban lennénk a Föld-
del. S ez mindaddig igaz maradna, míg gondolkodni nem kezdünk. Nos, ezennel egy fontos 
Axiómához jutottunk! Amennyiben az Anyag lenne az elsıdleges és nem a Tudat, akkor a 
Földanyával szinkronba lépve, bármely gondolatunk ellenére, Vele szinkronban is maradnánk, 
hiszen ez esetben az emberi gondolat, mint agyszülemény, szintén a Föld anyagából való len-
ne. Ez azonban nem igaz! Igazolható ugyanis, hogy az ember és a Föld hiába vannak egymás-
sal szinkronban, e szinkronizmus a legelsı emberi gondolat hatására csorbát szenvedhet. 
Mivel pedig a Gondolat ereje borítja fel a szinkronizmust, a gondolat nem lehet földi eredető, 
nem lehet agyszülemény, vagyis a Tudatosság nem ebbıl a világból való! Ennek értelmében 
elsıdleges kellett hogy legyen a világban a Tudat, s meg kellett hogy elızze az Anyag létezé-
sét. 
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Mivel pedig minden ember gondolkodik, tudatosságuk annyi féle, ahány ember él a Földön, 
ezért tudatosságuk foka és energiaminısége a Földanya asztráltérbıl sugárzó értelmi és érzel-
mi energiaminıségével nem lehet azonos! Emiatt törést szenved a szinkronizmus, a Földanya 
és az emberiség nincsenek egymással összhangban, s bár asztrál-vonatkozásban tökéletesen 
azonos grafikai képet kellene, hogy mutassanak, e képek egymástól fatálisan eltérnek. Vagyis 
a Föld és a rajta élı emberiség, az emberi gondolatok miatt jelenleg egymással nem hozhatók 
harmóniába! 
 Hála azonban a Teremtésnek, ez a Harmónia, ez a szinkroni elv, az egyedi ember ese-
tében, (ha az ember fegyelmezni képes a gondolatait), megvalósítható! Vagyis bár az emberi 
világ és a Föld egymással sohasem lesznek kibékülve, önmagunk lelki-testi alakítgatásával, e-
gyénileg, mégis sikerrel elérhetjük a személy szerint köztünk és a Földanya között létrejövı 
szinkron-kapcsolatot! 
 A Biblia szerint, a Megváltás folyamata során, megvalósul az ÚJ FÖLD. S ha ez így 
lenne igaz, az ember nyomban gondolkodni kezdene: Hogyan lehetne oda átjutni? S kiötlené a 
kényelmes megoldást: Mire az ÚJ FÖLD Föld-anyánkkal szinkronba kerül, a törekvı ember-
nek szinkronba kéne lépnie, egyidejőleg – mindkettıvel. 
 Nos, mélységes tiszteletadással és porszem-emberként jelezhetem; Minden manipulá-
ciót máris elfelejthetünk! 1998-ban az ÚJ FÖLD a legcsodálatosabb módon megnyilvánult, a 
szinkronizmus elvét azonban sem Föld-anyánkkal, sem pedig az emberrel nem valósította 
meg. Az ÚJ FÖLD ugyanis a Krisztusi Szeretettel lépett rezonanciába és szinkron-kapcsolat-
ba! 

(folytatjuk). 
 

 
KIS KALENDÁRIUM 

 
 1995. július 27.-rıl 28.-ra virradó éjszakán a démoni Gonoszság szervezett és hatalmas 
kötelékei árasztották el a Földet. Adott hajnalra a kálváriadombok feszületei több helyütt el-
csavarodtak és frissen, hosszában megrepedtek (szél sem volt!). 
A Nap, felbukkanását követı húsz perc múlva véráztatta ködbe került, súlyos, sötétvörös ár-
nyalatot vett fel, s belıle látványosan és ijesztıen, véres, nagy cseppek kezdtek hullani a föld-
re. A szimbolikus jelenség mintegy húsz percig tartott, de általa igen mogorva lett a földi vi-
lág, s a jelenség – nem az embereket illetıen -, rányomta bélyegét az egész napra. 
 A Természet egyértelmően megérezte a változást, s az érzékenyebb emberek is gyana-
kodni kezdtek, hogy valami történhetett, még ha a jelenséget nem is sikerülhetett a nevén ne-
vezniük. 
 A démoni haderık azonnal elfoglalták földi állásaikat, s készenlétbe helyezkedtek. 
Iszonyatos erejük immár három éve várakozik, de mind a mai napig még nem került 
bevetésre. 
 
 

JOBB LESZ-E A VILÁG? 
 
 Nyilvánvalóan mindazok számára „jobb lesz a világ”, akiket a Magasabb Tudat kie-
mel, s úgymond felment a testet öltés terhe alól. (Ez a tény önmagában is azt jelentené, hogy 
az illetı az angyali dimenziókba került). Azok is jobban járnának, akiket e fizikai testükben e-
setleg átvesz egy magasabb etikával rendelkezı párhuzamos emberi világ, vagyis ık egy má-
sik Valóságba kerülnének. Az azonban majdnem nyilvánvaló, hogy a legrosszabbul azok jár-
nának, akik semmilyen körülmények között nem óhajtanának önmagukon változtatni. 
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JOBB LESZ-E A VILÁG? 

 
 Jobb lesz-e a világ, ha az emberiség ezen az ezredvégen úgymond: jang-túlsúlyból jin-
be, materiális, reális, elemzı típusból misztikus, rituális, intuitívbe billen át? Ne túlozzunk, 
fogalmazzunk inkább úgy, hogy „az emberi világ egyre jobbul”. Mert volt már ilyen „átbille-
nés”, amely igazolhatná, hogy egy leendı vallási téboly nevében bekövetkezı inkvizíciós idı-
szak sem valami mesébe illıen szép megoldást jelentene. 
 
 

KEBLEK URA 
 
 Valamikor, a romantikus idıkben a magyarral rokon népek között a SENYÜ kifejezés 
trónutódló fejedelmi rang jelzésére szolgált (kb. herceg, királyfi, a trón várományosa – érte-
lemben). E rangjelzést a „nyugati orientáció”, az István-királyi politika hatására szüntették 
meg. (Milyen furcsa szókapcsolat, s milyen fals tartalom! A Magasabb Tudatosság mennyire 
nyilvánvaló üzenete számunkra, ezer éve, folyamatosan: Orient=Kelet, orientáció=keletelés, 
nyugati orientáció=nyugati keletelés! Emberfia! – jelzi népünk tudata. – Folyvást ott lesed a 
felkelı Napot, ahol nem kéne, ezer éve majmolod ott, ahol vérgızben le kell nyugodnia. 
Vedd már észre, hogy a TE utad más, mint a többieké”!) 
 A SENYÜ szimbolikus kifejezése, amint azt népünk ajkán nemsokára vélhetıen felfe-
dezzük, több szempontból is azonos szimbolikus tartalmat takar. Hogy ez feltőnjék, meg kell 
vizsgálnunk a CSECSEMİ szavunkat. A csecsemı nyilvánvalóan csecs-emı, mellet szívó, keb-
lekbıl táplálkozó tartalommal bír. E szavunkat romantikusan átalakítva, (éppen olyanformán, 
ahogyan azt a zord évszázadok teszik), a csecs-emı, csecs-enyı, csecs-enyü, csecs-senyü szó-
kapcsolathoz jutunk. E kifejezés egyértelmően ugyanazt jelenthette a tízezer évvel ezelıtti, 
Kárpát-medencei magyarság köreiben, mint a mai csecsemı szavunk. 
Vagyis CSECSEMİ=CSECS-SENYÜ: Két, azonossá tett kifejezés, minden tudományos alapossá-
got nélkülözve, s köztük mégis ott van egy aprócska, de zavaró fogalmi és érzelmi különbözı-
ség: 
A csecsemı kifejezés fogalmi tartalma ma, keblekbıl táplálkozót, mellet szívót, tejzabálót je-
lent. Ezzel alig rokoníthatóan, a még ezerötszáz éve is használatban lévı csecs-senyü szavunk 
azt jelentette, hogy KEBLEK FEJEDELME! Errıl pedig, ha mást nem is illik megállapítanunk, 
leg-alább annyit érezzünk meg, hogy ahhoz képest, amikor még „természeti népek” voltunk, 
mára jelentısen tompult és homályosult nyelvünk közvetlen szimbólum-tartalma, s annak 
érzelmi színezete és töltése. 
 Meglehet persze, hogy a „csecsemı=anyatejjel táplálkozó” kifejezés híven jelzi a va-
lóságot, számomra azonban valami elképesztıen többet mond az ANYAI KEBLEK FEJEDELME 
szókapcsolat. 
 
 
 
 

homályból-homályba 
 
((elmegyekelmegyekmelyikútonindulokmégnemtudomelmegyekelmegyekmégajóbarátoktólse
mbúcsuzomelmegyekelmegyek…)) 
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LÉTEZHET-E? 
 
 Létezhet-e, hogy valaki élvezettel szemlélje az arcokon kiülı néma döbbenetet? Bizo-
nyosan, merthogy adott esetben jómagam voltam az a valaki. A néma döbbenetet pedig az 
váltotta ki, hogy igazolást nyert: az Isteni Dimenziók jelenléte nem szóvirág csupán. 
Másfélszáz fıs fórum elıtt, olyan emberekkel, akik az érzékeken felüli érzékelést a maguk 
módszerével már igen jól elsajátították, sikerült a plénum elıtt beazonosítanunk: hogy akik a 
magasabb vibrációkat aurákként látják, szárnyas lényekként tapasztalják, zenei hangokként 
hallják, ízérzetekként, ízlelve érzékelik, illatokként különböztetik meg, bizsergı vagy vibráló 
érzetekként azonosítják be, tulajdonképpen valamennyien ugyanazon jelenségeket élik át! 
Ezen a fórumon egyértelmően sikerült e vibrációkat ténylegesen beazonosítanunk, s fantaszti-
kus és tüneményes tapasztalás volt, ahogyan az erre önként jelentkezık Szőz Máriát, Isten Fi-
ának jelenvalóságát, Isten Lelkét, a Szentlelket, s a Teremtı jelenlétét, hagzásként, illatok-
ként, ízérzetekként, mozgató energiaként, látható fényekként, aura-kiterjedésekként, bırérze-
tekként (is), egyértelmő biztonsággal beazonosították. S miután ez megtörtént, a sorok közül 
több mint harmincan jelezték, hogy hıhullámokként, szívremegésként, bizsergı érzetekként, 
színes aurákként, hangokként, stb. a megnyilvánult felsıbb Létezést szintén jól 
beazonosíthatóan, egyidejőleg ık is megtapasztalták. 
 Bevallom, igen jó érzés volt megtapasztalnom azt a látványt, amint a sorok közt ülı 
„reális, materiális” és „semmit nem érzékelı” emberek e felismerések láttán sorra semmisül-
tek meg és roskadtak önmagukba. Ezeken az embereken a néma döbbenet és zavarodottság 
lett úrrá, s látszott rajtuk, hogy – ezekben a pillanatokban -, az évtizedek alatt keservesen fel-
épített légváraikat veszítették el. 
Be kell vallanom, hogy e néhány másodpercnyi élvezkedést szégyenkezés és ıszinte sajnálat 
követte, mert ismételten kiderült, hogy az emberek vak hitét, bármiben hisznek és bíznak is, 
sohasem szabad elvenni, megrendíteni, ha az illetık erre még nincsenek felkészülve. S ez e-
setben is csak akkor szabadna ezt tenni, ha régi helyett új, életképes, elfogadható és élı Hitet, 
vagy fogódzót tudunk nekik ajánlani. 
 
 

A LEGNAGYOBB ÁLDOZAT 
 
 Az emberekben többnyire megvan a hajlandóság, hogy engesztelés címén, avagy ra-
jongásuk mértékének igazolására, különféle áldozatokat mutassanak be a Teremtıjüknek. 
Ámde mégis, gyarló lényünk ki nem mondott, fontos szempontja kellett hogy legyen vala-
mennyi korban az átlagosan reszketı emberek körében, hogy ez az áldozat gyarló lényünket 
lehetıleg kímélje meg, ne veszélyeztethesse, mondhatni kapja meg Isten ami neki jár, de ma-
radjon meg nekünk is, amit féltünk még Istentıl is. Ebbıl adódóan pedig minden korszakban 
szívesebben áldozta a hétköznapi ember a saját kecskéjét, rabszolgáját, szomszédját, gyerme-
két, mint – önmagát. 
Folyamatosan „hétköznapi” emberrıl írok, bár ritkán elıfordul, hogy az ember – vallási gya-
korlatokkal vagy annak teljes mellızésével – hatalmas Hitet képes kiépíteni önmagában, s i-
lyenkor saját magától rádöbben, hogy a legszebb áldozathozatal ha az EGO erejét letörve, ön-
magát képes áldozatul Isten elé helyezni. (De mi még nem tartunk itt.) 
 A pogány korszakban az áldozatbemutatás a bálványok imádásától, a véres húsdara-
bok lóbálgatásán keresztül, a mások, vagy saját családtagok elevenen történı feláldozásáig a 
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legvadabb formákat öltötte, míg az Ószövetség Istene végleg meg nem tiltotta az emberáldo-
zatot. 
 Miután elıtérbe kerültek a füstölıs növényi illat-áldozatok, az állati véráldozatok, las-
san elfogadtuk, hogy Istennek talán nem mindig a legvakmerıbb emberi tettek a legkedveseb-
bek, s talán nem is a rituálé a lényeges, hanem inkább az általa kiváltott emberi érzelem, s e-
zen érzelmi állapotok minél hosszabb ideig történı fenntartása az, amely összekapcsolhat a 
Teremtés folyamatával. 
 A kereszténység a véres trancsírozásokból szinte nem vett át semmit, legalábbis az ol-
tár elıtt nem vállalta fel ezeket, (mégha helyette létrehozta is az ennél brutálisabb inkvizíciót), 
ellenben elıírta, hogy az áldozatokat szertartások keretein belül, papok közremőködésével, 
imádságokkal kell Istennek ajánlani. Vagyis a Hitek hivatalos formái Európa-szerte kizárták 
azt a lehetıséget, hogy az ember úgymond: önmaga pásztora lehessen. 
 Mégis valamennyi korban voltak olyan vakmerı emberek, akik önmaguk és a Teremtı 
legszemélyesebb kapcsolatából mellızni voltak képesek a papokat, a szertartásokat, s a tár-
sadalmi szabályokat is. Az ı útjaikat azonban, - amelyek magányos és veszélyes utak voltak 
az emberek többsége szemében, az átlagember sohasem volt képes sem értékelni, sem pedig 
befogadni. 
 Az 1990-es évektıl kezdve szaporodni kezdtek azok az emberek, akik az angyali di-
menziók fennhatósága alá kerültek. İk fıképpen azok közül kerültek ki, akik az életüket i-
gyekeztek naponkénti békességgel, bölcsességgel, s mások iránti jó szándékkal leélni. Bennük 
nemigen fogant meg a félelem és szorongás, s élettel telt áldozatuk cselekvı, segítı, alázatos, 
hódoló áldozattá nemesedve, sohasem irányult sem mások, sem pedig az élıvilág ellen. 
 1995-tıl hirtelen szaporodni kezdtek azok az emberek is, akik igazolását – az életük, 
szeretetük, gondolkodásuk miatt – a Természet, s az ısprincípiumi angyali világ vállalták ma-
gukra. Az ı áldozatuk egyaránt kedves volt valamennyi emberközeli világ számára, mert ık, 
önmagukból, ezáltal majdhogynem a legtöbbet adták. 
 1998-at írunk, s ismét változott a kép. 
Amint arról szó esett, korszakokon át, rafinált módszerekkel áldoztunk – önmagunk helyett – 
mindig csak másokkal, s még a legutóbbi és legszelídebb módszerek lényege is csupán csak 
annyi volt, hogy áldoztunk – önnön magunk helyett – a viselkedésünkkel, a szeretetünkkel és 
a cselekedeteinkkel. Bárki mondhatná: Tisztelet és becsület az embernek, ez már óriási dolog, 
s a világátlagnál ezerszer jobb megoldás. Csakhogy változott az ezredvégi kép. Isten 
megszólalt: „Ismerem turpisságaidat, ámde amikor legközelebb veled szemközt fogok állani, 
akkor ez már NEKEM nem lesz elegendı! Vedd hát tudomásul végre, hogy NEKEM Te kel-
lesz”! 
 Magányos út, magányos ösvény: a neved – Ember! Eddig igazolhattad magad mások 
illatával, mások vérével, mindig csak mások felé fordulva, most pedig már kevés a jó szándé-
kod, a szereteted, az alázatod és önnön magad százfelé forgácsolása is. Mert a Teremtınek 
immár Te magad és a Te lelked fog kelleni! 
 
 

SZÁRNYALÁS 
 
 A guru az Írásokban lévı összes kinyilatkoztatásnál nagyobb horderejő felfedezést í-
gért a követıinek. Amikor egy tudós mohón faggatózni kezdett, a guru a következıket mond-
ta neki: Menj ki az esıre, emeld fel a fejed és karodat az ég felé. Az majd meghozza neked az 
elsı felfedezést. 
 Másnap panaszkodott a tudós: Követtem tanácsodat, a víz befolyt a nyakamba, telje-
sen hülyének éreztem magamat. – Jól van! – válaszolta a guru. – Elsı napi felfedezésnek ez 
nem is rossz. ( Anthony de Mello: Szárnyalás, Korda kiadó, Kecskemét) 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

10.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
 



- 2 - 

A Nİ FEGYVERE 
 

 Bizonyosan nem akadhat nı, akinek – meghatározott élethelyzetekben – ne válna fela-
datává a jang-tipusú férfikarakter, önmagában történı megerısítése. 
A Sors akaratából, egy nı azért kerül szemközt az élete folyamán egy sor tehetetlen  
férfival, azért marad olykor magára, amiatt kerül másokkal szemben fölérendelt és parancs-u-
ralmi viszonyba, hogy a „férfias”, jang-energiakészlete túlfeszített húrként megerısödjék és 
az aktivizált cselekvésben és jogkörökben mégjobban elmélyülhessen. S amint ez vérévé vált, 
imígyen felkészítve önmagát, igazán fajsúlyos életfeladatokként élhesse meg az errıl a „ké-
pességérıl” való lemondást. 
 Ismételjük csak: A Sors azért követeli meg a hölgyektıl, hogy férfiszerepeket gyako-
roljanak, mert elkövetkezendı életfeladataikban az errıl való lemondás csak ez által válhat 
„fajsúlyossá”. Akár a sportolóknál: önmaguk teszik maguk elé az átugrandó lécet, önnön 
maguk jelölik ki a távot. Embernél a lélek eme intézkedése persze nem tudatos, hiszen ha 
tudnánk, mondhatni: „akarná a fene”! 
 Ilyen jellegő sorsfeladványok mindig is voltak, de jelenleg, az ezredvégi tudatosság 
színterén, ezek aktualitása megnövekedett. Várhatóan, a ’98. Karácsonyig terjedı idıszak vi-
lágszerte, javarészt ennek jegyében fog telni. 
Fentiek egyáltalában nem kizáró jelleggel lépnek fel az életben, hisz egy nı nyugodtan lehet 
vezérigazgató vagy intézményvezetı, amennyiben erre a képességei adottak. Ám a töretlen e-
gészségi állapota fogja szimbolikusan jelezni, hogy valóban ilyen irányúak-e az életfeladatai. 
S még így is azért születik nınek, s „azért van rajta szoknya”, hogy a világon legalább egyva-
lakivel szemben, (férj, partner, élettárs), „nıvé” váljék, elfogadó, megengedı, s „anyás” le-
hessen. 
 Szigorú életteher ez, s nıi alhasi gyulladások legkövetkezetesebb magyarázata. Ame-
lyik hölgy nem ügyel arra, hogy miközben a mérleg elve alapján, az egyik fórumon vezet, irá-
nyít, parancsokat osztogat, asztalra csap, valamely más fórumon a jangot jinné kell változtat-
nia, vagyis gyakorolnia kell, s fel kell tudni vállalnia a lemondás különféle formáit. 
 Kétség alig férhet hozzá, hogy amennyiben a világ bármely nıjét nyakig, egy hőtı-
szekrény kiürült, hatalmas dobozába dugnák, s kopaszra nyírnák a fejét, pontosan olyan ron-
dává válna, mint a férfiak. S meglehet, hogy társadalmi szinten egy nı fegyvereinek nevezik a 
bájt, a szépséget, az eszességet és a fortélyt, ez lélekben, asztrálisan és mentálisan, vagyis a 
nıiség magasabb elvei szerint, már egyáltalában nem igaz! Mert egy nı (lelki) fegyverei csak-
is a jin-típusú energiafegyverek: a szelídség, az elfogadás, a beletörıdés, a türelem: vagyis a 
„lélek szépségei” lehetnek. 
 Ha egy hölgy számára tehetetlennek tőnik valamely férfi, ez kizárólag amiatt történhet 
meg, mert az adott hölgy a domináns férfi karakterét már igen jól ismeri, hiszen azt az elızı 
földi életei során már számtalanszor kidolgozta és élte. S mivelhogy azt már tökéletesen tudja, 
hogy milyen az ideális férfi, jelenlegi, „szokványos” életében meg kell tanulnia a jin-típusú 
energiákat, s ezért született ezúttal nınek. Merthogy ez által mindkettıjük; -a nı is és a férfi is– 
jobban jár. Hiszen sokkal nagyobb harci feladatot jelent valamely tehetetlen férfit egy hosszú 
élet során, lassacskán rávezetni a feladataira, mintha az illetı hölgy állandóan „intézkedne” he-
lyette. 
Jelen társadalmaink javarésze a nı fegyverét nem nıi karakterekbıl kovácsolja, s ezt nagysze-
en indokolni is képes. A nı feladata, hogy önmagának és az „elvárásoknak” is ellentmondva, 
mindezeken felülemelkedjék. 
Egyébként: egy nı, egyvalakivel szemben, bármikor, szívesen vállalná a nıi szerepet, s szere-
tetét örömmel zúdítaná arra, akit ı elképzel saját magának. Csupán az a bökkenı, hogy ez az 
út nemigen járható. Ugyanis azt az egyetlen undok disznót, akit az illetı hölgynek feltétel nél-
kül szeretnie kell, a Sors jelöli ki. 
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A FÖLDI BALESETEINK İSPRINCÍPIUMI ANGYALI LÉNYEK 
ÁLTAL TÖRTÉNİ MEGTERVEZÉSE 

 
 Egy ember köszörül a munkahelyén, s a köszörőkınek feszülı vasdarab a csuklója 
felett, az ütıere mellé fúródva állapodik meg. Egy kislány átszalad az úttesten, s biztosan 
állítja, hogy még egy teknısbéka sem tartott feléje éppen, amikor egy kamion majdhogynem 
lepényt formál belıle. Egy fiatalember a kisfiával felmászik a vasúti tartálykocsi tetejére, fel-
egyenesedve megközelíti a nagyfeszültségő felsıvezetéket, az ívfény a nyakszirtjén éri és leég 
róla a ruha és a bır. A kisfia segítséget hoz, de ı már menthetetlen élı halott, csupán a fájdal-
mán tudnak enyhíteni. Méghogy ı a vagon tetején!? Dehogy volt ı ott! (Nem emlékezett sem-
mire)… 
 Amennyiben az ember, élete folyamán (éppen) a dolgát végzi, akkor ennek a leghőbb 
visszaigazolása a többé-kevésbé töretlen egészségi állapota. Ám ha ugyanez az ember, gon-
dok terhei közé kerülve elveszíti magabiztosságát, s helyt ad az aggodalmaskodásnak, élete 
folyama rossz irányba terelıdik. Ilyenkor, a saját Isteni Önvalója, vagyis Magasabb Tudatos-
sága jóváhagyásával beavatkoznak életébe – az angyalok. A jelenség, melyet képzelhetünk 
éppen romantikusnak vagy szörnyőségesnek, mégsem befolyásolja az „emberi szabad akara-
tunkat” (hiszen folyvást ezt érzékelhetnénk a legsérelmesebbnek), hanem e helyett olyan új 
élethelyzeteket teremt, amelyek gondolkodásra és változtatásokra késztethetnek bennünket. 
Ha az ember elveszíti a fonalat, a Sors ezernyi szálon kezdi feléje küldeni az intı és segítı jel-
zéseket, de ezt mi, a földi Egónk nyomása alatt már nemigen érzékeljük. Pedig ilyen figyel-
meztetı jelzések, s történések: a körülöttünk lévı növények és állatok apró rezdülései, visel-
kedésük, a velünk (és értünk) történı, s látszólag esetleg kellemetlen dolgok (lopás, rablás, 
munkanélküliség, partnerkapcsolati problémák, stb.), s ha ezeket nem értjük és nem érzékel-
jük, akkor e jelzések súlyosbodni fognak. Közös ismérve e jelenségeknek, hogy amikor vala-
mely baj már megtörtént, akkor, utólag, már igen pontosan képesek vagyunk összerakni eze-
ket az elızetes, ám idejében nem értelmezett figyelmeztetı jelzéseket. E jelzések pedig, ha 
nem figyelünk oda, erıszakosabbá válhatnak, mígnem látványos baleseteket vagy betegsége-
ket követıen a Sors leállít bennünket, s visszaszólítva minket, tulajdonképpen véget ér a földi 
életünk. 
 Sajnos mi annyira nem vagyunk ezeknek a nem várt eseményeknek a fogadására fel-
készülve, hogy emiatt számunkra képtelenségnek tőnik ezek elızetes értelmezése, s ne is em-
lítsük az esetleges saját halálunkat, amelyet – mint elmúlást -, páni félelmek közepette próbál-
juk tagadni. Pedig a törekvı földi ember igazán tisztában lehetne azzal, hogy valódi elmúlás 
nem létezik, s földi életünk során nem az élet hossza a mérvadó. 
 Jelzett balesetek és történések, amelyek fékezik a rossz irányba történı lépéseinket, 
gondolkodásra késztetnek bennünket, vagy lefékezik lehetıségeinket. Mert hát hogyne lenne 
fékezı megoldás, ha netán éppen külföldre készültünk, s „váratlanul” eltörik a lábunk? 
S hogyne késztetne gondolkodásra bennünket egy esetleges anyagi csıd? 
 Nos, a törekvı ember nem babonás!! Hanem az életeseményei alakulását, az emberi 
kapcsolatai élezıdését, a környezetében élı állatok viselkedését, a növényvilág rezdüléseit, a 
fuvallatok, esıcseppek és öröm, bánat-arányok alakulását TUDATOSAN figyeli! 
Mert a szimbólumok nyelve egyidejőleg minden dimenzióban megnyilvánulva üzen, s aki 
„több nyelven” képes érzékelni, az biztonságosabban tájékozódhat ezen üzenetek lényege fe-
lıl (folytatjuk). 
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KIS KALENDÁRIUM 
 
 1995. december végén, szent Karácsony estéjén, ünnepélyes szimbolizmussal emlé-
keztek Krisztus születésére a magasabb világok. Az angyali dimenziók közül az ısprincípiumi 
angyali lények, akik mintegy fél éve, folyamatosan áradtak az ember felé, s egyre több élı em-
beri testben nyilvánultak meg, lavinaszerő gyorsasággal kezdtek emberi testeket elfoglalva, 
embereket a saját tudatosságukra formálni. E folyamat a mindenkor igen élesen felvetıdı „em-
beri szabad akaratot” egyáltalában nem sértette, hiszen ezekbe az emberekbe a saját karakte-
rük költözött, s csekély kivétellel valamennyi esetben, jól beazonosíthatóan, (testbıl, kézírás 
sugárzásából és asztrálfizikailag), ez a karakter az illetı „születési uralkodójával” volt azonos. 
A kivételt pedig csupán csak egyféle csodálatos esemény képviselte; amikor is élı emberbe 
nem a születési uralkodója és karaktersugárzása, hanem az angyali Hierarchia vezetıje, vezér- 
egyénisége: a Nap szellemi energiája költözött. 
 Az ısprincípiumok közül, bár a kiáradás egyre gyorsult, élı emberi testben a Neptu-
nuszt csak nyár végére, a Plútót szeptember-októberben, a Marsot pedig legutoljára, Kará-
csony szentestéjén sikerült fellelni. Ezt követıen pedig a folyamat az eddigieknél is gyorsab-
ban kezdett zajlani. 
 1995. szent Karácsony estéjén a magasabb világok ünnepélyes szimbolizmussal emlé-
keztek Krisztus születésére: Szentestén, egy felbontatlan levélbıl, Szőz Mária Jelenvalósága 
kezdett áradni, s Karácsony másnapjától, az angyali dimenziók mellett, az Isteni Dimenziók 
sugárzásai is megkezdték az élı emberi testekbe történı kiáradásukat. S ily módon bárki Hite, 
Gondolatmenete, vallási hovatartozása, ezt követıen az illetı kézírásában vagy egyszerően 
egy vonalhúzásában is megnyilvánult. 
 
 

A SZINKRONIZMUS ELVE A MEGVÁLTÁS FOLYAMATÁBAN? 
(2. Rész) 

 
Tekintve, hogy itt egyre valóságosabb mese játszódik, elengedhetetlenek az értelmezést segítı 
rajzocskák. 
A Nap energiaképletét ismerjük (1.ábra). Föld-anyánk a Nap-fivér és Hold-nıvér gyermeke 
(2.ábra). Az ember energiaképletét is ismerjük (3.ábra). Sajnos ebbıl azonnal megállapítható, 
hogy ezen rajzolatok egymáshoz mégcsak nem is hasonlatosak, vagyis az ember, a Földanyá-
val szemben, a szinkronizmus elvét nem teljesíti, annak követelményeivel nem rezonál. 
 Az ÚJ FÖLD nem is igyekszik Földünkkel rezonálni, İ tehát a Krisztusi Szeretet képle-
téhez hasonlatos alakzatot öltött. (Krisztusi Szeretet: 4.ábra). A pontos tükrözıdését és rajzo-
latát nem szükséges ismernünk, hisz a jelenlegi tudatlanságunkban, jó szándékkal is, kárára 
lehetnénk. 
 A szinkronizmus megvalósulását követıen két egymástól eltérı apparátus, két tárgy, 
történés, eszme, vagy szellemi létezı egymással csak akkor harmonizálható, ha a szinkron-
állapottal egyidejőleg jelen van az ehhez szükséges Irányító Értelem. Nos, a Krisztusi Szeretet 
vibrációja körül, 1998-ban, megjelent az Irányító Értelem tükrözıdése: A szó legszorosabb ér-
telmében: a Krisztusi Jel a Teremtı ölelésébe került. (5.ábra). Az asztrál-energiamezıkben a 
Krisztusi Szeretetet „védett alakzat” jelöli, míg ugyanitt Isten tükrözıdésének elsıdleges 
megnyilvánulási formája a nem fizikai, négydimenziós Napkorong. 
A szinkronizmus megvalósulásához az Új Föld környezetében is meg kéne jelennie az Irányí-
tó Értelemnek. Nos, az ÚJ FÖLD körül az Irányító Értelem, napokkal ezelıtt megjelent, s a leg-
látványosabban körülölelte İt! (Az ÚJ FÖLD rajzát továbbra sem közölném, de váltig 
hasonlatos az 5-ös ábrához). 
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Ezeken a szinteken, az Irányító Értelmet csakis Istennek érdemes nevezni, segítségével a 
Krisztusi Szeretet, s az ÚJ FÖLD, egymással nyomban szinkron-állapotba, s egyidejőleg Har-
móniába kerültek. 
Jelen felállás szerint tehát a szinkron-állapot, e pillanatokban, a következıképpen lenne jelle-
mezhetı (6.ábra). 
 Valami még hiányzik a képbıl: Feltételezhetıen mindez, 1998-ban, az ember érdeké-
ben alakult így, s éppen az ember, ebben a folyamatban, még sehol sem található! Pedig im-
már valóságban is adva van az Átmenet lehetısége, csupán az embernek kéne csatlakoznia eh-
hez a szinkronképhez. Miképpen? Oly módon, hogy az ember, az asztráltükreként létrehozza 
önmagában (!!) a Kozmikus Krisztus asztráltükrözıdését, melynek tündöklıen fénylı jele 
Közép-Európában a krisztusi feszület, s megvárja, míg a Teremtı e szinkronizmust észleli és 
szentesíti, azaz : elfogadja és harmonizálja. 
 Az elsı pillanatban belátható, hogy az össz emberiség, „mindenestıl”, erre a kozmikus 
feladatra alkalmatlan. De az egyedi emberlény, saját szabad elhatározásából, ezt immár bár-
mikor megteheti! S akkor, csakis az ı esetében, a szinkronizmus a következı képet fogja 
ölteni: (7.ábra). 
Ugyanezt az ábrázolást, az asztráltükrözıdésekkel megjelenítve, értelmeznünk szükséges: 
hogy ily módon, tisztelettel megemlékezzünk arról az embertársunkról, aki az elfogadást, 
mértékletességet, segítı szándékot, béketőrést és türelmet képes volt – önmagában – olyan 
fokra emelni, hogy a szinkronizmusát követıen átkerülhet az ÚJ FÖLDRE, s esetében valósá-
gosan bekövetkezik a MEGVÁLTÁS. 
A szinkronizmust megvalósító ember környezetében bekövetkezı változások egyidejőleg a 
Harmóniát és a SZIMBOLIZMUS elvét is ki fogják elégíteni. (8.ábra). 
Az ilyen ember részesévé és részévé válik egy általunk teljességgel ismeretlen energiafolya-
matnak, jelen földi történések, számára értelmüket veszítik, s amikor a gondolatai révén elsı 
ízben energiát ad ebbe a szinkronizált rendszerbe, azon nyomban el fog tőnni a földi emberek 
szemei elıl. (folytatjuk). 
 
 

A CSILLAGOK KOZMIKUS EVOLÚCIÓJA 
 
 A Természettörvények keretein belül létezik egy szabály, amely az evolúciós folyama-
tokra vonatkozik. S habár a tudomány a Természet törvényeit még nem igazán fejtette meg, 
az evolúció szabályszerőségét immár elfogadja. E szabályszerőség értelmében az evolúciós 
fejlıdés kizárólag az egyszerőbbtıl a bonyolultabb felé haladhat. 
 Érthetı okoknál fogva, a tudomány, e szabályszerőséget csupán a földi, fizikai való-
ságra képes vonatkoztatni. Jómagam, mivel asztrálfizikai kutatásokat végzek, igazolhatom, 
hogy az evolúciós szabályszerőségek az emberközeli, asztrális világokra is vonatkoznak. 
 Az anyagi világban, közvetlen környezetünkben, a Teremtés elvét jelképezı ısrobba-
nás óta – elfogadottan -, elsıként az egy, majd többfázisú csillagok generációja alakult ki. 
A csillagvilág periódusos rendszere az elsı kategóriában egy elembıl, illetve annak hiányából 
állt, a második kategóriában benépesült az ismert Periódusos Rendszer. A harmadik kategóri-
ában ez a periódusos rendszer esetleg több ezer elembıl áll, a „negyedik fázis” pedig – amely 
a Tejút közepe táján már létezik -, élettelen lété-re, az élılényekhez hasonlatos bonyolultsági 
fokot is elérhet. 
 Az Idı, mint Szellemi Létezı, egészen másként viselkedik koncentráltabb közegek-
ben. 
Közérthetıbben: a Tejútrendszer közepe felé haladva egyre gyorsul, a peremei felé távolodva 
lassul, a Tejút síkjából kilépve pedig egészen lomhává válik. Ebbıl adódóan, anyagi világbeli 
vonatkozásban, az egyfázisú létezés még mindig fellelhetı a Tejút síkján kívül. A kétfázisú 
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rendszerek helye a Naphoz hasonlatos csillagvilág zöme. A háromfázisú rendszerek kizárólag 
a Tejút közepe táján kezdenek elıfordulni, míg annak legbensı lényegében, s legvédettebb 
közepében felragyoghat a biológiai létezéstıl eltérı életminıség lehetısége, hisz ott a Perió-
diusos Rendszer immár több millió elemféleségbıl is állhat, s „élettelen alapokként” is meg-
jelenhetnek a szerves elemek, s megnyilvánulhat a szerves ısatomi létezés. 
Ez volt az anyagi világ, mégha ennek érzékeltetésére nem is a tudomány által elfogadott foga-
lomkört használtam. S most tekintsük meg a csillagvilág asztrál-létezésének, ehhez váltig ha-
sonlatos evolúciós folyamatát! 
 A Teremtés folyamatában második volt a Bölcsesség megjelenése, ezt követte a 
Hangzás, amely a fizikai világ ısrobbanásával azonosítható, majd olyan rezonancia sugárzott 
szerte az asztrálvilágokban, amely valamennyi dimenzióban létrehozhatta a fényeket és a szí-
neket. S csak valamikor ezután jelentek meg a karakterek, azaz; ezt követıen ragyogtak fel a 
csillagok. 
 Sorrendiség tekintetében a legjobb, ha az asztrálfizikai képeket illetıen is arra a sza-
bályszerőségre hagyatkozunk, miszerint az evolúciós folyamatok csakis az egyszerőbbtıl a 
bonyolultabb felé haladhatnak. 
 Ennek alapján elsıként léteztek a Tejút síkjától távol lévı csillagok. Ezek születési 
sorrendje, az asztrál-szerkezet bonyolultsági fokának függvényében, (a rajzok alapján) a 
következı lehetett: 
Sheat (9.ábra), Algol (10.ábra), Anteres (11.ábra), Castor (12.ábra), Difda (13.ábra), Fomalha-
út (14.ábra), Regulus (15.ábra), Denebola (16.ábra), Antair (17.ábra), Vindemiatrix (18.ábra), 
Arcturus (19.ábra), Pollux (20.ábra), Sirius A (21.ábra), … A felsorolás korántsem teljes, de 
az jól követhetı, miképpen válik mind bonyolultabbá a magnetikus energiaperdületük közép-
ponti metszete. 
 Ezt követıen jöhettek létre a Tejút csillagai, melyek bonyolultsági fokát igen jól szem-
léltetheti a mi Napunk (22.ábra). Ezzel közel egyidejőleg alakultak ki a Naprendszer bolygói, 
illetve a többi, hasonlatos naprendszerek bolygói is. E szempontból nem jelent egetverı kü-
lönbséget, ha esetleg a csillag és bolygói az asztrálsíkon egyidejőleg alakultak is ki. 
Egyáltalában nem minden asztrál-létezı kívánt anyagi testet ölteni! Mondhatni: az égboltun-
kon látható csillagok zöme, mindenestıl is csupán jelentéktelen hányadát képezi a fizikai 
testüket még meg nem határozó csillagoknak, akiket a csillagászok még sohasem láthattak. 
Ezek után, ha csillagász lennék és ismernék harmadik vagy negyedik generációs csillagot – 
név szerint -, akkor annak asztrálfizikai képébıl feltehetıen elképesztı dolgok derülnének ki. 
Ennek hiányában azonban csupán arra szorítkozhatunk, hogy az állócsillagok világát illetıen 
a felsıbb értelem jelenleg értelmezhetı létezı csúcsa a Sirius B, illetıleg valószínőleg annak 
az egyik bolygója (23.ábra). 
Bár szükségtelen megjegyezni, de a rajzokból jól láthatóan az állócsillagok energiaperdületi 
alakzatai egyáltalában nem érintik a vízszintes X-tengelyeket, azaz: az állócsillagok a legkö-
vetkezetesebben betartják a Természet törvényeit. 
 Jelzett, rajzos oldalon csupán egyetlen asztrál-létezı rajza szerepel, akinek energiami-
nısége megsérti az X-tengelyt (azaz a Természet törvényeit), ez pedig: az Ember (3.ábra). 
 
 

Ha Kádár-apánk ezt tudta volna 
 
„A fejedelemasszonyok dolgai (magyar feljegyzés ie.3160-ból): 
 - a vetés, aratás és ırlıhelyek tisztántartása 
 - minden asszonynak a holdtöltétıl holdtöltéig való egyszeri, háromnapos megkímélése min-
den munkától:” 





11a.szám

Anonymus - 2000
(Tanmesék felnőtteknek)

Olcsó, egyszerű, s főképpen:
 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást  

tart kezében 
a 

Kedves Olvasó.

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika,
 az egyéni útkeresésünk során.

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk,
Kéziratot vissza nem küldünk,

S levelekre nem reagálunk.

E cikkek szerzője maradjon névtelen,
csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell,

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató.

Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT.
Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739)
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AZ ANONYMUS-BELI RAJZOS ÁBRÁZOLÁSOKRÓL 
 
 Kedves Útkeresı Társam, aki még esetleg nem ismeri a stílust! 
Az e lapokon közreadott rajzocskák nem tapéta-mintázatok, nem népi szıttesekrıl lettek el-
lesve, s nem is sorminta-variációkként ajánlanám ıket. Ezen ábrázolások lényegi tartalma az a 
nem-fizikai világunkból származó, alacsony frekvenciájú magnetikus energia, melynek sajá-
tossága a rendkívül gyors, tengely körüli pörgése, s amely emberi tekintet hatására, (pl. a raj-
zocskára pillantva), ill. érintésre, nyomban MEGNYILVÁNUL! A rajzokon e magnetikus energi-
aperdületek tengelyirányú metszeti képei szerepelnek, melyek közös jellemzıje, hogy kontúr-
vonalai nem centimétert, kiterjedést, alakot, formát és erısséget, hanem ÉRZÉST, ÉRZELMI 

TARTALMAT, TUDATOSSÁGOT, „LELKI TÖLTÉST”, S ÖSZTÖNENERGIÁKAT jelentenek.  
 Az ábrázolási mód váltig hasonlatos a mágnesek É-D-i pólusainak megszokott ábrázo-
lásához, csakhogy e formák milliónyi variációja minden vonalhúzásunkkor, fa-faragáskor, e-
bédfızéskor, ecsetvonáskor, fém-öntéskor, falazáskor, idegizgalomkor, öröm vagy bánat, 
gond vagy gondatlanság esetén, valamennyi élı ember környezetében MEGJELENIK! 
 Rajzolásuk tehát nem mágia, hanem egy ma még általunk ismeretlen Valóság megjele-
nítése, s ez a Valóság számunkra regimentnyi fontos információt hordoz. Az e rajzos formák 
által rejtett energiákat az ötnél több érzékszervvel rendelkezı Vízöntı-kori társaink hajszál-
pontosan és sokrétően érzékelni képesek. Jobbára tehát miattuk rajzolok, hisz számukra e raj-
zocskák érzelmeket, átélést, aurát, fényeket, színeket és élményeket jelentenek. 
 Az anyagi-világbeli ember mindebbıl egy szót sem fog érteni és semmit nem fog „át-
élni”. Nem baj! A lehetıség bıven megvan arra, hogy amennyiben valaki „ilyenné” szeretne 
válni, kezdı lépésként hagyja el a disznóhús és disznózsír-fogyasztást, irtsa ki szívébıl az el-
bizakodottságot, önteltséget és győlöletet, teremtse meg magában a Belsı Csendet, s mások 
ostorozása helyett – önmaga igyekezzék naponta egy kicsit alakulni… 
 
 

HELYÜNK A VILÁGBAN 
 

 A kozmikus történések, mégha felettébb kíváncsiak vagyunk is rájuk, tulajdonképpen 
nem igazán ránk tartoznak. 
Esetleg ránk tartozhatnának az egészséggel és betegségekkel kapcsolatos intések, ránk tartoz-
hatna élethelyzeteink jelzéseinek optimális feldolgozása, s ránk tartozhat annak tudatosítása, 
hogy jelzett kíváncsiság és jelzett tudás a legszemélyesebb problémáinkat meg sem érintheti, 
meg nem oldhatja. Legfeljebb ha a Hitünket erısítheti, a lélek békéjét üzenheti, s az alázatnak 
és porszem-létezésünknek keserő-piruláját teheti számunkra érthetıvé és elfogadhatóvá. 
 
 

HA IDİSEBB TESTVÉREINK SZÓLÍTANAK 
 
 A világ akkor is menni fog a saját kerékvágásában, ha idısebb testvéreinknek (vagyis 
az angyaloknak, arkangyaloknak, keruboknak és szeráfoknak) a létezését esetleg a földi életé-
ben, soha, senki nem tapasztalja meg. 
 Atlantisz bukása sem cáfolná, hanem éppen indokolná mindazon felmerülı aggályo-
kat, miszerint az ıstudás, illetéktelen kezekbe kerülve, zavarokat okozhat az emberek körében. 
 Ám ha valaki már tudatosan dolgozik a saját lélekfejlıdésén, akkor éreznie kell, hogy 
a magasabb vibrációkból kit fogadhat a testébe, s mely energiáktól kell óvakodnia. 
Itt a legnagyobb a bukás és buktatás lehetısége! Mert a magasabb kapcsolatainkat sohasem az 
emberi testbe szorult önzı Egónk, hanem a gondolataink minısége dönti el! 
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KIS KALENDÁRIUM 
 
 1996. januárjában jelentıs változást szenvedett el az emberiség: e naptól kezdve min-
degyikünk a leghívebben tükrözni képes, mégpedig a személyes jelenléte nélkül – önmagát. 
Ha valaki megcímez egy borítékot, ha könyvet ír, ha cikkét tartjuk a kezünkben, ha lerúgott 
cipıjét hagyta ott, ha az általa faragott tárgyat fogjuk, vagy ha az éppen üres székébe ülünk 
egy percre, máris megtudhatjuk, hogy az illetı komoly-e vagy komolytalan, barátságos-e 
vagy győlölködı, egészséges vagy beteg, jó avagy gonosz szándék vezérli-e. S mindez akkor 
is igaz, ha csak egy picinyke x-et is rajzol a homokba, mert róla, minden lényeges információ, 
ebben a rajzban is benne lesz. 
 1996. januárja óta, a Vízöntı-kori ember számára, minden „reális”, materiális, észlény 
nyitott könyvvé vált, hisz e naptól kezdve a világon általánossá vált az érzékeken felüli érzé-
kelés. E naptól számítva bukott ember a technikai kultúrát majmoló, természettıl elszakadt 
embertípus. 
 1996. januárjával elérkezett a fordulópont – és a kihívás. E naptól kezdve íratlan sza-
bály az azonnali leleplezés, ki-ki a saját igényei szerint valósíthatja meg önmaga körül az eti-
kátlanságot vagy emberséget. Elszabadult a Pokol és elszabadult a Mennyország. Jó is, hogy 
ezt eddig a nagyvilág nem vette észre. 
 Árnyék vetül a Vízöntı-kori képességek általánossá válásával az emberiség feje fölé: 
Felvetıdik annak alapos gyanúja, hogy amennyiben a világon minden tíz felnıtt közül hatan-
heten képessé válnak az érzékeken felüli érzékelésre, akkor ezek az emberek az öt érzékszerv-
vel rendelkezı, s eleddig normálisnak tartott társaikat kezdik majd testi fogyatékosoknak ne-
vezni.S mivel ezzel feltárult az éteri és asztrálvilág, ettıl a pillanattól a kizárólag test szerint 
gyógyító orvostudomány a testi fogyatékosok tudományává válik… 
 
 

AZ ARVISURA IGAZOLÁSA (I). 
 

 A Börzsönyben tett munkatúra alkalmával, a Kemence-patak mentén, egy forma nél-
kül földre öntött nyersvas-féleséget találtunk. Személy szerint engem igen megdöbbentett, 
hogy a vasdarabnak asztrálteste van, vagyis ember közelségekor értelmes, „kvázi-biológiai” 
energia gerjed körülötte. Ha nem így lett volna, tán észre sem vettük volna, s nem kezdünk el 
vele foglalkozni, de e különleges sugárzást hárman is érzékeltük. 
 Rövid idın belül sikerült kideríteni, hogy a vadarabból cirka hatezer évvel ezelıtti, ön-
tés közbeni áldás-állapot árad, s energiáját az ÚZ nép energiájával sikerült azonosítani. 
 Kutatásokat kezdtünk némely, frissen feltöltött börzsönyi útmentén, s ott, valamint a 
nógrádi várban, aprócska agyagcserép-töredékekben, ugyanezt az áldás-állapotot sikerült fel-
lelnünk (Energiarajza a 3.ábrán szerepel). 
 Alig egy hónapra rá, megjelent az ARVISURA két kötete, s İstörténetünk e lapjain a kö-
vetkezıket olvashattuk: 
„ A Felsı Úzok, (Pal-Úzok=palócok), 24 Hun Törzsszövetségbeli ısi népe lakja ezt a terüle-
tet, s ez a nép a fémmegmunkálás nagymestereit adta a világnak. A palócok már a Nagy Víz-
özön elıtt is itt éltek, s közvetlenül a Vízözön után is ide tértek vissza. Ezt követıen, az évez-
redek folyamán, több hullámban újra és újra megerısítették jelenlétüket.”. 
 Azóta az ÚZ áldás-állapotot a csömöri Tatárhalomról és a turai „papi földeken” is fel-
leltük, ami igen mozgékony cserekereskedelmi kapcsolatokra vall. S mivel a vas és cserépda-
rabokon kívül az áldás-állapot a környezı, félig elégett széndarabokban is fellelhetı volt, na-
gyon valószínő, hogy ez az áldás az égetés ill. vasforralás közben került bele az anyagba. 
A cserépégetés és vasforralás közbeni áldás-osztás pedig a tőznek és a lángoknak a feltétlen 
tiszteletére utal. 
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NÉPEKNEK ANGYALAI 
 
 Az alábbi, tüneményes jelenséget nehéz lenne másképpen nevezni. A GONDOLAT által 
kiváltott, s emberbıl szertesugárzódó magnetikus energiaformátumok alakja jelentıs mérték-
ben függ az illetı ember élıhelyétıl, nemzeti érzelmeitıl, identitásától, önnön elkötelezettsé-
geitıl, neveltetésétıl és így tovább. Ehhez nem elegendı az, hogy mely nép nyelvét beszéli, 
melyik „kultúrréteg” érzelmeit éli, s hogy milyen véleménnyel van a szomszédos országok la-
kóiról. Az egyedenként kialakuló asztráltükrözıdés formája, mely tulajdonképpen a tudattar-
talom függvénye, „ember feletti” szabályszerőséget mutat, s egyedi ember ide vagy oda; en-
nek az egyediségnek szigorú korlátok között engedelmeskedik. 
 Mivel ezek az energia-megnyilvánulások egyenesen az érzelmeinkbıl fakadnak, a né-
pek ırzıangyalainak energia-alakját közreadni nem lenne kívánatos. 
 Minden egyes népnek, a tudattartalma függvényében más és más energiaformátum fe-
lel meg, hiszen a Földön minden nép feladata más és más. Ezt a „másságot” a népek egymás 
elleni intervenciói, félreértett „történelmi küldetések”, árja-elhivatottságok, kulturális kötele-
zettségek befolyásolják, s mindezek, a „Sors vak szeszélyeként”, rengeteg embert érintenek. 
Persze, mi már elfogadjuk, hogy a Sors vaksága és szeszélye csak látszólagos, hisz nagyon is 
precízen tervezve, mindez az egyéni életterhek függvényében történik. 
 Csupán a példa kedvéért, tekintsünk meg két ilyen alakzatot, a nemzeti érzelmeket 
egyáltalában nem sértı kategóriából: (1.,2.ábrák). 
 Ezek a formák képesek igazolni az asztrálfizikai kutatások valóságtartalmát és jelentı-
ségét. Hiszen az 1.ábrán az angol, a 2.ábrán a török nép „ırzıangyalának” energia-tükrözıdé-
sét láthatjuk, s e formák senki elıtt, mégsem ismeretlenek. Nem csekély meglepetéssel tapasz-
talhatjuk ugyanis, hogy ezek a nemzetek az asztráltérbıl tükrözıdı tudatosságuk vetületét 
büszkén és fennen hirdetik; hisz nemzeti ırzıangyaluk magnetikus energiaperdületi megnyil-
vánulásának kontúrvonalát a nemzeti zászlaikra tőzték. 
Vagyis ezt az asztrálformátumot valaha bizonyosan ismerniük kellett! Ismerniük kellett, még-
ha ezt pillanatnyilag feledteti is velünk az egyoldalúan dühöngı technikai kultúra. 
 Jelzett energiaformátumok nem az anyagi világból valók! Intelligens jelenségekként, 
népek vezérlıangyalaiként, rég letőnt korszakok óta végzik munkájukat, s különleges Hierarc-
hikus Rendet alkotva harcolnak egymásért vagy éppen egymás ellen, de mindenképpen terv 
szerint, s az ember eszmélése érdekében. 
 
 

TALÁLÓS KÉRDÉS 
 
 A minap, egy kínai étterem hátsó portája mellett megütköztetett, hogy egy kisebb ku-
kányi, leforrázott és lekopasztott városi galamb tollat nem a szemétbe tettek, hanem ott ékte-
lenkedett az a kuka mellett, nagy halomban. 
Persze nyílt titok, hogy a patkány után talán a városi galamb a legfertızıbb állat. 
Pusztán kíváncsiságból elmentem a bejáratig, hogy „megtekintsem”, mit is ajánlanak ezen a 
konyhán. A „menü” nem lepett meg: 
„Pácolt csirkehús, csirkeleves, csirkepörkölt, csirke savanyítva, gusztusos csirkesült, tavaszi 
jércemell”. 
 A találós kérdés a következı: 
Tudjuk, hogy a jelenleg kábult létállapotban élı magyarokkal mindent meg lehet etetni. Mégis, 
mi lehetne az étlapi „menü” felsorolása abban a másik „kínai” étteremben, melynek a nagy-
mérető, kerekeken gördülı kukájában nem fér már el a sok kiürült, Whiskas-macskaeledeles 
konzervdoboz? 
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A SZINKRONIZMUS ELVE A MEGVÁLTÁS FOLYAMATÁBAN? 
(3. RÉSZ) 

 
 E cikk írásba foglalása közben váratlan változás történt az emberközeli dimenziókban: 
Földünk, jelezvén töretlen jó szándékát, Harmonizálódott az ezredvégi jelentıs átalalkulások-
hoz, s az Ember kozmikus sikere érdekében, Isten Akaratából, szinkronba került a Megváltás 
folyamatával! 
 Energiaminısége tehát jelentısen megváltozott a szinkron-állapot bekövetkezte óta, 
jelentısen módosulva, a következı formában ragyog az Asztrál-Horizonton (lásd. 4.ábra). 
 1998-ban Megnyilvánult (!) és a Teremtés folyamatával szinkronállapotba került az ÚJ 
FÖLD, (amely a Krisztusi ígéretek közt szerepelt), e folyamatokhoz szinkronizálódott a 
Krisztusi Szeretet, iránymutatóként a legszemélyesebb tükrével beavatkozott a Teremtı, s már 
csak az Ember várat magára. 
 Az ÚJ FÖLD egyelıre csupán az asztrál-dimenziókban aktivizálódott, s nem is való-
színő hogy az anyagi világba levetíti önmagát. 
 
 

CSILLAGOK EVOLÚCIÓJA 
(3. RÉSZ) 

 
 Röviden összegezve tehát: elıször is létrejöttek az „elsı generációs” csillagok, s aszt-
rálképük a születésük sorrendjében bonyolódott. E folyamat kapcsán ıket követték a „máso-
dik generációs” csillagok, mígnem látszólag megtelt a csillagvilág. S jóllehet; az elsı generá-
ciós csillagok elıbb születtek, mint a második generációs csillagok, ez utóbbiak, immár egé-
szen más idıdimenzióban, mondhatni: „lekörözték” az elıbbieket. A galaxisok középpontjá-
ban, ahol ismét csak sebesebben jár az Idı és sebesebben alakul a Tér, talán már életútjuk vége 
felé járnak az idı közben megszületett „harmadik generációs” csillagok is. 
 Az Anonymus-2000. elvi és gyakorlati alapjait képezı asztrálfizika egyértelmően iga-
zolja a csillagászok azon megállapítását, miszerint: „a világegyetem, bizonyos mérések értel-
mében, fiatalabbnak tőnik a legidısebb csillagainál”. A bonyolultság fokát illetıen az asztrál-
fizika még azt is igazolni képes, hogy maga a Tejút is „bizonyos szempontból” fiatalabb, mint 
önnön legidısebb csillagai. 
 Összehasonlításképpen tekintsünk meg ismételten egy elsı generációs csillagot (5.áb-
ra), egy második generációs csillagot (6.ábra), s csodálkozzunk rá egy harmadik generációs 
csillag asztrál-energiájára (7.ábra)! Szükséges megjegyezni, hogy e cikk írásba foglalásakor, 
az Asztrál-Horizonton, negyedik generációs csillag még nem jelezte jöttét. 
 Hogy e téma érthetıbb legyen: az elsı generációs csillagok esetében a fizikai világban 
fellelhetı elemek száma egy, azaz egy elem. Vagyis esetükben a „Periódusos Rendszer” egyet-
len elembıl áll. E csillagok halálával, egy végsı robbanásként népesülhetett be a csillagvilág 
a Periódusos Rendszer elemeivel, s ezekbıl állanak a második generációs csillagok. Ez utób-
biak halálakor következik be az a robbanás, amely a csillagközi térbe kiveti a harmadik gene-
rációs csillagok születéséhez szükséges, s tán több tízezer elembıl álló új „Periódusos Rend-
szerünk” anyagait. S a harmadik generációs csillagok halálakor fognak megjelenni a csillag-
közi térben a negyedik generációs csillagok anyagai, amelyek elemeinek száma az ı Periódu-
sos Rendszerükben feltehetıen a többmillió elemet is meghaladja majd. Születésükkel új inte-
ligencia születik, aki, fejlettségénél fogva, bizonyosan meg lesz áldva az Értelem Fényével is, 
hogy az anyagi világban megkezdje küzdelmét. 
 Tekintsük meg végezetül gyönyörő galaxisunknak, a Tejútnak az energiaképét (8.ábra), 
melybıl érzékelhetıen kiderül, hogy a Tejút a II.generációs csillagokat követıen, s még a 
III.generációs csillagok elıtt születhetett. 
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SCHLIEMANN… 
 
 Ha ezt a nevet hallják a régészek, feláll a szır a hátukon. Pedig hát ez a név olyan fo-
galommá (is) vált, amely önmagában képes hordozni azt, ami mélységesen emberi. 
 Ezer évekig, de még a múlt században is vita tárgya volt, hogy valóságosak lehettek-e  
a Homérosz-legendakör felsorolt történései. Létezhetett-e a valóságban ez a mesevilág, volt-e 
Trója, Odüsszeusz és fából készült ló, létezett-e aranyalma, egyszemő óriás és félisten? 
És akkor született egy ember, akinek a neve a címben foglaltatik, s akinek ugyan nem volt 
pénze, sem pedig tapasztalata, ellenben volt Hite! Ez az ember 50 é-vig (!) dolgozott, spórol-
gatott és készült, hogy felfedezze Tróját. S egyebe sem volt ehhez, mint Homérosz eposzának 
egy példánya: az Odüsszeia. Ám ez az ember, ezt az Odüsszeiát, ötven év alatt, ezerszer és 
ezerszer elolvasta! 
 Ennek alapján, amikor végre, öregkorában útnak indulhatott, csupán arra volt szüksé-
ge, hogy a hajója orrában üldögélve, sorra szemlélje az elıtte lassan elvonuló hegyeket, s egy-
szer csak felállva, s az egyik partmenti hegyre mutatva, nagy izgatottságában ennyit mondjon: 
„Ott van! Az ott, Trója!!”  
 Nem tudjuk hogyan történt, bár ezt ı maga is megírta. De történelmi tény, hogy ezt kö-
vetıen nem sok idınek kellett eltelnie, hogy ez a férfi, a jelzett hegyen kutatóárkot ásatva, ab-
ból kiemelje és szeretett felesége fejére illessze a hajdani istenkirálynık gyémántokkal ékesí-
tett, színarany koronáját. 
 Trója tehát létezett, a korszak tehát létezett, következésképpen a korszak hıseinek is 
létezniük kellett!  
Errıl a korszakról írja a Biblia: „Isten fiai bementek az ember lányaihoz”… 
                                                   „s ebben a korban éltek az emberiség legendás hısei”. 
 
 

A LÉLEKLÁNGOCSKA EMBERI SZIMBÓLUMA: A GYERTYALÁNG 
 
 A világ bármely gyertyája a léleklángocska jelenvalóságának élı szimbólumává válhat. 
 Ajándék-gyertyával áldást küldhetünk, betegségeket szüntethetünk meg, de felelılenül 
akár árthatunk is vele. 
 Nem tudván, hogy van-e gyertyáknak és a velük való foglalatosságnak szigorúan má-
giáktól mentes, fellelhetı hagyománya, a saját, örömteli és keserves tapasztalataimból meríte-
nék: 
 - Egy szál, sudár és karcsú gyertyával, két szív, lélekben összeköthetı. (Vigyázat! Ez 
nem vágyakozó szívszerelmet jelent! Ez inkább a lélekbeni EGYSÉG jelzése)! 
A hosszú, sudár gyertyát két darabra kell vágni, s az egyik darabjával – kölcsönösség szándé-
kával -, az általunk nagyra becsült lényt meg kell ajándékoznunk. Amennyiben az ily módon 
kettévágott gyertya darabjai nem azonos méretőek, ennek is komoly, szimbolikus üzenete le-
het. A legjobb e tevékenységet is közösen végezni. Ha ezek után a birtokunkban lévı gyertya-
darabkát – mégha jó szándékkal is, de – elajándékozzuk, akkor abban a minutumban a gyertya 
másik darabkájának tulajdonosa megbetegedhet! Ha a saját, féltve ırzött gyertyánk – melynek 
birtoklása felér egy áldás állapottal -, illetéktelen ember kezébe kerül, hidegség költözik laká-
sunkba, kihől a szoba, s percek alatt, igen jól érzékelhetıen, vele dermed a szívünk. Ez utóbbi 
jelenség a fázás-érzettıl a betegségekig bármely formát felvehet, (hisz lényege az asztráltér-
ben játszódik és a gondolattartalmunktól is erıteljesen függ), s ugyanezt élheti át a gyertya 
másik darabkájának tulajdonosa is. 
 - Amennyiben valamely, általunk szeretett családtagunk súlyos beteg, vagy ha csupán 
szomorú is, vegyünk két egyszerő gyertyát, s az egyiket ajándékozzuk oda neki. Jól jegyezzük 
meg, hová helyezte a gyertyát, (pl. az asztal mely sarkára), illetve ezt beszéljük meg vele. 





Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

11b.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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INKOMPRESSZIBILIS INKONGRUENCIA, AVAGY 
 INKONVERTIBILIS INKONZEKVENCIA 

 
 Az ezotéria ismételten divatba hozta a természettıl való függı viszonyunk tudatos áté-
lését. Talán hogy a történések nyomatékot is kaphassanak, fiatalok sokasága helyezkedett 
szembe a társadalmi elvárásokkal. S részben a „régi” és elavultnak tőnı életforma elleni kihí-
vásképpen, részben az egyre bonyolultabb társadalmi elvárások elleni felvértezıdés-képpen; a 
tisztességesebbek nem italhoz és kábítószerhez nyúltak, hanem „kivonultak” a társadalomból, 
erdıkbe, hegyek oldalába, a saját köreikkel együtt, s a saját köreik közé. 
 Menjünk el néhány percre közéjük, „vad vidékekre”, ahol a verıfényes napokon a fiúk 
meztelenül ülik meg a lovat, s ahol hetekig nem hallani, hogy mit üzen a világ. 
Nézzünk körül ilyen közösségekben. Vajon megtalálták-e számításukat? Sikerrel járt-e a „ki-
vonulás”?  S számottevıbb-e a lelki békéjük, mint nekünk? 
 I. Nyolc család lakta be a zord hegyeket. Pénz nincs, csupán ha a fiatal anyák felveszik 
a gyermekek után járó pár forintot. Immár húsz apró gyermek van körülöttük. Valamennyi 
család külön otthont teremtett, de néhány naponta, akik éppen nincsenek összeveszve, azok 
összejárnak. Itt aztán lehet markot szedni, rızsét győjteni, pucéran napozni, s ordítani a 
Semmibe, legalább nem jut eszükbe, hogy a gyerekeket hová a fenébe kéne innen a kötelezı 
iskolába elengedni. Csillogó szemő, romantikus, egyenként is szeretetre méltó barátaim ık. 
Nézzük, kevesebb-e, s MÁS-e a problémájuk? 
 Az írás kedvéért a neveik, páronként, legyenek az alábbiakra változtatva: 
István-Sári, Feri-Emma, János-Terézia, Ákos-Mariann, Károly-Katalin, József-Erzsébet, 
Tibor-Magdi, Máté-Emese. 
 Elnézést kérek, hogy a fiúk neveit vettem elıre, így könnyebb lesz az élethelyzet-beni 
fordulatokat követnünk. 
 Sárika már a szíve alatt hordta István gyermekét, amikor beleszeretett Feri-szomszéd-
ba, mert Feri felesége, Emma elköltözött Mátéhoz, mivel Emese dacból, egy idı óta már 
különbejáratú szobácskában élt. István szerette a feleségét, Sárit, de elég határozatlanok vol-
tak. Így, mivel Sári viszontszerette ıt, hárman éltek tehát egy ideje, egy ágyban: István, Feri 
és középütt Sári. 
 II. Vegyük úgy, hogy ennél a fordulatnál elbarangoltam egy másik közösségbe, hogy 
ott mi a helyzet, ám az ottaniak, mintha csak az elıbbiektıl tanulták volna, töretlenül 
folytatták a Történet lényegét: Megszületett a baba, de Feri nemigen vállalta a pelenkázást, 
merthogy az volt az érzése, a pici inkább Istvánra hasonlít. Sok volt a gyereksírás is, emiatt 
Feri távozott, s így ismét együtt lehetett az ifjú pár – egy hónapig. Mert Sári ugyan tovább 
szerette Ferit, de kukoricatörés közben István Mariannal sokszor nézte együtt a csillagokat. 
Az igazsághoz tartozik, hogy Istvánnak is elege lett a gyereksírásból, Mariannéknál pedig már 
legalább nem szoptak a gyerekek. Ákos persze rettentı dühös lett, amikor megbeszélték, hogy 
ık már, a Szeretet jegyében, nem alkalmaznak erıszakot. Ezért nem pofozkodott, hanem 
elment a magányosan éldegélı Sárihoz, megkérdezni, hogy tud-e a felesége és István 
kapcsolatáról. Persze, hiszen ık is mindent megbeszélnek, hogy lehetıleg ne győljön a földi 
életük karmája. 
No, erre mérgében Ákos, Sárinál maradt. 
 Amikor Mariann neheztelni kezdett, összeültek – néhányan, s megpróbáltak együtte-
sen rájönni, hogy tulajdonképpen ki, kihez is tartozik. Kiderült, hogy István szereti Sárit és 
gyermekét, de szereti Mariannt is. Sári szereti Istvánt, de szereti Ferit is. Ákos dühös, de jól 
érzi magát Sárinál, miközben Mariannal lakik. S leggyakoribb kérdésük hozzám, hogy mit te-
gyenek? 
 III. Elindultam hát a harmadik közösségbe, megszemlélni, hogy náluk mi a helyzet, s 
hogyan oldják meg. A történetet kár is lenne ugyanott folytatni… 
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 Ha valakit mégis érdekelne, megpróbálnám kedves barátaim összes eddigi tapasztala-
tát egyetlen mondatban összefoglalni: İk, odakint, pontosan ugyanazokkal a gondokkal 
küszködnek, mint aki a fıvárosban, a Moszkva téren lakik. 
 E történet igaz, s szinte forgatókönyv-szerően oly módon alakul, hogy immár fél tucat 
hasonló esetben, pontosan ugyanott folytathattam volna, csupán a neveket kellene más-más 
nevekkel felcserélni. 
 
 

KIS KALENDÁRIUM 
 
- 1997. március 19-én, az Asztál-Horizonton felragyogott a Naprendszer tizedik bolygója. 
Végtelen türelemmel alakítva magát, szellemi erıforrásul a MEGENGEDİ ÉS FELEMELİ SZERE-
TETET választotta. 
- 1997. márciusában intenzív ragyogással köszöntött mindannyiunkat a Hale-Bopp üstököse, 
jelezve, hogy nagy dolgok történnek égen és földön. 
- 1997. Március 31-én, Húsvét hétfıjén, Magyarországon, igazolhatóan és személyesen, ismét 
megjelent a TURUL!  
- 1997. április 4-én az Asztrál-Horizonton felragyogott a Naprendszer tizenegyedig bolygója, 
s április 5-én olyan pompával történt meg a beavatása, mint amiképpen egy királyt koronáz-
nak. Az İ feladata a SZÁMONKÉRÉS lesz. 
 Fentiekrıl természetesen szükséges lesz bıvebben is megemlékezni, maradjunk talán 
ezúttal a TURUL-nál. 
 Miután a Hale-Bopp arkangyala immár napok óta az arkangyalok üdvözletét és kö-
szöntését sugározta az emberek felé, igyekeztem nyitott lélekkel követni a fordulatos történé-
seket. 
 Ily módon sikerült felfigyelnem – magányos barangolásaim közepette – a csömöri Ta-
tár-halom közvetlen környezetében egy olyan kövecskére, amelynek a közepében egy apró 
lyuk volt. Kézbe fogva a követ, tisztán látszott rajta, hogy ember munkálta meg, s nyomban 
egy olyan ERİ áramlott keresztül rajtam, melynek hovatartozásáról fogalmam sem lehetett, 
csupán olyasmit sikerült megfogalmazni, hogy ez az ERİ feltétlenül jó szándékkal bír. 
Figyelembe véve, hogy Húsvét hétfıje a Magasabb Létezés számára is nagy ünnep, s hogy a 
szimbolizmus eme megnyilvánulása bizonnyal ısi titkot szeretne feltárni; a kövecskét haza-
vittem. 
 Megfejtésére öt lehetıség is kínálkozott. 
1). Egy munkatúrán, Szalonna és Rakaca községek között, a völgyben, miközben kb. 8 km-en 
keresztül egy sólyom kísért bennünket, ugyanazt az érzést sikerült átélni, mint ami a kıbıl á-
radt. 
2). A „Vidd hírét az Igazaknak” címő könyv megjelenése óta, e könyv valamennyi lapja 
ugyan-ezt az ERİT sugározza. 
3). A magyarságnak, mint népnek, a karaktersugárzása tökéletesen azonos a kövecskébıl és a 
könyv lapjai közül áradó hatással. 
4). A Földanya ırzı-védı népeinek megkülönböztetı-sugárzása tökéletesen azonos az elızı 
hárommal, márpedig a Földanya energiaközpontjainak ırzı-védı szellemisége: a TURUL! 
 A TURUL energiáját azóta a Pilisben, Tura-közsében és egy külföldön élı magyar 
honfi-társunkban sikerült fellelni. 
A TURUL elszánt, de szomorú angyal: mind a hét népe elfelejtette a feladatát. 
5). Jelenleg a TURUL, a saját szent hegyén, a Hargitán is megnyilvánul, s a hegy valamennyi 
kövébıl sugározza szerte – önmagát. 
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A TÖRVÉNYTELEN ÚT 

 
 Egyszer történt meg, többé nem fog elıfordulni: 
A huszonéves leány, egyik napról a másikra, minden látszólagos ok nélkül, öngyilkossági kí-
sérletekkel kezdett foglalkozni. Pedig elfogadható körülmények között élt, senki nem bántotta 
sem testben sem pedig lélekben, s szerelmi csalódások sem érték. 
 Megegyeztünk hát, hogy a lehetı legsürgısebben találkozunk, s az addig hátralévı 
idıt (mivel meglehetısen messze lakott), megpróbálja élve átvészelni. 
 Elérkezett végre a találkozás napja, ámde öngyilkossági kényszercselekvésével kap-
csolatosan, ketten együtt sem voltunk képesek semmit megállapítani. No kislány, mondtam, 
ennyit az orvosok is tudnak, következzék hát a radiesztézia, amely majd választ ad a problé-
mákra. Megvizsgáltuk hát, hogy érzékelhetı-e a testén a Hartmann-háló dılésével ellentétes 
írányú, s a személyiséget erıteljesen befolyásoló magnetikus energiasugárzás, amely az illetı-
tıl teljesen független. Hát, létezett! Kérdésére – sajnos – elmondtam, hogy amennyiben nincs 
áldott állapotban, akkor ez az energia, amely orvosi rendelıkben, kórházakban, vérvételkor 
„ragad” az emberre, a régebbi korokban a megszállottság nevet viselte. Ez az energia, a „be-
szerzése” pillanatától, orvosilag gyógyíthatatlan problémákat okoz, de jelenlétébe, embernek, 
nincs joga beleavatkozni. Tıle a kárvallottnak erıs éteri aurával (élı növényi étrend, zöldsé-
gek, gyümölcsök), immunerısítı és szívdobogtató napi sportos mozgással és a Magasabbren-
dőbe vetett bizakodással, önmagának kell megszabadulnia. Megegyeztünk, s ez volt a máso-
dik hatalmas vétség, (az elsı az volt, hogy helyzetét felfedtem elıtte), hogy az életben mara-
dása érdekében megpróbálunk rajta közös erıvel segíteni, hisz ez az energia sarkallja ıt ön-
megsemmisítı kalandokra. 
 A leány kezdettıl jó partnernek bizonyult. Kipróbáltuk Hitét, majd egy papírdarabra, 
messzirıl is jól láthatóan felírtuk azt a szöveget, amelyet majd fennhangon, gyorsan végig kell 
mondania, s a papírlapot egy fára rajzszegeztük. Mindez egy fákkal teli részen, s minden em-
bertıl háromszáz méternyire történt. Megkértem, hogy mihelyt eltávozom, a magnetikus fizi-
kai törvényeknek megfelelı irányba fordulva, elıre kimért pozícióban, hajtsa végre a megbe-
szélteket. Nekifogtunk. Pontosan érzékeltem, amint a „nem embertıl való”, depressziót okozó 
magnetikus energia kiszakad a testébıl, (de ezt ı is, s a tıle háromszáz méternyire tartózkodó 
társaink is éppen úgy érezték), s biztosan érzékeltem, hogy ez az energia „zokon vette” a zak-
latást! Abban a pillanatban kellett volna a papírlapra írt szöveget elmondani, ám a derős nyári 
délutánt meghazudtolva, a Semmibıl, hirtelenjében orkán-erısségő forgószél kerekedett, s 
miközben recsegve nyögtek egy nagyot a fák, s ágdarabok zuhantak a földre, a forgószél 
közepe megcélozta a fára rajzszegezett szöveget, s a papírlapot egészben letépve, s a magas 
égbe kapva, megtalálhatatlanul magával vitte. Szegény leányzó csupán ekkor értette meg, 
hogy milyen erıkrıl is van szó. Szerencsére rémületében nyomban megpróbálta emlékezetbıl 
felidézni a papírra írt szöveget. Az orkánszerő szélroham ezt természetesen nem várta meg, 
hanem úgy ahogyan keletkezett, öt másodperc alatt, nagyhirtelen megszőnt, s lecsendesedése 
pillanatában, a leány – meggyógyult! 
 Azóta boldog családanya, s attól a pillanattól kezdve eszébe sem jut, hogy valaha ön-
gyilkossági gondolatokkal küszködött. Hiszen az az energia, amely próbára tette ıt, nem eb-
bıl a világból való volt. 
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AZ ARVISURA-IGAZOLÁSA (II.) 
 
 Ha nem olvasnám, magam sem hinném el. 
Tán emlékszik még a Kedves Olvasó a meglepı információra, miszerint a Földön, a fellelhe-
tı ötféle tudatállapot közül a leggyörörőségesebb nem az emberé, hanem egyes-egyedül a del-
finek jellemzıje! Ezt követte a második meglepetés: A csillagvilág asztrál-tükrei közül a 
Szírius-B energiaminısége a delfinekével tökéletesen megegyezik! 
Álljon hát itt a harmadik csoda. Döbbenetes erejő információ az azóta megjelent ARVISURA 
köteteibıl. A magyarok ıstörténetének Krisztus elıtt 1675-ben írott fejezetében a következı 
olvasható: 
 Létezik egy, a Földhöz hasonlatos, másik lakott bolygó, melynek lakói, mivel náluk 
tízezer éve ismeretlenek a háborúk, olykor, barátságos szándékkal meglátogatják a Földet. 
Egy alkalommal, medencékben, delfineket hoztak, s a delfinek oly jól érezték magukat itt, 
hogy amikor vissza kellett volna indulniuk, ezek az „értelmes halak” a világtengerekbe szök-
tek. Azóta elszaporodtak, s némelyik emberrel szót érteni és beszélgetni is képesek.  
 
 

ANYÁM-ASSZONY KATONÁJA 
 
 A Hunok Törzsszövetségében, az ısi magyar hit szerint, a fejedelmi születéső és Bea-
vatott jellel született leánygyermekeket különleges neveltetésben részesítették. Felcseperedve, 
ezek a leányok önmaguk dönthették el, hogy férfiuralom alá hajtva fejüket, fejedelemhez 
mennek-e feleségül, vagy az ısi magyar hitnek megfelelıen, az Egyistenhitő, Érdek Nélküli 
Szeretet vallásának alapjain nyugvó, anyajogú törzset hoznak létre. Utóbbi esetben, az ott élı 
katonák sohasem támadtak, s ha védekezniük kellett (volna), ellenállás nélkül védekeztek. Az 
ilyen törzs önmagán „átengedte” az idegeneket, a támadókat, a hordákat. 
Közel és távol mindenki tudta, hogy a fejedelemasszony, (vagyis az Aranyasszony) birodal-
mában kaphat ételt, italt és feleségnek valót. S ha egy ott élı katona az ellenséggel szemközt 
állva kijelentette, hogy „az Aranyasszony, (vagyis a fejedelmi anyám-asszony) katonája va-
gyok”, akkor azt a katonát nem volt szabad még bántalmazni sem! Ha ezt a törvényt megszeg-
te valaki, s megölte az Aranyasszony katonáját, egységesen megmozdultak a népek, s a gyil-
kosokat vízbe fojtották. 
 Persze hogy akkoriban sem mindenkinek tetszett a nıuralom, még ha igazolva is volt, 
hogy asszonyuralmi rendszerben mindig bıség és békesség uralkodik, férfiuralmi rendszerben 
pedig mindig háborúznak, és éhínség van; a férfiak egy része szégyellte és sértınek érezte a 
nıuralmat. Ezért aki a véres háborúkat kívánta, átmehetett a férfiuralmi törzsekhez. Kész rej-
tély, hogy miért sértı a békesség és nyugalom, de gondoljunk bele abba, hogy jelenleg is fér-
fiuralmi világba élünk, s egyértelmően bántó és sértı, ha valakire az mondják, hogy „Anyám-
asszony-katonája”. 
 
 

EMLÉKEZTETİ REFORMÁTUSÉKNÁL 
/részlet/ 

 
 … „Hozzá mindig hő leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tőrök, vele 
szenvedek és ıt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog sem boldogtalan állapotá-
ban, holtomig vagy holtáig hőtlenül el nem hagyom”… 

 
 



- 6 - 

HOGYAN SZÜLETIK EGY BOLYGÓ? 
(BEVEZETÉS) 

 
 E tapasztalatokat amiatt szükséges írásba foglalni, mert az emberiségnek hasonlóakban 
része még nem lehetett, s míg fajunk fennáll, többé ilyesmi soha nem fog már ismétlıdni. 
 Jelen megtapasztalás a Valóság valamely más, megszokottól eltérı aspektusán keresz-
tül történt, emiatt a történéseket tolmácsolnom szükséges lesz, mert embernek az alábbi nézı-
pont, jelen világunkban szokatlan lenne. 
 Hogy a megszokottól eltérı nézıpontok is létezhetnek, azt talán nem szükséges igazol-
ni. Ehhez legyen elegendı bizonyság, hogy az ember emberként, a szöcske pedig szöcske-
ként szemléki a világot, s ez legfeljebb fordított esetben okozhatna problémát. 
Látszólag, de csupán látszólag, ugyanezt teszi a fizikus, kémikus és a biológus is. Pedig ese-
tükben csupán annyi történik, hogy ugyanannak a Valóságnak mindegyikük más és más kér-
déseket tesz fel, s kérdéseiknek megfelelıen, ugyanaz a Valóság, más és más feleletet fog ad-
ni. Az alábbi vizsgálatok asztrálfizikai vonatkozásúak, s az életnek ez a minısége már nem az 
anyagi világhoz tartozik. 
Tekintve, hogy a világban nem csupán olyan folyamatok léteznek, amelyek tudományosan 
igazolhatóak és reprodukálhatóak, e sorok írója csupán annyit kér, hogy e témakörbe csak 
azok ártsák magukat, akik valóban tudják mirıl van szó, s az asztrál-folyamatok megtapasz-
talásáról immár vitázni képesek! 
 A kutatások jelen asztrálfizikai formája nem igényli a tudományos támogatást, hiszen 
önmagának alapvetıen nem tudományos szemléletmódot választott. Kérdéseivel és a kérdé-
sekre kapott válaszaival az anyagi világ és a felsıbb dimenziók tengernyi kapcsolata közt pró-
bál eligazodni. Ezt nemcsak hogy könnyedén megteheti, de kötelessége is megtenni, mivel a 
felsıbb világok azonos asztrálfizikai törvények szerint mőködnek és kapcsolódnak egymás-
hoz, s az anyagi világhoz. E kapcsolatban pedig anyag, energia és gondolat: ugyanazt jelentik. 
 Valamennyi dimenziónak létezik egyszerősített vetülete is, s tükrözıdése is, s már csu-
pán megállapodás kérdése, hogy e jelenségeket és egyszerősítéseket milyen néven illessük. 
Megannyi jelenvalóság az emberi TUDAT fejlesztésének, alakításának és alakulásának szolgá-
latában áll. S ezen egyszerősítések célja, hogy az emberiség is olvasni legyen képes azt a tö-
kéletes szimbolizmust, amely bármikor reprodukálható. 
 E jelenségek váltig hasonlatosak ahhoz, mint amikor a Fény, megtörve, egyik tükörrıl 
a másikra vetül. Ily módon pedig azt még a sokadik tükör is igazolni képes, hogy valahol léte-
zik a Fény! 
 A magasabb világokban tehát fellelhetı egy gyermetegen ıszinte kódrendszer, ame-
lyet tán nem is lenne célszerő közreadni, mert mi sem valószínőbb, minthogy a haszonelvő 
emberi faj nyomban visszaélne vele. E kódrendszer lényegi alapja az a búgócsiga-szerő 
magnetikus energia-alakzat, amely önmagát gerjesztve bármelyik világban és dimenzióban 
megnyilvánulhat. E jelenség olyan lehetıségeket képes biztosítani a kérdezı ember számára, 
amelyet mi igen régóta nem használunk ki. Jóllehet az emberi faj, tíz-tizenkétezer évvel 
ezelıtt ezzel az érzékeléssel tökéletesen tisztában volt, s amikor fajunk az Oroszlán 
Világhónapban élt, erre alapozta „égi” tudását. 
 Az asztrálfizika lehetıségei mindezeken jóval túlmutatnak, hiszen eme szimbolizmus-
sal bármiféle szellemi vagy fizikai történés, jellemvonás vagy idıjárási viszontagság leképez-
hetı, s a dimenziók értelmezése kapcsán, e szimbolizmus mindig a megnyilvánuló energiák 
tengelyirányú, középvonali metszeti képét jelenti. 
 Hozott, örökölt, vérünkben és tudatunkban megnyilvánult lényünk és lényegünk értel-
mezése céljából, a Teremtı regiment karakterféleséget, jellemvonást, viselkedésmintát és vál-
tozatot bocsátott rendelkezésünkre és engedélyezett nekünk, hogy ezzel is segítse lélekfejlı-
désünket. 
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E sokféle, sokszínő İSERİT hét fıbb csoportban különítette el, s további magyarázatok nélkül: 
ezek lennének az azóta is híven munkálkodó ısprincípiumok. E hét, tömörített esszencia, e 
hétágú gyertyatartó, Isten hét angyala: a Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, és a Sza-
turnusz. E karakterek, amint az emberbe már „bedolgozásra” kerültek, hiányosságaikat felfed-
ve lehetıvé tették, hogy az emberi fajnak újabb feladatokban lehessen része. Újabb és más ka-
rakterek születtek a szellemi világokban, hogy küzdésképpen belevetülhessenek a törekvı em-
berbe. Ezek az új szellemi ERİK, önmaguknak, a többiekhez hasonlatosan, Naprendszerben 
megnyilvánuló bolygókat választottak fizikai testükként. Sorrendben ık voltak: az Uránusz, 
Neptunusz és a Plútó. A karakterek sokasága miatt megszaporodtak az emberiség gondjai, va-
gyis egyre bonyolultabbá vált a lelki-érzelmi életünk. S amikor az újabb és újabb karakterek 
által engedélyezett lehetıségeket is felhasználtuk, ismét tovább kellett lépnünk. Ekkor vált ak-
tuálissá a tudományos világ által még fel nem fedezett újabb égitestek szellemi születése és fi-
zikai világban történı megnyilvánulása. 

(januárban folytatjuk.) 
 

 
LEVÉLRÉSZLET 

 
 „… talán még emlékszik rám, több alkalommal is találkoztunk egymással. Elsı ízben 
négy évvel ezelıtt kértem a segítségét, amikor is daganatok jelentek meg a testemben. Beszél-
getésünk során Ön tájékoztatott állapotomról, s életmódbeli és étrendi tanácsokkal látott el, a-
melyeket sajnos nem tartottam be. Két évvel ezelıtt szükségessé vált az elsı mőtétem, melyet 
nagyon szerettem volna elkerülni, ekkor, megkeresésemet követıen ismét fogadott. 
Ajánlására megkerestem a csontkovácsot, s X.Y. orvost, aki szelíd gyógymódokat alkalmaz, 
ámde biztos ami biztos, mégiscsak elmentem a javasolt mőtétre is. A mőtét jól sikerült, de a 
kemoterápiát nem vállaltam. Ekkor találkoztunk ismételten, mert reméltem, hogy némi étren-
di változással megelızhetem a bajt. Sajnos a lehetséges életmódváltást illetıen nehézségeim 
támadtak, emiatt mégis vállaltam a kemoterápiát, de kellemetlenül érintett, hogy kihullott a 
hajam, s gyakorlatilag távolra vettettek jóbaráti kapcsolataim. Ismét jelentkezem, mivel a leg-
utóbbi mőtétet követıen jelentkezı fájdalmaim már igen felerısödtek. Nem tudom, vajon vál-
laljam-e a kemoterápia folytatását. Kérem, ha lehetséges, ismételten fogadni szíveskedjék!” 
 
 E levél írója nincs egyedül. Hasonló leveleket hetente többen is kapunk.  
Kérdésem a következı: Vajon mit akar az illetı? Mit vár, mit remél, mit szeretne elérni? 
Az ı életét nem élhetjük, helyette – és közremőködése nélkül – az egészségét vissza nem sze-
rezhetjük. A Teremtı szabad akaratot adott az embernek, s ígérete szerint ebbe még İ maga 
sem avatkozik bele. 
A szabad akarat nem fáj. Miért szeretnénk mégis, ennek terhét is, mások nyakába varrni? 
 
 
 

����   ����   ���� 

 
 Tudjuk-e, hogy valaki igazán mitıl válhat mélységesen emberivé? 

Attól, hogy láttatni engedi a saját, gyenge pontjait. 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

12.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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AZ ÁLOM ANGYALÁNAK REJTÉLYE 
 
 Már régóta igen foglalkoztatott, hogy az álomba merülés pillanata az emberre vigyázó 
magasabb világok közül vajon kiknek a hatáskörébe tartozik, s az ebben a pillanatban szá-
munkra megnyíló dimenziókapuk bejáratánál vajon ki áll ırt? 
 Az álomba merülés pillanatában az emberi testet elárasztó érzés-élményt sokan igen 
jól ismerik közülünk. Nos, ezt a pillanatot kéne elkapni ahhoz, hogy erre válasz szülessék. 
A válasz pedig nem szabad hogy sértse a magasabb törvényeket, s nem szabad hogy ártson az 
embernek. 
 A sajnálatosan mindig kíváncsi természetemmel az alábbi igen egyszerő kísérletet 
eszeltem ki: Lefekvést követıen, még az álomba szenderülés elıtt, az egyik kezem alá papír-
lapot helyeztem, s golyóstollat fogtam a ráhelyezett ujjaim közé. S amikor a leghatározottab-
ban érzékeltem, hogy az álomba merülés energiája elárasztja testem, tudatosságom utolsó 
szikrácskájával, egy kissé a papírlapra nyomtam a golyóstollat. 
 Persze, ez a csalafintaság ismét messzire vettette az elalvás pillanatát, ámde a dimen-
ziókapuk ıre, a testembıl abban a pillanatban szertesugárzódó energia golyóstoll-lenyoma-
tában, immár fogva volt! Ezt az eljárást egyetlen estén, egymást követıen többször is megis-
mételtem. 
 Másnap reggel magam elé tettem az éjszakai, golyóstoll-vonaldarabkákat tartalmazó 
papírlapot, s pillanatnyi elmélyüléssel vizsgálgatni kezdtem – volna – az abból, emberi tekin-
tet hatására megnyilvánuló energiaperdületi alakzat rejtélyét. 
 Ecsetelnem nemigen szükséges, miképpen szégyelltem el magam, amikor az álomba 
merülés rejtélyes pillanatának „kapuırére” várva észbe kaptam, hogy Teremtı Atyánk, s Egy-
szülött Fia állanak elıttem, s a papírdarabból a Krisztusi Szeretet sugárzása kezd áradni. 
 Az ehhez hasonlatos, pillanatnyi elképedéssel járó, észhez térítı „hidegzuhany” már 
néhányszor hatalmába kerített, s csak áldani tudom a Sorsot, amiért irányomban, İK, eddig 
még nem veszítették el türelmüket. 
 
 

PROBLÉMAMEGOLDÁS – I. 
 
 Keleten és Nyugaton egyaránt jól tudták, hogy a fiatalokkal rendszerint igen nehéz 
szót érteni, s akik erre közösen rájöttek, ráadásképpen valaha ık maguk is voltak fiatalok. 
 Azokban a régebbi korszakokban, amikor még az Öregek Tanácsa vezérelte a népeket, 
ezek a Tanácsok, emlékezve önmaguk fiatalkori botlásaira, Keleten létrehozták a Leányvásárt, 
Nyugaton pedig megszületett: Gretna-green. S mindkettı olyan áldásnak bizonyult, melynek 
sokan köszönhették az életüket, s boldogulásukat. 
 Keleten a Leányvásárra bármely nép leányai és fiai benevezhettek, jöhettek avagy ide 
menekülhettek olyanok is, akik másutt véletlenszerően életet oltottak ki, s egy-egy Leányvá-
sár mindaddig tartott, amíg az utolsó facér, görbelábú, kicsinyke és szeplıs leányzó is el nem 
kelt. Ítélet elıl menekülıknek, hadifoglyoknak, ellenségnek ilyen helyen hamar nekiszegezték 
az ijesztı kérdést: Benısül a népbe, vagy vízbefojtják a mezsgyehatáron? A második variáció-
ra persze csak ritkán került sor.  
 Nyugaton, ha baj volt a vagyoni helyzettel, ha átkokat szórtak a szülık, ha gazdag kí-
vánt elvenni szegényt, ha a leendı após vasvillával zavarta el a jövendıbelit, ha már útban 
volt a baba, s egyházi problémák adódtak, akkor a fiatalok fogták magukat, s kis batyujukkal 
útra keltek Gretna-green felé. E városka pedig arról volt nevezetes, hogy amennyiben két 
fiatal elıtt a helybeli kovácsmester rávert egyet a csengı-bongó ülıjére, akkor a világ által 
hitelesnek elfogadott módon, ık ezzel házastársaknak nyilváníttattak. 
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ÁTVERÉS 
 
 1996 -’97 telén, egy etikátlan újságírói átverés kapcsán, Magyarországon megjelent 
egy sokakat megszédítı, fals információ. Ez az információ olyan magasabb létezésrıl adott 
(volna) számot, amelyrıl a Hitvilágunk is megfeledkezett. 
 1997. április elsı napjaiban ez a „hírlapi kacsa”, ez a cikk egy olyan ember kezébe ke-
rült, aki az igen magas és magasztos létezéssel kapcsolatos, s hamisan köztudatba dobott in-
formációt elhitte, s az elıadásain nyilvánosan hirdetni kezdte, mert az a saját tapasztalataival 
nem ellenkezett. 
 Az alkalmanként is több mint százfıs hallgatóság mindannyiszor áhítattal hallgatta az 
amúgy hitelesnek tartott elıadó méltató szavait, s ki-ki, az elıadás után az információt szélté-
ben és hosszában, az ország területén messzire vitte. 
 Az elıadást és méltatást hallgatók hétköznapi gondolatai ezt követıen gyakorta, vá-
gyakozva vetültek az Asztrál-Horizontra, s a magasabb tudatosság régióiban leképezve a hal-
lott információkat, „odafent”, az Égi Birodalomban, megerısödött a magasztos energia. 
S mivel ily módon az emberi vágyakozás megteremtette önmagát, az emberi tudatosság által 
immár megformálódott Isteni Karakter, a Kárpát-medence felett, levetítette Önmagát az em-
beri világba! 
 Még tartottak az elsı elıadások, s napok sem teltek bele, a csodálatos isteni Létezés, a 
jelenlévı hallgatóság tudati vágyakozását regisztrálva, az ott ülık egyötödét kiválasztotta ön-
magának. S immáron létezı karakterét belevetítette az általa kiválasztott emberi testekbe, tu-
datokba és lelkekbe. 
 Az információ rohamosan terjedni kezdett, valóságtartalma még igazabbá nemesedett, 
lassan, majd egyre gyorsabban áthidalta az országhatárokat, s elárasztotta az emberi világot. 
 A Jelenséget egyre többen kezdték méltatni, e gondolatkör még több embert kezdett 
foglalkoztatni, mígnem ez az öngerjesztı folyamat, több szálon egyidejőleg, elérte a MEGVA-
LÓSULÁS határértékét! S a csodálatos Isteni Jelenvalóság, önnön erejével is vakítóan felfény-
lett az Asztrál-Horizonton… 
(Jelzett esemény, az adott idıpontban, a leírt módon, végbement)! 
 
 

HOLD-NİVÉR ÜZENETE NAP-FIVÉRNEK 
 
 Több mint egy évtizede tart a levélzuhatag, s e forgatagban, az elmúlt napokban sike-
rült kézhez kapni egy huszonéves kislánytól, az eddigi legszebb levelet. S bár az egész levele 
ilyen nagyon szép, utólagos engedelmével, ebbıl szerepeljen itt egy rövidke részlet: 
 „Rengeteg tapasztalás és kegyelem érkezik mostanában… 
Egy pici félelem van bennem amiatt, hogy ilyen furcsa világot kell elfogadni. Sok negatív 
tulajdonságommal szembesültem az utóbbi idıben, és tudom, hogy ha engedem, szépen las-
san el fognak tőnni és ez nagy örömmel tölt el. Úgy érzem „kicsiny szellem” vagyok még 
bizonyos dolgokhoz, pedig tudom, hogy csak azt kapom, amihez megvan már az erı is ben-
nem. Szeretném, hogy az Úristen minden nappal egyre büszkébb lehessen rám.” 
 
 

A PRÓFÉTA… 
 
„Mert az apró örömök harmatában a szív megtalálja hajnalát, és felfrissül” (76. old.). 
„És ha kezünk egy másik álomban megint találkozik, új tornyot építünk az égben” (119. old.). 
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A FÖLDI ÉLETSZENTSÉG RÜGYECSKÉI 
 
 Alapos a gyanúja annak, hogy földi érdemeinket nem a szerint bírálják majd el: ki, 
hogyan ırizte meg angyalszárnyait, hanem aszerint, hogy ki, mihez képest, mivé alakult. 
 Ha valaki – vélhetıen – sohasem hibázott, angyal volt, s angyal maradt, akkor a „mér-
legelésnél” azt mondják majd neki az Ég angyalai: „Tudjuk, mi is azok vagyunk, s maradunk, 
de Te, mit tettél ezen kívül a Földön, hiszen neked fizikai tested is volt?” 
 Hát emiatt vált életszentséggé a bibliai „Pálfordulás”. Mert sóbálványnak lenni és ma-
radni, nem valami nagy érdem. De abból gyémánttá csiszolódni, már feltőnıbb. 
 Persze érdemes kissé akadékoskodnunk is: Mit keresnek önnön MAG-unk elbírálásánál 
az angyalok, amikor mi, itt a Földön – egymás között legalább is – megegyeztünk abban, hogy 
földi inkarnációnk befejezését követıen mindegyikünk önmagát bírálja el? Az még hagyján u-
gyanis, hogy ennél az elbírálásnál, mely esetleg kínos is lehet, Égi Atyánk és Istenfia: a Szere-
tet jelen lesz, de hogy szolgatársaink tömege is körülvegyen akkor bennünket, az – földi érte-
lemben viszolyogtatónak és megszégyenítınek tőnik, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy mi itt a 
Földön valóban nem voltunk angyalok. 
 Oldjuk hát fel ezt a kellemetlenséget: Ami az Égi Birodalomban „angyal”, az a földi 
életben érzés, érzelem, élmény, gyötrelem, jellemforma, viselkedéstípus, tulajdonság és törté-
nés. Vagyis az, hogy életünk végén, a mérlegelésnél körülfognak bennünket majd az angya-
lok: annyit jelent, hogy bár a fizikai testünkkel az éhséget, szomjúságot, fáradtságot és fizikai 
fájdalmakat odahagytuk, attól még az éhség és szomjúság élménye, az örömök és bánatok, a 
küzdés és a remény, a büszkeség és a szégyen velünk maradnak, s velünk marad a kialakult 
vagy kialakulatlan alázatunk. 
 
 

ÉS MEGSZÜLETIK A FÉNY! 
 
 Mióta emberiség él a Földön, létezésünk legörömtelibb ünnepe az, amikor a Sötétség, 
vajúdva megszüli a FÉNYT. 
 Erre csupán akkor kerülhet sor, amikor az elveszítettség érzete a legnagyobb, a magá-
nyosság élménye a legfájóbb, az elmúlás érintése pedig hideglelésében is a legégetıbb. 
 Mivel ez az élmény többet lendíthet lelkiségünkön, mint egy tucatnyi nyár, mint száz-
annyi öröm, ezért Kegyelembıl, minden esztendıben egyszer, emlékezhetünk Rá. Emiatt a 
FÉNY születésének, a Karácsonynak, a téli napfordulónak az öröme MÁS, mint a nyár összes 
örömünnepe. Mert az ember részérıl ebben az egyetlen örömben nem elvárás, hanem 
osztatlan hála van. Annak hálája, hogy az elembertelenedı kihívások ellenére, még értjük az 
Üzenetet. 
 
 

KORUNK LEGNEHEZEBB FELADATA 
 
 Nincs ennél nehezebb reánk vonatkozó feladat ezen a télen, s az elkövetkezı tavaszon: 
Hagyni a világot, hadd zötykölıdjék a maga kerékvágásában; nem szólni, nem ítélkezni, nem 
háborogni, kétségeket nem emelni, felelısségre nem vonni – csupán csak ha valaki ezt – 
önmagára vonatkozóan – személyesen kéri tılünk! 
 Ezen élethelyzet különleges adomány; a Lélek nagyságának erıpróbája. Nem mindig 
volt ez így, de ezúttal önnön megmérettetéséhez jutott el az emberiség. E megmérettetés során 
nem csupán az számít különleges és fajsúlyos tévedésnek, ha valaki a fenti hibákat elköveti, 
hanem az is, ha valaki e „tiltásokat” „nem-cselekvésként” értelmezi, s a rászorulókon nem 
segít. 
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 Az élet e kihívás periódusában sem áll meg, sıt: lélekben most él csak igazán. S bár 
rövidke ideig a gondok még jobbára a családi fészkekre igyekeznek ráborulni, ámde ettıl ne 
feledjük észrevenni, ha a szomszédban esetleg ég a ház! 
 Az igyekezet, a fegyelem és önfegyelmezés a vezetı világhitek szerint jelenleg a leg-
kétélőbb. Lélekben, csendben és magányosan küzdeni: méltó, emberi feladat! Ha a test zene-
szerszámán a húrt túlfeszítjük: elpattan, ha lazán hagyjuk: nem ad ki hangot. 
 
 

MI ADHAT FELMENTÉST? 
 
 Az ezredvégi változások még javában tartanak, s közben lesz gond; amelyik elmélyül, 
lesz öröm; amely kiteljesedik. Ámde mégis: mi van akkor, ha valaki már szeretne „túl lenni” a 
káoszon? Mi adhat a történések alól felmentést? 
 Hogy meddig tart, s mennyit kell még belıle súlyozottan átélnünk, az nem reánk tarto-
zik, hiszen lehetıségeinket egy idı óta nem mi határozzuk meg. S mégis, arra vonatkozóan a 
Biblia a leghatározottabb utasításokkal szolgál, hogy miképpen intézkedjék az, aki „kiborul, 
lefullad, tehetetlenné nyomorodik, harcképtelenné silányul”, vagy esetleg csupán „elege van – 
ahogyan mondani szokták – az Egészbıl”. 
Az utasítás, amely a Hitünkben szerepel: nem embertıl való, azaz; egészen nyugodtan hagyat-
kozhatunk rá! Lényege pedig az, hogy ne akadályozzuk, hanem engedjük be a testünkbe – lel-
künkbe Teremtınk mindig és mindenütt jelen lévı energiáit. Ehhez éppen elegendı, ha Lélek-
bıl eredı vágyakozással kimondjuk a saját Hitvilágunk mennyei patrónusának nevét. 
 Mi van akkor, ha valaki „már unja, már kiborult, már elege van”, ámde ehhez az iga-
zán súlyos feladathoz még nem érez magában elegendı erıt? Roppant egyszerő: Akkor ı, a 
Sors kifürkészhetetlen Akaratából, még nem borult ki eléggé, még nem igazán unja, s még 
nem lehet eléggé elege. 
 
 

DOKUMENT… 
 
 Hivatalos vizsgálatok eredménye kellene hogy legyen, s nagytisztelető professzorok-
nak kéne aláírniuk, de a tudományok többszáz év után is, még mindig csupán a gyermeteg 
játszadozásnál tartanak. Pedig milyen szép is lenne írásba foglalni, hogy „hivatalosan igazo-
lom”… 
 Mivel itt még nem tartunk, próbálkozzunk az egyelıre emészthetetlen falatnak a bea-
dagolásával: Létezik-e olyan közösség Magyarországon, amely minden egyes tagjának lelké-
ben ott él az Isten? 
 Kezdhetnénk a találgatást: Egyház! Ugyan, még a fıpapokban sem! Gyülekezet? Hát 
persze! Egyfajta gyülekezet… Vallási? Dehogy! Iskola? Nem egészen. Politikai szervezet? 
No inkább maradjunk komolyak! 
 Ugyan, úgysem lehet kitalálni: Minden egyes olyan közösségben – személyenként is - 
ott él a Teremtı ereje – s ez ma már igazolható -, ahol mozgássérültek, csökkent értelmi ké-
pességőeknek és lebecsült egzisztenciáknak tartott, biológiailag fogyatékosnak tetszı gyerme-
kek és felnıttek élnek! 
 Az ilyen helyen, az ı kézírásukból, a legmagasztosabb isteni energiák áradnak! 
 Persze, aki ezt már érti, annak számára nem újdonság ez az információ. Az ilyen gyer-
mekeknek és felnıtteknek a tudatossága szellemi, lelki, éteri, asztrális és asztrálfizikai szinte-
ken, jóval meghaladja a hétköznapi, épkézláb és intelligens emberek tudatosságának szintjét! 
Az ilyen emberke kézírásából áradó Isteni Erı, ember közremőködése nélkül igazolja, hogy 
Nekik csupán a fizikai testük olyan, amilyen. Mégpedig azért, mert önnön szabad akaratukból 
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vállalták az „e világ-béli” hányatott sorsukat, miközben az éteri, asztrális, érzelmi, lelki és 
szellemi dimenziókban a lényük csodálatos épségő és szépségő! 
Ugyan, miért vállalták volna fel ezt a terhet!? – kérdi az ellenvetés. – Akkor miért nem „e-
gészségesek”!? Hát, röviden: Csak azért, mert İk olyan nagyon szeretnek bennünket, hogy 
saját, nyomorúságosnak tetszı megnyilvánulásukkal, megvetendınek tőnı fizikai testük vi-
selésével, s tudatosságukat rejtve, szándékkal, hatalmas Tanítóként érkeznek. Azért, hogy kel-
lıképpen nehéz lélekbeni feladatokkal lássák el szüleiket, nevelıiket, orvosaikat, ápolóikat, s 
az egész, méltánytalan emberi világot. Tanítóink ık – valamennyien, hiszen lehetnének épsé-
gesek és szépségesek is… De akkor melyikünknek a szíve szorulna össze, kinek jutna eszébe 
értük imádkozni, mire áldozná életét a gyógyító orvos? Azért vannak ık, hogy megmozdítsák 
a lelkiismeretünk hangjait, hogy felébresszék bennünk azt az érzés-szikrácskát, ami már nem 
egészen állat, hogy figyelmeztessenek bennünket: mi is kerülhetünk kiszolgáltatott helyzetbe. 
 Mércéink ık, mert aki „fitymálja”, lekezeli ıket: az retteg és fél! Aki Tılük irtózik, 
Velük szemben elbizakodott, abban még az ösztönlénye felügyel. S aki ezt még nem érti, az –
önmaga elıl menekülve -, sok minden mást sem ért és sok egyéb, magára rakott teher miatt is 
görnyed. 
 
 

VÉR = TUDAT! 
 
 Valamikor csak fel kell vállalnunk ezt is. 
A Tudat, éppen úgy, mint a Szeretet, valamennyi létezı dimenzióban megnyilvánítja 
önmagát. Minden dimenzióban és valamennyi létezésben lehet olyan analógiákat találni, 
amelyek csakis a Tudat állapotaira jellemzıek. Az anyagi világban, bolhánál, vakondnál vagy 
embernél a funkciói pontosan ugyanazok, a különbözıséget a minıségek mássága hordozza. 
 Mivel azt már körülbelül tudjuk, hogy a tudati szintjét illetıen miben különbözhet egy 
szöcske, egy sertés vagy egy emberlény, az ennél általánosabb analógiák fizikai vetületeit 
próbáljuk meg fellelni a legfolyósabb és legélıbb VÉR esetében is: 
 Sejtjük, hogy a vérbosszú a Tudat bosszúja, s tudjuk, hogy a vérátömlesztés: tudat-
átömlesztés. De mi a vér, pontosabban; vérbıl mi képzıdhet még? 
 A vér a tudat biológiai képlete, s ennél rejtettebb tudati valóságra utal: a nyirokfolya-
dék. Tekintsük akár szőrleménynek, akár valamiféle párlatnak: a nyirok szerepe sem keve-
sebb, mint a véré, mégha alap-információja is a rejtettség. Adjunk a vérhez két molekulát, s 
tegyünk hozzá egy áldást: amit eddig vérnek hittünk, annak neve, három perc múlva; Anyatej! 
Mivel pedig a nem-evilági szimbolizmus folyvást tovább él, megtalálható az a tudati forma is, 
melynek pontos tükrözıdése ez az anyatej. Vegyünk most ki belıle mindent, ami fontos. 
A vér helyetti szőrt eszencia neve nyomban: Vizelet! S ismét csak meg kell találni azt a tudati 
formát, aminek „ki kell választódnia” ugyan, de amelynek további impulzusai mégiscsak nagy 
hatásúak a tudat megmaradó részeire. Szimbolizmus; ahogyan az ember iszonyodik a vér lát-
ványától, szimbolizmus; amiképpen egy felnıttnek nemigen kell már anyatej, s szimbolizmus, 
ahogyan egy macska, „mosakodva”, a veséi által kiválasztott vizeletmolekulákat visszajuttatja 
szervezetébe. Az ember is ezt teszi, hisz ez a természetes, csak nemigen szeretne róla tudo-
mást venni. Tudati szinten pedig esetleg a saját negativitásunk, avagy lényünk gonoszság-csí-
rácskái lehetnek azok, amelyeket visszajuttatva az eleven tudatba, végül, valamikor, elérhet-
jük a Szeretet igazi átélését. 
A vér szőrt eszenciája, a vizelet, nem arról ad információt, hogy milyen gyógyszergyári ké-
szítményeket szükséges bevinni a szervezetünkbe, hanem a vizelet maga az Információ, mely 
gyógyítani képes. Mert ahogyan a gonoszság csírácskái elleni felvértezıdés-képpen eljutha-
tunk az Érdek Nélküli Szeretetig, éppen úgy, testi szinten, a vizelet-információ megvalósító 
ereje eljuttathat bennünket az egészség megtapasztalásáig. 
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 Szimbolikus testi megfelelıje kell, hogy létezzen a tisztulás vágyakozásának, amely 
szempontból a leadott vér már nem ugyanaz a vér, amely az ereinkben folyik. S már-már „vá-
ladék”-minıségbe megyünk át, amikor egy-egy tudattartalmi folyamattól el szeretnénk hatá-
rolni magunkat. Ezeket jelezheti a vérlemezkék nélkül kicsapódó kiszivárgó vérsavó, a mi-
tesszereken keresztül kiválasztott gennycsomócskák, s ha ehhez még hozzágondolunk egy-két 
kamikaze-típusú, harcias fehérvérsejtet, akkor eljutottunk a gyulladásos folyamatok értelme-
zéséhez. Mert általuk ott és akkor olyan folyamat játszódik, amelyre még az illetı szervek is 
pontosan utalni szeretnének: hogy szellemiségünkben, önnön MAG-unkban, azaz: Léleklán-
gocskánkban és tudattartalmunkban hol és mi fájdogál. 
 Ha a tudomány erre ráébredne: tudatosságunk „fekete doboza”: a haj. Mert a hajhagy-
mák nem azt veszik fel táplálék-képpen, amire szükségük lenne, hanem ami VAN. S mivel e 
folyamat Idıben zajlik, a haj szükségszerően, növekszik. S benne, idırendi sorrendben kódol-
va, fellelhetıek (lennének) testünk problémáinak kódjai, ebbıl pedig leolvasható lenne tuda-
tunknak az adott pillanatra kivetült állapota. 
 Testet s tudatot diagnosztizálni persze lehetne a könnybıl, a nyálból, az anyatejbıl, az 
izzadmányból, a bır kipárolgásából, a vizeletbıl, a székletbıl, az orrváladékból, a köröm 
szerves anyagaiból és a hajból, hiszen ezek a kiválasztás részei, s a külvilágra tartoznak. Csak 
tán éppen a vérrel kéne óvatosabban bánni. Mert a vérnek, azaz a Tudatnak a megcsapolása, s 
„beadagolása”, (ha nem közvetlenül életveszélyrıl van szó), felettébb etikátlan vállalkozás. 

 

 

VÉR = TUDATLANSÁG! 
 
 Megtörtént hát! Két hónap alatt három visszajelzés is érkezett. Közénk tartozó, egész-
séges embernél, a leghétköznapibb vérvételt követıen, az illetıt rohamkocsival, azonnali vér-
átömlesztésre szerették volna toloncolni. Pedig az égvilágon semmi baja nem volt egyiküknek 
sem, hacsak nem nevezzük bajnak, hogy jóval egészségesebben néztek ki az egészségügyi 
dolgozóknál. Semmi bajuk nem volt; csupán esetükben megnyilatkozott a „reális” emberétıl 
jelentısen eltérı, Vízöntı-kori vérkép! 
 
 

FIGYELEM! ELÉRKEZETT AZ IDİ! 
 
 Az esküvıi meghívókat már kézbesítik! 
„Ma, ma, ma / Van a király menyegzıje. / Ha erre születtél, / Istentıl az örömre választattál, / 
Hol három templom áll, / Hogy megtekintsd ott az eseményeket. / Figyelj, / Magadra ügyelj; / 
Ha nem fürdesz serényen, / A menyegzı megárthat. / Kárt vall, ki meghátrál innen, / İrizked-
jék aki túl könnyő!” 
„Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzıi lakomájára!” (Jelenések Könyve 19.9) 
 
 
 
 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET! 
 

                                  ANONYMUS 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

13.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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BOLDOG ÚJ ESZTENDİT! 
 
Elérkezett hát az az év, amelyet oly sok túlfőtött érzelem, különös aggodalom és reményteljes 
várakozás kísér. KÖSZÖNTÜNK 1999! 
 Tudjuk, hogy közremőködéseddel elmélyülünk az emberiség eddigi legnagyobb átfor-
málódásában, s bizonyos, hogy bárhogyan alakulna is a jövınk, a TE decembered végére ez 
ügyben már okosabbak leszünk. Ez az év, a Világhatározat értelmében, Teremtı Atyánk éve. 
Ez esztendıben nyilvánvalóvá válik az eddigi legsúlyosabb titok és felismerés: A Teremtı az 
immár elkezdıdött Apokalipszis lényegébe, s a költıien kedvesen hangzó „Utolsó Ítélet” ki-
menetelébe nem avatkozik bele, attól távol tartja magát, ahogyan az eddigi földi történésein-
ket is reánk bízta. Ami várható; mindaz az emberiség öntörvényő gondolatai miatt alakul o-
lyan cudarul, ahogyan azt a többség keservesen megélheti. S ha valakiben jobban görcsöl az 
aggodalom, akkor számára még cudarabbá válik a saját Valósága. 
 Égi Atyánk és a Bárány mindenki által látható Megnyilvánulására ebben az esztendı-
ben még nem valószínő, hogy sor kerül, de bármikor is fognak İK beavatkozni, csupán azért 
teszik, hogy valahogyan megállítsák azt a tragikus végkifejletet, amelyre erıszakos lényünk-
kel – önnön magunkat ítéltettük. 
 Bárki mondaná is, ebben az évben igazi kataklizma nem várható. S már ez is kegye-
lem. 
 Hozd hát 1999. azt a változást, amelynek segítségével önmagunkra ismerhetünk, s a-
mellyel megfejthetjük eddigi botorkálásunk és szertelenségünk lényegét, s végre ráérezhetünk 
arra, hogy – lélekben – merre kívánkozik a Világ.  
 
 

HA TELI A PUTTONY … 
 
 Van úgy, hogy az embernek adódnak gondjai. Hétköznapi állapot, hogy kedvessé-
günkben is marni tudnánk, hogy amikor környezetünk bármiért liheg, akkor mi éppen nyu-
galomra vágynánk, hogy amikor látszólag mindenki vonaglik, akkor valahol nagyon mélyen 
irtózni kezdünk még önmagunktól is. 
 Köztudott, hogy boldogság pénzen nem vásárolható, most mégis egy olyan módszert 
tudatosíthatunk önmagunkban, amely akár pénzért is megvásárolható boldogságérzetet képes 
biztosítani. S szokatlan módon ez a boldogságérzet és ez az öröm a lelkünk mélyére képes ha-
tolni. 
 Lássuk hát: 1kg madárszotyi, amely mínusz 15 Celsius fok alatt cinegék százait ment-
heti meg a fagyhaláltól, a vásárcsarnokokban Karácsony elıtt 99 Ft-ba került. 1kg madárszo-
tyi, napi fél marékkal az etetıbe vagy a szobaablak párkányára szórva, sokáig elegendı. S 1kg 
madárszotyival, kicsik és nagyok örömére, a környezetünkbe szoktathatunk egy egész énekes-
madár-csapatot. 
 Vigyázat, ez a tettünk kötelez! Súlyos hibát követne el az, aki két napig fél-fél kg-ot 
szórna ki, utána pedig semmit! A természet megszelídítése áldozattal jár, hiszen a Természet 
szelidítése tulajdonképpen önmagunk szelídítését jelenti: Mert maga az öt érzékszervünkkel 
felfogható természeti környezet és az összes történés nem egyéb, mint a saját éteri lényünk ki-
vetült tükre. Vagyis amikor ily módon kis kedvenceinken segítünk, lélekben éppen karmikus 
feladatot oldunk és lazítunk meg önmagunkban. Ám éppen ez az ami felelısséggel jár: Mert 
aki önmagában a csomót oldani kezdi, büntetlenül nem hagyhatja azt abba. Ahogyan a Kis 
herceg tanításából tudjuk: szelídíteni: felelısség. S aki ezt elkezdi, örömöt vásárolt ugyan, de 
cserében a napi fél maréknyi áldozattal fel nem hagyhat! 
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A LÁNGPALLOS 
 

 A kerubok harcias népével legutóbb tán akkor lehetett dolgunk, amikor lángpallo-
sukkal a Paradicsomból messzire kergettek bennünket. Igaz, hogy akkor még „irmagjaink” 
Ádám és Évában éltek, de végeredményben İk is Mi voltunk. Nos, visszatérve a kerubokra, 
róluk ezt követıen viszonylag ritkán lehetett hallani egészen addig, míg hosszú évtízezredeket 
követıen, a „hetedik pecsét” feltörésével kapcsolatban, 1998. augusztusában, nagy erıvel (is-
mét) meg nem jelentek. 
 A hetedik pecsét feltörését követıen, 1998. október 17.-tıl hatalmas változások álltak 
be mindenütt a Földön, s az emberiség tudatállapotában. Azóta napirenden vannak a magasabb 
dimenziók váratlan látogatásai, s közülük nem hiányoznak a kerubok sem. 
 A kerubokat a hasonmás ısprincípiumi Mars-karakterek harcias angyali lényeitıl az 
különbözteti meg, hogy míg a Mars angyala karddal rendelkezik, addig a keruboknak, (akik 
sok szempontból az arkangyalok felett állanak), kard helyett lángpallosuk van. Ez a lángpallos 
pedig a Jelenvalóságuk állapotában – szimbolikusan -, földi történések kapcsán, valahogyan 
mindig megnyilvánul! 
 Amikor október 17-ét követıen a kerubok – a Mars angyalát váltva – elsı ízben meg-
jelentek, hogy az aznapi idıjárás-tervezést magukra vállalják; a megjelenésük pillanatában (!) 
kigyulladt és berobbant egy magyarországi földgázkút. Amikor legközelebb megjelentek, ki-
tört a mexikói Popokatepetl-tőzhányó. Amikor harmadszorra megjelentek, szerte a világban 
épületek és jármővek, repülıgépek és terrorcselekmények „lángoltak” fel. 
 A kerubok – akik a lemúri emberfejlıdési korszakunkban még velünk éltek -, nálunk 
jóval magasabb kvalitással, feltehetıen jelentıs szerepet fognak vállalni a tudatosságunk ez-
redvégi alakításában. Tudott, hogy nagy hibát követünk el az „ezredvég” állandó, kiemelt 
hangsúlyozásával, hiszen mindezek inkább vonatkoztathatóak a következı „ezred-kezdet” ál-
lapotának közelségére. Ettıl azonban teljesen függetlenül, ha a kerubok jelen vannak, azt em-
bermilliók képesek folyamatosan érzékelni. A kerubok jelenléte a földi világban ugyanis i-
szonytató, nyilalló, migrénes fejfájással párosul. S ez akkor is így igaz, ha ennek okára a világ 
esetleg sohasem fog rájönni. 
 Roppant nagy kár, hogy tudományaink jobbára méltatlan és hiábavaló irányokba töre-
kednek, hisz egészen bizonyos, hogy például e „lángpallosok” jelenvalóságából rengeteg fon-
tos következtetést lehetne levonnunk, s ezek egyértelmően a lélekfejlıdésünk javára válnának. 
 
 

ROMANTIKA 
 
 Ez év januárjának közepén a TURUL angyalának e világban élı két földi képviselıje – 
anélkül, hogy tudnának egymásról – Magyarországra látogat, s talán rövid idıre egy-más kö-
zelébe is kerülnek. 
 İk nem itt élnek, egyidejő jelenlétük mégsem lesz véletlen! Ez alkalomra ünnepélye-
sen felkészül a Turul, s a magyarság, történelmi küldetésében, egy lépcsıfokkal elıbbre lép. 
 Ami történik, pontosan úgy jó, ahogyan az tudatlanságunkban megtörténik. Mert félı, 
hogy ebbıl az információból „tudatosságunkkal” nyomban érdekeket kezdenénk kovácsolni. 
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MIÉRT HASONLOTT MEG A MAGYARSÁG? 
(126. fıok). 

 
 Magyar magyart volt kénytelen ölni akkor, amikor Koppány és Vajk között már nem 
ehetett elsimítani a nyugati vajákosság által folyamatosan szított, intrikákkal telt nézeteltérést. 
(Az „intrika” a magyarok közt Atilla uralkodásáig ismeretlen, nyugati-típusú fúrás-faragást 
jelent). Koppány és Vajk egyaránt ragaszkodott volna ısi, keresztény hitünkhöz, ámde Vajk 
ennél is jobban ragaszkodott ahhoz, hogy végre mezsgyehatárokkal bíró országlásunk legyen, 
amely azért lesz bizonyosan idıt álló, mivelhogy eme mezsgyehatár mindkét oldalán, ugyan-
azon zsoldból fenntartott nyugati katonák fognak ırt állani. 
 Hogy ez számunkra miért volt jó, azt igazából azóta sem sikerült megfejteni, de így 
legalább „hivatalosan” volt egy helyünk, ahol átvészelhettük a sötét középkort, valamint a ke-
leti, muzulmán, germán és anglikán kultúrkorszakok ártalmait. 
 Mindez persze a nyugati világ számára feltétlenül jó „húzás” volt, s egyáltalában nem 
csoda, hogy alapjaiban győlölve az egyistenhitő, érdek nélküli szeretetvallásunkat, titkon fo-
lyamatosan mindent megtettek a kiirtásunk érdekében. Mert abban a korban a pápaság sorra 
hozta a határozatait, miszerint: eretnek valamennyi ember, aki Bibliát mer a kezébe venni, 
mert annak tartalmát a köznép felé kizárólag a papok magyarázhatják, s megengedhetetlen 
lenne, hogy valakiben esetleg önálló gondolat ébredjen. 
 A nyugati mesterkedések folytán a magyarság tehát ezer év alatt „gyökértelenné” vált, 
berkeinkben az érdek nélküli szeretetvallás s az érdek nélküli szeretet látványosan megszőnt. 
Ennyit sikerült elérni. Hogy azonban ez mennyire válik a világ hasznára, azt még nem tudhat-
juk. Hála azonban az Égnek, akkor és ott nem kötöttünk mindent a világ orrára. A TURUL ır-
zı-védı népeinek közös törvényei értelmében ugyanis a mi jelenlegi, s „kezdetektıl ısi” ho-
nunkból a magyarság SOHA el nem tőnhet. Ugyanis a magyar beavatottak mindig is tudták 
azt, hogy nem a föld az emberé, hanem az ember a földé! A Kárpát-medence nem a magyar-
ság tulajdona, hanem éppen fordítva: a Föld tartományainak felosztásában a magyarság a Kár-
pát-medence és a Pilis-hegység tulajdona, s Föld-anyánk szív-idegközpontjának énekét köte-
les zengeni. Akkor is, ha fogalma sincs errıl. 
 
 

HOGYAN IS VAN EZ? 
 
 Hajdanában, amikor a lódenkabát volt még a divat, talán könnyebben sikerülhetett vol-
na eligazodni a világban, (fogadjuk el mégis békességgel, hogy ez akkortájt sem sikerült). 
Ma pedig már csodálkozunk azon, hogy mi lehet ebben, ami olyan felettébb nehéz. 
Szent Pál talán elıbb megadná a választ: „A lélek szerint élı ember lélek szerint, a test szerint 
élı ember pedig test szerint szemléli és magyarázza, akarja és vágyja a világot, s ezért e két tí-
pus nem is értheti egymást.” Ám aki már az általunk megszaggatott útjelzı táblák üres póznái 
alatt vakargatja a fejét, (habár ebbıl a helyes irányt ugyan nem tudja meg), mégiscsak feltehet-
ne önmagának egy fontos kérdést: Ha szellemi ÉN-tudatom és lelkem nem ebbıl a világból 
való, hogyan is engedhetném meg magamnak, hogy nem ebbıl a világból való vágyakozása-
imat a fizikai világ pillanatnyi zörejei és ingerei megzavarják? 
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HOGYAN SZÜLETIK EGY BOLYGÓ? 
(II.) 

 
 Volt tehát hét ısprincípium, alakult az emberiség, s amikor ez már kevésnek bizonyult, 
felfedeztük az Uránuszt és a Neptunuszt. Megjelenésükig a hét ısprincípium kb. 110.000 évig 
alakítgatott bennünket. Hatásukra nagyot mozdult az emberiség, s jött a Plútó. 
A Plútói impulzussal végzetesen ledarálta önmagát az emberiség, s ez immár csupán 60 évet 
vett igénybe! 
Kérdés merül fel: Kell ez nekünk? Muszáj ezt csinálni? Van-e még olyan lehetséges tulajdon-
ság és érzelem, amelyet nem éltünk meg? S válaszképpen megjelent az általunk elhanyagolt 
tulajdonságaink legfontosabbika; a MEGENGEDİ ÉS FELEMELİ SZERETET. 
 Az új karakter 1996. januárjában jelentkezett, de megnyilvánulása oly sérülékenynek 
és kezdetinek tőnt, hogy jómagam jobbnak láttam nem bolygatni İt (1. ábra). 
Ekkor már a világban bekövetkezı fordulatos események is arra utaltak, hogy az emberiség 
nemsokára megérik az új karakter befogadására. 
 Kereken egy esztendı múltán, február elején eszembe jutott az egy évvel ezelıtti 
„gomba spórácska”. Vajon miként alakult azóta? S az asztráltérbıl a következı alakzat sugár-
zott az emberi világ felé (2. ábra, febr. 8.): Bizony, hogy volt már benne ERİ! S folyamato-
san keresve helyét a szellemi horizonton, igyekezett hogy bemutathassa; mely karaktereket 
hanyagolta el az emberiség. 
Mivel egy-egy új karakter, ismétlésekbe nem bocsátkozhat, e helykeresése során ismét és is-
mét át kell fésülnie a már meglévı és „élı” karakterek hatáskeresztmetszeteit, de ezt követıen 
ezeket el kell hagynia. Február 16.-ra a „szárnyformái” ilyenformán módosultak (3. ábra). 
Vagyis a felsı és az alsó kontúrvonalak, lassan változva, végigpásztázták a rendelkezésükre 
álló teret, hogy a még gazdátlan, üres kódokat ez által fellelhessék. Február 21.-én a követke-
zı pozícióban volt található (4. ábra). 
 Amire igen érdemes odafigyelni: Az alakzatnak „feje” van, vagyis esetében nem az a-
nyagi világ küldöttérıl van szó! Továbbá a szárnyak kontúrvonala nem érinti a talppont X-ten-
gelyét, vagyis az illetı szellemi energia betartja a Természet törvényeit!  
Március 2.-án a következı formátum volt látható: (5. ábra). 
Március 15.-én meglepı dolog történt: a születendı karakter „lezárta” az alsó szárnyéleit. (6. 
ábra), felsı kontúrvonalával pedig valamit, (feltehetıen egy üres karaktert) észrevett. 
 Március 19.-én, hajnali három órakor az Öröm érzetére ébredtem. Tudtam, hogy İ az, 
s tudtam, hogy megtalálta karakterét. Nyomban felülvizsgáltam az ember részére adott lehetı-
ségeket, de bocsássák meg a Kedves Útkeresık, hogy a végeredmény ezúttal rajzon nem sze-
repel! Jelzett szimbólum, sok-sok derékszögő kontúrvonal-rajzolattal, a megengedı és a fele-
melı Szeretet érdek nélküli képviseletét valósította meg. Hozzá hasonlatos karakter és forma 
idáig nem volt, s aki ismeri a princípiumok hierarchikus rendjét, tudhatja, hogy derékszög ed-
dig csupán a Jupiter esetében fordult elı. Hozzá képest az új szellemi karakter ötször annyi 
derékszöget tartalmaz, vagyis eléri a feszület védett alakzatának derékszög-tartalmát! 
 Leendı 10. bolygónk jellemtükre és energiaformátuma azóta nem változott, vagyis fel-
lelte hatáskörét, s megkezdte az emberi tudattartalom megváltoztatását. 

(folytatjuk) 
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MIKÉPPEN BÁNIK TESTVÉREIVEL AZ EMBERI ASZTRÁLVOLUMEN? 
 
 Az Emberi Asztrálvolumen az összemberiség tudatállapotának mindenkori, pillanatnyi 
fokmérıje, a nem anyagi világbeni létezésünk hatalmas szellemi ısereje, vajon kiket vallhat 
önnön testvéreinek? A lehetı legtermészetesebb módon az İ testvérei az ásványi, növényi és 
állati létezés asztrálvolumenei! 
 Tudvalevıleg a mai emberiség a haszon és a birtoklási vágy bővkörében él, nem csoda 
hát, ha ennek értelmében a tudatosságunk és agymunkánk mindenkori pillanatnyi értelmi meg-
nyilvánulásai sem többek ennél. 
 Ennek egyenes következményeképpen az emberi İserı az ásványi, növényi és állati 
létezést a birtoklási vágya kielégítésére, eszközként, munkavégzésre, táplálkozásra, építkezé-
seihez, mővészetekre, a lélek igényeinek kielégítésére, önfenntartási, védelmi, kényelmi, tüze-
lési, szelíd és erıszakos céljaira használja fel. S ha ez eddig nem is okozhatott megdöbbenést, 
akkor tán ilyesfélét fog okozni, mihelyt kiderül, hogy e nálunk intelligensebb, öt dimenzióba 
betekintı Fórumok pontosan úgy kellene hogy bánjanak egymással, mint édestestvérek! 
Más megfogalmazással: Nem emberlét az, amely ezt tudatosan nem segíti elı, nem tudomány 
az, amely ezt figyelmen kívül képes hagyni, s nem ember az, aki ezt nem érzi át. 
 Az emberiség földi küzdelme csupán akkor válhat sikeresé, ha az önként értünk szer-
vezıdı ásványi, növényi és állati megnyilvánulásokat tisztelettel felhasználva, ÉRTÜK IS 
megvívjuk a szellem diadalát. Az emberiség kizárólag akkor válhat a Mennyei Birodalomban 
való tartózkodásra érdemesültté, amennyiben ezt ily módon cselekszi. S csak akkor léphet fel-
jebb, ha egyszerre képes lépni az ásványi, növényi és állati léttel, s ezen létezések vezetı in-
telligenciáival. Mert feljebb ık, csupán együttesen léphetnek! 
 Gondoljunk csak bele: ugyan mit adhat nekünk, bizalmunkért cserébe, az a társadalmi 
berendezkedés és az a tudomány, amely arra törekszik, hogy az ásványi létet megsemmisítse, 
a növényi létezést eltiporja, s az állati létezést kiirtsa? Önnön furcsa gettónk, hogy amit a fe-
hér ember nem ért meg, azt megpróbálja nyom nélkül kiirtani önmaga környezetébıl. 
 
 

CSILLAGSZEMŐEK II. 
(A BÖLCS NEM FICÁNKOL) 

 
Orfeusz és Orfelinda – mint ahogyan az meg van írva -, lángoló szerelemben találkoztak, s 
tartott ez fiatalságuk heve teljében mindaddig, míg a mögöttük kuncogó Természet angyaláról 
le nem hullott a rózsaszínő fátyol. E folyamat egy mai Orfeusz esetében már cirka kétheti is-
meretség után bekövetkezhet ugyan, ámde Orfelinda iránti méltányosságból a szakításukig el-
telhet még néhány hónap is. 
S mégis, amikor ık ketten rádöbbentek, hogy ez a világ alapjaiban nem rózsaszínő, a taszítás 
érzete helyett megfogták egymás kezét, s immár a TÁRS hibáinak ismeretében, egymás sze-
mébe néztek: - Köszönöm, hogy éles tükörként mutatod hiányosságaimat, s rájöhettem, hogy 
Téged rendelt mellém a Sors. Igaz, hogy Nálad szebbre, kívánatosabbra, rózsaszínőbbre ismé-
telt próbálkozásokkal éppen rátalálhatnék, de azt is tudom, hogy Nálad különbet, s Nálad ke-
ményebb feladatot nem találhatok 
S İk ketten, egymás kezét fogva járják a lélek ösvényeit, megfordulva mindenütt, amerre 
csak Törekvı emberek is járnak, megköszönve a küzdés lehetségességét, mely mögött a biza-
kodó Szárnyalás angyalai rejtızhetnek. 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

14.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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A KÍNZÓ FEJFÁJÁSOK FELTÁRHATATLAN FİOKA 
 
 Gyakorlati tapasztalataink sokasága igazolja, hogy amikor a KERUBOK tevékeny 
részt vállalnak a földi idıjárási frontok tervezésében, azokon a napokon emberek sokasága 
szenved nyilalló, hasogató, kínzó fejfájástól. 
 E jelenség amiatt feltárhatatlan, mivelhogy ez a ráhatás NEM az anyagi világhoz tar-
tozó fizikai testünkbıl avagy annak környezetébıl, hanem ennél magasabb dimenziókból in-
dul ki, melyekhez a tudománynak jelenleg még semmi köze sincsen. 
 S vajon miért van ez így? 
Bár jelen Anonymus-kiadvány ezernyi „EX-KATEDRA” – kijelentése naponta kellemetlenül 
hátbaverheti a törekvı embereket, hadd nyugtassak meg minden jó érzéső érdeklıdıt, hogy ez 
csupán a látszat. Mert e lapokon kizárólag többféleképpen és szisztematikusan ellenırzött je-
lenségek látnak napvilágot, s a szokatlan csakis annyi lehet, hogy mindezen információk NEM 
az anyagi világ megszokott fókuszaival vannak megvilágítva és „ellenjegyezve”. 
 A kerubok megjelenése az anyagi-világ határmezsgyéjén azért okoz fejfájdító tünete-
ket, mert egyes-egyedül a kerubok és az ember között, vészterhes analógia lelhetı fel. 
(Gondolná az ember: persze, hiszen ık voltak azok, akik kikergettek bennünket a Paradicsom-
ból. A helyzet mégsem ilyen egyszerő.) 
 Vizsgáljuk meg a keruboknak és az Emberi Asztrálvolumennek az Asztrál-Horizonton 
spontán megnyilvánuló alsó szárny-éleit (1-es és 2-es ábrák)! Bıvebb magyarázat nélkül eh-
hez ennyi is elegendı lesz. Mivel az Asztrál-Horizonton spontán megnyilvánuló alakzatok tet-
szıleges dimenzióban leképezhetıek, ezért, mégha csupán a füzetlap kétdimenziós lehetısé-
gét vesszük is alapul, e rajzok kontúrvonalainak minden millimétere karaktereket, érzéseket, 
tulajdonságokat jelent! Láthatóan a kerubok és az átlagember érzelmi töltetének jelentıs hosz-
szanti rajzolata egymással MEGEGYEZIK (megvastagított kontúrvonalak) (!). Ámde míg az 
ember tudatossága a továbbiakban (az X-tengely alá hatolva) megsérti a Természet törvényeit, 
a kerubok magasan kvalifikált lényei ugyanezt nem tehetik meg, emiatt az alsó szárny-élük az 
X-tengely felett marad. S mivel ily módon a köztük és az ember közti analógiából hirtelenül 
és jelentıs töréssel kénytelenek kilépni (hogy az X-tengely felett maradhassanak), e jelentıs, 
(majd 90 fokos) törés és hirtelen eltérés váltja ki az ember fizikai testében a fejfájás tüneteit 
(3. ábra). 
 Hasonló egyezés és ezt követı gyors változás, mondhatni: „ellenerı”, az ember és a 
többi világ között nem fordul elı. 
 
 

A KEGYETLEN LECKE 
 
 Az emberi világban ismételten erısödik az az irányzat, mely a születendı emberi mag-
zatokban az anyagi világ bizonytalanságába vágyakozó lelket lát. Ez az irányzat az ABOR-
TUSZT egyre inkább bőnnek fogja tartani, s már napjainkban is, a magzat megölését jobbára 
csupán háromféle esetben engedélyezi: 
1.) amennyiben a magzat az anya életét közvetlenül veszélyezteti, 
2.) ha a fogantatás nemi erıszak következménye, 
3.) ha orvosilag egyértelmően igazolható, hogy a születendı csecsemı szellemi/testi fogya-
tékos lenne. 
 Várhatóan a távoli jövıben, (felfogva végre, hogy az emberi feladatok mindig sorssze-
rőek és véletlenek pedig nem léteznek), akkor is rá fogják beszélni a leány-anyákat a magza-
tuk vállalására, ha e „teher” esetleg nemi erıszak következménye. Ezzel a magzatok megölé-
sének engedélyezése háromról kettı lehetıségre csökkenne. Ezt követıen nem kizárt, hogy az 
emberi tudatosság rádöbbenne: a gondozásra szoruló embertársaink sohasem teherként, ha-
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nem életfeladatokként születnek a világunkba. S bármily nehéz ezt ma még elfogadni, a 
testi/szellemi fogyatékos magzatok elpusztítását sem fogják többé engedélyezni! 
 Minısíthetetlenül vakmerı, öntelt és elbizakodott az az ember, aki azt képzeli, hogy 
gyermekét ı tervezi és ı teremti meg, ı formálja, ı ad talajt a lába alá, ı biztosítja jövıjét, s 
hogy ez az általa világra hozott gyermek majd az ı elképzeléseit teljesíti be! Az ilyen ember a 
legcinikusabban bitorolja a Teremtı státuszát, s e gondolkodásával egyidejőleg megalapozza 
a saját boldogtalan életét. 
 Jelen cikk szerepe egy kicsit az lenne, hogy e változásokhoz elıkészítse a „szellemi” 
táptalajunkat, s hogy ezt követıen a szellemi/testi fogyatékos magzatok nyilvánvaló volta se 
jelenthesse feltétlenül a „lélek megölését”. Mert az ember már régóta nem öntörvényő lény, 
mert tudat alatt „Rettenetes a kísértésünk a jóra (B. Brecht)”, s mert az emberiségnek a gondo-
zásra szoruló, fogyatékos embertársaira, (akár egy falat kenyérre), nagy-nagy szüksége van! 
 Tekintsük át azt a logikát, amelyet eddig nemigen engedtünk be magunkba, hisz „Ilyes-
mirıl szólni sem volt ízléses, meg aztán erre nem is igen volt idınk. (Kosztolányi)”. 

(folytatjuk) 
 

 
FEJLEMÉNYEINK 

 
 Megdöbbentı filmet láttam csupán amiatt, merthogy kedves munkatársam a Földön, 
kíváncsi volt véleményemre. Az Apokalipszis kezdetérıl szóló film tulajdonképpen nem is 
döbbentett volna meg, (kedves gyermekem el is aludt rajta, amiközben nézte), ámde a filmben 
elhangzott egyetlen mondat, ami azután teljesen „kikészített”: 
 Számítógépen ügyeskedı tizenéves fiút kérdeztek meg tanárok és kutatómérnökök; el 
tudná-e képzelni, hogy a számítógép-partnerét emberi kapcsolatokkal cserélje fel? És ekkor 
hangzott el a legmegdöbbentıbb mondat, amit embertıl valaha is hallottam. A fiú a követke-
zıt válaszolta: „Csak nem gondolják, hogy élı emberrel fogok vacakolni”!? 
 Ezt, az emberi világot arculcsapó mondatot nem kéne „megmagyarázni”, ha sokakban 
nem merülne fel, hogy zaklatott világunkban a számítástechnika és mikroelektronika esetleg 
tényleg nem egyéb, mint a „vadállat” képmása és szobra, melybe a démoni energiák életet le-
heltek. S ily módon érthetıbbé válik, hogy annak a fiatalembernek, aki e gépet tekinti társá-
nak, feleségének és gyermekének, nevelıjének és életcéljának, a földi lélekfejlıdése LEÁLLT! 
S vajon mi egyebet is akarnának elérni a Gonoszság energiái, ha nem ezt? 
 
 

KI ÍTÉLT? 
 
 Amikor Jézus, a Kozmikus Krisztus megállt az ítélkezıi elıtt, ítélet született. De nem 
egészen úgy, ahogyan azt a világ gondolja… 
 Ha akkor és ott a jelenlévık ítélkeztek volna Jézus felett, akkor Pilátus – hiábavalóan – 
nem „mosta volna” látványosan a kezeit. Csakhogy ı már akkor sejtette, hogy itt nem ı, s 
nem is a nép ítéli Jézust, hanem a Krisztusi Szeretet ítélkezik az emberi világ felett. 
 S nem is csupán Pilátus „mosta kezeit”, hanem valahol a lelkük mélyén mindazok, 
akik az önnön magukkal történı szembesülés félelmétıl dühödten a halálba küldték, a befo-
lyásolt tömeg (akik azt sem fogták fel, hogy melyik pillanatban miért is lelkesülnek), az Írás 
magyarázói (akik számára kellemetlenül kezdett hatni a megelevenedett misztérium), a gyó-
gyult betegek, (akik még nem döntötték el, hogy kinek is tartoznak hálával), s utóbb azok a 
katonák is, akik a Jézus testébıl kihúzott szegeket és lándzsahegyet (biztos ami biztos), megı-
rizték. 
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 Akkor és ott a Krisztus ítélt: a szembesítéskor, a meggyalázásakor, a kereszt hordozá-
sakor, s a földi teste halálával. Mert ha nem ítélt volna, akkor nem született volna meg a sze-
retet misztériuma. Az a misztérium, amelyik nem mondja hogy „Higgy”, amelyik nem erısza-
kolja reánk önmagát, csupán azt az üzenetet nyilvánítja ki, hogy „Vedd fel a saját keresztedet 
Te is, s kövess engem”! 
 
 

VARIÁCIÓK NAP-FIVÉR, HOLD-NİVÉRRE 
 
 Unottan zötykölıdött a trolibusz a téli úttesten, s csupán hogy történjék valami, néhány 
utas egy középtájon álldogáló, pocakosodó kismamára kezdett felfigyelni. Volt persze ebben 
jó szándék is, de volt üres ülıhely is, a leendı anyuka az invitálásokat mégis szabadkozva fo-
gadta, s megpróbált szégyenlısen elrejtızni az árnyékos, ablak-nélküli részben. Az invitálá-
sok azonban csak folytatódtak, mire ı egy ideig tovább szabadkozott s fejrázogatással közöl-
te, hogy éppen nem óhajt leülni. Emiatt mégis akadt, aki ferde szemmel nézett rá. (Tudvalevı-
leg a lefelé zuhanó lift után a trolibusz a világ második legveszedelmesebb jármőve, mert bár-
milyen sebesen menne is; feszültség-kimaradás vagy vezetékszakadás esetén abban a pillanat-
ban leblokkolódnának a kerekei, s a hirtelen fékezésnek fıképpen az álló utasok vallhatják ká-
rát). 
 A kismama, mivelhogy zavarták az emberi tekintetek, inkább csak maga-magának 
megszólalt: „Ha lehetne, inkább odaállnék, ahol most éppen besüt a Nap”. Amint mondta, tet-
te is, s ezen a ködös januári napon, az árnyékból kilépve, az egyik ablaknál állapodott meg, 
éppen szemközt a ködbıl kikukkantó, sápadt Napkoronggal. 
 Volt szerencsém végignézni e jelenetet, s nyomban ágaskodni kezdett bennem a kér-
dés: vajon a vágyakozás; hogy az elsı, erıtlen napsugarak a pocakját érhessék, az ı vágya 
volt-e, vagy a megszületni szándékozó magzaté? Ám még arra sem maradt idım, hogy e kér-
dés letisztuljon és megfogalmazódjék. Mert amint a legelsı napsugarak a kismama pocakját 
érintették, abban a pillanatban hatalmas energia vágott végig a buszon, egyidejőleg száguldva 
és terjedve valamennyi irányban! A Krisztusi Szeretet születendı magzatban rejlı energiája 
volt ez, amellyel örömmel reagált az általa megérzett napsugarakra, s boldog örömét minde-
gyikünkkel azonnal szerette volna megosztani. 
 Az öröm-energia fiavillámként lökte magát az emberekbe, s szétáradva adta tovább a 
baba és mama boldogságát, függetlenül attól, hogy ki hogyan is vette ezt észre. Ami pedig e 
pillanatban újólag megdöbbenthetett: hogy a boldog kismama és a születendı magzat egya-
ránt és „ösztönösen” tisztában voltak az éltetı napsugarak fontosságával! S bár határtalan örö-
mük a buszon végigvágva ”megfenyített” valamennyiünket, aligha hinném, hogy Napocskánk 
sápadt korongját, s gyengécske januári sugarait bármelyik utastársunk észrevette volna. 
 
 

KOZMIKUS KÍSÉRLET 
 
 Nem ma történt, amikor az asztrálterek fizikája alakulni kezdett. S ami történt, nem 
mindig ember általi történés volt. Komikus-kozmikus példát szeretnék mondani arra, hogy 
mennyire együtt tanuljuk az Életet a magasabb világokkal: 
 Sokáig igen komoly problémát okozott, hogy amennyiben az Égi Birodalom valamely 
lakója az anyagi világba vetülve, önmagának fizikai testet választott, akkor ez az energiatest – 
méreteit tekintve – erıteljesen függött a fizikai világban lévı anyagi test méreteitıl, térfoga-
tától. Csupán a példa kedvéért: amikor az ısprincípiumok megkezdték a Földre ereszkedésü-
ket, kezdetben egy körömnyi kızetben másfél méteres, míg egy öklömnyi kavicsban tizenöt-
húszméteres energiaalakzat örvénylett. 
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 Hát bizony, jócskán meguntam a létrák cipelését, mire a Mennyek országának lakói 
megértették problémámat, (vagyishogy nekem nincsenek szárnyaim). Attól kezdve többször 
észrevehettem, hogy tulajdonképpen nem én kísérletezem az asztrálterekkel, hanem ık kísér-
leteznek – velem. S miközben a legélénkebben figyelték reakcióimat, elhagyták a számomra 
igen kellemetlen, tárgyak és kövek térfogatától függı energiatest-méreteiket, s a képességeim-
hez „igazodva”, a térfogati méretektıl független, igen könnyen kezelhetı, egy-másfél méter-
nyi kiterjedéső energiaörvény-testméretek mellett maradtak meg. Ha valamelyiküktıl tiszte-
lettel elhatároltam magam, mondhatni: „nem voltam rá kíváncsi”, akkor az illetı Megnyil-
vánulás ismételten nagyobb energiaformátum-alakzatot öltött fel. Ha pedig kíváncsi lettem 
Rá, akkor a méreteit nagyhírtelen lecsökkentette. E rugalmasság a leghívebben jelezte azt, 
hogy İk egyáltalában nem zárkóznak el az ember akaratossága és kíváncsisága elıl. E rugal-
masságuk a leghívebben egyezett a Teremtı szándékaival is, hiszen ily módon minden alka-
lommal nekem kellett tudatosan választanom - kíváncsiskodás, önzetlen épülés, mágia, szisz-
tematikus tudományosság, s önfegyelem között; amelyek segítségével építhettem is, s akár 
buktathattam is – önmagam. 
 
 

A MÁSIK ÚT 
 
 Az ARVISURA köteteiben említés történik arról, miszerint Álmos-vezér nem tartotta 
magát a 24 Hun Törzsszövetség tanácsüléseinek határozatához. (Ennek értelmében a Kárpát-
medencét a hágókon keresztül kellett volna visszafoglalnunk). Álmos ehelyett a „lentrıl” erı-
szakolt hon-visszafoglalási hullám híve volt, s ez, majdhogynem kudarcba fulladva, tízezer 
magyar harcos életébe került. Álmos-vezért emiatt halálra ítélték és kivégezték. 
 Mindazok részére, akik már tudják, hogy halál valójában nem is létezik, ebben a cso-
dálatos az, hogy Álmos küldetése éppen az Isteni Törvények szerint ért véget, hiszen – füg-
getlenül attól, hogy milyen mögöttes esemény zajlott is le - , ezáltal Álmosnak a Mózesi szent 
sors jutott: Ezt az országot megtekinthette ugyan, de benne már nem élhetett. 
 A másik út, mint tudjuk, Árpád útja volt. Ezt felesleges lenne tovább ragozni. S mégis, 
jó ha tudjuk, hogy e felelısségteljes feladat végrehajtása elıtt Árpád (ifjúsági fejedelem) több 
alkalommal is járt a Kárpát-medencében, s többször is megjárta - honvisszafoglalást megelı-
zıen - a hágók útját. 
 Ha ráérı emberek Magyarország térképével egy tökéletesen elsötétített és asztrálisan 
lecsendesített helyiségbe zárkóznak, az ország térképe felett, némelyek által jól kivehetıen, 
néhány pontocska elkezd majd fényleni. Ha e pontokat felleljük s megjelöljük, akkor ezek 
Tác-Kıszárhegy, Monor-Pilis, Pécel, Csobánka, Átány-Kömlı és Mád térségében lesznek. 
Nos, e pontok legszemélyesebb ırzıje: a Turul. E cikk szerzıje messzire nem merészkedett: 
Pécelen sőrőn lakott volt a terület, s közvetlenül utána Csobánkán kötött ki. 
 E pont, a „legpontszerőbben” az Oszoly hegyének gerincére vezetett, ahol is – miköz-
ben azon gondolkodott, miképpen is lehetne erdıben egy pontot megjelölni, rá kellett döbben-
nie, hogy azt valakik már megjelölték! 
 A „másik út” eme ismeretlen hagyatéka és régészeti jelentısége talán jelenleg nem ép-
pen aktuális, mégis jó azonban, ha az OSZOLY emlék-képe a tudatunkban elevenné válik. 
Aki tehát kedvet kap, kísérletezhet e hely fellelésével, s ha „nem jönne össze”, akkor még eb-
ben az évben, együttesen fogjuk felkeresni azt. 
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A TEMPLOMRÓL 
 
 A templom Jeruzsálemben nem egészen olyan volt, mint ahogyan azt átlagosan elkép-
zelnénk. Mert annak a templomnak csak az udvara is akkora volt, hogy sarkain az ırtornyok 
is hatalmasabbak voltak egy-egy mai átlag-templomunknál. 
 A templomnak létezett belsı udvara, s volt olyan része is, ahová ember nem tévedhe-
tett, mert bizonnyal nyomban megölték volna emiatt. 
 
 

A TEMPLOM MEGTISZTÍTÁSÁRÓL 
 
 E szimbolikus, mégis örökérvényő üzenet éppen nekünk szól. Nekünk, élıknek, akik-
ben egyáltalában összecsaphat a két ellenerı. Mert amennyiben a Jézus testében élı Krisztus 
maga volt Isten Fia: a Szeretet, akkor a templom a földi testünkkel lehetne azonos, s az abból 
kivert kufárok nem lehetnek egyebek, mint a saját, elszemtelenedett földi érzékszerveink és 
vágyakozásaink. S míg a legfıbb földi erı; az érdek éppen megmagyarázná, hogy mindezek-
nek helyt kell adni, ám a Szeretet ehelyett, lehet hogy éppen ostort fog ragadni, mert ezekkel 
az indíttatásokkal – lélekben – nem juthatunk tovább. 
 Vajon megtehette-e hajdanában akárki, hogy beront a templom belsı udvarára és szét-
csap az ott lévık között? Hát, nemigen! Ezt csak olyasvalaki tehette meg, aki „bennfentes” 
volt, aki „jogokkal” rendelkezett. 
Krisztus-Jézus pap volt; zsidó rabbi. Elsıként az az arkangyal nyilvánította İt annak, aki Má-
ria elıtt megjelent, s akit mi angyalnak hiszünk. Mikor nyilvánította İt rabbinak? Amikor – 
még a születés elıtt – kijelentette, hogy: „Fiú lesz”! Ebben a két szóban ugyanis szerepelt a 
Törvény, melynek értelmében az anyaméh bejáratát megnyitó elsı fiúgyermeket Istennek kell 
áldozni, azaz: pappá kötelezı nevelni. 
 A kufárokat tehát egy pap kergette ki a templomból, s ez a pap és ez a papi funkció az, 
amely léleklángocska-képpen ma bennünk él. Igaz; a mai ember mai vágyacskáira ostorral és 
bottal már nemigen lehetne hatni, s a szimbólumok nyelvét is elfelejtettük. Meg kell hát tanul-
nunk, hogy a bennünk rejtızı İserıvel szemben a tudatosságunkkal állítsunk mércét. 
Nehogy rákényszerüljünk arra, hogy testünk templomának megtisztítását ismét csak MÁSRA 
kelljen bíznunk. 
 
 

EGY ASSZONY, AKI NEM HALHAT MEG 
 

 Létezik valami teljesen megdöbbentı tény, amelyre információk hiányában nemigen 
gondol a világ. Hatvan éve annak, hogy megkezdıdtek a II.világháború szisztematikus ember-
irtásai, s az akkori háborús bőnösök zöme ma is él! A világban, annak rendje és módja szerint 
hullanak az öregek, nálunk magyaroknál tán kissé gyorsabban mint másutt, de ez a hajdani 
emberfarkasokra mintha nem vonatkozna. 
 Vajon minı kegyelem lehet a Sorstól, hogy amikor az emberi világban újólag egyre 
csökken az idıskori életben maradás esélye, ezek a hajdani kegyetlenkedık mintha kivételt 
képeznének. 
 Törvény a Földön, amelyet az anyagi világon átutazó embernek a földi léte idıszaka 
alatt el kell tudni fogadnia: A Természetben nem az élet hossza a mérvadó! S míg egy becsü-
letes ember esetleg elıbb befejezve küldetését, új és jobb földi testet választhat magának, ezek 
a gonosz emberek erın felül minden lehetıséget megkapnak a Sorstól, hogy lehetıleg még 
ebben a földi életükben rádöbbenjenek a saját aljasságaikra. Mert e tetteiknek az önmarcango-
ló elbírálása a halált követı létben kegyetlen terhet kényszerítene rájuk. Sajnos, tudottan, e 
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Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
 



- 2 - 

AZ 1999-ES ESZTENDİ ÜZENETE: 
 
 
 
 

MINDADDIG, AMÍG ÖNMAGAD HELYETT A VILÁGOT IGYEKSZEL  

MEGVÁLTOZTATNI, BOLDOGTALAN LESZEL! 

 
 
 
 
 
 

LÉLEKTİL LÉLEKIG 
(Egy eszmélı ember a Sziriuszról) 

 
 Kísérjük figyelemmel, s értékeljük, miképpen is „eszmél” a költı, s hogyan „véli” fel-
ismerni a Sziriuszban ısi otthonát! 
 
 

Tóth Árpád: Lélektıl lélekig 
 
 
Állok az ablak mellett éjszaka, 
S A MÉRHETETLEN MESSZESÉGEN ÁT 
SZEMEMBE GYÜJTÖM ÖSSZE EGY SZELÍD 
TÁVOLI CSILLAG REMEGİ SUGARÁT. 
 
BILLIÓ MÉRFÖLDEKRİL JÖTT E FÉNY, 
Jött a jeges, fekete és kopár 
Terek sötétjén lankadatlanul, 
S ki tudja, mennyi ezredéve már. 
 
EGY ÉGI ÜZENET, MELY VÉGRE MOST 
HOZZÁM TALÁLT, S SZEMEMBEN CÉLHOZ 

ÉRT, 
S boldogan hal meg, amíg rácsukom 
Fáradt pillám koporsófödelét. 
 
TANULTAM ÉN, HOGY általszőrve a 
Tudósok finom kristálymőszerén, 
Bús földünkkel s BÚS TESTEMMEL ROKON 
ELEMEKRİL ÁD HÍRT AZ ÉGI FÉNY. 
 
Magamba zárom, véremmé iszom, 
És csöndben és tünıdve figyelem, 

Mily ıs bút zokog a vérnek a fény, 
Földnek az ég, elemnek az elem? 
 
TÁN FÁJ A CSILLAGOKNAK A MAGÁNY, 
A térbe szétszórt milljom árvaság? 
S HOGY ÖSSZE NEM TALÁLUNK MÁR SO-
HA 
A JÉGEN, ÉJEN S MESSZISÉGEN ÁT? 
 
Ó, CSILLAG, MIT SÍRSZ! MESSZEBB TE SE 

VAGY, 
MINT EGYMÁSTÓL ITT A FÖLDI SZIVEK! 
A SZIRIUSZ VAN TİLEM TÁVOLABB 
VAGY EGY-EGY TÁRSAM, JAJ, KI MONDJA 

MEG? 
 
Ó, JAJ, BARÁTSÁG, ÉS JAJ, SZERELEM! 
Ó, JAJ, AZ ÚT LÉLEKTİL LÉLEKIG! 
KÜLDÖZZÜK A SZEM CSÜGGEDT SUGA-
RÁT, 
S KÖZTÜNK A ROPPANT, JEGES ŐR LA-
KIK! 
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LÁTNI ÉS LÁTSZANI 
 
 Földi zarándoklatunk során, az értünk, de nem általunk megszentelt bolygónkon, a fel-
adataink elısegítése érdekében, a testünk tökéletes jármőve áll rendelkezésünkre. 
 Testünk, ez a valóban tökéletes földi eszköz, Önvalónk legszemélyesebb igényei sze-
rint készült, s munkálkodásunkat leginkább elısegítı formában vetült az anyagi világba. 
S bárhogyan romantikáznánk is, hogy MÁS kancája, ökre, kecskéje vagy bútora mindig 
szebbnek tőnik, az a test, amely a miénk, pontosan annak a feladatnak felel meg a legtökélete-
sebben, amelyet önszántunkból magunknak választottunk. Ez az emberi test, tulajdonságainál 
fogva mindenkor a leghívebben jelzi saját igényeit, (pl. az éhség és szomjúság) s közli velünk 
eltévelyedésünk mértékét (betegségek és azok súlyossági foka). 
 Mivel anyagi világbeli testünk mozgásképes földi eszköz, rá is vonatkozik az érvényes 
közlekedési szabály: LÁTNI ÉS LÁTSZANI! S ha valamelyikünk NEM LÁT avagy NEM 
LÁTSZIK, ezzel a Föld törvényei értelmében éppen olyan vétséget követ el, mintha közuta-
kon okozna e szabály figyelmen kívül hagyásával közlekedési kalamajkát. 
 Földi életutunk során „lélek szerint” NEM LÁTSZIK az az embertársunk, aki a kon-
fliktushelyzetek felvállalása elıl elvonulva gazdagsággal rekeszti ki önmagát, avagy elefánt-
csont-toronyba, magányosság csigaházába húzódik, s nem engedi magához az életfeladatok 
tükreit; a többi embert. (Ezzel ugyan a feladataitól még nemigen mentesült, legfeljebb az a-
nyagi létsíkot mellızve, több feladatot hárít az ısprincípiumok intelligenciáira, azaz: a szá-
monkérı energiák többet fognak lényével foglalkozni, s több lesz a fájdalma is.) 
Emberi világunkban „lélek szerint” NEM LÁT az az embertársunk, akinek gyarló homály ül a 
szemein, aki az anyagi világ vágyacskáin önerejébıl nemigen óhajt felülemelkedni, aki bank-
betétek és hitelkártyák, napi hírek és szorongások tejüvegén keresztül próbál nézelıdni, avagy 
emberevı kutyák társaságában, nagy „magasságokból”, mindent kizáró önelégültségben szem-
lélgeti az emberi világot. 
 
 

A KEGYETLEN VÁLLALÁS 
(II. rész) 

 
 Az ember erre az ezredvégre olyannyira öntetszelgıvé és nagyképővé vált, hogy még a 
tudományokat és a vallást is sikerült rávennie arra; szolgálják önzı igényeit és túlkapásait, s 
immár nem sok választja el az emberiséget a teremtıi státusz bitorlásától. Ami pedig ezen ra-
dikálisan segíteni képes: az az alázat gyakorlásának szükségszerősége. 
 Esetek zöme igazolja, hogy lélekben az ember minden esetben elıbbre jut, ha vala-
mely tragédia éri, mintha ehelyett határtalan örömökben lenne része. Ezért a jövınkben elı-
revetül annak esetlegessége, hogy az Égi Birodalom által jóváhagyott feladatunk az alázat 
gyakorlása lesz, s közülünk azok, akiknek részük lehet gondoskodásra szoruló társaik ápolásá-
ban, ugyanezt az alázatot elıbb átélhetik, elsajátíthatják és elfogadják majd. S „másokért élve, 
nem a magunk hasznát keresve”, (Hammarskjöld) az ember Isten felé elıbbre léphet. 
 Az alázat gyakorlásának módja és áldozat-felvállalásának terhe a családokban fıkép-
pen elesett embereken, testi-lelki sérült és gondoskodásra szoruló családtagokon keresztül 
nyílvánulhat meg. S mivel ennek belátásában a Sors az embernek segíteni szeretne, ezredvégi 
eltévelyedésünk mértékének megfelelıen, várhatóan egyre inkább szaporodni kénytelenek az 
emberi világban a testi-lelki problémákkal születı csecsemık. (Hisz fıképpen olyan lelkek 
vágyakoznak majd „e világban” testet ölteni és megszületni, akiknek mentális, asztrális és éte-
ri teste tüneményesen tökéletes és szép, földi és emberi feladataikhoz mégis testi hibás, bioló-
giailag sérült, s szorongattató földi fizikai testekben óhajtanak majd közénk születni). Ez a 
legkomolyabb áldozat, „mennyei” vállalás és vállalkozás, melyben léleknek része lehet, s ez a 
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legnagyszerőbb „mennyei” feladatok egyike, mely valóságos áldás-állapotot jelent az embe-
riség számára. 
Keleten ezt nem így tanítják, hanem oly módon, hogy: a lélek szerint tökéletes, s angyali lét 
kapuja elıtt álló beavatottaknak tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen örömteli vagy 
sanyarú földi létet választanak önmaguk számára, de az angyali világba lépésüket sokkal in-
kább elısegítheti egy testi-lelki sérült, magatehetetlen, vagy mások általi gondozásra szoruló 
fizikai test. S ezzel, lélektársaink legnagyszerőbbjei, számunkra (szülei, nevelı, gondozói, á-
polói, orvosai, tudósai számára), is kemény földi feladatokat képesek biztosítani. Nos, éppen e 
lehetıséget likvidálja ma, a tökély látszatában tetszelgı orvostudomány! 
S ugye milyen egyszerő e lehetıséget, s az ilyen magzatokat likvidálni, vagy az ilyen csecse-
mıket nem elfogadni? Pedig, ha az ember nem is igen sejti, ezzel hatalmas lélekbeni elıbbre-
jutási lehetıséget szalaszt el, s tart távol önmagától. Ilyenkor vajon melyikünk is gondolna 
arra, hogy e magasztos és magasabbrendő lelkek – tudatosan – éppen a miatt vállaltak nem 
épkézláb” földi testeket, hogy ezzel lélekben, elfogadásban és alázatban, nemes felada-tokat 
adhassanak mindazoknak, akiket a legjobban szeretnek, s akiknek a Föld sarán felülemel-
kedve, éppen erre lenne szükségük.                                                                            (folytatjuk) 
 
 

HOGYAN SZÜLETIK EGY BOLYGÓ? 
(III.) 

 
 1997. március 19-én hajnalra örömmel telt meg az Asztrál-Horizont. Az ısprincípi-
umok öröme volt ez, amellyel legifjabb testvérüket, a X. Bolygót köszöntötték. Aznap reg-
gelre pedig, tiszteletére ünneplıbe öltözött a Kárpát-medence, s valóban ünnepélyes csend-
ben, karácsony napja óta elsı ízben, friss hólepel borult a tájra. 
 Amint az immár megszületett X. Bolygónk az Értelem Fényével átsugározta az embe-
riség jellemtükrét, alapos és mindenre kiterjedı munkájával feltárta, hogy az emberiség elsı-
sorban Szeretetbıl, másodsorban számonkérésbıl jelentıs hiányt szenved. S amint ezt feltár-
ta, az asztráltérben a következı, nemigen várt formácska jelent meg: (1.ábra, febr. 8.) 
Vagyis a X. Bolygó helykeresése eszmélésre kényszerítette a következı karaktert is, aki – ki-
használva, hogy nem egyedül kell alakulnia -, hirtelen és igen gyors növekedésbe kezdett 
(febr. 16., 2.ábra). 
Esetében olyan részletek is láthatóak, amelyeket a X. Bolygónál nem sikerült megfigyelni. 
(febr.21., 3.ábra). 
Kialakul tehát a fejrész, s a szárnyak kezdeménye (márc.2., 4.ábra). 
Láthatóan átfogja a síkot, teret és energiamezıket, hogy tisztelettel elkerülhesse a testvérei ál-
tal már elfoglalt karaktereket: (márc.8., 5.ábra). 
 Lassan beszőkíti önmagát, de arra ügyel, hogy saját talppontja vízszintes vonalát el ne 
érje (márc. 15., 6.ábra), mert a Természet törvényeit nem sértheti meg. 
Valamiért ismételni kénytelen. Emiatt még tüzetesebben átfésüli a tereket és a síkokat. (7.áb-
ra). 
Március 22-re láthatóan stabilizálódott a szárnyformák „keresı”-kontúrja, (7.ábra), s márc. 
29-re felülrıl lezárhatta önmagát: (8.ábra). Az alsó szárny-éle óvatosan tovább keresi a saját 
karakterét, s a végeredményt hadd ne rajzoljam le! 
 A Naprendszer leendı XI. Bolygója, karakterkészletét elfoglalva, április 4-én, 0 óra 30 
perckor rázott fel álmomból, s megadta azt a kegyelmet, hogy együtt örülhessek Vele. 
Aznap reggeltıl – estig bemutatót tartott „tudományából”, s miközben ennek eredményekép-
pen a Kárpát-medencébe egyetlen napra visszatért a szibériai hideg, a jeges szél, s a „zord-
ság”, fasorok dıltek ki, autók sodródtak le az utakról és ónos szitálás tette próbára az embe-
reket. 
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 Április 5-tıl folyamatosan, a többi princípium egyenként, egy-egy soron következı 
napon, idıjárás-tervezéssel mutatta be a saját tudományát és karakterkészletét, s amint ezzel 
végeztek, megkezdıdött a leendı XI. Bolygónk legprecízebben kidolgozott, két napig tartó 
beavatása! A folyamat a legtökéletesebben úgy zajlott, ahogyan mi itt a Földön megrendez-
nénk egy királlyá koronázási szertartást. Szép volt, csodaszép, lélegzet elállító és elérzékenyí-
tı! A ceremónia végkifejleteként pedig, feladatkörét megszentelve, ıt hatalommal felruházva, 
tiszteletet parancsolóan e leendı Szellemi Erı mögé állott az Isten, s egyetlen napig a XI. 
Bolygó ısereje a Teremtı védı ölelésében látta el földi feladatait. 
A számonkérés princípiumi angyala tehát bemutatta tudományát, s vele az az Erı, aki az em-
beriséget megtanítja majd a tiszteletre, és az alázatra; a hivatalába lépett. 
Megnyilvánulása – még ha az anyagi világ csillagászai esetleg nem is fedezték fel ıt, minden 
szinten, egyszerre megtörtént! Ennek pedig legékesebb bizonyítéka, hogy éppúgy mint aho-
gyan ez a X. Bolygó esetében is megtörtént, „vártára” állását követıen, a majdnem tökélete-
sen pontos asztrál alakzatuk rajza, szerte az emberi világban, utcai plakátokon megjelent! 
Dokumentumként hadd szerepeljen itt egy jól-rosszul közreadható fénykép (9.ábra), amelyen 
az üzenet, fejjel lefelé felismerhetı. 
 
 

SZENT MIHÁLY STÁTUSZA 
(I.rész) 

 
 „Abban az idıben felkel Mihály a nagy fejedelem” (Dániel 12.1.) - olvasható -, s nap-
jainkban úgy tőnik, elérkezett az a bizonyos idı! 
Mihály fejedelem (arkangyal) vonatkozó küldetését szórványosan 1998 kezdetétıl, meggyı-
zıdéssel pedig 1998 nyarától kezdték emlegetni, hirdetni, ámde megnyilvánulásának materi-
ális és asztrális szimbolizmusa nem volt valami meggyızı, mivelhogy egyszerően: hiányzott. 
Szimbolizmusok sorozata nélkül ugyanis nem létezik sem asztrális, sem pedig fizikai meg-
nyilvánulás. 
 Mindez persze semmit nem vonhat le abból a lényegi meglátásból, miszerint a Vele 
kapcsolatos következtetések alapjaiban helytállóak, azaz: a misztériumok üzenete a jövıben 
bekövetkezı valóságos történésekrıl emlékezik meg! 
 Korunkra vetítve eme üzenetet, a Jelenések Könyve (12.7), tán közelebb fog állani 
hozzánk (idıben is), mint gondolnánk: „Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és an-
gyalai megtámadták a sárkányt”. 
 Súlyozzunk, s imígyen mindennek lényege máris áthelyezıdik az „ezután” kifejezésre. 
Vagyis: Mi után? Mely történéseket követıen? 
 Nos, errıl részletesebben érdemes megemlékezni, részben amiatt merthogy Mihály 
úgymond: „nem mai gyerek”, részben pedig azért, mert ehhez némileg tárgyilagosabban meg 
kell ismernünk a Történetet. 
 Fogadjuk el egyelıre, hogy MIHÁLY ARKANGYAL HARCA A GONOSZSÁG EL-
LEN, A MENNYEI BIRODALOMBAN MÉG NEM KEZDİDÖTT EL! 
 Mielıtt Mihály harcot kezdeményezne, az Égi Birodalomban fel kell tőnnie a Napba 
öltözött asszonynak, el kell hangoznia a hét harsonaszónak, egy csillagnak a Földre kell zu-
hannia, öt havi káosznak kell az emberi világban bekövetkeznie, s meg kell jelennie két, meg 
nem nevezett, nagyhatalmú „tanúnak”, akik nagy hatalommal bírnak ugyan, de folyamatosan 
bőnbánatot fognak hirdetni. Úgy hisszük, a káoszon kívül ezekbıl még egyetlen feltétel sem 
valósult meg. Ennek ellenére annak semmi akadálya nem lehetne, hogy Mihály arkangyal 
megnyilvánuljon: megjelenjen, de még ne kezdeményezzen harcot. Nos, Mihály arkangyal – 
MEGNYILVÁNULT! 
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 Mihály harcának a Biblia szerint a hetedik pecsét feltörése után és a hetedik harsona-
szót követıen KELL bekövetkeznie. Elıfordulhat, hogy a Napba öltözött asszony és a két 
próféta megjelenésén és a hét harsonaszó elhangzásán ugyan már túl vagyunk, csupán még 
nem tudunk errıl. Az azonban immár tény, hogy a hetedik pecsét feltörése 1998. október 17-
én megtörtént! 
Legjobb pedig, ha itt kezdjük Mihály történetét… 
 Az 1998-as esztendı a Szentlélek éve volt, s az 1999-es esztendı minden megfontolás 
szerint az ATYA éve kell hogy legyen. Az erre vonatkozó legvilágosabb (égi) utalás az volt, 
hogy 1998. december 29-én az Asztrál-Horizonton az Atya – Fiú – Szentlélek-együttese ala-
kítgatta az emberi tudatállapotokat, december 30-án a Szentlélek visszavonult, és maradt az 
Atya és Fiú, s december 31-re a Krisztusfiú is visszavonult, egyedül hagyva Égi Atyánkat. Ez 
a legszebb szimbolikus jelzése volt annak (is), hogy 1999-ben valamennyi ember, a legszemé-
lyesebben a Teremtıjével fog szemközt állani, s hogy mindezekrıl a történésekrıl az egyhá-
zak elızetes elképzelései helyénvalóak voltak. 
 1998. október 17-én megtörtént a hetedik pecsét feltörése, 1998. december 24-én este 
újult erıvel elárasztotta az emberi világot a Krisztusi Szeretet, s december 25-én reggel - még 
külön is – Jézus Krisztus mellé állott a Teremtı. 
1998. december 31-ére a legszebb szimbolizmus, az Oltáriszentség színjátéka jelezte, hogy Is-
ten éve következik. 
 Immár tehát elkövetkezett az 1999-es év, s ha mi nehezen is „ébredünk”, a Jánosnak a-
dott parancs igencsak életbe lépett (J.K.22.10-12): „Ne pecsételd le e könyvnek szavait, mert 
az idı közel van. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, aki ocsmány, legyen ocs-
mány ezután is, aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Én 
pedig hamar eljövök és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek a Cseleke-
detei szerint”.                                                                                                  (folytatjuk) 
 
 

A BOT-FARAGÁS ANATÓMIÁJA 
 
 Amennyiben valamely hazánkfia egy botot készül faragni, a botot kétségeket kizáróan 
a bal kezébe fogja venni, s jobb kezébe kerül a bicska. S ha a botot már kezünkben tartjuk, bi-
zonyos, hogy felül, a markunkból kiálló rövid darabkát kezdjük el faragni. 
 Ha már valamit faragtunk egy bot végén, (hogy jól láthassuk eddigi munkánkat), a kö-
vetkezı faragást a botra felülrıl lefelé, illetve jobbról balfelé fogjuk megejteni. 
 Nos, Kedves Olvasó? Ellenvetés van-e? Ugye hogy nincs? 
Ennek értelmében pedig nem egyebet fejtettünk meg, minthogy az ısi magyar rovásírás a mai 
írásmódunkkal ellentétesen, vagyis jobbról balfelé, esetleg fentrıl lefelé haladt, akár az óhé-
ber írásmód! 
 Jelzett megfigyelés az ıstörténetünk kutatói számára sem ismeretlen, s népünk múltjá-
ra és kultúrájára vonatkozóan fantasztikus távlatokat nyithatnak. Feledve az újabb és legújabb-
kori intrikus „nyugati” kultúrákat, ısidıkbe visszanyúlva imígyen próbálkozhatnánk a ködös 
homályba veszı úz nép nyelvi emlékei által a Kozmosz felé tekinteni. A Kozmosz felé, ahon-
nan néhányezer esztendıvel ezelıtt Isten fiai érkeztek. 
 
 
 
 
 
 
 





Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

16.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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AZ ELEKTROMÁGNESES NAPSZÉL-HATÁS 
 
 Közismert, s jobbára kikutatott jelenségek közé tartozik az elektromágneses napszél, 
üstökösök csóváját eltérítı hatása. 
Idelent a földi világban, létezik ennek egy olyan megfelelıje, amely eddig elkerülte a tudo-
mány figyelmét: Napunk sugárzásának ereje a fémtárgyak felett érzékelhetı radiesztéziai 
(hideg) – sugárzást egységesen és következetesen elnyomja, eltéríti a függıleges iránytól. 
 Bármely fémtárgy kialakuló radiesztéziai sugárzása deformációt szenved, s e defor-
máció, mint dılés, minden idıpillanatban a Nappal éppen ellentétes irányultságú. 
 Adott jelenség vonzataképpen igen jól el lehetne szórakozni azon, hogy egy sötét bar-
langba zárt szenzitív ember ezek szerint bármely idıpillanatban képes lehet annak megállapí-
tására, hogy odakint nappal van-e vagy éjszaka, illetve hogy körülbelül hány óra lehet. S eh-
hez csupán egy földre dobott kulcs-csomóra van szüksége. Ahogyan ugyanis – a Föld forgása 
miatt – a Nap látszólagos elmozdulása módosul, éppen ennek megfelelıen változik a fémtár-
gyak felett érzékelhetı radiesztéziai energiamezı dılésének, deformációjának iránya. E dılés 
foka feltehetıen függ a fémtárgy anyagától, de független a fémtárgy tömegétıl, vastárgy ese-
tében pl.(a függılegestıl való eltérés) méterenként kb. tíz centimétert tesz ki. 
 Figyelemre méltó, hogy a fémtárgyak felett taszító, alattuk pedig vonzó hatás érzékel-
hetı, ez pedig tán arra is utalhat, hogy a napszél-hatás ugyan elektromágneses, a fémtárgyak 
(hideg) – sugárzása azonban valószínőleg nem ebbe a kategóriába tartozik. 
 E „dılés” tehát a földi fémtárgyak körül, a Nap járásának megfelelıen, naponta mint-
egy: „körbejár”, s az ily módon kialakuló kúpszerő palástfelület érdekes összehasonlítási ala-
pot szolgáltathatna a Hartmann-háló dılésével kapcsolatosan. A Hartmann-háló ugyanis a 
napszél-hatástól nem függ, s a mindenkori Szent György-hálók mentén, adottan, csakis É, D, 
K vagy Ny-i irányokba mozdulhat el. 
 
 

A KEGYETLEN LECKE 
(III. RÉSZ) 

 
 Mivel az emberi világban nem az anyag az elsıdleges, hanem a tudat, a testi-lelki sé-
rült magzatok születhetnének akár egészséges testtel és szellemmel, ámde „teljes értékő” léte-
zést éppen azért nem vállalnak ık, mert pontosan tudják, hogy az emberi világban – mi több, 
éppen a választott szüleik esetében -, az alázat gyakorlására lenne szükség. Egy-egy olyan lé-
lek pedig, aki ily módon születik egy családba, nem csupán szüleinek, hanem a nevelıinek, á-
polóinak, orvosainak, a szomszédoknak és a rokonságnak, sıt még a tudománynak is tartal-
mas leckéket képes szolgáltatni. 
 Emiatt szaporodnának hát a Földön a gondoskodásra szorulók; hogy általuk a Sors em-
berségbıl példát statuálhasson – nekünk. S mi, morbid logikával, éppen ıket próbáljuk likvi-
dálni, s ebben kiváló partner az orvostudomány és az emberi öntörvényőség. Jóllehet, igen so-
kan féltik fajunk „genetikáját”, a magasabbrendőbe vetett vak bizakodással szükséges mégis 
hinnünk, hogy amennyiben erre nem lesz többé szükségünk, akkor ilyen magzatok sem fog-
nak közénk születni! Ha pedig e szemlélet a „hitünk szerint” is létjogosultságot nyer, akkortól 
az emberi világ, (abortusz címén), a várhatóan szellemileg és testileg sérült magzatokat sem 
engedi majd (merı kényeskedési és kényelmi szempontból) likvidálni. S az abortusz a továb-
biakban kizárólag akkor lesz engedélyezve, ha a magzat az anya életét közvetlenül veszélyez-
teti. Abban az igen távoli világban pedig le fogunk szokni arról, hogy merıben önös szándék-
kal mi akarjuk meghatározni, hogy a hozzánk születni vágyakozó csecsemı szıke legyen és 
kékszemő, leendı atléta-világbajnok és férfi, s majdan milliomos legyen a felesége. Amennyi-
ben pedig ráébredünk, hogy mindez nem „kívánságmősor”, olyasmi sem fordulhat majd elı, 
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hogy egy ilyen csecsemı úgymond: esetleg „nem fog kelleni”, mondván, hogy: „Csak nem 
képzelik, hogy a család tönkreteszi az egész életét EZ miatt”?!  
 Hatalmas, s valóban Sors-szerő kihívássá válik majd ez, hisz a saját önzı Egónk, s a 
folyvást kényelemre törekvı fizikai testünk mindig is kényelemre és biztonságra fog töreked-
ni, szemben az emberlélekkel, aki folytonos küzdésre vágyakozik, s köztük e szüntelen csatá-
rozás neve: emberlét. Amit pedig az Egónk és a fizikai test, az agymőködés és a társadalmi 
„józan ész” kellemetlenkedı és érdemtelen feladatnak, esetleg sorscsapásnak tart, az lelki és 
szellemi szinten hatalmas kihívás, érdekfeszítı megoldatlan feladvány, s vágyott lehetıségünk 
a saját érzelmi lényünk jobb megismerésére. 
Mindezeknek gyakorlása pedig – ingyen és bérmentve – talán sokkal könnyebben megoldható 
a családokon belül, egy-egy ilyen csecsemınek szeretetet adva, mintha e „lélekfejlesztési” 
életlehetıségeket közösségekben és tanfolyamokon kellene keresgélnünk. 
 
 

VETÉS VOLT, S VOLT VETÉS – HOLT … 
 
 Fehér üröm közt állva, fél percig néztem, hogyan vet az a hatalmas szerkezet, amely 
egy óra alatt nagyobb termıterületet képes magokkal teleszórni, mint egy teljes nap alatt egy 
falu apraja, nagyja. 
 A hideg búzaszemek, amelyeket kombájn aratott és csépelt, vontató szállított, szállító-
szalag emelt, vasbeton tároló ırizgetett és gázok zsizsiktelenítettek, e gép vasfogazata közül, 
szigorúan ember érintése nélkül csúsztak a mindent befogadó talajba, nehogy véletlenségbıl 
valamiféle áldás-állapot érhesse a magot. 
 Szikrázó, napsütéses vasárnapon történt, bár még deres volt minden. A gépmonstrum 
vezetıje mereven nézte a mezsgyehatárt, hogy a „lénia” egyenes legyen, a magot osztó gépuj-
jak felett egy lehajtott fejő ember ugrált, figyelve, hogy melyik adagolóban akad meg a szem, 
s nagy igyekezetében azt sem tudhatta, hogy ısz van-e vagy tavasz. 
 „Hála” e technikai bravúrnak, a vetéstechnológiából ember és mag személyes, isteni 
kapcsolata soha még olyan fokig nem volt kizárva, mint amiképpen az napjainkban történik. S 
mindegy, hogy e folyamatban mi az ok és mi az okozat; úgy tőnik, áldást ehhez legfeljebb 
csupán az Égiektıl lehetne remélni. 
 
 

AZ UTCA EMBERÉNEK VÉLEMÉNYE  
A LÉLEKBEN TÖREKVİ EMBERRİL 

 
 E véleményt 2500 évvel ezelıtt Salamon király leste el szemfülesen, a népe között 
járva, s e tapasztalata le van jegyezve a legszemélyesebb hagyatékában. Olvassuk hát el-
mélyülten, hogy mi is az utca emberének véleménye a törekvı emberekrıl, azaz rólunk: 
 „ÉLETMÓDJA ELTÉR MÁSOKÉTÓL ÉS SZOKATLANOK AZ ÚTJAI. HAMIS PÉNZNEK NÉZ, S 

VÁDOL BENNÜNKET A GONDOLATAINKÉRT. MINT A SZEMETET, KERÜLI ÚTJAINKAT, S MÉG 

RÁNÉZNI SEM JÓ”. 
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ANTI-MONOTÓNIA 
 
 Furcsa felosztása a világnak, hogy milyen hamar fennakadunk egy-egy emberi karak-
ter rıt fején, pisze orrán, összenıtt szemöldökén, méretes vagy éppen kihívó testrészein. 
 Garantáljuk hát egymásnak, hogy ezúttal, e sorokat olvasva, olyan tudás birtokába ke-
rülünk, amely eddig elkerülte szinte az egész emberiség figyelmét: 
 Az emberi faj két alapvetı részbıl tevıdik össze; lenıtt fülőekbıl, és fülcimpával ren-
delkezıkbıl (Tessék csak körülnézni)! 
A lenıtt fülőek aránya a lelógó fülcimpásokhoz képest népenként változik, a Kárpát-meden-
cében talán 45/55% lehet az arány. Hogy pedig kinek van egy családban fülcimpája és kinek 
nincs, azt csak a Sors jelölheti ki. 
Fülünk valamikor hegyes és mozgatható volt, akkoriban azonban a tudatos emberlélek még az 
atlantiszi fajban élt. Ennek ellenére a fül mozgatása ma is, szinte bárki által megtanulható, aki 
nem röstelli erre a tanulóidıt. Hogy fülünk valamikor hegyes volt, arra egy szobrász jött rá, 
mert ha e „hegyességet” bepöndörítik, akkor a fül karimáján maradnia kell egy kis csomócs-
kának. Mivel pedig az ember füle körbe „be van pöndörítve”, fülünk külsı karimájának felsı 
és belsı részén, ez a csomócska, szinte mindegyikünknél felismerhetı és igen jól látható. 
 
 

BONYOLULT VILÁG 
 
 Immár a felnıtt emberek 50%-a valamilyen formában érzékelni képes az éteri aurákat, 
a bioenergetikai energiákat, s ennél jóval nagyobb arányban elkötelezettjei valamiféle szelle-
mi áramlatnak. Ma már „nem úgy hat” egy-egy kijelentés, mint ahogyan pár évtizeddel ezelıtt 
hatott volna. S mégis, ma is éppúgy meg lehet állapítani, hogy bonyolultabb ez a világ, mint 
ahogyan azt valaha is képzeltük volna… 
 Egy, a szokásosnál csendesebb és szebb, napsütéses és langyos téli napon, a vízöntı-
kori képességekkel megáldott férfi a temetıben, szerettei sírjához igyekezett. Léptei egyre las-
sultak, s az utolsó métereket csak igen óvatosan tudta megtenni, mert a szerettei nyughelye 
melletti sírt a napokban feltúrták, s agyag és sár borított mindent. Úgy tőnt, meghalt a néni, 
aki 36 évig járt ki ugyanide, a fia és unokája sírját gondozni, s most ıt is ide temették: Mér-
nök fia 35 évesen, kis unokája 5 évesen halt meg ugyanazon a napon, egy-ugyanazon pillanat-
ban, amikor a kisfiút a születésnapja alkalmából sétarepülızni vitték, s a repülıgép Zugló fe-
lett, utasokkal zsúfolva lezuhant. De ennek már 36 éve… 
 Ezen a téli napon, a helyszínen mélységes csend uralkodott, a hangulat – mondhatni – 
békés volt, s a szerettei sírja mellett álló férfit nem zavarta meg senki. Amint pedig ı, az 
iszapban talpalatnyi helyet taposva álldogált, életében elıször megérezhette, milyen az iszo-
nyat: Hirtelen a gyomra a torkáig emelkedett, szédülni és kábulni kezdett egyidejőleg, valami-
féle lángoló motorbıgés közepette átérezte a Halál sikolyát, s miközben hideg verejték lepte 
el homlokát, bensıje ordítva adta tudtára, hogy másodperceken belül meg kell halnia! 
Rosszul lett, de olyan rosszul, hogy lépnie és támaszkodnia kellett; el ne essen. És akkor – u-
gyan mi volt ez a rémálom? – Feltekintett a lángoló Napra, csend honolt mindenütt, s béke 
vette körül ıt. Hiszen semmi baja, csupán kissé megszédülhetett… 
 Nyugodt volt, megfontolt, s nem az ijedıs fajtából való, különösen pedig nem az ilyen 
alkalmakkor… Szívet melengetett a kápráztatóan derős égbolt, elhagyta hát a szégyenteljes 
támaszkodást, s visszaállt az iménti helyére: Ordítva érkezett ismét a Halál szele, fejében lük-
tetett a szíve, nem kapott levegıt, mert nem tudott lélegezni, elsötétedett elıtte a világ, vala-
miféle zuhanás érzetet a gyomrát is a torkába szorította, s félig súlytalanná dermedve, testét-
lelkét a Halálba fúlás tehetetlen sikolya járta át! Megszédült – becsülettel. Lépnie kellett, s 
támaszkodni, ismét… 
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 Az imént az Iszonyat velıt rázó ordítása járta át testét, most pedig csend van, béke ve-
szi körül, ragyog az égbolton a Nap… 
Nem lett volna kutatómérnök, ha gyanakvóan el nem kezd gondolkodni: ugyan, mi változott a 
fél perccel ezelıttihez képest? Semmi egyéb, csupán a hely, ahol állott. Mi válthatta ki a Ha-
lálba zuhanás velıt rázó élményét? S akkor eszébe ötlött a szomszédos sírban eltemetett apa 
és fia, akiknek repülıgépes halálba zuhanását ı, itt és most, éppen most élte át! 
 Még mindig gyanakodva visszalépett elıbbi helyére: jön-e vajon ismét a Halál fuval-
lata? Jött! Az agyáig lüktetett a hányinger érzete, s a késztetés a fájdalom ordítására, ahogyan 
halálba fúlva félti a kisfiát, nyomban megérkezett! Vagyis ezt az érzetet a HELY okozza! 
 Kilépve onnan, tüzetesebben megszemlélte azt a talpalatnyi helyet, ahol állott, a alig-
alig tőnhetett volna fel, mégiscsak észrevette a féldominó nagyságú, teljesen elkorhadt desz-
kadarabkát, amelyet az imént ı maga taposott bele mélyen a sárba. 
 Óvatosan megérintette cipıje orrával a deszkadarabkát, amely valaha a 35 éves mér-
nöknek és kisfiának koporsódarabkája lehetett, s abban a pillanatban ismét elsötétedett vele 
minden, s megszédülve, lépnie kellett egyet! 
 A férfit különös érzetek lepték meg: a hajdani koporsódeszka apró darabkájához érve, 
valaki másnak az utolsó életpillanatait élhette át, másét, aki éppen a Halálba zuhant. 
 A baj az, hogy errıl nem írnak az évezredes misztériumok! 
Immár 36 éve történt! A test húsz év alatt elenyészett, s megvezekelt földi bőneiért. A Lélek 
már régóta messze jár, s a kisfiú is régen újraszületett, tán egy szerencsésebb életre… 
De akkor mit ırzött meg a korhadt koporsódeszka darabja? Mert hiszen ha tetszhalottat eset-
leg élve temettek volna, s ı a koporsóban felébred, tán érthetıbb lenne. De apa és fia akkor és 
ott a halálba zuhantak… Vajon ki és hogyan kódolta a koporsó kisujjnyi deszkadarabkájába 
az utolsó pillanatok iszonyatát? S amikorra megbékélt a Természet, az Ember és a Világ, mi-
ért volt szükséges köztünk maradnia a Halálba zuhanók kilátástalan halálsikolyának? 
 
 

AMIKOR A VESE INTÉZKEDIK 
 
 Kedves fiatal ismerısöm jelentıs életterhet cipelt feleslegese: csökönyös, rátarti és 
erıszakos édesapja terhét. Emiatt, 21 éves korára, leállt mindkét veséje. Amikorra összetalál-
koztunk, immár három éve nem volt vizelete, néhány naponként besárgulva várta a sorát a hat 
óra hosszas mozdulatlan fekvésre, azaz a mővese-kezelésre, amelynek eredményeképpen már 
ellilultak a karjai. De már csupán ez volt az életben maradásának esélye, no meg az, hogy 
esetleg testébe ültetik egy halott ember veséjét. 
Mivel bajai okára csak nem derült fény, maradt a kínos, fájdalmas és kilátástalan sors: a vese-
betegek sorsa. E haladék azonban csupán csak néhány évre szól, úgy hogy közben azért illik 
elgondolkodni. 
 Érdekes tapasztalata volt, hogy minden egyes beszélgetésünket követıen, két-három 
napra megindult a vizelete, ámde tudatilag nyomorítva önmagát, rendszeresen „visszader-
medt” ı maga is az örökölt csökönyösségbe. 
 Könnyebbnek ígérkezett hát elfogadnia egy halott ember veséjét, amelyre újabb három 
év elteltével nyílott lehetıség. S akkorra, a Sors által megviselve, s reménykedve mondta: 
„Nagyon várom már a mőtétet”!… 
 A Sors akaratából megérkezett a vese: balesetben elhalt, erıszakos ember veséje, s a 
fiatalember, az új vesével, fellélegezhetett. Ámde az erıszakos ember veséje megırizte ere-
deti kenyéradó gazdája karakterének vibrációját, s az új vese bioenergetikai energiájának ha-
tására a fiatalember immár ellent mert mondani édesapjának! Mivel pedig ellent mert mon-
dani neki, megszőnt a problémája lelki gyökere, s az orvosai számára meglepetés-szerő gyor-
sasággal, tökéletesen gyógyulva, elvegyült a többi ember között. Azóta sincs vele baj. 
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Csupán nekem van vele bajom… Csodájára jártak az orvosok: Íme, a tudomány diadala! 
S ami igaz az igaz: a fiatalember beteljesítette a lélek üzenetét. Ám ha apjának ennek elıtte 
megpróbált volna ellentmondani, akkor siker-élményéhez nem kellett volna a hat évi szenve-
dés és a halott ember veséje. S még rágondolni is rossz, hogy mi történt volna, ha egy jámbor 
ember veséjét kapva, nem változik a karaktere: Mert akkor tán már halott lenne ı maga is, 
szervezete kidobta volna az „idegen vesét”, s az orvostudomány sajnálattal „leírta” volna ıt. 
 
 

KINEK-KINEK A SAJÁT FELHİJE 
 
 Kora tavasszal, ülve a réten, amikor is derült és tiszta az égbolt, alig várom már, hogy 
odébb álljon a Nap közt és köztem lévı apró felhıcske. Derült az égbolt, vakítóan tőz a Nap, 
remeg a levegı, csupán egyedül én fagyoskodom, az egyetlen, apró felhı árnyékában. 
 Egy órája dideregve várom, hogy elússzék e kis felhı a Nap elıl, amint rájöttem; en-
nek akadálya sincs, hiszen jelentıs erısségő szél fúj. 
 Körülöttem már remeg a levegı, csupán én ülök egymagamban a deres füvön, s eset-
leg már a fenébe kívánnám azt a felhıt, vagyis lelki értelemben türelmetlenül keresem a vá-
laszt: miért is ver a Sors. Egészen fizikálisan pedig, csupán csak egy buszmegállónyit kéne 
odább sétálnom ahhoz, hogy rám süssön végre egy kicsit az éltetı Nap, de sokadszorra, ismé-
telten megszólal valahol bennem a Szeretet szava: „Ha most erıltetni próbálod, ami nem jár 
neked, s előzöd az árnyékot magadtól; az életed más területét fogja árnyékba borítani”… 
 Várok hát türelmesen, s alapos gyanúm támad: A felhıcske részletei a Napot elhagyva 
egyszerően elenyésznek és elpárolognak, s mire eltőnne az egész, pontosan a Nap elıtt, a 
Semmibıl, újabb és újabb párafelhık csapódnak ki! Tényleg szerencsétlen helyet választot-
tam! A távolba nézek, persze: elıttem egy tó, mellette piciny erdı: ez táplálja hát e felhıcs-
két! S tényleg csupán háromszáz méternyit kéne sétálnom, hogy ne dideregjek, ámde ott sötét-
lik felettem a szimbolizmus ereje; „Légy türelemmel, s elérkezik a te világosságod is”! S hiá-
ba mondják a bölcsek, hogy: „Segíts magadon, az Isten is megsegít”: Ehelyett hazaindulok, 
mert már tudom, hogy valahol önmagamban, ugyanezt a felhıcskét meg kell találnom, s le 
kell gyıznöm. Jó szándékú, nekem szóló üzenet ez, hisz azt a bensı felhıt, helyettem, senki 
nem képes eltüntetni. S ha onnan belülrıl nem párologtatom el, szaladgálhatok ugyan a réten 
a Fény áldás-állapota felé; az aprócska árnyék a fizikai létem más területein fog megjelenni. 
 
 

İS-EGÓNK EMBER ALATTI İSTÖREKVÉSE 
 
 Társadalmunk alapelve, Lélek ellenében is, a személyiség minden áron való védelme. 
Ez jelen pillanatban a Földön mindenütt az emberi jogrend alapja, s e szempontból soha még 
olyan önzı, öntelt, önelégült, beképzelt, és rátarti nem volt az ember, mint amilyen napjaink-
ban. Errıl pedig, mely ennek az évszázadnak a „vívmánya”, egyszerő és alapvetı bizonyíték 
lelhetı fel: 
 Ha Tapló feleségül veszi Mohát, akkor ık ketten lesznek egy pár, úgymint Tapló és 
Taplóné. S ezután a gyerekek a Taplót Tapló bácsinak, a Mohát pedig Tapló néninek fogják  
szólítani. Merthogy ık ketten lettek egy pár, s ezért egyikük lemondott az egyéniség kifejezé-
sérıl, a független nevérıl. 
 Anyajogú rendszerben annyi lenne a változás, hogy e frigyet követıen Mohából Moha 
néni, Taplóból pedig Moha bácsi lenne. Vagyis apajogú rendszerben Tapló bácsi és Tapló né-
ni, anyajogú rendszerben pedig Moha néni, s Moha bácsi. 
 Emberi világunkban Misi és Juci összeházasodnak. Rájuk vetítve az ıstudat eme kihí-
vását, apajogú rendszerben ezután ıket a gyerekek Misi bácsinak és Misi néninek kéne hogy 
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nevezzék, míg anyajogú rendszerben a nevük Juci néni és Juci bácsi lenne. Ez Törvény, a ma-
gyarság ısi törvénye! 
 Ehelyett azonban döbbenjünk meg (végre)! Mert ıket ezután is Misi bácsinak és Juci 
néninek fogják szólítani, amelyben benne foglaltatik a következı EGO-üzenet: Feleségül 
mentem hozzád, de attól még nem hódolok be neked! Egymás mellett élhetünk ugyan, de 
vetélytársakként, nem pedig szövetségesekként! Sıt: Mielıtt összeköltözünk, alaposan meg-
nézzük, hogy egyik is, másik is hány kanalat és villát, kecskét és tyúkot hozott a közösbe… 
 Nem tudom, észrevettük-e, hogy itt több valami is sántít, amelyek megfejtése nem le-
het feladatunk. De hogy sántít, arra bizonyság a vízöntı-kori gyerekek ıstudati eszmélése, a-
melyet egyelıre, jobb híján, kacagva fogadunk: Figyeljük hát meg, hogy kisgyermekünk, el-
sı ízben az ısi törvénynek megfelelıen, s az elızı életeire emlékezve, Juci nénit Misi néni-
nek, vagy Misi bácsit Juci bácsinak fogja nevezni, attól függıen, hogy az elızı életbeni ta-
pasztalatai apajogú vagy anyajogú rendszerbıl származnak-e! 
 
 

VÍZ NÉLKÜL NEM MEGY! 
 

 Az emberi szervezet köztudottan jelentıs százalék-arányban vizet tartalmaz. Emlékez-
zünk hát, miképpen becstelenítette meg ezt a vizet a magyarság, s miképpen fordítottak hátat 
nekünk emiatt az angyalok: Az édesvíz az áldás-állapottal egyenértékő. Aki ezt elfogadja az 
kegyelemben részesül. Emiatt mindig azon dolgoztak ıseink, hogy folyamatosan „szeretges-
sék” a vizet, hogy a tavaszi áradás ( a Nílushoz hasonlóan) minél több földet öntözzön meg, s 
ha a folyók nem akartak kanyarogni, akkor szándékkal tették kanyargóssá az útjukat. Mert ily 
módon a víz a talajszerkezetet éltetve, hosszabb ideig tartózkodhatott hazánkban. Ennek meg-
felelıen pedig a tőz-, víz-, levegı- és föld-elemek együttes áldásban részesíthették népünket. 
Ez az áldás maximális volt, s nem is kellettek ehhez sem utak, sem kombájnok, sem hatalmas 
gumikerekő vontatók. 
 S akkor jött egy buta nemzedék (akiket azóta is dicsfény övez), hogy magas szintre e-
melje a politika, kultúra, s tudomány szőklátókörő ostobaságait. Ez a nemzedék megkezdte a 
folyók szabályozását, a kanyarok átvágását, hogy az országból mielıbb elkergethesse a vizet, 
s tovább éltesse ezeréves átkunkat. 
 Két generáció sebtiben szétrombolta azt az ısi kultúrát, amely a magyarságot évezre-
dek óta jellemezte, hogy a kiegyenesített folyószakaszokon megkezdıdhessék a máig tartó 
technikai megalománia. 
 Azóta mélyül a káosz, a Kárpát-medencében szaporodnak a gondjaink, s csak nem va-
gyunk hajlandóak figyelembe venni a Törvényt, vagy minimum annak egy záradékát, misze-
rint az ember azért ne akarjon Isten lenni. 
 Pedig lelki érésünk hatalmas küzdelmét kiemelt fontossággal próbálja figyelemmel kí-
sérni a magasabb Hierarchia, folyvást figyelmeztetve bennünket arra, hogy:  
 - Teljes alázat a magasabb erıkkel szemben – ha sebesülten is – kivezet a bajból. 
 - Aki mindent elért, csak sajnálatot ébreszt küzdésével. 
 - Az ellen tüzét az vonja magára, aki nyilvánvalóan szemben áll. 
 - A legjobb erı is burkolózzék szerénységbe, a legragyogóbb ötlet is álljon a bölcses-
ség mögé. 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

17.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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NÉZİPONT 
 
 Amennyiben a Jelenések Könyve szerint az Égi Birodalomban megkezdıdne a Szere-
tet és Gonoszság közötti harc, azt a legtöbbünk egészen biztosan félreértené: Úgy értelmez-
nénk, hogy kívülállóként, párnázott ülıhelyekrıl szemlélgethetjük majd ezeket az eseménye-
ket, mintha színházba lenne bérletünk. 
 Sajnos azonban ez a harc oly módon fog megnyilvánulni, mint az önmagunkban lassan 
vastagodó félelem, bennünk hatalmasodó közöny, általunk elaltatott lelkiismeret, csökönyös 
meg nem értés, s a félreértések élı masszájában kavargó szélsıséges érzelmi megnyilvánulá-
saink tömege. S mindezek ellen önváddal viaskodni próbál az ÉN-ünk valamely másik, szere-
tetteljesebb megnyilvánulása, melyrıl azonban semmit sem tudunk. 
 E lehetséges küzdelem a másokkal megoszthatatlan, legszemélyesebb és legbensıbb 
küzdelmünk lesz, amelynek során, jó és rossz irányba mutatva, a bánatok és örömök, célok, 
tervek, elképzelések és kételyek, a társadalom elvárásai és a saját szorongásaink mind-mind, 
valamilyen formában bezavarnak. 
 
 

KORMOS LETT A KISBENCE! 
 
Részlet a Magyar Köztársaság Alkotmányából: 6.§ (1). 
„A Magyar Köztársaság elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának esz-
közét, és tartózkodik a más államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló erıszak 
alkalmazásától, illetıleg az erıszakkal való fenyegetéstıl.” 
 
 

MIÉRT SZÜKSÉGES A KÁOSZ,  
AMELY MÉG CSAK EZUTÁN KÖVETKEZIK BE? 

 
 Az embernek van egy sajátosan vak elképzelése, amelyre összes tudományát, hitét, 
termelését, gazdaságát és erkölcsi érzékét alapozza: KÍVÜLÁLLÓKÉNT igyekszik szemlélni a 
természetet és földi környezetét (amelynek szerves része), s elemezgetve, szétszedve, boncol-
gatva igyekszik megállapítani, hogy milyen is lehetne mindez élve, ha nem szedte volna szét 
és nem gyilkolta volna meg. 
 Az Élet lényegének elképzelései (csupán csak) annyiban térnek el az ember elképzelé-
seitıl, hogy a Bioszféra angyala szerint (is) az ember (is) a Természet része, mivelhogy létfel-
tételeit még nem tudta függetleníteni a Földtıl. S mivel ily módon „csak” része annak, talán 
mégsem helyes, ha mindent ami birtokolható, elvehetı és felélhetı, az élılénytársaitól elvesz, 
ami pedig számára nem tetszı és haszontalan, azt a Bioszféra nyakába zúdítja. 
 Mivel az ember amolyan „gondolkodó lény”, a legtermészetesebb, ha ezáltal az egész 
emberiséget „gondolkodónak” képzeljük, s ebbıl következhetne, hogy nagyobb földi egysé-
günket, a Bioszférát is (az ember jelenléte miatt) „gondolkodónak” kellene tekintenünk. 
Ha pedig jelenvalóságunkkal a földi élet gondolkodóvá vált, a legtermészetesebb lenne a létét 
fenntartania, vagyis tudatossága folytán rá szeretné vezetni az embert arra, hogy változtasson 
morbid viselkedésén, ne élje fel homályos és kéjvágyó szemekkel a saját unokái létfeltételeit, 
ne semmisítse meg maga körül az életet, hisz ezzel önmagát semmisíti meg. 
 Magasabb egységünk, (földi és biológiai értelemben) az Élet, amiatt rendezi körénk a 
káoszt, hogy döbbenjünk végre rá saját lehetetlen természetünkre, vagyis ez a káosz tulajdon-
képpen a saját gondolatainkban és agyunkban (is) él. 
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 Nem könnyő az embernek, amikor ezer évek óta a saját észközpontjára; az agymőkö-
désére igyekszik hallgatni, miközben lélekközpontját; a szív ritmusát dacosan próbálná elhall-
gattatni. Pedig ha a szívközpont elhallgat, akkor itt a Földön hirtelen igen nagy csend lesz. 
 Eddig a Bioszféra leghatározottabb utasításai ellenére sem voltunk hajlandóak az im-
már félelmetesen (f)elszabadult vágyainkat korlátozni, aprócska pillanatnyi örömeink pedig 
éppen az élıvilág utolsó esélyeit számolják fel. 
 Persze, a káosznak is csak akkor lesz értelme, ha az egyedi ember rádöbben ennek 
szükségszerőségére, (hiszen jószántából e világban senki sem fog felhagyni a környezetrom-
boló és önemésztı tevékenységeivel), s mára az az egyetlen esélye maradt a földi Életnek, 
hogy az emberi hatalmat, politikát és érdeket megsemmisítheti. 
 Ettıl ugyan béke még nem lesz, mert az önzı EGÓ-ja és Isteni Önvalója között ide-
oda csapódó ember a saját folytonos szőkölése miatt nehezen szelídíthetı, de egyéb más esé-
lyünk nekünk sem maradt. S meglehet, hogy közülünk többeket (akik figyelmetlenek), buktat-
ni kénytelen a FÉNY, de ez az ára annak, hogy lélekben vergıdve továbbléphessünk egy öröm-
mel teltebb világ felé. 
 Tudjuk, hogy az ember fondorlatos, önzı és önfejő. Vágyakozásoktól, szorongások tö-
megétıl terhes gondolkodásunkkal mégis rá kell döbbennünk arra, hogy a MEGVÁLTÁS, az ak-
tív részvételünk nélkül, talán sohasem jön el. 
 
 

ISMÉRVEINK MAGASABB SZEMPONTJAI 
 
 Alábbiakat amiatt szükséges írásba foglalni, hogy ugyan már, ne nehezteljünk ma-
gunkra olyan nagyon! Mert más megvilágításba helyezve értelmesen megmagyarázható az 
emberiség jelenlegi, állati-típusú önzése: 
 Az atlantiszi korban a Család Törvénye, a Törzs Szövetsége, a Csoportlélek Impulzus 
fogta össze az emberiséget, s ez olyan erıvel mőködött, hogy amennyiben ebben a korsza-
kunkban valamelyikünk kimondta hogy „ÉN”, akkor sohasem (csak) magára, hanem család-
jára, törzsére és népére gondolt. 
 Az atlantiszi befejezı idıszak, (még a mágiák elaljasodása elıtt), cirka harminc-negy-
venezer éve, kijelölte az emberiség fejlıdési irányát. Új lehetıség világlott fel, melynek felis-
merése a Beavatottak számára nem okozott gondot, hiszen İK, önmagukon, az ÚJ FAJ erényeit 
jóelıre, tökéletesen megvalósították! A feladat pedig az volt, hogy a homo sapiens születı fa-
ja, a jóhiszemő atlantisziak vezetésével, kezdje meg a csoportlélektıl való elszakadást, ismer-
je fel az EGÓ erejét, s valósítsa meg az önzést. Amint pedig tudjuk, az „értelmes lény”-nek, az-
az nekünk, e feladat végrehajtása fényesen sikerült! 
 Ne győlöljük hát fajtánkat, ne vágyakozzunk el idı elıtt a Földrıl, s feleslegesen ne 
utáljuk önmagunkat! Hisz Atlantisz óta oly szépen dolgoztunk ezen a feladaton! 

 Persze, hogy aki elıbbre lát, az tán szégyenkezve és értetlenül gondol a náci gettókra, 
a középkori inkvizíciós gyilkosságok millióira, s a kereszthalált halt többszázezer emberre. 

Higgyünk azonban abban, hogy nem egyéb szégyen volt ez, mint lázadó korunk szégyene. 
Persze hogy szebben és jobban is alakulhatott volna, mi azonban „ilyenek” voltunk. S immár, 
akárcsak Atlantisz végidejében, ismét a pusztulás határmezsgyéjérıl kellene visszakoznunk. 
Ez az irányváltás sokaknak nem lesz könnyő, többünknek okoz gondot, s aki eddig a kormány-
lapátnál ült, nemigen akar majd evezni. Mégis, saját önzésünk totalitása, s korunk Beavatott-
jainak intellektusa a legpontosabban jelzi: újabb földi feladatunk a kozmikus felelısségválla-
lás, a számonkérés és szeretet irányába mutat. Az elkövetkezendı korszakunkban, (ahol ismét 
mi magunk leszünk jelen), szükségessé fog válni, hogy a Bioszféra elemeivel való kapcsola-
tunkat a sajátunknak tekintsük, s ez a vérünkké is váljék. Nemsokára pedig el fog következni 
egy olyan kor, amikor a növény és állatvilágnak szenvedéseket okozva mi magunk éljük majd 
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át (helyettük) a fizikai fájdalmat, s amennyiben szívünk felett ismét diadalmaskodna az ártó 
„józan ész”, akkor igen rosszul érezzük majd magunkat a világban. 
 Napjainkban az a folyamat zajlik, hogy eltávoznak akik bevégezték feladataikat, s cse-
rélıdnek le, akik nem alkalmasak a változásokra. A hirtelen „távozás”, amelyet az emberi vi-
lágban „tragikusnak” titulálnak, a magasabb szempontok szerint a zökkenımentesebb út, (a-
mely persze korántsem jelentheti azt, hogy az ilyen lélek a hirtelen dimenzióváltástól nem za-
varodhat össze, mert nem mindig jön rá, hogy végül is mi történt vele). A halált megelızı fáj-
dalmak mindig arra utalnak, hogy az illetı a földi élete során vagy nem volt eléggé (szellemi-
leg és lélekben) aktív, vagy pedig egy kis szellemi átformálással a lelki dimenziókban érdem-
legesebb pozíciók várják, de ezért, „szenvedve”, kissé még meg kell küzdenie. 
 Ezek a váltások, távozások és cserék sohasem radikálisak, kaotikusak és sohasem em-
bertelenek. Ezeket radikálissá, elviselhetetlenné, kaotikussá, szenvedıvé, reménytelenné, kilá-
tástalanná, Isten-nélkülivé csupán a saját, legszemélyesebb gondolataink teszik. S aki testben 
és lélekben változni képes, s útja állandó keresésében az apró pici változásoktól sohasem zár-
kózik el, az tulajdonképpen esélyt ad önmagának és a Sorsnak. Az ilyen ember pedig ponto-
san tudni fogja, hogy ami kellemetlennek tőnik, az csupán további lelki küzdésre szólító buz-
dítás, ami egyáltalán fájhat, az leblokkolódott lényünk lelki átváltozásra való (pillanatnyi) al-
kalmatlansága, ami pedig visszatérıen beteljesítendı öröm-igény, az tulajdonképpen csalóka 
vágy és mézgás földi ragacs. Mert valamennyi örömmel telt vagy keserves emlék, részünkké 
válva, immár örökké bennünk él. Aki pedig felfogja, hogy halálba távozott szerettei, gyökeret 
vert győlöletei, viharos élményei éppúgy önnön részévé váltak, mint ahogyan ıbenne él a sa-
ját ötéves kora, annak az embernek tartania semmitıl sem kell. 
 
 

A LÉLEK PILLANATAI 
 
 A minap, egy közeli nádasban üldögélve a sokadik levélre igyekeztem megválaszolni, 
miközben tılem talán könyöknyire egy vörösbegy tollászkodott, figyelmesen szemlélve, hogy 
mit is csinálok. Olykor elröppent, felkapott egy-egy kisebb rovarfélét, majd ismét visszatért, s 
ez az összhang délelıttıl naplementéig tartott. 
 Hinnénk, hogy a madárka, fejét félrefordítva: kérdezett. Pedig szemeiben egész álló 
nap csupán a közvetlenség, egyszerőség és természetesség üzenete honolt. Nem igyekezett 
megjátszani magát, nem vett fel maszkot, s nem volt benne félelem… 
 Csendben poroszkálva a mezei úton, arra lettem figyelmes, hogy két kis gombóc-vad-
nyulacska üldögél az út közepén. Egymással szemközt, hosszasan szimatolgatták egymást 
vagy fél percig, szinte mozdulatlanul. S akkor, a legváratlanabbul, az egyikük, „teljes erejé-
bıl”, egy jól célzott balegyenessel úgy orrbaverte a társát, hogy az hátrafelé kettıt bukfencez-
ve, fájdalmában hanyattvágódva elterült a porban. Lassan tápászkodott szegény, akár egy ö-
regember, s a támadója nyomban megérezte, hogy ebbıl baj lesz. Hátraarcot csinált hát, s a 
nyúlcipıt felöltve menekülni kezdett. A másik, lassan feltápászkodva megrázta fejét, majd 
elrohanó társa nyomába vetette magát. Igen dühös lehetett, mert látszólag egyre csökkent 
köztük a távolság. Hittem volna hát, hogy többé nem látom ıket, ehelyett körbe-körbe kezd-
tek rohanni. Amikor üldözı és menekülı között végképp elfogyott a távolság, a menekülı 
nyulacska nem ugrott sem jobbra, sem pedig balfelé, hanem egyszerően lekushadt a földre, 
mire a másik hátulról, nem figyelve eléggé, megint pórul járt. Miután egymásba rohantak, a 
hátsó nyuszi átperdült az elıl lapuló hátán, s hasra esett. Ekkor a kötekedıbb két ugrással ott 
termett, s bakugrás közben átlendülve a másik felett, földre nyomta annak fejét, majd szán-
dékkal a négy lábát szétvetve, a hasán ért földet. Ez volt a kibékülés jele. Mert ezt követıen 
bakugrásokkal egymás feje felett átugrándozva, játékosan távolodni kezdtek. 
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AMIKOR HARCOL A FÉNY ÉS HARCOL A SÖTÉTSÉG 

(Egy súlyosan beteg ember emlékei, a gyógyulás után) 
 

 „Sokszor hallottam a Gonosz szavát és amikor szólt, érezni lehetett a hazugságot. Vele 
ellentétben, amikor az ÚR szava szólt, mindig tisztán, nyíltan, szeretet sugárzóan, mégsem hí-
zelgın hangzott, egyszerően öröm volt hallgatni. 
 Lehetetlenség így, egy levélben megírni amit láttam, de hatalmas dolgokat. Azt akarta 
a Gonosz, hogy imádjam, mert ha nem, akkor sivárrá teszi az életemet. 
 Láttam a Gonosz energiarészecskéinek összerendezıdését és ahogyan felvette a maga 
energia-pördületét, iszonyú nagy ereje volt. Láttam magát a Bárányt. Szólt hozzám: Akarsz-e 
szabadulni a Gonosztól. Azt mondtam neki: Akarok Uram, de nem tudom, hogyan. İ segített. 
S amint eltőnt a Gonosz, Glóriafény (kezdett) tündökölt(ni), csodálatosan ragyogó fény, ami 
kissé a szivárvány színeire emlékeztetett. Többször megfigyeltem egy materiális bizonyítékot: 
ha ventillátort mőködtettem a szobában, nehezen tudtak összerendezıdni a Gonosz energiái… 
Jó dolog, ha emlegetni sem kell.” 
 
(Ez az ember, a Pokol Tornácáról visszalépve, önmagát gyógyította meg, s valamennyi emlé-
ke – a tudatállapotának megfelelıen – a földi világból, s az ehhez váltig hasonlatos magasabb 
világokból származik). 
 
 

ÉRDEKFESZÍTİ GONDOLATOK, 1999. MÁRCIUS – ÁPRILIS 
 
„Hádész kapui mögött ott zsúfolódnak, örvénylenek, fenyegetnek, lázítanak a sötét képzetek, 
melyek „rázzák láncaikat”, bekebelezve arra kijelölt áldozataikat; mindazon embertársainkat, 
akik gyarló énjüknek adták át a „gyeplıt”, illetve akik ide-oda csapódnak Isteni Önvalójuk és 
„kis” énjük között… 
 Ki-ki mennyire tudja emberi méltóságát eközben megırizni, az függ morális képessé-
geitıl…Döngeti kapuját a pokol, sőrősödik az erıtér. Valóban nagyon fontos, hogy a lehetsé-
ges változáshoz elegendı lelki békével vértezıdjünk fel…” 
 
 

KARMOK 
 
 Létezik élılény, amelyiknek markolnia kell, s van, akinek nem ez (lenne) a dolga. Az 
ember az utóbbihoz sorolható. Tekintsük meg a természetbeni igazolását annak, hogy az az 
ember, aki markol; tévutakon jár, s funkcionálisan nem a feladatát teljesíti be: 
 A ragadozó madarak életfunkciója a markolás. Karmuk, fogás-impulzusra, a zsákmány 
érintésére valóságosan „bekattan”, s rögzülve zár, akár a bilincs. Ezek a karmok „racsnisan” 
reteszelik önmagukat, s e szorítás csakis idegalapon, a madár megnyugvását követıen enyhül-
het, szőnhet meg. Vagyis a ragadozó madaraknak, a zsákmányuk megragadását követıen, a 
további erıteljes markoláshoz semmiféle erıt nem kell kifejteniük, s ujjaik nem fáradnak, 
mert nem fáradhatnak el. 
Az ember, ha marokkal, folyamatosan szorítania kell valamit, (pl. egy mérgeskígyó nyakát, 
amelyet nem engedhet el), akkor elıször agyilag fárad ki. Elveszíti önkontrollját, s megszőnik 
a visszaigazolása arról, hogy vajon az ujjai éppen szorítanak-e vagy sem, illetve, hogy ez a 
szorítás éppen milyen erıvel történik. Izmai kifáradnak, mozdulatának a továbbiakban nem 
ura, s testi és érzelmi funkciói felmondják a szolgálatot. Hitelessége önmaga és környezete fe-
lé megszőnik. (Milyen érdekes, hogy mindezek ma, az ember valamennyi markoló cselek-
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ményére jellemzıek!!) Embernél a szorítás szándékának szükségbıl vagy félelemérzetbıl 
történı folytatása rosszulléttel és teljes izomkifáradással párosulhat, illetve sokkoló életve-
szély fennállása esetén a szorítása (marokszorítása), valóságos merevgörcsbe mehet át. Vagy-
is anyánk, a Természet, ily módon is tudtunkra próbálja adni, „az ember dolga az, amire állat 
nem képes: ez pedig a tenyérnek nyitása, s áldás-állapotra való használata”. 
 
 

KİMÍVES KELEMEN 
 
 Ezer év alatt semmit nem változott. Amikor nemrégiben találkoztunk, éppen egy neves 
és kiváltképpen a saját hasznára dolgozó újságírót alakított, s persze feleségét éppen úgy beé-
pítette a háza falába, mint ahogyan azt vele annak idején, elevenen már megtette. 
 Kımíves Kelemennek két, húsz év körüli gyermeke, toyotája és szeretı felesége volt, 
ámde mivel hol itt, hol ott viszketett valamije, különös manipulációba kezdett. 
Nem volt elegendı neki a rózsadombi lakás, s hogy ıt ez a rendszer is épp úgy megbecsüli, 
mint ahogyan Kádár János, Németh Miklós, Grósz Károly is mind megbecsülték, nem volt 
elegendı, hogy egyik gyermeke iskoláztatása napi száz dollárjába került – amikor a Tisza gát-
ra nem jutott pénz –, hanem ráadásképpen a feleségét kijátszva, titkon egy "„legénylakást" vá-
sárolt magának, s ebbe ölte bele millióit. 
Hitte, hogy felesége nem tudhatja ezt, de hát mit nem tudnak az asszonyok?… 
Ez az asszonyka is tudta, hogy férje téves ösvényeken jár, de gyermekei miatt, érzelmeit visz-
szafogva; béketőrıen és fájdalommal hallgatott. 
 Kımíves Kelemennét, a bánatos asszonyt, háromszor sikerült visszahozni az áttételes 
rákból, mire negyedszerre csak elvitte ıt a RÉM. Keservei és bánata pedig éppen úgy beépült 
férje titkos lakásának tapétái alá, mint annak idején. Ketten együtt pedig elérték, hogy küzdel-
mük tovább folytatódik majd a Földön és az Égben. 
 Van azonban valami, ami elkerülte figyelmüket, ugyanis létezik e küzdelemnek egy 
igen átkos vonzata: Soha még egyikük sem döbbent rá, hogy földi életenként egymással, köte-
lezıen, szerepet cserélnek… 
 
 

EGY EMBER JÁR A MARGIT-KÖRÚTON 
 
 Kétfelıl nehéz léptek, elbizakodott fegyvertartás, bakancsok talpa alatt csikorog a zúz-
marás, ébredezı úttest, s köztük lomhán mozdul elıre a rémülettel telt, riadt köztes tömeg. 
Nincs semmi csomag, nincs mentség és nincs már semmi remény. Állatokat terelnek már az 
úton, a Duna vize felé. 
 - Állj! Arccal a Duna felé! Elsı sor két lépéssel elıbbre lépj! Hangzik mindez, miköz-
ben sivár a rakpart, redınyök lehúzva mindenütt, de valójában senki sem alszik. 
 - Télikabátot le! Cipıt le! – hangzik, s aki a hóborította lámpavasakra tekint, annak há-
tán véres csíkot hagy a puskatus. 
 - Második sor egy lépést elıbbre! Kabátot le! Cipıt le! – folytatódik, majd a vezény-
szavakat osztogató megnézi a mezítláb toporgó, életükrıl lemondott emberek zakóit is. 
 - Zakót le! Kár lenne érte. – mutat valakire, hol a pálcájával, hol pedig a pisztolyával. 
– Sapkát a földre! 
 - Fegyvert szegezz!… Indulás a part felé! 
Csattognak a pofonok, ordítanak a hóhérok, s gyerekeknek a sírásra nem jut már könny. 
 - Tőz! – hangzik a rövid vezényszó, s a katonák a partra lépve tovább lövik a vértıl 
habos vizet. 
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 Amikor teljessé válik a csend, a lekoptatott sarkú cipıket kiválogatva, a gazdáik után 
hajítják, s a letépett arany mandzsettagombot megnézve, zsebre teszik… 
 Egy ember jár a Margit-körúton, kezében pálca és pisztoly, s nem magabiztos már. 
Összetévesztette a vezényszavakat… 
Véres talpa helyén már csak csonkok vannak, az tapossa a fagyott kövezetet, s ismét közele-
dik a part. 
 - Cipıt le! – ordít a háta mögött a halott tömeg. - Két lépést elıbbre lépj! Télikabátot 
le!… Irány a part!… Tőz!! – sikoltanak az egykor halálba küldött gyerekek. S ı hallja a jeges 
víz csobbanását, mert rosszul lıttek rá, s fuldokolva nyeli a hajdan kék folyó sötét habjait. 
Kapkodná a levegıt, körülötte és testébe újabb lövedékek fúródnak… Nem így képzelte haj-
dan a führer-ital jégkockáit… 
 Egy ember jár a Margit-körúton, majd hatvan éve már, minden macskakövet ismerve, 
hisz naponta tízezerszer át kell élnie, s mindig ugyanezt! Feljebb már nemigen mer nézni, lilá-
ra fagyott kezeit szemlélgeti, az elızı fulladás moszatja még a torkában van, még szivárog a 
vér is az utolsó lövések nyomaiból, de ismét közeledik a part… 
Fegyver tusa csattan a hátán mert rosszul lépett, jeges lehelet sugárzik a hajdani bokája he-
lyén, s néhai sárga-csillagosok ütik-verik, kétfelıl. İ az, aki valamikor kiadta a halálos ve-
zényszavakat, s a tőzparancsot… 
 Emberekkel teli az utca, zsúfolt villamosok jönnek-mennek, de ebbıl mit sem profitál-
hat. Mert az ı asztráltere magányos és üres, s ha immár vágyakozna is a lélek, nyomban ott 
teremnek mindazok, akiket egykor ı öletett meg. 
 - Cipıt le! – hangzik ismét, s érzi, amint a kövezethez odafagy a talpa helye. –Irány a 
part! Tőz!! 
Dördül a sortőz, bukik a vízbe, éles jégtábla sodródik föléje… Fuldoklás, vonaglás, székletü-
rítés utoljára az átnedvesedett nadrágban, jeges ár csapódik a torkába, s ezúttal még a víz fölé 
sem bukkanhatott, ahol az éltetı levegı várta volna. 
 Egy ember jár a Margit-körúton, mert a hitleri idık óta egyfolytában hajtja, őzi ıt a sa-
ját lelkiismerete. S nincs reménye, egyelıre nincs. Mert addig kell járnia, vacognia, vergıdni-
e, vonaglania és rettegve átélni valamennyiük halálát, amíg itt a Földön egy ember is vissza-
emlékezik rá, s amíg az általa leölt emberek szeretettel és békülékenyen meg nem bocsátanak 
neki, s imát nem mondanak érte. 
 
 

SZIMBOLIZMUS, ÜRGÉK RÉSZÉRE 
 
 1998. június 6-án jelentıs változások zajlottak le a Földön és az Égi Birodalomban. 
Tekintve, hogy emiatti izgatottságom nem ismert határokat, június 8-án, beszélni kezdtem – 
szőkebb körben – ezekrıl a változásokról. S abban a pillanatban, amint beszélni kezdtem; 
megdördült az ég. Megszeppenve bár, de „csak azért is” folytattam mondókámat. Ekkor fo-
lyamatos villámlás és dörgés kíséretében elindult felénk egy sötét felleg. 
Tudván, mit vállaltam fel, még javában beszéltem, amikor olyan felhıszakadás ért el bennün-
ket, amilyenben részünk még sohasem lehetett. S ugyan mindez a déli harangszó elıtt történt, 
s késıbb azért még kisütött a Nap, este 7 órakor még mindig vizes volt a trikóm és a többi. 
 1998. július 20-án reggelre jelentıs változások történtek az emberközeli világokban. 
Estefelé, amint elhatároztam, hogy másnap errıl feltétlenül beszélnem kell, szemem a lemenı 
Napra tévedt. A Nap, iszonyatos erıvel sugározva, éppen egy útjelzı oszlop tetején ült, s az 
oszlopon három darab háromszöglető táblára hívta fel, ragyogásával a figyelmet. A táblákon, 
autósjelzésekkel a következı szimbólumok álltak: Útszőkület, korlátozott magasságviszo-
nyok, alacsonyrendő útvonal, sebességkorlátozás és éles kanyar. Meglepetten kellett tudo-
másul vennem, hogy mindez az információ, ebben a pillanatban nekem szólt. 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

18.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
 



AMI A FOLTJAINK MÖGÖTT VAN 
 

 Maurice M. Cotterell 1986-ban közzétette, hogy feltehetıen a Nap mágneses 
dominanciáinak változásai felelısek az eltérı asztrológiai jegyben született emberek 
viselkedéséért. Hála a Sorsnak, hogy annyi vergıdést követıen ismételten idáig eljuthattunk, 
(mégha az asztrológusok és a csillagászok azóta is tökéletes egyetértésben tiltakoznak a 
Cotterell-elmélet ellen), s ennek az elméletnek csupán egyetlen aprócska szépséghibája 
lehetne: A Nap mágneses mezıinek periodikus változásai és az emberek egymástól eltérı 
karakterei valamely ismeretlen (?), közös tırıl fakadva, az asztrál-dimenziókból sugárzódnak 
át az anyagi világba. 
 Vagyis az eredeti KÚTFORRÁSNAK csupán csak anyagi világbeli jelzésére szolgál mint 
az emberi természet, mint pedig a napfolt-tevékenység. 
 Ilyesmit persze kár lenne vitára bocsájtani, mert az Anyag embere csakis az Anyagból 
képes kiindulni, minden más megoldás számára elfogadhatatlan. 
 
 

KALANDOROK A ZARÁNDOK-ÚTON 
 
 Anyagi-világbeli zarándoklatunk során a Földön sokunk téves ösvényekre kerül. Úgy 
tőnik, ezeknek a tévedéseknek kapcsán sokan akár imponáló életet is élhetnek, s ennek 
érdekében (testben és lélekben) kalandorkodhatnak is. E kalandor-természet és tevékenység 
az, amely különösképpen kihat minden élıre, s mégis fıképpen arra képes kihatni, aki az 
ilyen, (többség szemében imponáló és magabiztosnak tőnı), kiváltságos életet címezetlenül és 
jogtalanul elköveti. Ezen elemi furfanggal fıszerezett öntévelygés ismérve, hogy az ilyen 
illetı az emberi és társadalmi élet valamely részigazságához vagy magas fokon ért, vagy 
pedig azt önszorgalommal „bebiflázza”, s ezen az életterületen önmagát elıtérbe helyezve 
nyüzsögni, oktatgatni és saját zsebre „termelni” kezd. A valódi kalandor fıképpen az elsı és 
utolsó lehetıségeket igyekszik összekapcsolni. Az ilyen ember pedig – akár csábítva, akár 
oktatva, akár másokat irigységbe fullasztva -, tévelygık légióit tarthatja csapdában vagy 
ránthatja maga után, kit-kit messzire vettetve a vargabetős ösvényeken. Különösen veszélyes 
lehet egy kalandor, ha a körülötte csoportosuló, ıt irigylı lélektársai neki önbizalmat és 
elhivatottság érzetét kölcsönzik. 
 
 

KÉT NAPPAL A VILÁGVÉGE ELİTT 
(zárt vitafórum) 

 
„Kedves kisgazdák! Van tehát még hátra negyvennyolc óránk. Amint azt látni fogjátok, ez 
még rengeteg idı. A terv a következı: huszonnégy órán belül kinyúvasszuk a 
komminyistákat, utána ki-ki lefürdik, és bocsánatot kérünk az Úrtól”… 
 
 

BŐNBÁNAT ÉS BŐNBOCSÁNAT 
 
 Amint a következı hónapban arról pontosan értesülhetünk, az emberi és emberközeli 
világokban hatalmas történések további kifejlete zajlik. Valahol már megszólaltak azok a 
bizonyos próféták, akik a bőnbánatra szólítanak, de hangjuk még nem képes áttörni a világ 
zaját. Ehhez még nem teljes a döbbenet csendje, s túlzottan sok még az önmagunkat teljesen 
lefoglaló pótcselekvés. 



 Hinnénk, hogy a bőnbánat és bőnbocsánat egymástól elválasztható, s azt is hihetnénk, 
hogy a bőnbocsánat Isten dolga, pedig talán nem így van. Mert Isten a Kegyelem áradásával 
és sugároztatásával foglalkozik, s nem avatkozik földi dolgainkba. A bőnbocsánat, amint az 
Jézus, a Kozmikus Krisztus tanította, az ember legalapvetıbb kötelességeinek egyike kellene 
hogy legyen. S hogy ez igaz, ahhoz elegendı belegondolni, hogy attól ugyan még nem válunk 
öntelt istenekké, ha képesek vagyunk megbocsátani az ellenünk vétkezı embertársainknak. 
 Sajnos vagy sem, önnön bőneinkre bocsánatot csupán akkor kérhetünk, ha ennek 
elıtte, másoknak mi is meg tudunk bocsátani. 
 A bőnbánatnak több útja és módja lehet. Talán a legkevésbé mesterkélt, ha az ember a 
liturgiára hagyatkozik, miközben testben és lélekben, egyre mélyülı érzelmek közepette 
„szelídül”. Hogy e folyamat kapcsán kinek milyen mértékben van szüksége szırzsákra, s 
hogy fog-e a saját fejére hamut hinteni, az magánügy, akár a Teremtıvel való 
legszemélyesebb kapcsolat, (s legfeljebb ha lelkünk mérlegén az elkövetett bőnök mértékével 
lehet azonos). 
 A bőnbánat másik elemi módja, közös és/vagy aktív megoldása, ha valaki, helyét 
keresve a világban, képes meghatározni saját cselekedetei minıségét, s a negatívumai 
kiküszöbölését önmagán megkezdi. 
 Maga a bőnbánat tevékeny kell hogy legyen. A passzív bőnbánat feltehetıen csupán 
sem Isten, sem ember elıtt nem kedves, mert valamit nem lehet csupán félig megoldani. 
 A bőnbánatnak némi megfontoltságot is kell tartalmaznia, nem lehet szélsıségektıl 
terhes, nem lehet „teljesítménycentrikus”, s nem irányulhat mások rovására. 
 A bőnbánat következhet lelki traumák után, de önmaga akár lelki traumákhoz is 
vezethet. Ezeknek célirányos lelki megoldásához szükséges maga a bőnbe esés, s annak 
felismerése, valamint hogy ezt követıen önmagunknak is képesek legyünk megbocsátani. 
 A bőnbánat valahol meg kell hogy egyezzék földi Egónk megtörésének vágyával, s 
apránkénti „feladásával” és jobbulási szándékával. 
 A bőnbocsánat és a bőnbánat szoros párban járnak, életünk során sohasem válhatnak 
teljes értékővé, egyre intenzívebb gyakorlásuk mégis nagy eredmény lehet. Segítıtársuk a 
megérzés és a lelkiismeret. 
 A bőnbocsánat és a bőnbánat kettıse a halálunk beálltának pillanatában válik szét, hisz 
az igazi bőnbánat ideje csak ezután következhet el. Azt pedig, hogy ki-ki, önnön halálát 
illetve földi távozását követıen a bőnbánatot milyen hevesen vagy megkönnyülve éli meg, 
jócskán függ attól, hogy míg köztünk élt, alkalmazta-e, s a legkomolyabban végrehajtotta-e. 
 
 

A TÖRTÉNÉSEK; TULAJDONSÁGOK, KARAKTEREK, ENERGIÁK, 
JELLEMZİK ÉS MÉRLEGELÉSEK SZABÁLYA 

 
 A teremtett világban önmagában véve sem jang-típusú energia, sem északi mágneses 
pólus, sem húsz Celsius fok meleg, sem gonoszság, sem pedig mélység nem létezik. Ez a 
szabály pedig annak ellenére igaz, hogy az említett fogalmak, energiák, karakterek, 
mértékegységek és jellemzık önmagukban, adott közegben és ismert szituációk közepette 
bıvebb magyarázat nélkül is igaznak tőnnek. E szabálynak kell hogy legyen egy folytatása, 
amely minden körülményre kiterjedıen és a legáltalánosabban meg fogja határozni, hogy 
valamely adott jellemzı MIHEZ KÉPEST igaz, s MIHEZ KÉPEST olyan, amilyen. 
 Mondják, hogy hetven fokos a víz, ezzel mégsem mondtak semmit. Mert a hetven 
Celsius fok az ember bırét ugyan leforrázza, fızéshez ellenben még „hideg”. Beszéljünk 
aktív és tökéletes jang-férfierırıl, s ez a harcias és vérengzı fenevad energiáihoz képest 
mégis igencsak „jin”. Közismert, hogy Szent Ferenc jó ember volt, Jézushoz viszonyítva 
mégis inkább csupán rossz tanuló. Vallják, hogy gyógyít a biorezonancia, s e gyógyító 



módszer önmagunk egyéni törekvéseivel szemben mégis inkább csak amolyan „lélektelenítı”, 
pót-pótmegoldás. 
 Kedves ismerısöm szavaival élve: Ha valamely ismeretlen jelenséget fizikai, kémiai, 
biológiai módszerekkel vizsgálunk, eredményekre juthatunk ugyan, ámde attól maga a 
jelenség nem válik fizikaivá, kémiaivá vagy biológiaivá. Vagyis csupán mert a Természetnek 
feltettünk egy kérdést, ez a teremtı tevékenységtıl még egy kicsit odébb van, s maga a kérdés 
„minıségi” feltevése is inkább fémjelzi és értékeli a kérdezı képességeit, mintsemhogy 
kétségbe vonja a Természet és a Sors „képességeit”. 
 Mégis, miért van szükség arra, hogy ezt a legmélységesebben tisztán lássuk? Hát, 
például azért, mert azt már tudjuk, hogy az emberi világot a jelenlegi darálódási folyamatában 
csupán a jin-típusú „nıi” energia állíthatja meg. Márpedig akkor azzal is tisztában kell 
lennünk, hogy a soha meg nem nyugvó, háborgó és aktivizált jang-típusú férfierıhöz képest 
JIN-NEK SZÁMÍT A NYUGODT, LELKI BÉKÉRE TÖREKVİ FÉRFI ENERGIÁJA IS! Vagyis ebben a 
legnagyszerőbb üzenet az, hogy az emberiség esetleges megváltása érdekében a férfiaknak 
sem kell feltétlenül „nıvé” válniuk, ehelyett untig elegendı, ha önmagukban az agressziót 
minimálisra csökkentik, esetleg fokozottabb „belsı életet” kezdenek élni. 
 
 

A VÍZÖNTİ-KORI EMBERFEJLİDÉSI KORSZAK IGÉNYEI (I.) 
(Paradigmaváltás az elesettség állapotának megítélésében) 

 
 Valamely hozzátartozónk kórházba kerül, s innen kezdve ismerıs a kép: A 
családtagok hajnaltól napestig aggódva ólálkodnak a kórház körül, ha elıl kidobják ıket, 
akkor hátul járnak be, ha pedig alkonyatkor „ürítik ki” az épületet, ık már hajnalban ott 
toporognak, hogy az elsı adandó alkalommal bejuthassanak. 
 No, nem mindig ilyen összhangzatos a kép, de az elsı hetekben – amíg még nem 
fárasztó és nem annyira terhes egy-egy beteg -, általában hasonló módon történik, s az ilyen 
alkalmakkor oly könnyen kiszakad az emberbıl a kéretlen vallomás: „Aggódom érted!” 
 Új ezredév és új feladat közelít, s logikánkat új irányba lökné a változás. Mert a 
betegnek elsısorban nem aggodalomra volna szüksége! Éppen elég neki a maga baja, ugyan 
miért is vigasztalná az, hogy mások is rágják miatta a körmeiket? 
 „Veled vagyok, Szeretlek Téged!” – kellene tudni mondanunk, hogy erıt adjunk a 
gyengélkedınek. „Tervezd, hová menjünk, ha a Sors kihívását megfejtetted”! „Engedd, hogy 
ismét együtt örüljünk veled”! S bárhogyan is alakulna a kórházi helyzetkép, ily módon ERİT 
adunk át a rászorulónak, s bármi történjék is, az együtt aggódás helyébe lép az együttérzés, s 
gyızedelmeskedik a FÉNY! 
 Filmjelenetben a fıhıs egy halálba távozott jó barátja mellett találja magát. Látszólag 
minden lehetısége megszőnt már a „kívülrıl” történı segítségnyújtásnak. S akkor egy 
beavatott gyógyító megkérdi tıle: „Ha visszatérhetne, ugyan meghalnál-e helyette”? 
 Nos, nem tudom, mi erre mit válaszolnánk. De ez a fıhıs, pillanatnyi megütközést 
követıen, a következıt mondta: „Készen állok”. 
 Van perc, s adódhat pillanat, melynek nem olyan a súlya, mint a többinek. Egy-egy 
ilyen szent pillanatban, amikor lényünk túlcsordulva megnyilatkozik, még a halott ember is 
visszahozható. Van azonban ennek ára is: „Te vajon meghalnál helyette”? Bár tudjuk, hogy 
erre valójában nincsen szükség, s egy épesző beteg ezt nem is várná el. De tudod-e feledni – 
hacsak pillanatokra is – a saját bizony-talan-ságodat, s áradó szereteted képes-e ilyen 
pillanatokban is sugallni a lélek békéjét?  
 Él-e már benned a vak bizonyosság, hogy Isten Terve jobb, mint amit mi itt a Földön, 
önzı módon kitalálhatunk?… 



 Fiatal doktornıvel közölték a saját kollégái, hogy eszméletlenül fekvı hathónapos 
csecsemıjének még aznap meg kell halnia. Ám közben a gyermeklélek „odaátról” fürkészve 
figyelte ıt. S a mamának csak annyit volt szükséges elmagyarázni, hogy szőkölı aggodalmát 
változtassa végre bizalommal teli, túláradó szeretetre. S gyermekét, aki kómából tíz perc 
múlva magához tért, három nap múlva, egészségesen hazavihette. 
 Ugyancsak féléves csecsemı agyát operálták többször – feleslegesen -, lumbálták, s 
vesetükrözték – embertelenül! (Micsoda fajtiszta, morbid gátlástalanság)! S ı, korántsem az 
orvosi beavatkozások hatására, hanem ellenkezıleg: azok ellenében, ma is él. Mert a mama az 
aggodalmát a Teremtıjébe helyezett feltétel nélküli bizakodással váltotta fel… 
 Nagyon fontos, hogy e bizalom ne merüljön feledésbe, ha a beteg immár felgyógyult, s 
ne csupán addig tartson, amíg a nagybeteg él. Mert ezek azok a sorsszerő feladványok, 
melyek elıl úgysem lehet kitérni. 
 Napjainkban rengeteg orvos dolgozik naponta, szorongással telve, (presztízsféltés, 
anyagi gondok, növekvı felelısség, növekvı szakmai bizonytalanság, a Hierarchiában való 
kiszolgáltatottság érzete, alapvetı szemléletbeni különbözıség), s rengeteg hozzátartozó 
aggódik, szenved, sokkolódik a betegért. A beteg testnek és beteg léleknek pedig ez már 
igazán sok. S bár az aggodalom és félelem az Isteni Tervben szerepelnek; de az Antikrisztus 
fegyvereként. S maga a Teremtı hívja fel arra a figyelmet, hogy a szorongás és félelem éppen 
olyan bőn, mintha az ember gonosz módon cselekedne. 
 
 

KISPROGRAM ÉS NAGYPROGRAM 
 
Kisprogram: Háború van, ölik egymást a népek, imitt-amott járvány, földrengés, tájfunok, 
szárazság, vagy éppen árvíz… 
Nagyprogram: Földi küzdelmeinket a Szeretet vezérli. Ennek megfelelıen alakulnak a 
gondolataink. A gondolatok eredményeképpen a mentális világokból az asztrális és éteri 
dimenziókba vetül az arra érdemes és érdemtelen Tudat, e tükröztetés harmadlagosan 
gerjedve fókuszálódik, koncentrálódik és megtörve eltérül, hogy földi testünk köré vetítse 
gondolataink eredményeit: az égitestek mozgási anomáliáit, a napfoltok mágneses zavarait, az 
Idı minıségét, a természeti történéseket, az idıjárás viszontagságait, a járványos betegségeket 
és a nemzetek sorsát. 
 Gondolataink: parancsok, melyek közvetlenül felelısek az anyagi világban 
bekövetkezı eseményekért, beleértve a háborúkat, az erdık állapotát és a tájfunok vonulási 
útvonalát is. Mert ha nem jó a parancs, torz lesz a következmény. Ennek az egymásba 
kapcsolódó következetességnek a neve pedig az Isteni Tervben: Szabad Akarat. 
A Jövı: Az árvizeket, tornádókat, erdıpusztulást, járványokat kizárólag a mentális örömeink, 
a belsı békesség és Szeretet iránti fogékonyságunk képes megállítani. Erıt kell hogy kapjunk 
végre . önmagunktól! Emlékeznünk kell küldetésünkre, s Arra, Aki bennünket az anyagi 
világba küldött. Hisz a saját kérésünkre tette ezt, tudnunk kell hát ezzel az információval 
valamit kezdeni. 
 A földi káoszhelyzetekkel pedig, amelyet a saját gondolataink hoznak létre, korántsem 
az a cél, hogy az ember korszakonként, egyik napról a másikra új élıhelyet, új bolygót, újabb 
lepusztítandó világot kapjon, hanem az a cél, hogy lélekben s folytonos átalakulásban egyre 
többen eszméljünk rá létünk tudatosságára. 
 S nem az a cél, hogy az ember, kerékbe törve, feltétlenül szenvedjen, amikor tudván 
tudott, hogy az angyali világokat az emberi örömök energiája tartja fenn. Hanem az a cél, 
hogy ébredjünk rá létezésünk szeretetteljes összefüggéseire. S ha mindez mégsem sikerülne, s 
folyvást pánikhangulatban botladozó Egónk feltétlenül szenvedni akar; akkor hát szenvedjünk 
egy kicsit. 



A JÁTSZMA FOLYTATÓDIK 
I. 

 
 Egyszer egy asszony nagyon meggyőlölt engem. A 18 éves leányát hozta be a 
rendelıbe, akinek 3 éves kora óta iszonyú és folyamatos gerincfájdalmai voltak, mely ritkán, s 
csupán az epilepsziához hasonlatos rohamokat követıen csillapodtak néhány percre. 
 A leány gyönyörő volt. Mindig is ilyennek képzeltem Hamupipıkét, Rómeó Júliáját és 
Csipkerózsikát. S a mama ekkor győlölt meg, mégpedig nem azért, amiért e szépség 
érdekében olyan vizsgálódásokra vetemedtem, amely mozgásba hozta az asztrálvilágokat, 
hanem amiatt, merthogy İ, mármint a mama ezt nyomban megérezte, ugyanis boszorkány 
volt, (bár a jobbik fajtából való). 
 A leány fájdalmát is a vajákosság váltotta ki. Ugyanis a gerincében egy olyan, 
nagyhatalmú szellemi Létezı élt, amelyhez képest az angyali világ eltörpülne, s amelynek 
gyors perdülető energiaörvénylése a fejtetı középpontján lépett ki, talppontja pedig a 
farkcsigolyában volt. E fájdalmait egy Ázsiából származó, törött istenszobornak köszönhette, 
amelyet a mama hozott még fiatalasszony korában, s amely e leány szobájában volt 
elhelyezve. E szellemi jelenség hatszor figyelmeztetett engem is, hogy legyek vele igen 
óvatos, mert különben azonnal támad. S be kell vallanom, hogy miközben önmagát az 
egerekhez képest gyönyörő szerválnak, s a verebekhez képest sólyomnak titulálta, folyt is 
miatta gyakorta a vérem, s okozott is fájdalmakat. 
 E jelenséget azóta sem sikerült semmilyen formában beazonosítani. S bár lehetséges, 
hogy valamely fáraósírból származik, s rangjelzéseit tekintve az angyali és arkangyali világ 
között foglal helyet, biztos volt, hogy a leány betegségét ı váltotta ki. Igen ám, de a Sors 
sohasem ad olyan feladatot, amelyet meg ne érdemeltünk volna. 
 A leány két alkalommal jött el, másodjára minden fájdalma véglegesen megszőnt, 
harmadszorra pedig a lakásában kiderült a szobrocska jelenvalósága. A boszorkány-anyuka 
tiltakozott; s onnan az „ereklye” csak nem akart kikerülni. Végül a nagylány otthonról 
elköltözött. Hinnénk, hogy itt vége a történetnek, amely valójában még el sem kezdıdött. Egy 
ilyen szellemi Erıt nem lehet ilyen könnyen lerázni. İt ugyanis az elızı földi életeiben, sötét 
mágiákkal foglalkozva, ez a leány hívta életre! 
 S látványosan csupán azért távozott, hogy nemsokára megszülhesse ıt, a saját 
gyermekeként. 

(folytatjuk) 
 
 

MIT ÉR A TEST, LÉLEK NÉLKÜL? 
 
 Egy ısi maja dombormővön egy nı és egy férfi látható, félig ülı, félig guggoló 
testhelyzetben. Mindkettıjükön rituális öltözet van. A nı nyelve átszúrva, s rajta vastag 
zsineg van keresztülfőzve, a férfi pedig békességgel telt tekintettel a combjai közt 
foglalatoskodik valamivel. Érdemben tudományos magyarázatképpen, e jelenetrıl, mint 
iskolapéldáról, a következıket szolgáltatja a régészek kasztja: 
 Tudvalevıleg a férfiak elıszeretettel szúrták át éles tárggyal a péniszüket, a nık pedig 
a nyelvüket, hogy ily módon fejezzék ki hódolatukat, vérre szomjazó isteneiknek. A kifolyó 
vért felfogták, s szertartások közepette, szent áldozatképpen elégették. 
 Ennek alapján pedig bármelyikünk elképedve hinné, hogy valaha élhetett egy primitív 
nép, akik ilyen bárgyú dolgokkal voltak elfoglalva. 
 Persze, némi gyanakvásra adhat okot, hogy amennyiben Inárcs-kakucsról János bácsi 
szemlélgetné e dombormővet, ı erre bizonnyal egészen más magyarázatot találna ki: 
Köztudottan, s világszerte elismerten a nı oly módon mutathat be a lélek békéjének oltárán 



áldozatot, hogy valamely példamutató módon megfékezi a saját nyelvét, a férfi legfıbb 
áldozata pedig csakis az lehet, hogy csomót köt a nemi szervére. Ilyen megoldások közepette 
pedig egy generáción belül megvalósulhat a világbéke, s a szeretet. 
 Az ısrégi maja dombormő emberi arcainak békességét tekintve, a nı és a férfi 
vállalása önkéntes és alapvetıen tudatos volt már ezekben a régi korokban is. Vagyis talán 
nem olyan primitív annak az ısi népnek az üzenete, mint azt a régészek „hiszik”. Mert aki ezt 
már akkoriban ilyenformán tudta, s igen szemléletesen képes volt megjeleníteni is, 
bizonyosan nem valamely primitív emberfajta volt. 
 
 

BLÖFF? 
 
 Elıttünk áll egy ember, aki emberevı kutyák kiképzésével foglalkozik. Látjuk, milyen 
bajos dolgokat produkál, teszi, mert most ez a jó üzlet, s ha változik a piac igénye, akkor 
ennek megfelelıen mást fog majd produkálni. Eltőnt elılünk ez az ember. Meghalt. 
Átváltozott, s esetében mos mások a törvények. Eddig küldetésben volt a Földön, az anyagi 
világban, hogy fizikai testben gyarapodhasson lelkisége. Most visszahívták, hogy számoljon 
be eredményeirıl… 
 Hogy mit végzett míg élt, annak pontos lenyomata az éteri auráiban benne foglaltatik, 
s hogy milyen érzelmi örvényléseket keltett maga körül, arról az asztrális aurája fog számot 
adni. Neki tulajdonképpen ehhez meg sem kell Isten elıtt szólalnia, csupán csak az a rossz, 
hogy abban a bizonyos dimenzióban ı maga is jelen van, s a saját éteri és asztrális aurái 
feltáruló megnyilatkozásit saját-élményként éli át… Tudjuk, hogy mégis „odaát” valójában 
nincs idı. Ez az ember, ha elejétıl „fut” a programja, mégis elıször csodaszépeket és sok-sok 
örömet fog tapasztalni: a saját csecsemıkorát. Ámde ha fordítva indul a program, amint az 
általánosabb, akkor a túlvilágon nem kis meglepetéssel fogja tapasztalni, hogy emberevı 
kutyák hada támad rá, s fájdalmai közepette kezdik ıt marcangolni. Minden kemény 
vezényszava, amelyet valamikor ı mondott ki, elevenébe hatol, s közben nem csupán önnön 
fájdalmát és a másoknak általa okozott fájdalmakat éli át, hanem valamennyi olyan fájdalmat 
is, amelyet ı okozott kutyáinak, s amelyet ezek a kutyák okoztak másoknak. S közben – 
micsoda humor! – hangos szavakkal, emberi hangon hallhatja, ami ıróla a kutyák agyában 
megfogant! 
 Elıttünk áll egy esendı ember, aki míg élt, nem törıdött a világ bajával. S azzal sem, 
hogy tevékenysége a bolygón milyen bajokat idéz elı, s milyen indulatokat szabadít fel. 
Esdekelne már, de nem ér erre rá a saját fájdalmaitól. Ujjal mutogatna a természetrombolókra, 
a vizek szennyezıire, s a gyilkosokra – ha nem egymaga lenne jelen. Így azonban semmi nem 
adhat felmentést számára. 
 Elıttünk egy elesett ember, aki körül méhrajként zajonganak a földi életében általa 
teremtett elementálok. Még nem ítélte önnön magát sem mennyországra, sem pedig pokolra, 
de máris készül a következı élete terhe. Még a saját életfilmjét végig sem nézte, s máris 
mindennél jobban vágyakozik arra, hogy az általa elkövetett csorbákat kiküszöbölje, egy 
elkövetkezendı élete során. 
 
 

AHOL LEGINKÁBB IZZAD A LELKIISMERET 
 
 „Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg: bántana, 
ha azután sokáig elkerülnél”… 

József Attila 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

19.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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TEGYÜK FEL… 
 
 Tegyük fel, hogy aki a Földön szeretetben, s emberhez méltóan élt, testi-lelki vágyako-
zásait képes volt csillapítani, spirituálisan emelkedett, s megoldatlan élethelyzeteket nem ha-
gyott hátra, az az emberlélek Isten közvetlen köreibe, a Mennyek országába kerül. 
 A Pokolhoz hasonlatosan a Mennyek országa sem végsı állomást jelent. De míg az i-
lyen lélek egyre erısbödı vágyakozást nem érez arra vonatkozóan, hogy az anyagi világban 
botladozó földi társait segítse, mindaddig méltóképpen pihengethet Isten trónusa közelében. 
 Egy ilyen jó lélek, míg a Földön élt, nyolc-tíz, gonoszságtól áthatott emberlelket volt 
képes féken tartani, s ez a lélek most a Mennyek országában pihen. S ha két ilyen lélek is 
visszavonul, a Földön már tizenhat veszettül gonosz ember fog randalírozni. S minél többen 
távoznak ezen az ezredvégen méltóan és szeretetben, annyiszor nyolc gonosszal több érvénye-
sülhet idelent, köztünk. Vagyis minél többen lelik meg az Istenhez vezetı utat, annál több jó 
lélek távozik Isten trónusa mellé, azaz; a földi világban egyre inkább teret ölt a gonoszság. 
 E feltételezéseinket pedig szavakkal oda-vissza forgatva, immár kérdéseket is tudnánk 
feltenni: 1.) Ha szórványosan is, de azért akadnak köztünk, akik meglelik a Teremtıhöz veze-         
         tı utat? 
 2.) Ha ık hiányoznak, valóban szaporodnia kell a gonoszságnak a földi világban? 
 3.) Vajon jelen világunkban érzékelhetıen ténylegesen szaporodik-e a gonoszság? 
Ha pedig ezekre a kérdésekre netán igennel válaszolnánk, akkor lenne érdemes újabb feltéte-
lezésbe bocsátkoznunk, miszerint ez vélhetıen természetes állapota az emberi világnak. 
 Minden káosz és összeomlás elıtt szaporodnia kell a Földön a gonoszságnak, s ez 
annak köszönhetı, hogy a gondok közt is egyre többen lelnek rá az Istenhez vezetı útra. 
Ez pedig amiatt fontos, mert ily módon, az elkövetkezendı újkor hajnalán, rengeteg jó lélek 
születhet egyidejőleg a Földre, hogy meghozzák az új Aranykor törvényeit. S e periódusban a 
lehanyatlott emberi faj leggonoszabb tagjai éppen a Pokolban csücsülnek, nehogy jelenlétük-
kel megzavarják a feltörekvı új emberi faj eljövendı moralitását. 
 
 

BÚCSÚZUNK TİLED, FEJEDELEM! 
 
 „Abban az idıben fölkel Mihály, a nagy fejedelem”… (Dániel 12.1) „Mihály fıan-
gyal”… (Júd. 9.) „Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a 
sárkányt” (Jel.K. 12.7). 
 Dániel 2600 évvel ezelıtt élte át, János 1950 évvel ezelıtt láthatta, amint a Krisztus u-
táni 2000. évet megelızıen ezek az események bekövetkeznek. 
 Ma, amikor a többség logikája szerint arkangyal egyáltalában nem is létezhet, nem 
csekély megrendüléssel foglalom írásba, hogy a hetedik pecsét feltörését követı öt hónap 
múltán Mihály arkangyal harca az Égi Birodalomban; bekövetkezett! Ez az esemény várat-
lanul történt, akár a hetedik pecsét feltörése, de mégiscsak megtörtént! 
 1999. március 24-én délutántól estig nyolc olyan szimbolikus figyelmeztetı jelzés kö-
vete egymást a napi hírekben, az idıjárás-változásban és emberi ırlıdéseink közepette, hogy 
már a negyediknél sejteni engedtetett, ami bekövetkezik. S Mihály és angyalai, aznap 20 óra 
és 20 óra 10 perc között, (magyar idı szerint), mennyei harcukat megkezdték. 
 Hogy pedig Mihály arkangyali rangban volt, arról ezen az ezredvégen bárki meggyı-
zıdhetett, aki egy kicsit is értett a radiesztéziához vagy a bioenergetikához, s aki észrevette e 
történéseket. İ a világosság erıinek vezetıje, s e magas rangot a Teremtıtıl személyesen 
kapta: „senki más nem volt segítségemre, csak Mihály”… (Dániel 10.21/b) – mondja a Te-
remtı. S Mihály jelöltetett ki arra, hogy térdre kényszerítse a sátánt az égiek küzdelme során, 
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hogy jelképe lehessen a Szellem gyızelmének az ember állati természete felett, s a sátán ki-
vettetését követıen mérlegelje a földi világból távozók lelkét. 
 Január 17-én este 9 órakor a Kárpát-medencét elárasztotta a Turul energiája. Ez az e-
nergia, mozgásba hozva a földi és égi világokat, figyelmeztette Mihály arkangyalt: elkövetke-
zett az idı. Mihály másfél héten belül belépett az anyagi világba, s nekifogott hadereje szerve-
zésének. A szervezés rendkívül nyíltan történt, s mivel az anyagi világba vetült princípiumi 
angyalok sorra kezdtek eltünedezni, nem volt nehéz rájönni, hogy Mihály haderejének gerin-
cét az ısprincípiumi energiák, azaz: az emberi érzelmi szintek: a vágyakozás, a törekvés, az 
öröm és a bánat, az elfogadás, a harag, a ragyogás és a szeretet, stb. fogják jelenteni. 
 Elérkezett a hatalmas misztérium napja, melynek során a harc megkezdıdött, s e harc 
kezdetét Gábriel arkangyal, a Hírhozó jelenléte szentesítette! (Gábriel volt, aki Szőz Máriával 
közölte fogantatását, aki Józsefet errıl felvilágosította, aki Erzsébettel közölte áldott állapotát, 
s aki Erzsébet férjének is elmondta az örömhírt. S Gábriel volt az, akinek névnapján Mihály 
arkangyal megtámadta a sátánt.) Hatalmas küzdelem volt, melynek során az ısprincípiumok 
földi és égi feladatköreit az Oltáriszentség vette át. A végsı harc dúlása közben – amely 
végtére is az emberi gondolataink szintjén zajlott -, az angyali világ és Mihály tanácsadói 
(földi értelemben) mindvégig megnyilvánulatlan állapotban voltak, hisz a gonoszság elleni 
harccal voltak elfoglalva. 
 Április 27.-ét írtunk, amikor az emberi és égi világokat, átható öröm-energiák árasztot-
ták el. Az esemény éppen olyan váratlanul következett be, mint maga a küzdelem és annak 
hevessége. S bár a felsıbb világokban valójában nem értelmezhetı az idı földi fizikai fogal-
ma, le kell mégis írni, hogy e küzdelem kb. egy hónapig tartott.  
 „A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra 
hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ısi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki 
tévútra vezeti a világot. Földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is”. 
 „Ezért örüljetek egek és ti, akik benne laktok! Jaj a földnek és a tengernek, mert oda 
szállt le a sátán nagy haragjában”. (Jel. K. 12.8-12) 
 Utólag összeállott a kép: Fényképfelvételekrıl energetikailag igazolhatóan, április 27.-
én, kb. 13 órától 15 óráig hatalmas várakozás érzıdött az Asztrál-horizonton, ezt sugározta az 
idıjárás is, s –ekkor még – Mihály fejedelem, érzékelhetıen jelen volt! Ez amiatt igen fontos, 
mert 16 óra 30 perckor, hatalmas égi zenebonával, az egész Kárpát-medencét elárasztó, fan-
tasztikusan fergeteges felhıszakadással kísérve, örömmámor áradt szét a földi világban. Ám-
de ekkorra Mihály már nem volt jelen! Még a gyızelmi öröm mámorát sem várta meg, nem-
hogy a gyızelme megünneplését! E tettével akkora leckét adott alázatból, hogy emiatt máig 
furdal a lelkiismeret. Harcához fejedelmi rangot kapott, s ehhez méltóan is viselkedett! 
 Fél ötkor örömmámor áradt szét a mennyben és a Földön, legkevesebb tizenöt szimbo-
likus jelzés közölte az érzékelni tudókkal, hogy Mihály gyızelmet aratott, s este 7 óráig, sor-
jában, egyenként bemutatkozva, a princípiumi angyalok visszatértek az anyagi világba! 
 Ismételve: aznap az Asztrál-horizontról és az emberi világból visszavonult Mihály ark-
angyal, aki februártól, a hadereje megszervezése kezdetétıl folyamatosan jelen volt. S bár 16 
óra 30 percre visszavonult a misztériumok lapjai közé, aznap 14 órakor, fényképrıl igazolha-
tóan, még jelen volt! 
Alázatban fontos, hogy az ünneplést, a gyızelmét követıen nem várta meg! S aznap estén, 
Szaturnusz-Föld-Nap együttállás napján, több hónap után elıször, ırt állott a Szaturnusz an-
gyala! S látóhatártól-látóhatárig cikázó „száraz” villámoktól fénylett reggelig az égbolt, hogy 
hírül adja az újabb csodát! 
Gábriel napján, március 24-én, még megjelent a Merkúr angyala, hogy ı is hírt adhasson a 
harc megkezdésérıl, április 27-én pedig a Szaturnusz jelezte, hogy az emberiség történetében 
végérvényesen lezárult egy fejezet. S ekkor következett be az újabb csoda: a földre vettetett 
sátán a fizikai világban nem jelent meg!  
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 Teremtınk ismét hagyott számunkra egy kiskaput! Mekkora kegyelem szükséges eh-
hez? S milyen nagy szeretet? Hátha akad még ember, aki közülünk észhez tér… 
A sátán, akit az Égi Birodalomból végleg számőztek, iszonyú haragjában az emberi világ felé 
fordult, de valami láthatatlan Erı megállította ıt, s nem lépett be az anyagi világba! Ez a lát-
hatatlan erı egy arkangyal volt, akinek kilétét nem sikerült megállapítani. Magyarázni nem 
szükséges, hogy a gonoszság az emberi gondolataink, győlöletes érzelmeink és állati ösztö-
neink szintjén jó ideje folyamatosan jelen van köztünk, de miután a mennyekbıl kiverték ıt, 
fizikai valóságában is szükséges lett volna megjelennie. S ez maradt el, nyilvánvalóan csupán 
átmenetileg, s esélyt adva nekünk, hogy az ember, a felgyorsult események közepette, kudar-
cot ne valljon. 
 
 

A JÁTSZMA FOLYTATÓDIK 
II. 

 
 Aki mágiával szellemi Létezıt hoz létre a földi élete során, annak az elkövetkezendı 
életében e szellemi erıvel szembesülnie kell. İ alkotta, neki kell hát legyıznie is! Ez Tör-
vény! 
 Jómagam, mint a Sors eszköze, csupán amiatt kerültem e folyamatba, hogy az együtt-
érzés leple mögött megbújt hatalmas Erı kiszabadulhasson. No, nem mintha ezt egyébként 
nem lett volna képes megtenni, de ily módon jelentıs figyelmeztetést és üzenetet adhatott át – 
a Sors jó szándékából – mint a hajdani leánynak, mint pedig nekem. 
 E szellemi jelenség eddig is körülötte ólálkodott, s alapvetıen övé volt a gyermek, 
nem pedig az anyjáé. S jelenleg is várja e gyerek nagykorúságát, hogy ily módon „élıként” 
szegülhessen szembe létrehozójával. A játszma folytatódik! A fiatal anya kárára…  
 Amint a megszületett gyermek meglátott engem, nyomban keservesen felsírt, s ha csak 
véletlenül is találkozunk, nyomban sírva fakad. Hogy ne sírjon, annak egy módja lehetne: 
hogy a mamába visszatérjen az ırjítı fájdalom. S ez, bármelyikünknek, csupán egyetlen kí-
vánságába kerülne. E szellemi ERİ pillanatokra sem hagyja a családot egyedül. Ha nekik csu-
pán üdvözlılapot is írok, a fiatalasszonyt három napig iszonyú fejfájás kínozza. Mert e szelle-
mi létezı pontosan ismer engem. Hogy pedig e kapcsolat meddig tekinthetı „morálisnak”, s 
hogy etikailag mi lenne a helyénvaló teendı, azt nem tudom, de e „magasságot” szívesen át-
engedném végre másnak. 
 E küzdelem alapjában véve közös. Bizonnyal mindketten jelen lehettünk valamely 
nagyhatású folyamatban, melynek során az egyikünk sötét mágiához nyúlt. Hogy melyik em-
beri korszakban lehetett, s hogy irányult-e bárkinek a kárára vagy hasznára, azt nem tudni.  
E figyelmeztetés mindenesetre óvatosságra int, s rendkívül rossz érzéseket kelt annak szemlé-
lése, hogy a napjainkban ügyeskedı „nagy mágusok” többsége, ehhez hasonlatos szellemi e-
rık létrehozásán fáradozva, jelenleg éppen a saját, elkövetkezendı életük terheit alapozzák 
meg. 
 
 

A BEAVATOTTAK HELYÉNVALÓ MEGNEVEZÉSE 
 
 Földi életem során elsı ízben találkozhattam egy nyilvánvalóan „igazi” beavatottal. S 
már a harmadik találkozásunkkor rá kellett döbbennem, hogy ı is éppen olyan esendı ember-
lény, mint bárki más. Tisztán megnyilatkozott, s helyére kerülhetett hát a beavatottak helyén-
való megnevezése. Ennek megfelelıen tehát a beavatottság definíciója a következıképpen 
módosul: „Beavatott az, aki az Élet némely területén, olykor beavatott”. 
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A MORTALITÁS MORALITÁSA 
 

 A Hév szerelvényen az apuka a 2,5 év körüli kislányával beszélgetett a rovarcsípé-
sekrıl. Jómagam a hátuk mögött, potyautasként, szintén jelen lehettem: 
 - Apuci, és a darázs hogyan csíp?? – kérdezte a gyermek. 
 - Tudod a darázs harcias és sokszor képes szúrni és csípni. 
 - Apuci, és a méhecske?? 
 - A méhecske fullánkja olyan, hogy amikor szúr, akkor beleszakad a bácsikba és né-
nikbe. Ezért a méhecske csak egyszer szúrhat, hiszen utána elpusztul. 
 - Apuci, és a darázs?? 
 - A darázs sokszor szúrhat, ı bizonyosan nem döglik meg, a méhecske csak egyszer 
szúrhat, s nagyon óvatos is ezért, hiszen szúrás után megdöglik…- kezdte elveszíteni türelmét 
az apuka. 
 Az imént kétszer is elhangzott „megdöglik” kifejezés kérdıjelet hagyott bennem. Va-
jon miképpen reagál erre a kifejezésre a vízöntı-kori, 2,5 éves kicsi angyalka? 
S már éppen azon gondolkodtam, miképpen adhatnám tudtára rendkívüli kíváncsiságomat, a-
mikor a leányka, szelíd, oktató hangsúllyal, ismét kérdezett: 
 - Apuci! Ha a méhecskének MEG KELL HALNIA, akkor miért szúr meg engem? 
Az apuci már másra figyelve válaszolt: 
 - Hát azt nem tudom, de ha megszúr, akkor megdöglik, az biztos! S a kisleány lelki-
sége ismételten szeretetre fordította e brutális kifejezést: 
 - Apuci! A darázs NEM HAL MEG, a méhecske pedig ha megszúr engem, akkor MEG-
HAL! Ha MEG KELL HALNIA, akkor miért szúr meg?? – kérdezte a kislány, valami fennkölt in-
telligenciával. 
 Az apuci már régóta nem figyelt oda kislányára, mint ahogyan e tanítást nemigen 
vette volna észre senki más. S e kis angyalkán keresztül a Sors ezúttal hiábavalóan tüsténke-
dett. Alig hiszem, hogy bárki észlelte volna, hogy ez a 2,5 év körüli kislány a saját, ágaskodó 
lelkisége szerint, a mogorva „megdöglik” kifejezést mindannyiszor MEGHAL kifejezésre cse-
rélte fel! Hisz a Teremtı üzenete ugyanez: „Valamennyi állatban (akik helyváltoztatásra képe-
sek), érzı lélek lakik”… 
 
 

KISARKÍTÁS VAGY NEGATÍV PIEDESZTÁL 
 

 Bárki is – pillanatnyilag – a társunk az életben, átlagosan két év elegendı ahhoz, 
hogy bármely, alapvetıen esetleg általunk (is) észrevehetetlen jellembeli tulajdonságára 
rájöjjünk, s abba és az ellen úgy „belerágjunk”, hogy az, életünk és együttlétünk mostoha-
gyermekévé degradálódjék. 
 Adott viselkedésmintát a világ bizonnyal észre sem venné – hacsak nem oszlopszent-
rıl avagy brutalitásról lenne szó, de lényegi értelemben teljesen mindegy, hogy társunkban mi 
vonja magára pillanatnyi figyelmünket; mert ebbıl a „mindegybıl” is származhat válóok, né-
hány keserves esztendı, vagy éppen negyven évig nyomorított győlölet. 
 Jobbára másfél évtizede hallgathatom „hivatalból” az egymás fejére olvasott házas-
társi panaszokat, s leszámítva a szélsıségeket, (minthogy például valaki télen kiveri a szılıs-
kertbe a feleségét, vagy hogy egy férfi ma Magyarországon egy szobában, négy feleségével és 
kilenc gyermekével próbál békésen éldegélni), a panaszok közt éppúgy szerepel az is, hogy 
„megcsal”, s az is, hogy „csak ne lenne olyan áldott jó ember”! Panasz az is, hogy „nekem 
kell eltartanom ıt”, s panasz lehet az is, hogy „az engedékenysége feldühít”. 
 Mindenki azt veszi észre irritálóan a társában, amelybe – mint cica a pamutgombo-
lyagba -, elsıként bele tud kapaszkodni. Ha társunkat már nem vagyunk képesek magunkkal 
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azonosítani, bárhogyan is védené ki támadásunkat, mi, csodával határos módon, mindig és 
mindig, újra és újra képesek vagyunk benne „egetverı” hibákat találni. S ilyenkor egyetlen 
jellemzıt sohasem veszünk figyelembe. Azt ugyanis, hogy társunk (általunk vélt) egyre tor-
zabb tükre tulajdonképpen belılünk származik. S mint a disznó a dagonyába, naponta mé-
lyülve sározzuk be magunkat a vélt sérelmek önmagunkban dúló okaiba. 
 
 

HOGYAN KELL ANYÁT NEMZENI? 
 

 Az emberi beavatási misztériumok hatalmas lelki próbatétele egy isteni képesség: A-
mennyiben nı vagy, szüld meg a saját anyádat, ha pedig férfi vagy, tanulj meg anyát nemze-
ni! 
 Ennek a hatalmas misztériumnak a tudatossága csakis titkos lehet, hisz olyan mérvő 
zavarokat okozhat a fizikai világban elmerült emberek többségénél, amely újralobbanthatja az 
inkvizíciós máglyákat. 
 Jómagam tanúja lehettem e csodának, amely egyébként a legegyszerőbb és legembe-
ribb folyamatok egyike, mégpedig egy szelíd és alázatos, szeretetteljes és béketőrı férfi-mun-
kaársam esetében. 
 S habár igaz, hogy a hajdani egyiptomi, hindu, görög, maja istenek „tervszerően” 
nemzették saját anyjukat, ez tılünk sem idegen. Mégis: hogyan kell anyát nemzeni? Lássunk 
hát erre isten és ember-példát: 
 Egy „isten” valamely hatalmas életmőbe kezd. (Tudjuk, hogy valamennyi esetben, a-
mikor több istenrıl eshet szó, valójában minden korban az ısprincípiumi angyalokat neveztük 
„isteneknek”). Ez az isten tehát belekezd életmővébe, de idıközben kiderül, hogy azt, valami-
lyen logikai lánc hiánya folytán, nem képes befejezni. Fogja hát magát, megteremt egy leány-
gyermeket, s tudását ırá bízza, maga pedig visszavonul a létezésbıl. Amikor a NEMLÉT álla-
potában a hiányzó információkat megszerzi, akkorra a leánya áldott állapotba kerül, s a leánya 
gyermekeként ı, a hajdani isten születik újra, hogy folytassa félbehagyott életmővét. Ugyanez 
hölgyek esetében: Megszülik leányukat, s még mielıtt az unokájuk megszületne, elhaláloz-
nak, hogy ık maguk születhessenek újra, leányuk gyermekeként. Ennek egyetlen fogós krité-
riuma, hogy az illetı a saját unokáját nem ismerheti! Az isteni kiváltság pedig az volt, hogy 
ık ezt elıre „tervezték”. 
 Nézzünk egy emberibb férfipéldát: 
Kedves munkatársamat leánygyermekhez segítette a sors. Apaként becsülettel megteremtette 
a felnevelés feltételeit, s leányát érzelmileg is igen szépen nevelte. Felcseperedett a leány, ud-
varló jelentkezett, közeledett az esküvı, és közeledett a baba is, amikor munkatársamat tragi-
kus baleset érte; lángolva, nagyfeszültségő ív következtében leégett róla a ruha és a bır. S bár 
zokogott a család és a rokonság, sajnáltuk is mindannyian, jómagam akkor már tudtam, hogy 
saját leánya gyermekeként fog újraszületni! S ennek igazolása lesz egy anyajegy az áramütés 
helyén, s hogy e gyermek – míg él -, fóbiásan félni köteles a villogó fényektıl s a tőztıl, hisz 
egy földi életét váratlanul, tőz által fejezte be.  
Ennek az életáldozatnak a lényege pedig: ahogy nevelted a gyermekedet, ugyanazt éppen tıle 
kapod vissza. 
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A VÍZÖNTİ-KORI EMBERFEJLİDÉSI KORSZAK IGÉNYEI (II.) 
(adni ugyanaz, mint kapni) 

 
Valaki eléggé elesett ahhoz, hogy megszánjuk, s megosszuk vele a reggelinket vagy az egy tál 
lencsénket. Bennünk mégis felülkerekedik a makacs realitás, s érzelmeink ellenében konokul 
megfogalmazzuk: „Dehogy adok neki! Vegyen csak magának”! És sohasem fogjuk megtudni, 
hogy abban az évben amiatt vált ehetetlen-kukacossá a cseresznyefánk termése, mert azt az 
egy tál lencsét vagy darab kiflit nem óhajtottuk egy rászorulóval megosztani. 
 A Sors ad, s a Sors visszavesz. S a Sors mégis fıképpen lehetıségeket ad. S ezek a 
lehetıségek fıképpen emberi kapcsolatok. S az emberi kapcsolatok során a Vízöntı-korában 
arra kellene ráismernünk, hogy „bárki fia-borja”, tulajdonképpen „egyek vagyunk” vele! 
Mert ha valakinek nem adok, akkor valamit magamtól vontam meg. S ha jó lélekkel adok, ak-
kor önmagamat ajándékoztam meg. Ily módon pedig tökéletesen értelmezhetı az az ısi üze-
net, miszerint az ember a saját sorsának kovácsa, s ha okfejtés nélkül szerteszórja szeretetét, 
úgy az szaporodni kezd, ha pedig megtartva felügyeli, akkor kicsurog a kezei közül. 
 A Sors mindig ad esélyt – mindegyikünknek. 
Tavaly annyi barack termett, hogy országszerte siránkoztunk: nincs aki szedje, nincs aki meg-
ırizze, a konzervgyárak pedig már rá sem tudtak nézni. Mégsem jutott eszünkbe, hogy egy 
hétre ingyen meghívjuk a barackföldekre a hajléktalanokat. S mivel ezt nem tettük meg, 
mondjuk röviden így: ebben az évben, lábon állva, elrothad a kukoricatermés. Ám akinek 
jobban tetszik képzelje azt, hogy emiatt emelkedett a gázfőtés ára. 
 „Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, s akire sokat bíztak, attól többet kérnek 
számon”. De ebben még nem szerepelhet az, hogy amennyiben bárkitıl bármit megvonsz, azt 
önmagadtól vontad meg. Mert ez az igény még csupán a jövı igénye, s ennek belátása az eljö-
vendı korszak feladata lesz. 
 Epiktétosz kétezer éves, csodaszámba menı bölcsessége mondatja velünk: Ha ellop-
ták pénztárcádat, ne nézd, hogy ki tette! Semmi közöd hozzá. Köszönd meg Istennek, hogy az 
a pénz eddig – kölcsönben – nálad lehetett! Persze, a jövıben ebben az üzenetben is szerepel-
ni fog még egy mondat: Ha kapzsisággal nem adtál volna okot a Sorsnak, bizonnyal azt a 
pénzt nem vette volna vissza tıled. 

(folytatjuk) 
 

 
A „TEKINTET” IRÁNYA 

 
 Tekintettel arra, hogy az elkövetkezendı fél évben, lélekben cselekvıvé kell vál-
nunk, a továbbiakban a Teremtı velünk kapcsolatos tervét nemigen fogjuk firtatni, hisz va-
lami ilyesféle történik a vizsgákon is. Vannak tanulási idıszakok, de kell lennie számonkérı 
idıszaknak is. Ami tehát bekövetkezik, azt mindig meg fogjuk beszélni, de hamis prófétákra 
ennek az átmeneti idıszaknak nincs szüksége. 
 Nyilvánvaló, hogy lelki békességre csupán csak azok tehetnek valahogyan szert, akik 
megkezdik önmaguk, Egó-juk, birtoklási vágyuk korlátozását, s igyekeznek azon, hogy az a-
nyagi világ felé kinyúló „csápjaik” száma jelentısen lecsökkenjen. Ha ez önkéntes alapon tör-
ténik, akkor jelentıs lehet a lélekbeni elımenetel, ámde amennyiben ez kevésbé önkéntes, s 
megvárjuk a Sors intézkedését, úgy e folyamat számunkra igen keservessé is válhat. 
 Jó elıre sejthetı, hogy a többséget érintıen ezeknek a korlátozásoknak az önkéntes-
ségi alapon történı bevezetése sehogyan sem fog sikerülni, vagy igen keserves lesz. De tudva-
levıleg egyéb út nincs. 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

20.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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KORSZAKOT MÓDOSÍTÓ, EMBERT FORMÁLÓ NAPFORDULÓ 
 
 Az 1999. év nyári napfordulójának idıpontjában hatalmas horderejő változások kö-
vetkeztek be a földi világban (1999. június 21-én, 21 óra 49 perckor): Az emberiség történe-
tében lezárult egy fejezet, amely már több mint ezer éve tartott, amely a minden határon túli 
növekedésre helyezte a hangsúlyt, s megkezdıdött a következı korszak embert formálása. 
 A Kárpát-medence lakóit, megtisztelte a „nyilas” népének kijáró folyamatos felhısza-
kadás, s ezzel elérkezett a Vízöntı-Világhónap megnyilvánulásainak radikális kezdete. 
 A Földet és az emberi világot elárasztotta az Égi Birodalomból kivert gonoszságnak az 
anyagi világban történı megnyilvánulása. (Az ATYA évében bekövetkezett a Krisztus szüle-
tésével fémjelzett, kétezer évvel ezelıtti kozmikus esemény ellentétes pólusának fizikai meg-
születése! Az ATYA évében, hatalmas szimbólummal jelezve ezzel, hogy még a sátán is Isten 
gyermeke!). 
 Kezdetét vette az a 3,5 éves igen kemény idıszak, amelyrıl a Biblia –felettébb szokat-
lanul – hatszor is megemlékezik! 
 Ezek után nézzük az immár történelmi tényeket: 
 Április 27-én délután a gonoszság a Mennyek országából a Földre vettetett, ámde az 
anyagi világba mégsem lépett be, a földi erıtérben – fizikálisan – nem jelent meg! Hatalmas 
várakozás vette kezdetét, s ha más nem is akadt volna égen és földön, hát várakoztunk mi, 
akik e jelenségek észlelésére fel voltunk készülve. 
 Június 10-én estétıl reggelig tartó, száraz villámlásoktól kísért gomolygó felhızet, fá-
kat tépı orkánerejő szél és misztériumi jelenségek közepette megnyilvánuló arkangyali jelen-
ség vette át a földi energiamezıkben tevékenykedı angyali princípiumok hatáskörét, s maradt 
is megnyilvánult állapotba, (helyettük). Utólagos feltételezésekbe bocsátkozni talán felesleges 
lenne, hisz kilétét pontosan nem sikerült megállapítani, de az arkangyal június 20-ig volt je-
len, s a visszavonulása napján Rafael napja volt. 
Amint visszavonult, rendhagyó csend vette kezdetét, s másnap éjszaka a földi erıtérbe betört 
a sátán! 
Másnap, azaz június 21-én éppen a nyári napforduló napja volt, amikor is a Világosságot fel-
váltja a Sötétség, azaz egyébként is: rövidülni kezdenek a nappalok és hosszabbodni az éjsza-
kák. Ezen a napon Alajos és Leila neve napja volt, s míg az egyik jang, a másikuk jin, mind-
kettı hadüzenetet, háborút jelent! 
 Az arkangyali ellentartó erı tehát 20-án megszőnt, s 21-én a fizikai világba belépett a 
gonoszság! (Gondolatainkban és érzelmeinkben, mentálisan, asztrálisan és éterien – azaz lel-
kileg – már régóta jelen volt, de fizikailag még nem tudott testet ölteni). 
 A június 21.-tıl 23.-ig tartó, világszerte észlelt katasztrófasorozat intı jelzés volt, s 
nálunk is éppen ekkor következett be az ország egyhatodát dagonyává változtató felhıszaka-
dás. (Utólag, egy hónap alatt aznap éjszakát illetıen, három különféle helyen észlelt, földre, 
tengerben zuhanó lángoló csillagról sikerült újságcikket elıkeríteni)! 
 A földi világba levetült gonoszság mégsem azonos azzal, akirıl a misztériumok írtak. 
Mert ennek a megnyilvánult gonoszság-energiának semmiféle intellektusa és semmiféle értel-
me nincs! 
Ez a gonoszság égi birodalombeli ranggal nem rendelkezik, valamennyi égi és földi világ-
szemlélettıl távol áll és semmiféle kommunikációra nem lenne alkalmas. Pedig még a brutali-
tásnak is kell hogy legyen bizonyos intellektusa, s az ördögnek is arkangyali rangjelzése van! 
Érthetetlen állapot, hisz olyan ez, (jún. 21-22-i kezdettel), mintha egy háborúba az ellenféllel 
szemben, katonák helyett hajléktalanokat állítanánk ki, a maguk rongyaiban. S éppen ez teszi 
feltételezhetıvé azt, hogy a gonoszság a fizikai világba talán tervszerően, egymást követıen 
többféle megnyilvánulásban fogja levetíteni önmagát(!!) 
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 Annyi azonban bizonyos, hogy gonoszság csakis az emberi gondolatainkból származ-
hat, s csakis abból meríthet magának erıt! 
 Tudomásul kell vennünk, hogy az elsıként megnyilvánult gonoszság-formációban – 
luciferi méltóság helyett – tulajdonképpen a saját torz természetünk legalacsonyabbrendő tük-
rei, vagyis az öntapadó félelem és szorongás-energiáink jelentek meg! 
 
 

O.K. ANONYMUS! 
 
 Jelentıs visszaigazolásokban lehet részük mindazoknak, akik az itt olvasottakat másutt, 
vagy immár tényként hallhatják. Akik pl. az elıadásainkon lejegyezték, hogy az emberfejlı-
dés szükségszerő, Vízözönnel lezáruló fejezete Krisztus elıtt 5700 évvel, vagyis jelen napja-
inkhoz képest 7700 esztendıvel ezelıtt következett be, ezúttal ismét megcsodálhatják a maga-
sabb tudat tisztaságát: 
 Walter Pitman és Wiliam Ryan amerikai geofizikusok megállapították, hogy a katasz-
trofális hatású Özönvíz kb. 7600 évvel ezelıtt pusztított a mai Fekete-tenger térségében. 
(1999. június 18-i újságcikk). „Az óceán sós viző özöne a szők Boszporusz-völgyön igen hir-
telen áradt keresztül, a víztömegek óránként 80 km-es sebességgel zúdultak a mélybe, s aki 
tehette, (amint írja a Biblia), a visszatérés reménye nélkül elmenekült”. (MTI). 
 
 

HELYÉNVALÓ KÉRDÉSEK AZ EZREDVÉGEN 
 
 - Többünknek nem úgy tőnik-e, mintha ezen az ezredvégen szokatlanul felszaporodtak 
volna a problémák? 
 - A felszaporodó problémákat a tudomány képes-e magyarázni és képes-e akárcsak 
egy részük feldolgozására és megoldására is? 
 - Amennyiben a tudomány a szaporodó problémákat nem képes elfogadhatóan magya-
rázni, ha azokra nem talál választ, s a felmerülı gondokat nem tudja megoldani, nem kéne e-
setleg olyan véleményeket és elképzeléseket is meghallgatni az ezredvégi problémákról ame-
lyek eddig nemigen juthattak szóhoz? 
 - Amennyiben a tudomány továbbra sem engedi szóhoz jutni az egyébirányú elképze-
léseket, képes-e hitelt érdemlıen igazolni saját véleménye egyedüli helyénvalóságát, igazát és 
jogosságát? 
 
 

AUGUSZTUS 11. 
 
 Annak a bizonyos napfogyatkozásnak létezhetnek kevésbé ismert vonatkozásai is: 
 A napfogyatkozás – úgymint bármely egyéb, ember által észlelhetı történés és jelen-
ség -, az anyagi világnál kiterjedtebb és magasabb dimenziók történéseinek anyagi világban 
tükrözıdı vetülete. Vagyis ami egy napfogyatkozáskor észlelhetı – s ami nem -, az nem csu-
pán a racionális ész fizikai világát érinti. 
 Könnyen meglehet, hogy – bár a napfogyatkozás teljessége igen ritkán megfigyelhetı 
jelenség -, mások által felkorbácsolt kíváncsiskodás miatt tódul majd a teljes napfogyatkozás 
észlelési területeire esetleg többmilliónyi érdeklıdı. De az is meglehet, hogy ez csupán amo-
lyan „hírlapi kacsa”, esetleg sokaknak bármely szempontból, jó üzlet. Mégiscsak érdemes tud-
ni: nem is olyan biztos, hogy ezúttal ott csakis olyan erık fognak megnyilvánulni, amelyeket 
szívesen látunk, s amelyekre fel is vagyunk készülve. 
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UGYE, NEM OKULUNK? 
 
 Három évvel ezelıtt a Kárpát-medencében elpusztult a fenyıerdık egyharmada. 
Észrevettük-e? Az oka ennek most nem számít. Ha szakember errıl akkortájt szót is ejtett, en-
nek lényege merı cáfolat volt. 
 Tavaly és annak elıtte megtizedelıdtek a vadgesztenyefák. Tavaly és az idei tavaszon, 
júniusig, leszáradt a meggyfák hajtásainak harmada. S bár jóllehet, hogy ez nem mindenütt i-
gaz, inkább a tendenciák igazságára szükséges figyelnünk. 
 Nem tudni, még mennyi sorsszerő figyelmeztetés lenne szükséges ahhoz, hogy a kor-
mány befagyassza az egész eddigi politikáját, s utasítsa a tudományos világot e káosz-jelensé-
gek megfejtésére, de vélhetıen erre a bölcs lépésre sohasem fog már sor kerülni: Mert e szolid 
természeti intelmek szinte sohasem találkoznak a szélesebb néprétegek pillanatnyi önzı igé-
nyeivel. A jelenség pedig a kollektív butaság felé tovább tendál, míg végeredményben olyan 
véget is produkálhat bemutatkozásul, mint ahogyan az Noé idejében történt. 
 
 

SZABÁLY AZ SZABÁLY… 
 

 Immár kettévált az emberi faj. Egyikük a reális (materiális) tudatú, a másik a vízöntı-
kori ember, egyikük az Anyag, a másikuk a Szellem embere. Igaz, nem sokáig lesznek képe-
sek békességben együtt élni, de ennek az átmeneti korszaknak mégis akad egy szinte komikus 
szabályszerősége: 
Fel kell tenni a legelemibb kérdést, hogy „Szerinted Te az Anyag vagy a Szellem embere 
vagy-e”? 
A szabályszerőség pedig a következı.  
Szinte minden olyan ember, aki az Anyag embere, azt fogja válaszolni erre, hogy „természe-
tesen ı a Szellem embere”. 
Ha valaki, kérdésünkre határozottan azt a választ adná, hogy „természetesen ı az Anyag em-
bere”, akkor akár ki is ı, szinte biztosak lehetünk abban, hogy a szellemiek területén van dol-
ga, s tudat alatt már régen oda tartozik. 
A Szellem embere pedig az lesz, aki kérdésünkre, szabadkozva, a következıket fogja mon-
dani: „Reménykedem abban, hogy engem legalább már megérintett a változások szele, s bí-
zom abban, hogy esendıségem ellenére már nem egészen az Anyaghoz tartozom”. 
Fontos lehet annak tudatosítása, hogy ilyen kérdést azért boldog-boldogtalannak mégse te-
gyünk fel, mert akkor hamarosan kigyulladhatnak az emberáldozatok máglyái, ahol természe-
tesen a ma még kisebbségben lévık füstölögnének. 
 
 

FIGYELMEZTETÉSEK KORA 
 
 Amíg a régebbi korok vezetı embertípusa a BEAVATOTT volt, a Figyelmeztetések Ko-
rának vezetı embertípusa az INTELLEKTUÁLIS SZÖRNYETEG. Ez utóbbi, önigazolása céljából, 
bárki ellenében, gyakorlatilag mindenre képes. İk az elızı évszázadokban csupán elvétve 
fordultak elı, számuk ebben az évszázadban szaporodni kezdett, s napjainkra érkezett el a 
„dömping” ideje. 
 Intellektuális szörnyeteg nem válhat mindenkibıl, legalább is nem pillanatok alatt. 
Legtöbbjük ezt – szerencsére – csupán ügyesen meg szeretné játszani. Mert aki annak mutatja 
magát, az esetek többségében csupán csak amolyan kedves kis „szörnyecske”. 
 
 





- 6 - 

 Aki tehetısebb és jó pozícióban van, vegye keze ügyébe a vasútállomások, busz és 
hév-végállomások környékét, hogy felszámolhatóak legyenek a zsiványtanyák, s különöskép-
pen a hol sáros, hol pedig poros és zajos ipartelepek. Ezeket át kell költöztetni az 50-100 mé-
ternyire lévı elsı mellékutcába. 
Az állomások környékét parkosítani kell, üdezöld alapon elhelyezett padokkal, nyírfákkal, bo-
rókákkal, változatosan, mégsem divathóbort jelleggel. Köztük kaphatnának helyet a település 
irányjelzı táblái, s az egészre felváltva egy-egy, egyébként munkanélküli ember képes lenne 
felügyelni: hogy szemétmentes és gondozott legyen a terület, mindig frissen festettek legyen-
ek a szemetes edények, s ne forduljon elı a részükrıl semmi féle tiltás, csupán alázatos visel-
kedés. 
 Meg kell szüntetni a vidéki utcák „partizán” és a többi felesleges elnevezéseit, s he-
lyettük az utcáknak meggy-sor, cseresznye-sor, hársfa utca, gesztenyés utca, stb. neveket kell 
adni, s az utcákat – utcahossziglan -, az adott, fákkal beültetni. Ezekrıl a fákról, mivel hol ez, 
hol pedig amaz teremne, hol az egyik, hol pedig a másik utcában, bárki szabadon szedhetne 
annyit, amennyit helyben képes elfogyasztani, illetve amennyi a gyógynövény szükséglete. 
Mert ez az İseink, Szent István által szentesített, s azóta vissza nem vont törvénye! 
 
 

A GONOSZSÁG ÍZEKRE SZAGGATÁSA 
 
 Hogy melyikünk miért született ide, azt tán sohasem fogja senki az orrunkra kötni. De 
hogy a MAGYAR-tól, (vagyis az Érdek Nélküli Krisztusi Szeretet képviselıjétıl) mit várna el a 
Földanya szívcsakrája, azt bárki személyesen is megérezheti és átélheti! Aki pedig ezt az él-
ményt önmagának megteremti, sohasem fogja elfelejteni! 
 Ennek az érzésnek az elsı megtapasztalására lehetıséget teremthetünk, s aki valóban 
megtapasztalja, sokszor, vágyakozva visszakívánja majd! 
A lehetıség részvételi díja egységesen és kötelezıen: egy db élı, üzletben megvásárolt pinty, 
vagy egyéb hazai énekesmadár. A Földanya szívcsakrájának dobbanását egy pillanatra mind-
azok érzékelhetik, akik augusztus 12-én, a déli órákban, e madárkát a két kezükbıl szabadon 
engedik. Ettıl kezdve pedig bárki, bármikor megismételheti. 
Mennyire más ez az élmény, ha elérzékenyülve elképzeljük, s mennyire más akkor, ha gya-
korlatban is megcselekedjük! Mert ennek az érzésnek a mind gyakoribb átélése érdekében 
születtünk MAGYAR-nak. 
 Hogy pedig erre a napfogyatkozást követı napon érdemes elsıként sort keríteni, (mert-
hogy napfogyatkozáskor egy pillanatra szimbolikusan kialszik a Fény), arra szintén a maga-
sabb világok szimbóluma hívja fel a figyelmet. Augusztus 12.-én 12 óra szent idıpont, s ez a 
nap ezen felül az önzetlen szeretet képviselıjének, Szent Klárának (Szent Ferenc duál párjá-
nak) nevenapja. 
 
 

KIS FELADATOK, NAGY FELADATOK ÉS KÜLDETÉS 
 
 Ahogyan az ember sodródik az élet áradatában, olyanformán változnak a napi, apró-
cseprı feladatai is. Merıben felesleges (furfanggal) azt feszegetni, hogy valakinek (úgymond): 
„mi az életfeladata”, hisz sohasem egyetlen feladatról van szó. 
 Ha az ember valamit valakivel kapcsolatosan „jól” megold, való igaz, hogy azzal a 
másik emberrel szemben végrehajtotta feladatát. De a nagyvilágon ezen kívül van még né-
hány milliárd ember, s ezek közül bárkivel adódhat még frontális vagy éppen a legmelléke-
sebb kapcsolata. A nagy feladat, a hozott feladat is változhat, s mindenképpen az a jobb, ha 
rábízzuk magunkat sorsunkra. 





Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

21.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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A VÍZÖNTİ-KORI EMBERFEJLİDÉSI KORSZAK IGÉNYEI 
(III. rész) 

 
 Korunkban fantasztikus méreteket öltött a közöny, s emberek tömegeiben enyészett el 
– látszólag – az együttérzés lángocskája. 
 Volt már ilyen. Színtisztán éppen ugyanaz zajlik, mint Atlantisz bukása elıtt, Noé ide-
jében, de bárhogyan alakuljon is, immár a „túlélı” Noé-k is közöttünk élnek. 
 Hajdan sem volt titok, hogy közeleg a Vízözön ideje, hiszen ezt akkor már harmince-
zer éve biztosan tudták, de oly komikusnak tőnt Isten szava; mármint hogy „építsetek maga-
toknak fedeles hajót”. Hisz abban a letőnt korban a „jobbak” gondolati energiával repkedni 
voltak képesek. Isten szaván tehát kacagott mindenki, kivéve Noét. Pedig hát – utólag – 
mennyire nyilvánvaló! Ha jön a Víz, ugyan mi élheti túl: a vízen úszó mag, az óceán sós vizé-
ben hónapokig károsodás nélkül sodródó, zárt kókuszdió. Bárha ilyen módon megfejthetı len-
ne, hogy most vajon mi is a teendı, de persze nyilván ezen is kacagna szinte mindenki. 
Bízzunk azért, hogy a Teremtı üzenete idejében elhangzik. 
 Persze elképzelés azért éppen lehet, hiszen ehhez csupán azt szükséges számba venni, 
hogy ma milyen elveken is nevetne a többség. Ilyeneket könnyő fellelni, s bizonnyal valami 
hasonló lesz majd a túlélés feltétele is. Ilyenek lehetnek pl: bıség idején a lemondás, villany-
motor birtokában a tekerıs kút, mosógép luxusa mellett a teknı, teli kamra esetén a böjt, s 
erıszakos korban a szelídség. S a sor folytatható lenne, mert valószínőleg a majdan szükséges 
változások egyetlen lényege valamiféle emelkedettebb lélekbeni vibráció lesz, amelynek bir-
toklása esetén az ilyen ember esetleg mentesülhet a csak fizikai világot érintı katasztrófahely-
zetektıl. 
 Egy bizonyos: legyen bár fedeles hajó vagy álljon készen a kiépített „harmadik világ” 
– amelyrıl ma még nem sokan tudnak -, mégis, a leglényegesebb ebben az egyedi ember tu-
datosan felvállalt önmaga-változtatása lesz. 
 Korunkban fantasztikus méreteket öltött a félelembıl, pótcselekvésbıl és önigazolás-
ból történı szexuális vágyakozás és ennek összes beteges, „boldogságkeresı” változata, más-
részt – mások esetében – éppen ilyen fantasztikusan terjed a szexualitás összes fétisizált von-
zatairól történı önkéntes lemondás érzete és képessége. Ez utóbbi, amennyiben „érzet, képes-
ség és önkéntes”, akkor „emel”, ámde ha önbecsapó, ha menekülés, s problémakerülés, nélkü-
lözés vagy kényszerhelyzet, akkor sajnos inkább „lenyom”. Ha ez közismert lenne, akkor tán 
ez tudná legnyilvánvalóbban igazolni, hogy immár mereven kettévált az emberi faj. 
 A szexualitás biológiai vágyának csökkenése – amely ma még társadalmi szempontból 
követhetetlennek, nem kívánatosnak és tán szélsıséges igénynek tőnhet -, már most elırevetíti 
az emberfejlıdés Vízöntı – utáni lépcsıfokát. A majd 2100 év múlva fellépı változást, ami-
korra is az emberi szaporodásmód gyökeresen módosulhat, s a szaporodást illetıleg a „nem-
zést” az akkorra immár genetikailag „belterjessé” korcsosult és végképp károsodott ivarsejtek 
és párosodási aktus helyett valami MÁS fogja kiváltani és végrehajtani. 
 A történelemben erre is van elegendı példa, csupán csak körül kell kémlelni, s ne döb-
benjünk meg, ha kiderül, hogy a világtörténelemben évezredek alatt elég sokan tulajdonkép-
pen „SZŐZTİL SZÜLETTEK”! 
 Az ısi bölcsességek utalnak arra, hogy a párosodási aktust és az ivarsejtek „természe-
ti” munkáját a nı és férfi egyidejő szellemi-lelki vágyakozása fogja kiváltani – hiszen hajda-
nában ez az istenek körében teljesen természetes igény volt – s az ember lassan ismét Teremt-
ıvé válik, hogy újra gyakorolhassa a letőnt lemúri korszakban gyakorolt, ámde akkor még 
spontán és ösztönös teremtıképességeit. Mindezen változások lélek és szellemtudományi jo-
gosságára bárki logikailag is rájöhet, habár ezekre rengeteg utalás található a misztériumok 
„sorai között”, s ha valakinek ez kevés lenne, olvasgathatja Steiner sorait. 
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 Jelzések tömege mutat rá arra, hogy az emberiség (mai) globális összessége a Vízöntı-
korszak végén – mintegy 2100 év múlva – még jócskán éretlen lesz az anyagi világból való 
kilépésre. Vagyis ezt követıen egy újabb, 25920 évig tartó Világévet kell majd a földi világ-
ban végigküzdenünk. 
 Ettıl függetlenül a harmadik évezred kezdetétıl spontán, majd feltehetıen egyre gyak-
rabban szaporodni fognak a "„SZŐZ MÁRIA – effektus” megnyilvánulásai. Nemsokára nem 
kell majd misztikus köntösbe burkolni ezt; (Zeusz hattyú képében szállt reá, kozmikus elefánt 
termékenyítette meg, álmában a TURUL lepte meg, Gábriel arkangyal üzente, a Szentlélek ta-
karta be stb.), s tények fogják igazolni, hogy valamely valóban lélekben és szellemiekben 
egyaránt szeretı emberpár érzelmi vágyakozása önmagában is babát eredményezhet. Elıre 
kijelenthetjük azonban, hogy lélektársaink többsége még akkor is, s még beláthatatlanul hosz-
szú ideig ragaszkodni fog a ma még „hagyományos” gyermeknemzési módszerhez. S ez mind-
addig fog tartani, míg genetikai problémák miatt e módszert betiltani és büntetni nem fogják. 
 Tudomásul kell vennünk, hogy nem lehetünk egyformák - hisz földi körülmények kö-
zepette tulajdonképpen a Lélek szárnyalása zajlik-, s szárnyalás ide vagy oda, földi lélektest-
véreink a lassúbb és vontatottabb emberfejlıdési utat fogják választani. Ez pedig nem képes 
bennünket idı elıtt a felsıbb világokba emelni, hanem újabb vargabetőket fog tenni, szenve-
désekkel teli emberi korszakokon át. 
 
 

MIÉRT KELL BUKNIA A BANKRENDSZERNEK? 
 
 A bankrendszernek azért kell buknia, mert belerágta az emberek tudatába, hogy az 
emberfejlıdés egyetlen lehetséges útja a piacgazdaság. 
 Ez se nem pro, se nem kontra. Ami történni fog, se nem ok, se nem okozat, csupán 
csak egy emberfejlıdési korszak velejárója, egy mára elavulttá vált szisztéma kiváltása lesz, a 
végtelen idık óta tartó fejlıdésünk közepette. 
 
 

A GONOSZSÁG MÁSODIK MEGNYILVÁNULT MANIFESZTÁCIÓJA 
 
 Az Atya évében, 1999. július 7-én Földünk naptávolba került, s jó elıre sejthetı volt, 
hogy e hatalmas szimbolikus kódot a június 21-én anyagi világba betört gonoszság feltehetı-
en ki fogja használni. 
 A földi élettér ezen a napon kerül a legtávolabb - éltetı erejétıl -, a Naptól, amely a 
legtöbb történelmi korban a Teremtı legfıbb szimbóluma volt (és lesz)… Ha pedig távol van 
a „gazda”, hamarabb és könnyebben szabadulnak el az indulatok. 
 Így is történt. Este 9 óra lett, mire támadásba lendült a gonoszság, s tornádó-szerően 
örvénylı, mégis lassan mozduló felhızet kialakulása közben, Kárpát-medence szerte, félelme-
tes helyi viharok keletkeztek, amelyek az elsıként megnyilvánult sötét, buta és hányingert o-
kozó öntapadó félelem és gonoszság-energiákat beleoldották az anyagi világba. Ez az ocs-
mány és tehetetlenségre kárhoztató visszafogó erı tehát immár követhetetlenül köddé vált 
bennünk – és érzelmeinkben -, eltőnt a köztünk élı állati-típusú önzésben, s 21 óra 30 perc 
lehetett, amikor helyét átvette a sátáni erık mélyebb értelmő és kifinomultabb megnyilvánu-
lása: valami szívszorító, állandó pánikhangulat, mely állandósuló és nehezen feloldható 
stressz állapotában elpazarolja a test energiáit, s tudatlanságunkban ily módon bekeményíti 
életünket. 
 Ez a fajtája a bizonyság-nélküliségnek (a bizony-talan-ságnak) a megnyilvánulása, 
melynek aktív része a torkunkban képzıdı szorongattató „gombóc”, s amely pánikba veszı és 
egyre eltévelyedettebb lényünk betegség-bőn-energiáit és képzeteit is elmélyíti. 
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 S míg a gonoszság elsı megnyilvánulása (a sátáni erık elsı fullajtárja) némi irtózattal 
könnyedén elkerülhetı, a második ellen védekezni az ember alig képes. 
 Az ellene való védelmet talán a legszívósabb napi imádságok, a feltétel nélküli 
bizakodás és a túláradó napi örömérzet jelenthet, de ez a gonoszság-formátum még hozzájuk 
is hosszasan tapad! Mert ez nem jeges és külsı, hanem tompán égetı belsı félelem, 
valamiféle tömény fekély-érzet, gyomor és bélrendszeri meleg szorítás, szívfájdalom, amely 
egy perc alatt mélyülhet el, de a lélek békéjével feloldani órák hossza alatt lehet. Mert ennek a 
gonoszságnak már intellektusa van, s ez önmagunkban rejlik. 
 
 

IDEGEN ÚR A CSALÁDBAN 
 
 Bármely családban elıfordulhat bármilyen jellemvonású és karakterő ember (család-
tag), fiú vagy lány, férfi vagy nı. S megfigyelhetjük; ha bármely családba beállít (elıre jelez-
ve vagy váratlanul) egy Idegen Úr, akkor megjelenése az egyes családtagokból merıben elté-
rı érzelmi reakciókat válthat ki. 
 „Ami fent, az lent”, állítják minden korok bölcsei, s ez valamennyi világ összes vetüle-
tére igaz! Ha pedig ez így van, akkor felesleges lenne a kérdést feltenni, hogy vajon a bolygók 
kis családjára; a Naprendszerre ugyanez igaz lehet-e. Ha pedig ez igaz, akkor nagyszerő lehe-
tıséget teremthet a helyét ma még nem lelı gonoszságnak is. 
 
 

AZ IDEGEN ÚR 
 
 Az Atya évében, 1999. július 10-én megérkezett az Idegen Úr. Szellemi ıserejével a 
Naprendszer kis családjába lépett, jócskán megzavarva Hold-nıvérünket, akibıl e látogatás 
„viharos” érzelmeket váltott ki. Ezt tapasztalva; Nap-fivérünk és Föld-anyánk reakciói sem 
voltak hétköznapiak. (Ne feledjük, hogy „ami fent, az lent”)! 
 Hajnaltól napestig szakadt az esı, kiszámíthatatlanná vált valamennyi elırejelzés, (ha-
bár ezt már elızıleg is megtapasztalhattuk). A viharok közt olykor húsz-harminc perces szü-
netek voltak, s ez valami különleges érzelmi állapotot okozott többünkben is. Mindennek 
„oka” pedig ezúttal az Idegen ÚR volt: az Aldebaran állócsillag egy tengelyre került a Hold-
dal és a Földdel! 
 E hármas égbolti egytengelyőség a fizikai valóságában megmagyarázhatatlan, tudomá-
nyos szempontból eszméletlenül nagy badarságnak tőnne, az sem csoda hát, hogy még a tudo-
mányoskodó asztrológia is elzárkózik, elhárítja ennek magyarázatát magától. Mert „ugyan ho-
gyan is hathatna egy ilyen távoli állócsillag a mi Naprendszerünkre”? (S hogyan is foghatná 
fel bármelyikük is, hogy a helyzet mennyire egyszerő): 
 Az ember ismét és ismét elfelejti, hogy ı nem földi lény, s ismét és ismét megfeledke-
zik arról, hogy az idı és tér az anyagi világ elıjogai. Mert a magasabb világokban nem létezik 
távolság és idı, s az anyagi világba vetült bármiféle test, beleértve az égitesteket is, valamely 
szellemi jelenségnek az anyagi világba vetített tükrözıdése! S nem lehet kérdés, hogy –ami-
képpen egy gondolat a porban lévı hangyácskától a Tejútig csapong – éppen így, bármely 
szellemi erı, tetszıleges anyagi testet választhat magának! Választását esetleg olyasféle szim-
bólumok kötik, hogy választott fizikai testének ki kell elégítenie küldetése jellemzıit. 
 Mióta Mihály arkangyal visszavonult, s az Égi Birodalom örömét – többen is – átél-
hettük, szisztematikusan felkészültünk annak legtárgyilagosabb elfogadására, hogy lélekbeni, 
tudati, szellemi tényezık a földi világba BÁRMILYEN FORMÁBAN levetülhetnek! 
Jelenleg a Figyelmeztetések Korát éljük, s valóban bármi elıfordulhat, ami az adott szituáció-
ban a lélekbeni alakulásunk javára válik. 



- 5. - 

HOSSZÚ MONDAT 
 
 Belegondolván abba, jó-e, ha az emberiség általánosságban elfogadja az ember men-
tális, asztrális, éteri és fizikai létezésének négyes felosztását, a csakraelméletek szerinti hetes 
felosztást vagy egyszerően a test-lélek és szellem hármasságát; meglepetten kell tapasztal-
nunk, hogy bár a kívánalom ilyesféle kellene hogy legyen, az esendı földi ember ennek elle-
nére – jelen pillanatban – még az „egyszeri és egyidejő” létezéssel, azaz a saját fizikai testével 
is alig-alig boldogul. 
 
 

ÉLNI, ÉS NEM VISSZAÉLNI KELL! 
 
- Adott a Teremtı lehetıséget, hogy örömeink színterévé válhasson a Föld. 
- Adott gondolatot, hogy megfogalmazódjék a JÓ. 
- Lelkiismeretet adott, hogy általa együttérzıbben segíthessük egymást a lélek ösvényein. 
- Adott a Teremtı méltó életet, hogy benne és általa kellıképpen megfogalmazhassuk önma-
gunkat. 
 
 

VÁLTOZÁSOK 
 
 Egyre többen várjuk az idejét az emberi békesség kiteljesedésének. Növekszik vágya-
kozásunk, közben olykor már egymásra is ismerünk, hogy együtt izgulhassunk a sorsfordító 
történések közepette. Hanem a megszentelt Lélek elvárása mégis jóval több ennél, mondhatni: 
még ennél is több. İ azt szeretné, hogy ez a békesség mindannyiunkból a legszemélyesebben 
induljon ki. 
 A legbensıbb ÉN-ünk már ma is egyetért a Léleknek eme törekvésével, de ettıl a „bó-
logató” egyetértéstıl ugyan még nem alakulunk melegséget sugárzóvá, örömmel adakozóvá, 
együttérzıvé és elfogadóvá, s ettıl még nem fog megnyilvánulni az a bizonyos „bensı” béke. 
Úgy tőnik, ehhez az állapothoz sok egyéb adalék között némi önfegyelmezés is szükséges, ha 
kell akkor szép szóval, s ha nem sikerül önként, akkor a Sors „adományaként” felmerülhet né-
mi erıszak is. Amíg pedig a krisztusi érzések felé úgy kell hogy toloncoljanak bennünket, ad-
dig azon se csodálkozzunk, hogy a Sorshatalmak s a Lélek engedélyt adnak magának a go-
noszságnak is: hajlítson, alakítson, formálgasson és buktasson bennünket, ha ez a legfıbb tit-
kos óhajunk. 
 Persze, ennyi milliárd év és lehetıség után nem törvényszerő, hogy az ember ennyire 
sületlen legyen, de bizakodjunk, hogy eljön az idı, amikor a földi létünk öröme, a lélek örö-
me, a Föld öröme és a játék öröme egy-ugyanazt fogják jelenteni. 
 
 

ÖSSZEGEZÉSEK 
 
 A történések lényege száz oldalt adott volna ki, ebbıl igen leszőkítve öt oldal lett vol-
na a fıbb tartalom. Miután azonban ebben az idıszakban a negatív történések lényege zajlott, 
ezt az öt oldalt szükséges volt fél oldalba sőríteni.  
 Miután az 1999-es nyári napfordulókor a földi világban lezajlott a kétezer évvel eze-
lıtti Krisztus-születésével ellentétes véglet materializálódása, ismételten pontosan kiderülhe-
tett, hol is tart a folyamat. A gondot az okozta, hogy a sátáni erık betörése a fizikai világba 
nem a bibliai megfogalmazás szerint zajlott le, hanem – miután rést ütöttek a valóságunkban -
, belılük hét hullám követte egymást. 
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 Szőkíteni e közlendıket azért is volt szükséges, hogy ık idıre és terjedelemre se fog-
laljanak le (belılünk) túl sokat. 
 A nyári napforduló idején, (június 21-23.), megnyilvánultak a legostobább, vak pusz-
tító erık. 
 Amikor a Föld naptávolba került (július 07.), az emberi világban szertesugárzódtak a 
szívszorítóan stresszelı, melegen gyomorfekélyes bensı félelem-energiák. 
 Neptunusz-Föld-Nap együttálláskor, (július 21-26.), az anyagi világba oldódtak a sö-
tétben is matatni képes szorongattató gyötrelmek, a fojtogató félelem és kilátástalanság, a sö-
tét lelki őr és sivár magányosság, az elesettség és észrevétlenül ható kiszolgáltatottság hullá-
mai, amelyek mindegyike a mágiák energiáival is rokon. 
 Hold-Uránusz-Föld együttálláskor (július 29.), megjelent a Lélek nıi princípiumára i-
rányuló leghatározottabb agresszivitás, az elhamarkodott indulatok és cselekedetek gonosz e-
nergiája.  
 Uránusz-Nap-Föld együttálláskor (augusztus 06-07.), fizikai világunkban szétáradt az 
elbizakodottság, a becsvágy és az ambiciózus rátartiság energiája. 
 S hetedikként, (augusztus 10-11-én), a napfogyatkozás elıtt, (mielıtt egy pillanatra ki-
aludt volna a Fény), a legészrevétlenebbül ránk talált az arkangyali rangjelzést viselı luciferi 
ıs-erı. 
 
 

AZ 1999. AUGUSZTUS 11-I NAPFOGYATKOZÁSRÓL 
 
 Sokan szorongtak elıtte, s akiknek tudniuk kellett, azok tudták, hogy a gonoszság ezt a 
lehetıséget nem hagyja ki. Arra azonban, hogy a negatív erık ilyen átütı sikert képesek arat-
ni, senki nem számíthatott. 
 Valamennyi intéssel ellentétben aznap csendes, kellemes idıjárás és jó hangulat ural-
kodott. Amikor pedig ismét felragyogott a Fény, helyt kaptak a Szeretet és megértés, mosoly 
és megújulás lelkesítı energiái is. 
 Hol aratott hát Lucifer? Összességében rémisztı volt látni a vizek partján tolongó tö-
meget, s tudni; nem emberen múlott, hogy nem történtek iszonyú tragédiák. Fizikailag amiatt 
„nem történt semmi”, mert az agyafúrt ıs-erı meggondolta magát, hogy tervezett sikerét meg-
duplázhassa. Az történt ugyanis, hogy a gonoszság eme hetedik és legfıbb manifesztációja 
már augusztus 10-én éjszaka az anyagi világba vetült, ármányával és szemfényvesztésével 
gyönyörőséges augusztus 11.-i idıjárást produkál, amely miatt százezrek gúnyolódhattak az 
óvatosságra intık figyelmeztetésein. Amit pedig ezzel Lucifer elért, átütı eredmény volt: 
nagystílő humorával megengedhette magának, hogy látszatra ugyan ne történjék semmi, s  
embermilliókban egyszerre gerjeszthette fel a nagyképő önelégültséget, ezzel hatalmas tö-
megek óvatosságát egyidejőleg altatva el! S ezek az emberek, ezt követıen még kevésbé 
lesznek képesek a megfontolt szavak irányába hajlani. 
 

LEGYEN AUGUSZTUS 12.-E IS! 
 
 Sok-sok örömteli visszajelzés érkezett Szent Klára napjáról, s elképedhetünk: szabad-
ságukba röppenı madarak és elúszó halak tucatjairól (ha nem százairól) adott hírt a Földanya 
szívdobbanása. 
 A sok öröm még csak a kezdett, s a lélek erıpróbájának lehetısége volt, s ha elıfordult 
esetleg szomorú megtapasztalás, annak is nyilvánvalóan helye volt.  
 Volt akit eltiltottak, volt akit lebeszéltek, s volt aki részére az utolsó pillanatokban kül-
dött a Sors hálóban vergıdı, vagy lakótérbe tévedt madárkát. Volt aki az örömöt másnap élet 
át, s rengeteg élmény főzıdhetett az ıstudattól ezt követıen érkezı üzenetekhez. 



- 7. - 

 Akadt számos kérdés is, legfıképpen az aggódás hangjai szóltak. 
 Természetesen – rögtönözve - pintyet ajánlottam, mert habár városokban hivatalosan 
nemigen árusíthatják, sajnos napjainkig országszerte, pintyek százait fogják be, kifeszített ma-
dárhálókkal. Mi lesz, ha…? Aggodalmaskodnak a kérdezık. Kérdem én – aki télvíz idején is 
többtucatnyi verebekkel egy rajban élı papagájjal és egyéb trópusi énekesmadárral találkoz-
attam – amennyiben a Teremtı számunkra biztosította a Lélek örömét, ugyan miért kéne ag-
godalmaskodnunk amiatt, hogy miképpen gondoskodik majd e kis jószágokról? 
Nyilvánvalóan egy kanári madár vagy zebrapinty nyár közepétıl a tél beálltáig képes megta-
nulni a legfontosabb teendıit, ha pedig ösztöne megszólal, nehogy már megállítsa ıt egy or-
szághatár! 
 Persze a felelısség, ha él, az igen tisztességes dolog. Mert zebrapintyet tán kétséges 
lenne szabadsággal megajándékozni decemberben, s halat sem érdemes ezen a címen jégre 
dobni, de a zordabb idıszakban esélyt kaphatnak a napokkal azelıtt befogott vadnyulak, s 
azok a cicák és kóbor kutyák, akik éppen nem szabadságra, hanem meleg otthonra és szere-
tetre vágynak. 
 
 

ÉRDEMES LENNE… 
 
 Érdemes lenne elgondolkodnunk azon, hogy a démoni energiák ahrimáni vonala, a-
mely az emberi érzékszerveken keresztül támad, melyikünket, mely érzékszervünkön keresz-
tül képes (még) megfogni!! 
 
 
 

A 2000. ÉVET FOGADÓ VÁLTOZTATÁSAINK 
 
 Az idei nyárral kezdetét vette az a 3,5 évig tartó folyamat, amelynek során az egyre 
inkább elmélyülı gonoszságot a tudomány, technika és a divathóbortok megpróbálják befo-
gadni és törvényerıre emelni. S míg valahol legbelül önmagával fog küzdeni minden ember, 
közben nem tudni, hogy a misztériumi 3,5 év valójában meddig is fog tartani. Ez idı alatt pe-
dig a negatív erık hatalmat fognak kapni ahhoz, hogy megtámadjanak és legyızzenek min-
dent, ami ma még szentnek számít. 
 Vegyük sorra, hogy az Anonymus és környezet közelebbrıl mivel próbálkozhat: 
- Még október folyamán elıadást tervezünk valódi kezdık, útkeresık és újonnan bekapcsoló-
dók részére. Ez a „haladók”-nak unalmas lehetne, de gondolni kell arra, hogy az emberek fo-
lyamatosan „eszmélnek”. 
- Novemberben zárjuk az évet, melynek lényege egy összefoglaló és felkészítı elıadás lesz, 
az elkövetkezendı év sikere érdekében. 
- 2000. januárjában elkezdıdik a Bioszféra-biológia felnıtt-oktatása, melyrıl további rövid 
értelmezés jelenik majd meg. 
- Az Anonymus nem ad alkalmat arra, hogy a gonoszság idıszakában bárkit is félrevezessen, 
mivel egyelıre nagy horderejő misztériumi változások nem várhatóak, e tanmesét néhány he-
tenkénti klubnappal fogjuk kiváltani. 
- 1999. december 31.-én lezárul a legszemélyesebb befelé fordulás esztendeje, hogy 2000.-el 
megkezdıdhessenek és aktív erıt képviselhessenek a szeretetteljes, csoportos egymásrahatá-
sok. 
- E változásokat az elkövetkezendı, „polarizált” esztendı kívánja meg, s nem szabad feled-
nünk, hogy lélekbeni alakulás – ettıl függetlenül -, a Figyelmeztetések Kora befejezıdéséig 
merıben magányos út marad! 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

22.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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A MAI FELNİTTVILÁG HELYTELEN ÖLTÖZKÖDÉSI SZISZTÉMÁJA 
 
 Mirıl is van szó: Igazi beavatott ezt a hibát ritkán követné el. Egy felnıtt ember szelle-
mi teljessége, vagy ennek hiányai, a tartásában ütköznek ki leginkább. A testünket érı élettani 
hatások és a társadalom által ránk kényszerített elvárások ennek megfelelıen testünk tartópil-
lérét, az egyébként is húrként túlfeszített gerincoszlopot fogják terhelni. Nem mindegy tehát, 
hogy e kényes testrészünket, erre az ádáz igénybevételre miképpen készítjük fel. 
 Ezek után pedig tekintsük meg egy európai felnıtt öltözékét: Ha nem tőnt volna fel, 
meglepetten tapasztalhatjuk, hogy egyes testrészeket jobbára szabadon ér a levegı, míg más 
testtájaknak a minimális szellızési lehetıséget sem adjuk meg. Az már csak természetes, 
hogy a levegıztetett, idıjárási viszontagságoknak jobban kitett, „edzettebb” testtájaink teher-
bíróbbak is. S ezek után gondoljuk végig, hogy eme edzési és természetes szellızési szempon-
tokat szem elıtt tartva, pl. a gerincünk vonalában, hol, hány réteg ruhaféle található! 
 Igazán megdöbbenve tapasztalhatjuk, hogy ahol valóban a leggyakoribbak a fájdal-
mak, olykor a ruhák rétegeinek számát meg sem tudjuk számolni. S éppen a deréktájunk o-
lyan befülledt, olyannyira „dunsztban lévı”, hogy ebbıl eleve csak betegség következhet. 
Realizálni lehetne, hogy ruharétegeink a gatya, trikó, ing, nadrág és zakó. (Nık esetében 
könnyebb). De gondoljunk bele, hogy amennyiben egy rétegnek egy ruhaanyagot tekintünk, 
akkor egy deréktáji gumibevarrás – gumi nélkül is – legalább négy rétegnek felel meg, s ha a 
zakó a bélésekkel együtt hat-nyolc rétegő, akkor a nadrág deréktáji vastagításai a derékszíjjal 
együtt vagy tizenhat rétegnek felelnének meg! Ebbıl pedig szintén az derülne ki, hogy amit 
leginkább kéne edzenünk és értékelnünk, azzal van a legnagyobb a gond. 
 Persze, hogy amennyiben baj van a tartásunkkal, az elsısorban a lélek üzenete, s a 
problémát teljesen mindegy, milyen eszközök váltják ki, de mai elfogadott ruhaviseleteink 
szerint a gyógyulás – tartás és gerinc viszonylatába – „ki van zárva”! 
 Tekintsük meg, milyen viseletben járt Mózes, Salamon, Arisztotelész, Gandhi! 
Nézzük meg a dalai láma vagy a római pápa viseletét! Gondoljunk a Teremtı és Krisztus-
ábrázolásokra, az angyalok misztériumi ruháira, s rögtön tudni fogjuk, milyen égtájakra szü-
letnek a beavatottak: oda, ahol a küldetést nem hátráltatják holmi ostoba öltözködési divat-e-
lıírások. 
 Könnyő lenne levonni ebbıl a helytelen következtetést, hogy ezek szerint mi, európai 
kripli-népek lélekben tán hiába is törekszünk, de az már való igaz, hogy feladataink ezáltal je-
lentısen megnehezednek. 
 Sose várjuk, hogy korunk haszonelvő orvostudománya e levegıtlenségre kárhoztatott 
testtájunkra esetleg felhívja a figyelmet, hanem próbáljunk ezen mi magunk, találékonyság-
gal, törıdéssel és némi izommunkával segíteni!! 
 
 

BUKÁS ELİTT AZ ORVOSTUDOMÁNY? 
 
 Mögötte áll a társadalmak leghatalmasabb mőszaki és tudományos apparátusa, s mégis 
alig ér valamit. Mert ha bárhol jóval több az orvos mint másutt, az korántsem jelenti azt, hogy 
ott jóval több az egészséges ember. Mi ez, ha nem szemfényvesztés? 
 Vajon valaha is gondoltak arra orvosok, hogy szabályozni kéne a kórtermekben mond-
juk a vizelıedények ürítését, mert nem járja, hogy azokat az ápolónı naponta többször össze-
vissza cserélgeti, s végigfertız velük boldog-boldogtalant. Vajon gondoltak-e a sorra halálba 
távozó anyákra azok az orvosok, akik Semmelweis doktort a kézmosásért meghurcolták és 
meg akarták lincselni? Vajon fontos-e a beteg annak az orvosnak, aki valamely, betegséget 
gyógyító híradás esetén megnézi, hogy a cikket ki írta, s kirıl szól, ha pedig orvos akirıl szól, 
milyen rangban van? 
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 Bukás elıtt a rendszer, mert a citációs indexet fel fogja váltani az orvos-pap-szolgá-
latra való képesség, az etikai bizottságokat és egymást minısítı fórumokat néhány évtizeden 
belül a teljes ingyenesség, s a szövetmintákon alapuló vajákosságot fel fogja váltani a mentá-
lis, éteri, asztrális és fizikai ÉN-ünk teljességének ismerete. 
 Mindezek ellenére az orvostudomány azért nem bukhat olyan látványosan, mint pl. a 
bankrendszer, mert mindig bıven lesz olyan ember a világban, aki valahol azt várja, hogy he-
lyette mások éljék az életét, mások oldják meg a problémáit, mások gyógyuljanak és termé-
szetesen mások gyógyítsák meg ıt. 
 
 

AZ ANTROPOZÓFUSOK SZÖRNYŐ TÉVEDÉSE 
 
 Az embernek, földi küldetése során, leghatalmasabb fegyvere az emberi gondolat. 
Nincs az a hierarchia, hatalmasság vagy gonosz erı, amely ebbe beleszólhatna. 
 Valamennyi ember pontosan olyan szellemi erıket vonz magához, amilyenek a gondo-
lati. Ily módon pedig meddı és teljességgel felesleges azt vizsgálgatni, hogy miképpen kell az 
embermőködést „akadályozó” és „betegségeket keltı” szellemi lényeket kerülgetni. 
 Mióta Steiner utat mutatott az antropozófia felé, ezt a merıben egyszemélyes steineri 
utat – ki a könyökével, ki az orrával, ki pedig okkult hivatallal a háta mögött – az antropozó-
fusok többsége a sajátja helyett igyekszik szántani, amibıl következıen a magasabb világok-
kal való letisztult kapcsolatok a köreikben jóval ritkábbak, mint bármely egyéb, leghétközna-
pibb emberi csoportosulás berkeiben. 
 Ha valaki autóvásárláson töri a fejét, elsıként ehhez számos vizsgát kell tennie. Mind-
ezek kapcsán többek között azt is megmutatják neki, hogy hogyan kell gázt adni, s hol a fék. 
A gyakorlat pedig szintén csak elméletek után következhet. Rudolf Steiner adott egy mód-
szert, amely a maga nemében és maga egészében tanítandó és követhetı lett volna – mondjuk 
a leghétköznapibb autós-elvekkel. Mivel azonban ehhez a legalapvetıbb szisztematikus elve-
ket nem állította fel, s e szempontból a bárki mástól (is) elvárható morális követelményeket és 
alapfokú értési produktumot sem határozta meg, vagy pedig követıi ezt alapállásból elhanya-
golták, jelen pillanatban kontrollálatlan és kontrollálhatatlan tudás birtokában, eleve kiszolgál-
tatottan végzik kamikaze-típusú, önveszélyes tevékenységeiket. 
Az antropozófia esetébe (is) be kellene vezetni a morális energia törvényét és alapvetı fogal-
mát: Bármely szellemi erı – nevezzük bár Istennek -, kizárólag aszerint nyilvánulhat meg, 
hogy milyen az ıt életre hívó emberi gondolat!! Sajnos ez pedig napjainkban, ha csupán csak 
a Teremtıre és a Földön élı négymilliárd felnıtt emberre gondolunk is, önmagában is négy-
milliárd féle morális szintet és négymilliárd féle Teremtıt jelent! 
 
 
 
 
 

RÉSZLET A RUDOLF STEINER FONTOS FELJEGYZÉSEI C. KÖNYVBİL 
 
„Ha a kakas trágyadombon kukorékol, akkor az idı esıre fordul, vagy marad amilyen volt.” 
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A KIRÁNDULÁSOK LÉNYEGE 
 
 Alábbi tiszteletteljes és gyönyörő sorok egy kedves levélbıl származnak, melynek tö-
rekvı, útkeresı írója helytállóan fogalmazta meg a szolid és csendes természetjáró kirándu-
lások lényegét: 
„Ha az ember felkeresi azokat a helyeket, amelyeket az illetı princípium ural, vagyis az em-
ber természetében is meglévı tulajdonságokat cselekedettel „megváltja”, lehetıséget kap az 
illetı princípium által képviselt Törvény beteljesülésére”. 
 
 

ÉHSÉG 
 
 Marci éhes. Éhsége merıben biológiai, a létfenntartási ösztön éhsége, a harapás és ezt 
követı nyáltermelıdés vágya, a legtisztább természeti ösztönenergia. Vajon mi történik, ha 
éhségét csillapította? 
 Marci jóllakott. Esetleg még kicsit szomjas, piheg, kissé el is álmosodott, de miközben 
a csendes emésztés irányában fajulnának a dolgok, megpillantja Jucit. Természetesen, felvilla-
nyozódva nyomban más irányú és jellegő vágyak ébrednek benne. S mi lenne, ha azokat a vá-
gyait is kielégítené? Természetesen utána álmos lenne. S mi lenne alvás után? Ismét éhes len-
ne. Mert ilyen az élet. Mert ilyen a földönfutók élete. 
 Valahol több az ember, s ezt jó szándékkal, de sejtés szintjén már tanították is nekünk, 
amikor az iskolában arról volt szó, hogy kell a szépség is. Ám sosem derült ki, mi ez a meg-
foghatatlanság, amely miatt gyakorta érdemesebb esetleg éhezni is. Nos, ez mára megtapasz-
talható: 
 Éhes vagyok. A mentális, éteri, asztrális és fizikai Én-em egyaránt éhezik. S hiába a 
terített asztal, mert amellett is lehet gúzsba kötve élni, s annak társaságában is el lehet fony-
nyadni. Éhségünk mára, ha nincs a közvetlen életveszély, az állatból emberré nemesül, s elı-
ször ÉTERI éhséggé válik. Éhezni kezdünk a zöldre, a tájra, a susogó lombokra, a tenger lát-
ványára, mővészeti alkotásokra. Ezt nyomban követi a szó, a gondolat és kommunikáció 
MENTÁLIS éhsége, s az egész semmit sem érne az ennek folytán ébredı ASZTRÁLIS, ér-
zelmi szintő megtapasztalások nélkül. 
 Marci ösztöne merıben tudattalan éhség, a hús vágyakozása volt. A mi éhezésünk a 
tudatos létezés megérintése, melynek során sietve megérint bennünket a hazatalálás vágyako-
zása is. Mert eszmélve kitágult már a test, hiszen a mentális Én-ünk tudatos vállalása azt je-
lenti, hogy Isten, az éteri és asztrális Én-ünk tudatos alakítása együttesen hordozza a Lélek 
erejét, s csak e párosítás képes biztosítani, hogy a Test többé ne éhezhessen, mert ezután auto-
matikusan köréje fognak rendezıdni a dolgok. 
 
 

A FÖLDANYA TUDATOSSÁGA 
 
 A homo-sapiens, mint értelmes lény, meggyızıdéssel állítja, hogy a Földön, logikus 
gondolkodásra egyedül ı képes. Keressünk rövid magyarázatot arra, vajon mi az igazság! 
 Az ember valóban olyan, megismerni vágyó, elemzı, szétszedı, logikus gondolkodás-
sal rendelkezik, amely a többi létformára nem jellemzı. Az élet alacsonyabbrendő fórumait 
illetıen azért nem, mert esetükben ennek még nem születtek meg a feltételei, az élet más fóru-
mait illetıen pedig azért nem, mert erre ez utóbbiaknak semmi szükségük nincsen. S bár az u-
tóbbiak esetében tudatosságról és sajátos logikáról éppen lehetne szó, ez az emberi agymőkö-
déstıl éppen olyan távol esne, mint a szeretet. 
 Nézzünk mégis egy közelítı megoldást, amely az elfogadásunkat erısítheti: 
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 Ha a Földön születne egy kiemelkedı tudással rendelkezı emberi lény, gondoljunk 
csak rá, milyen büszkén emlegetnénk, hogy pl. az illetı „magyar”! Vagyis az illetı tudatos-
ságából nyomban magyar tudatosságot fabrikálnánk. Nos, ugyanezt megtehetné tán a Termé-
szet is, s meg is teszi. Mert ha születik egy kiemelkedı tudással rendelkezı ember, általa az 
emberi faj is kiemelkedıbb tudásúvá válik, s mivel az ember nem független a környezetétıl, 
ennek az egyetlen embernek a tudatossága folytán tudatosabbá válik a faj, a Bioszféra, a Föld-
anya és a Kozmosz is! 
 Nézzünk más példát: Tudatos-e a sejt? Emberi értelemben nem valószínő. No, de azért 
az embertıl eltérı tudata még lehet! Kétségbe mernénk vonni? Az élı sejt emlékezik ıs-ere-
detére, optimális felépítésére és mőködése összes módozataira, emlékezik vegyi folyamatai 
optimális szintjére és eszerint hajtja végre korrekcióit, emlékezik létfeltételeire, figyelemmel 
kíséri mindezekhez képest a saját állapotát és környezete kihívásait, s ebbıl a célból eseten-
ként új tulajdonságokat, anyagokat vesz fel, régieket likvidál vagy éppen „felejt”, s mindig 
„tudja”, hogy állapotát éppen mihez is kell hasonlítania!! Ha pedig megsértjük, „emlékezet-
bıl” újjáépíti önmagát! Ez pedig minden szempontból messze felülmúlja az ember „logikai” 
tudatosságát! 
Tudatos –e a Bioszféra? 
Függetlenül attól, hogy mi is részei vagyunk – s ha tudatosabb az ember akkor ebbıl kifoly-
ólag tudatosabb kell hogy legyen a Bioszféra is-, ezen felül a Bioszférának létezhet olyan 
tudatossága is, amely az emberétıl teljességgel eltérı. Mert a Bioszféra pillanatonként figye-
lemmel kíséri a saját állapotát, az életterek, élıhelyek és fajok alakulását, szélsıséges esetek-
ben és szélsıségek elıfordulása esetén gyorsítja vagy fékezi az eltérı tendenciákat, önszerve-
zıdésekben „tudja” mi a törvény, a továbblépés és az indulás, ismeri saját valóságát, s azt pil-
lanatonként az általa „tudott” optimális állapothoz igyekszik hasonlítani. Fajokat, élıhelyeket 
alakít, élılény-mutációkat állít munkába – ha kell – új tulajdonságokkal, vagy régi, elavult ké-
pességeket selejtez ki. Mindezek a tulajdonságok egyáltalában nem arra a „káosz-állapotra” u-
talnak, ahogyan ma a tudomány jellemzi a bioszférát. S ezek után talán már csak azt kell meg-
értenünk, hogy ugyanez a Bioszféra miért küldi gyümölcseinkbe „tudatosan” a kártevıket, 
miért telepíti kultúrnövényeink közé a gyomokat, miért küldi ránk a betegségeket, s miért a-
karja minden áron „anti-lény”-jellegő, ártó tevékenységeinket megfékezni, s rák-szerő ösztön-
burjánzásunk helyett Emberré változtatni önzı lényünket. S ennek eredményeképpen tán mi 
magunk is rájövünk, hogy a Földön nem egy tılünk független és véletlenül alakuló élettér lé-
tezik, hanem egy tudatosan önszervezıdı egység, amelynek – mégha a tudomány esetleg nem 
is így látja -, mi magunk is felelıs részei vagyunk. 
 E szemlélettel olyan távlatokat érintettünk, amelyekre immár igen nagy szükség van, s 
jelen átmeneti idıszakban e szükséges változások, s csakis ezek, tartalmazzák túlélésünk ösz-
szes esélyeit. E szemléletmód a Bioszféra-szemlélet, megalapozása pedig a Bioszféra-bioló-
gia, melynek felnıtt-oktatása szükségszerően 2000 januárjában veszi kezdetét, hogy érdek 
nélküli tapasztalatainkkal gazdagodhassék a Föld. 
 Tárgyunk, a Bioszféra-biológia minden élı embernek vérévé kell hogy váljék, mert a 
túlélés immár valamennyiünk érdeke. Aki pedig ebben lépni szeretne, jobb, ha értı, egyetemi 
tanári vezetéssel próbál megismerkedni a szükséges alapokkal. E felnıtt-oktatás egyelıre a 
Faktor Bt. keretein belül fog zajlani. 
 
 

NEM MINDENNAPI… 
 
 Amint az elızı alkalommal figyelmesen összeszámolhattuk, a negatív energiák össze-
gezésében a hét helyett hat megnyilvánulási hullám szerepelt. A hiányzó, pontosan harmadik-
ként belépett negatív erı az „Idegen Úr” címő cikkben szereplı, indulatok energiája volt 
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(1999. július 10.). Vizsgáljuk meg közelebbrıl e jelenség szimbolizmusának nem hétköznapi, 
jelzés-értékő megjelenését: 
 Hogyan is történt? 
Július 10-én 20 órakor, amikor éppen elhallgatott az esti harangszó, egy egészében misztikus 
felhı vonta magára figyelmemet. E felhı komoran közeledett, szinte elnyomva magától min-
dent, szétrebbentek elıle a többi felhık, s maga elıtt nyomta még a kiszoruló levegıt is. Az 
egész nap kiszámíthatatlanul szakadó, vagy széllel záporozó esı éppen elállt. A felhı köze-
ledtét nyomasztó csend jelezte, s amint fejem fölé ért, lassan fordultam vele, hogy láthassam 
elvonulásában is. Ám hiába fordultam, s vártam a jelzett és számított irányba nézve, az eddig 
gyorsan vonuló felhı nem úszott tovább! Gyanakodva néztem felfelé; a felhı éppen a fejem 
felett állt! Szó szerint: megállt. Szélei felıl lassan zsugorodni és valahogyan tömörödni is kez-
dett, egyre látványosabb kör-alakot vett fel, széleitıl a közepe irányába erıteljesen gomoly-
gott, miközben körülötte, mint fékevesztett lovak, határozott alakokat öltı, csatajelenetekbe 
illı felhı-figurák kezdtek száguldozni, majd ezek is „beolvadtak”, s az egész, mint valami 
óriási őrobjektum, hirtelen elkezdett lefelé ereszkedni! Megzavarta ıt, hogy felfigyeltem rá. 
Körülkémleltem, vajon más is észreveszi-e, de mások nemigen értek rá ilyesmire odafigyelni: 
mindenki örült, hogy éppen nem szakad az esı, s visszatérhet balfácán-gondjaihoz. Azt hi-
szem, ekkor már határozottan éreztem, hogy ami ott ereszkedik lefelé, az nem hétköznapi je-
lenség! A világgal ellentétben gyorsan összekaptam hát magam, s igyekeztem mielıbb fedél 
alá. S hárompercnyi nyomasztó csend után, fentrıl érkezı özönvíz formájában, megjelent a 
gonoszság harmadik formátuma! 
Éppen este 20 óra 10 perc volt. Ilyen hirtelen érkezı, ekkora tömegő esıre alig emlékeztem. 
20 óra 40 perckor süvített még a szél, s 23 óra volt, amikor köröskörül felderengett egyre lán-
golóbban az égbolt. A szokatlan, vörös fényő, körben erıs kontúrokkal szegélyezett, körbefu-
tó, kígyószerő hullámalakzat egyre nyomult befelé, s amikor vörösségük felettem középen 
összeért (éjfél elıtt egy órával!), a fejem felett elrepült egy komikusan különös, s szinte 
szárnytollak nélküli, erısen tépett tollú bagoly. 
Ilyen baglyot még nem láttam, s hasonlót is csak rajzfilmeken láthat az ember. Éppen úgy né-
zett ki, mintha egy buzogó üstbıl, valami boszorkány karmai közül szabadult volna ki. S ek-
kor értettem meg a kéretlen üzenetet is: még tudatosságunkban is igen fegyelmezettnek kell 
lennünk, különben a gonoszság hamar belekapaszkodik az emberbe. 
 
 
FÉNYBİL ANTIFÉNY, LÉNYBİL ANTILÉNY, GYİZTESBİL VESZTES 

 
 Az 1999-es esztendı legmegdöbbentıbb eseménye számomra az volt amikor megtapa-
sztalhattam, hogy Mihály arkangyal – miután fényes gyızelmet aratott – a Mennyek Birodal-
mában (1999. április 27. 16.30), s a sárkányt az Égi Birodalomból immár végérvényesen ki-
vettette, az ezt követı gyızelmi mámort és örömujjongást (amely 2,5 órán keresztül folyvást 
tartott), meg sem várva, bejelentés és szó nélkül diszkréten visszavonult. 
 Mihály váratlan távozását emberi ésszel igen nehéz volt feldolgoznom, s ennek oka 
nyilvánvalóan az volt, ahogyan ez a hatalmas angyal alázatból, tiszteletbıl és önzetlenségbıl 
leckét adott nekem. Talán fel sem tudtam volna dolgozni ezt, ha kezembe nem kerül egy 
könyvecske, amelynek egyik fejezete a büszkeség hatalmáról szólt. S ekkor értettem meg – 
végre – Mihály cselekedetének mozgatórugóit! Gondoljunk arra, hogy e példát helyettünk, 
egy élı arkangyal szolgáltatta: 
 „Mindazok az erıs harcosok… akik látták az Urat, vajon hogyan lehetnek sebezhe-
tıek? Büszkeség mindig mögöttük settenkedik, s ıt a legnehezebb észrevenni -–mondta Böl-
csesség, szomorúan. – Az elbukás veszélye – bizonyos szempontból – azokat jobban fenye-
geti, akik megjárták a legnagyobb magasságokat. Vigyázz hát, hogy amikor azt gondolod, 



- 7 - 

hogy állsz, el ne essél! Amikor azt gondolod, hogy legkevésbé fenyeget a bukás, valójában 
akkor forogsz a legnagyobb veszélyben! A LEGTÖBBEN KÖZVETLENÜL A NAGY GYİ-
ZELMEIK UTÁN ESTEK EL!! – mondta Bölcsesség sajnálkozva. 
- Hogyan védhetjük ki ezt? – kérdeztem. 
- Maradj közel hozzám, minden fontos döntés elıtt kérdezd meg az Urat, és tartsd magadon az 
alázat köpenyét! Akkor az ellenség nem tud olyan könnyen észrevenni… Ezen a köpenyen a 
gonosz egyetlen fegyvere sem képes áthatolni. Aki az alázat köpenyét viseli, Isten kegyelmét 
ölti magára, s ez a Királyságban a leghatalmasabb rang. Ameddig az alázat köpenyét viseled, 
sem a mennyben sem a Földön nincsen olyan erı, amely megállhatna elıtted! – válaszolta, a 
körülöttünk térdeplı angyalokra mutatva”. 
 
 

ANTIGRAVITÁCIÓS ASZTRÁL-HULLÁM 
 
 Augusztus 10-én, 23 órakor az anyagi világba lépett a démoni erık fıparancsnoka, 
hogy ekkortól számított 3,5 év alatt mindenütt megvethesse a lábát. Mondhatni: ez idı alatt 
szavakban és írásban, cselekedetekben „kifelé és befelé”, mindenben képessé válhat belénk 
kapaszkodni. Azon kevés tulajdonságok egyike, melyekre törekednünk szükséges, s amelyek 
védelmül szolgálhatnak: az elfogadás, mértékletesség, önzetlenség, alázat, béketőrés és a sze-
retet. 
 A negatív erıket tehát „hetedíziglen”, s már 10 napja tapasztalván, az akkor éppen lu-
ciferi asztráltérben augusztus 20-án, feltőnt egy lokális, fénylı szigetecske; a Kárpát-meden-
ce! S ekkor immár sokadszorra megfogalmazódhatott a fél évtizede tartó megfigyelések lé-
nyege: Ha egy nép közösen örülni képes, e nép területe felett égi Áldás-állapot árad minden 
irányban! 
 Még csak augusztus 19-e volt, amikor a Kárpát-medence felett ırködı démoni front-
hatásban ellenörvénylés támadt, s benne megjelent a konszolidáltabb Emberi-Asztrálvolumen, 
hogy augusztus 21-én hajnalban átadhassa helyét a Fény-nek! 
Engedményt kapott hát a magyarság, s újabb lehetıséget az eszmélésre, mint ahogyan a közös 
nemzeti ünnepeiken engedményt kaphat valamennyi nép! Csakis tılünk függ. Mert akár na-
ponta lehetnének közös örömeink! S közös örömök esetén az egész nemzet felmentést kaphat! 
Tılünk függ, hogy mikor örülünk, el kéne végre kezdeni!… 
 Azt nem sikerült megtudni, hogy a történés, ezeken a napokon, a nagyvilágban mikép-
pen éreztette hatását, de augusztus 22-re visszavonult a Fény, s az Asztrál-Horizonton elmo-
sódott az antigravitációs asztrál-hullám, hogy e kis örvénylést is elsimíthassa Lucifer. 
 
 

HUMBUG 
 
 Fél évszázad alatt az a sajnálatos meggyızıdésem alakult ki, hogy egy részeg embert 
sokkal szívesebben és odaadóbban vezetgetnek az Égiek, mint egy színjózant. Bármerre tekin-
tettem, ha egy józan megbotlott, szinte valamennyi esetben sokkal jobban megütötte magát, 
mint egy részeg, s ezt igazolhatják a magyar szólások és közmondások is. Ha pedig ily módon 
szinte már nem is tud magáról az ember – olyannyira részeg -, akkor pedig nyilvánvalóan (ha-
bár ezt még nem igazán próbáltam ki), szinte már-már tálcán hordozzák ıt a magasabb vilá-
gok. 
 Ebben az irigylésre méltó állapotban csupán egyetlen fogas-kérdés ágaskodik: ilyen 
állapotban, részegen, szeretet és gonoszság között, vajon hol lebeg az ember? 
 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

23.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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KEZDETBEN 
 
 Csendben, s békességgel tevékenykedtem a szobámban, amikor egyszerre olyan érzé 
sem támadt, hogy nem vagyok egyedül. Egyre biztosabban érzékeltem, hogy van ott még va 
laki, aki nem a földi világból való. E felismerés folytán természetesen nem repestem az öröm 
tıl, mert az ember valahogyan nem szívesen osztja meg hajlékát, hát még ha az illetırıl sem 
mit nem tud. Nem volt kellemes ezzel a tudattal lefeküdni, de az óvatos vizsgálódás közben 
egyéb lehetıség nem adódott. 
 Rendkívül óvatosan megpróbáltam, (e jelenlétet ideiglenesen elfogadva), lassan szem-
revételezni a szoba tárgyait, hátha általuk valamit megtudhatok vendégemrıl. Az elsı tapasz 
talat az volt, hogy mihelyt megéreztem hol tartózkodik, s az adott tárgyat elkezdtem kitessékel 
ni a lakásból, a jelenvalóság azon nyomban áttelepedett valamely más tárgyba. További óva 
tos vizsgálódással rájöttem, hogy e szellemi erı bizonyos tárgyakat kedvel, másokat határozot 
tan elutasít. Ez erıt adott. „Szobatársam” lett, s megpróbáltam ıt kiismerni. 
 Két hétbe telt, mire annyit már biztosan tudtam, hogy bármit beviszek a szobába, azt 
ugrásszerően birtokba veszi, átvizsgálja, s ha tetszésére van, akkor benne marad, ha pedig 
nincs, akkor otthagyja azt. 
A következı derült ki: A Bibliával kezdtem, végül is, mit tudhatja az ember… E könyvön egy 
álló napig „rágódott”, végül azonban kilépett belıle. Az Anubis-címő könyvet mindennél job-
ban szerette, s amikor színes képeket „mutogatva” neki, az összes napraforgóvirágban, marga-
rétában nyomban megnyilvánult, annyit már biztosan sejthettem, hogy nincsenek rossz szán-
dékai. Ekkor célirányos vizsgálódást kezdeményeztem valamennyi Stonehenge-et ábrázoló 
képbe, piramisokat ábrázoló képekbe, fáraó-halotti maszkokba, napsugár ábrázolásokba és 
Nap-fényképekbe beköltözve, azokban ott is maradt, s bennük van azóta is. Közülük a Khe-
ops-piramist egy pillanatra sem hagyta el. 
Elgyengültem hát, amikor meg mertem végre fogalmazni, hogy szobámba a Nap szellemi lé-
nye költözött. Aznap éppen utaznom kellett valahová, találomra hónom alá csaptam hát Ró-
zsakereszt-Krisztián alkímiai menyegzıjét, s az elsı jármővön, megnyugvást keresve kinyitot-
tam azt. A legelsı bekezdéstıl pedig, amelyen megakadt a szemem, még a lélegzetem is el-
állt: „Valamennyiünknek arany pénzérmét ajándékoztak. Ennek egyik oldalára a születı Na-
pot vésték… mindannyiunkat útjára bocsájtottak, és mindenkit a dolgára küldtek, hogy Istent 
dicsérve és embertársaink szolgálatára éljen, s hallgatással ırizze meg azt, amit ránk bíz-
tak”… 
Ez az üzenet tehát nekem szólt, mégha a hallgatás többnyire nem is sikeredett. 
 Eltelt néhány nap, s hovatovább már úgy találtam hazamenni, hogy amikor a család-
tagjaimnak vettem valami apróságot, akkor e szellemi erıt is „megleptem” valami szép képes-
lappal. Örömmel vette ezt mindannyiszor. 
 Megtisztelı kegyelemben, s csendes örömben teltek napjaim, amikor egy alkalommal 
olyan érzésem támadt, hogy valami történt a szobában. Bevallom most, hogy immár csodála-
tom tárgyává váltak a magasabb dimenziók, igazán sajnáltam volna, ha a Nap szellemi lénye 
ezek után egyszerően faképnél hagy. Szerencsére nem ez történt, s elhőlve rádöbbentem, im-
már ismét eggyel többen lettünk!… 
 Volt ott még valami vagy valaki, aki éppen úgy titokzatoskodott, ahogyan ezt annak i-
dején a Nap tette. No, ismét kezdhettem a cirkuszt. A feltehetıen nem rossz szándékú szelle-
mi erıt nyomban színes festmények reprodukcióin kezdtem „megfejteni”. Az eredmény meg-
döbbentett. Papírlapon jegyeztem a „reakciókat”. E szellemi jelenség valamennyi képre igen 
határozottan reagált, de míg a durva és vérgızös történelmi jelenetek esetén háttérbe húzódott, 
természeti képek esetén ezzel ellentétben, felgerjedt, néhány képet pedig azóta sem hagyott 
ott. E képek mindannyian a Vénuszt ábrázolták! 
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 Meg voltam döbbenve, s meg voltam zavarodva: Vajon mit óhajtanak tılem? Gondol-
tam, nem követek el nagy hibát, ha úgy megyek el aznap otthonról, hogy ismét Rózsakereszt 
Krisztián könyvét választom, s a jármőveken azt fogom lapozgatni. Amikor pedig legelıször 
kinyílt a könyv, s szemem az egyik bekezdésre tévedt, nem mondhatom el, mit éreztem. Elké-
pedve ugyanis, a következıket olvashattam: „ planétámnak kellene hálásan megköszönnöm, 
hogy befolyása által olyan dolgokat láthattam meg, amiket soha emberi szem, a Király család-
ját kivéve nem láthatott… Íme megláttam Vénusz-asszonyt, egészen fedetlenül”… 
 Ültem hát valamely jármővön, s fizikálisan megsemmisített az öröm érzete. 
Mert immár biztosan tudtam, hogy az ezredvégre, a Földre látogatnak az ısprincípiumi an-
gyalok! S bizony, sokszor gondolkodtam azon, hogy tisztelettel kopogtatnom kéne, mielıtt az 
egyébként „üres” szobámba belépek. Ott ugyanis néhány hét alatt, szép sorjában megnyilvá-
nultak az összes princípiumok. 
 
 

A TEENDİ 
 

 Amennyiben a Teremtı próbára teszi az embert, bizonnyal gondoskodik arról, hogy e 
próbák során emberhez méltóan (is) helyt lehessen állni. S amennyiben a próba neve esetleg 
„Utolsó Ítélet” lenne, akkor ugyanez a Teremtı bizonyosan még azt is tudomásunkra hozná, 
miképpen lehetne azt elkerülni. 
 E figyelmeztetés elhangzott a Vízözön elıtt is, volt próba bıségesen, de adottak voltak 
a megoldások is. Csakhogy az akkori ember nemigen vette ezeket észre, illetve nem vette ko-
molyan. 
 Az emberiség többször lett már szigorú próbák elé állítva. Régtıl tudott, hogy feltehe-
tıen a közeljövıben is ilyen próba közeleg. Ám ha lesz próba, adva lesz annak a kézenfekvı 
megoldása is. Azt, hogy próba közeleg, ezer évek óta tudjuk. S tudjuk azt is, mi adhat alóla 
felmentést, illetve miképpen lehet azon emberként helytállni. 
 A Teremtı üzen, s üzenete sok mindenben fellelhetı. 
Tekintsünk bele Kodolányi János: „Vízözön” címő mővébe, vajon az elkövetkezı Tőzözön 
információi és az arra való emberi felkészülés lehetıségei miképpen vannak e könyvben elı-
jelezve. 

���� 

A nép nagy változásokról suttog. � Háborúk, nyavalyák, árvíz, szárazság meg más efféle ele-
mi csapások idején a nép egyszerő gyermeke is fölemeli szemét az égre, s keresi Isten jeleit. 
� Az ember, ahány van, annyiféle nyelven szól, annyiféleképpen gondolkodik, s annyiféle-
képpen irigyli, győlöli egymást. Isten egyetlen nyelvére kellene tanítani ıket. Csak İt hallgat-
ván, s minden egyébrıl lemondván, megadatna nekik a menekülés és az élet. � A legnagyobb 
és legfıbb tudomány a tökéletes lemondás. A legnagyobb tett a tudás által nyert hatalomról 
való lemondás. � Ne azon töprengj, mit tégy hatalmaddal, hanem várd, mit tesz veled Isten. 
� Az Égi Atya egyaránt ott él minden teremtmény szívében, akár İt helyezik a templom leg-
díszesebb szentélyébe, akár mást. � Elıször az égi dolgokról kell pontos képet nyernünk, 
hogy hozzáfoghassunk a földi dolgok helyes rendezéséhez. � Ne félj, minden semmiség! � 
Ne tiltakozz a Végzet ellen. Ha békével fogadod, visszaad mindent. � Isten szeret. Ha vakká 
tesz, nyilván azért cselekszi, hogy javamra váljék. Értem szándékát: vakká tesz, hogy jobban 
lássak. � A hatalomról, az uralkodásról lemondani nem könnyő. � Kíséreld meg, hogy Isten-
hez fordítsd a szíveket! � Az emberi nemen segíteni kell! Ha megtesszük a magunkét, a többi 
Isten dolga. � Eddig is elpusztította már a világot, hol tőz, hol víz által. � De az emberi nem 
fönnmaradt, mert Isten megmutatta a menekülés útját is. � A menekülés útja most is az, ami 
volt. El kell fordulnunk a világtól, a hatalomtól, a varázstudománytól, a fegyverektıl, s meg 
kell találnunk magunkban és egymásban Istent. Rá kell bíznunk magunkat. Helyre kell állíta-



- 4 - 

nunk Vele az ısi szövetséget. � Mert új életet akar. S új élete csak annak lesz, aki a mostani-
tól jajszó nélkül el tud szakadni. � Nem lehet, hogy Isten elveszítse azokat, akik forró szere-
tetet éreznek ember, állat, fák, tengerek, az egész világ, s Isten iránt. � Azt mondja: ne öljetek 
meg senkit az Én nevemben, s állatot is, csak ha megéheztek. � İ minden élı és élettelen 
lényben benne lakik, az İ részei vagyunk, s İ a mi legdrágább részünk, az isteni, az örökké-
való, a mindenütt jelenlévı, maga a Szeretet. � Ne alázz meg senkit, mert ezzel elsısorban 
önmagadat alázod meg! � Az eltérı ember nem korcs! Isten Szent-Lelke ilyen alakban mél-
tóztatott testet ölteni. � Vajon nem valami új isten nemzi ezeket a gyermekeket? De igen! Az 
új csillag. Az ı gyermekei ezek! Egyre többen lesznek. Mi pedig pusztulunk és ık uralkodnak 
a Földön. Isten kegyelme nagy, tervei csodálatosak. � A Beavatott is lehet ostoba, ha elnémul 
benne Isten szava. � Hogyan meneküljünk? Használjuk értelmünket az értelem előzésére! � 
S kövessük, amit a szívünkben lakozó Isten parancsol! � Le kell mondanunk az egymás ellen 
folytatott áldatlan harcról, le kell mondanunk városunkról, földünkrıl, hazánkról, házunkról 
és templomainkról. Le kell mondanunk tudományunkról. Mindenrıl le kell mondanunk, mert 
erınk és hatalmunk átkozott az eljövendı csillag elıtt. Ha mindenrıl lemondunk, meg fogjuk 
hallani az Égi Atya szavát. � Isten az értelem nevében a minden tudományról és hatalomról 
való önkéntes lemondást kívánja. � S ha megmutatta az igazságot, megmutatja majd a módot 
is, hogy miképpen lehet igazságát érvényesíteni. � Dönts le mindent! Templomokat és bálvá-
nyokat. Nem Isten az, akit le lehet dönteni! � Azt akarom, hogy a nép éljen, örvendezzék Ne-
kem, s gondoljon a feljebb való dolgokra. � A harc: az idı. A győlölet: az idı. A romlás 
csakúgy, mint az építkezés: az idı. A rontás: az idı. A varázserı: az idı. A nyelvek: az idı. A 
béke pedig s a lemondás: az idıtlenség. � Aki Istent felismeri magában, s megérti szavát: kö-
vesse. De arról mondjon le, hogy az embereket az örökkévalóság útjára terelje. � A józan ész 
nevében kérlek, cselekedjetek a józan ész ellen! Mondjunk le hatalmunkról, hadainkról, fegy-
vereinkrıl, tudományunkról, varázserınkrıl, ne átkozzunk többé, s ne védekezzünk ellensége-
ink átka ellen, ne építsünk és ne romboljunk. Hanem várjuk Isten szavát, hogy megtudjuk, mi-
képpen meneküljünk meg a pusztulástól. � Elbukik az, aki öl! � Jaj a legyızöttnek, de száz-
szor inkább jaj a gyızınek, ha nem gyızi le önmagát! Gyızd le magadban a gyızıt! � E-
gyébként mit jelent, ha a világot legyızzük is, de magunkat elveszítjük? � A világ kérdıre 
fog vonni bennünket, mit tettünk ezekben a szorongató idıkben az emberiség jövıjéért. � 
Aki árt, ártson ezután is, aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, s aki igaz, igazíttassék meg 
ezután is. � Mindenki csak maga, egyenként juthat Istenhez. � Így vagy úgy meg kell hal-
nod, hogy örökre élj. � Egy igazság van a világon: Aki bőntelen, az a másik szemébe mer 
nézni. � Menjetek haza, tartsatok böjtöt, szüntelenül imádkozzatok, zárkózzatok a szobátok 
sötétjébe, s merüljetek magatokba! � Lássátok meg ellenségetekben is a gyámoltalan emberi 
lényt! � Isten legszebb adománya ez bennetek. 

���� 

S ha nem jön össze? � A hadsereget valamennyi birodalom a végtelenségig növelte. � A 
fegyvereket hihetetlenül tökéletesítették. � Mindenkinek szüksége volt hízelgıkre, akik téve-
déseit igazolták, hitét megerısítették. � A törekvı ember jót akar, de annyira az örökkévaló 
dolgokon csüng, hogy nem látja, nem is láthatja a mindennapi élet ezer apró veszélyeit, hisz 
tıle ilyesmit nem is lehet várni. � Az igen-bıl nem vált, a szép útálatossá változott, a holnap 
büszke reménysége a tegnap gyors feledésre ítélt apró semmisége lett. � Földrengés! � Vi-
lágszerte megrendül az emberek szíve, ledıl körülöttük a látszatvilág homokvára, magukba 
fordulnak, s meglátják magukban az egyetlen, örökkévaló, változhatatlan, megdönthetetlen 
világot, Isten világát, és elindulnak, hogy odaérjenek és megmeneküljenek 
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ÖSSZEGZÉS A MAJA PRÓFÉCIÁKBÓL 
 
Napból áradó életerı a különbözı bolygók közvetítésével jut az emberi test mirigyeibe, ame-
lyeket azok így befolyásolnak. � Egy ember születésének idıpontja hatalmas jelentıséggel 
bír. � Számolási rendszerünk ciklusait arra használták, hogy felhívják figyelmünket az 1 366 
560 napos ciklusok jelentıségére. Ez a ciklus 2012-ben jár le. �  A saját szabadságunk érde-
kében önmagunkat kell átalakítanunk. �  Az egyénnek „meg kell halnia”, hogy „újjászüles-
sen”, s kapcsolatba léphessen a magasabb kozmikus tudattal. Ez nem könnyő! � Lehetséges 
nagyobb elhivatottságunk útjában személyes lényünk áll, és halálosan fél illuzórikus egyéni-
ségét feladni. � Évekre van szükség ahhoz, hogy egy egyén még életében szembe tudjon néz-
ni ezzel a végsı megmérettetéssel és ezután végletesen találkozni tudjon Istennel. Ha vállal-
kozása végre sikerül, akkor átélheti azt, hogy megnyílik a szíve és tiszta energia és feltétel 
nélküli szeretet árad belé. Ez nemcsak az egyént érinti, hanem elárasztja az ıt körülvevı vi-
lágot is, akik ezáltal részesülnek az ı élı áldozatában. Az így beavatott férfi vagy nı (a Szent-
lélek adományában részesül): � Egy tőznyelv ereszkedik le, s elégetve a hétköznapi élet sa-
lakját, ı a csillagokhoz hasonlóan feltámad az örökkévalóság számára. � Az ilyen ember 
csakis a saját akaratát áldozza fel, nem a testet, még kevésbé mások testét! � Ez az Univer-
zum valódi éltetıje! � Egy szent ember élı szíve emelkedik ki a halott, földhöz tapadt életbıl, 
s (még a földi élete során) egyesül Isten kozmikus akaratával! � Isten nemcsak nem kívánta a 
kitépett szívek véres áldozatát, a halomra ölt emberek és tőzhányóba lökött lányok ezreit, ha-
nem egyenesen tiltotta azt! � A foglyaik feláldozása ugyanis nem helyettesíthette a saját, 
személyes átalakulást! 
 
 

ISMÉTL-ÉS 
 
 Miután Mihály fejedelem és angyali seregei 1999. április 27-én legyızték és az Égi 
Birodalomból kivettették a gonoszság valamennyi megnyilvánulási formáját, rövid várakozást 
követıen, 1999. június 21-én éjszaka a sátán betört az anyagi világba. 
 Hét típusa és megnyilvánulási formája hét egymást követı hullámban támadta meg a 
Földet, s az invázió utolsó rohama 1999. augusztus 11.-re esett. 
 1999. augusztus 11-én (ezzel) kezdetét vette az a 3,5 évig tartó idıszak, mely alatt a 
sátáni gonoszság a tudományokba, hitekbe, gyógyításba következetesen beépül, s az élet vala-
mennyi területén a létjogosultsága elfogadásra kerül. 
 A sátáni erık hatalmat kaptak arra, hogy valamennyi népnél, nemzetnél és törzsnél fi-
zikai szinten is tevékenykedjenek, megtámadják az embereket, „megtámadják és legyızzék a 
szenteket” (is). Munkájukat megkönnyítendın, 1999. szeptember közepén, a földsugárzások 
rendszerében új, eleddig ismeretlen geopatikus háló jelent meg. E háló igen jól érzékelhetı, 
jelenlétét érzéken felüli érzékeléssel, vízöntı-kori képességekkel és radiesztéziai módszerek-
kel bárki könnyedén igazolhatja. E háló a Hartmann-hálóhoz hasonlatos, de ahhoz semmi kö-
ze sincsen, vele ellentétes polaritású, szintén É-D, K-Ny-i tájolású, átfogja az egész Földet, s 
teljes hatáskeresztmetszetében és csomópontjaiban a sátáni erık hetedik, legfıbb formátumá-
nak paraméterei érzékelhetıek. A luciferi háló folyamatos mozgásban van (!) Elmozdulásának 
haladási iránya egy adott helyen a Szent György-háló állapotától függ, s a Hartmann-háló dı-
lési irányával éppen ellentétesen, 180°-ot zár be. A kialakult új geopatikus háló nyilvánvaló 
célja az ember sokkolása és a mentális, asztrális (gondolati és érzelmi) tevékenységünk figye-
lemmel kísérése. Feltételezhetıen a Figyelmeztetések Korában, de legkevesebb 3,5 évig meg-
nyilvánult állapotban marad, jelenvalósága tüzetes vizsgálatokat igényelne. Nagy kár, s nem 
kis mértékben a tudomány felelıssége, hogy ez intézményesen nem oldható meg. 
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ANTIFÉNY 
 
 A fehéringes, aranyozott szemüveget viselı, intellektuális úriember felelıs tekintettel, 
boldogan szemlélgette okos kis, hathónapos csemetéjét, aki cumival szájában, játék mobil-te-
lefonjából, gombokat nyomogatva, különféle gépi hangokat csalogatott elı, s ezekre gügyög-
ve válaszolt. 
 Nyugodtan elmondható, soha még az ember történelme folyamán ilyen korai életkor-
ban nem vette kezdetét úgy a mentális elbutulás, mint ahogyan az napjainkban történik! 
 Immár kettévált az emberi faj, s mindkét típus, a legkülönfélébb (öntudatlan) módokon 
igyekszik családtagjait a saját életterületére vonzani. S habár ez jobb, mint a tudatos inkvizíci-
ós erıszakosság, eredménye éppen ugyanaz lehetne, ha ezt a magasabb világok hagynák. 
 
 

A SZABÁLYTALANSÁG NETOVÁBBJA 
 
 A mágnességet csupán néhányszáz évvel ezelıtt kezdte kutatni a tudomány, ez azon-
ban mit sem zavarta Kolumbuszt abban, hogy 501 évvel ezelıtt, iránytővel felfedezze Ame-
rikát. 
 
 

SZABÁLY, AZ SZABÁLY! 
 
 Az ember a Földön önmaga és mások által szigorúan kontrollált szabályok között ver-
gıdve, jobbára egyáltalában nem tudatosan alakítja lelkiségét, s ha alakul is, igyekszik érzel-
mileg úgy alakulni, hogy az még saját magának se szúrjon szemet. 
 Az ember, aki a mérleggel együtt kitalálta a hamis súlyt, törvényeket alkotott, hogy 
legyen mit megszegnie, s a saját földi vágyakozásait mindig is hajlamos a többségi akarat 
megnyilvánulásaként feltüntetni; folyamatosan hátulról közelíti a lényeget. 
 Látványosan tüntetve kínlódunk azon, hogy valamely betegségben néhány ember meg 
ne haljon, s e látványos esetekre, önigazolásképpen bármennyit és bármit képes áldozni a vil-
ág, miközben az ehhez szükséges apparátus, technológia, nagyvonalúság és észjárás esetleg 
észrevétlenül milliók létfeltételeit szünteti meg. 
 A Szeretet szelíd szava csak néhány egyszerő parancsolatról tud, amelyek a világot 
megválthatták volna. Ezt kikerülendın, belılük már az ókorban vaskos törvénykönyveket 
faragtunk, hogy mindig kéznél legyen olyan törvény, amelyet meg lehet szegni. 
 Az anyagi világ embere a racionális agyféltekét használva módosította az univerzum-
ról való elképzelését, s csodálatos módon elhitette önmagával és a világgal, hogy ily módon, 
agyának csakis az egyik felét használva, az ı elképzelései az irányadók, s a mindkét agyteker-
vényét egyaránt használó ember a félesző. 
Hatalmas átmenetek kapujában, bármiféle életterületen, szinte valamennyi fellelhetı appará-
tusunkkal eddig mindig meg tudtuk oldani, hogy a szabályok mögött a személyes érdek hú-
zódhassék meg. 
 
 

A MUNKA NEVE: ELHIVATOTTSÁG! 
 
 A Vízöntı-korának végére a bőnök megszőnésének végérvényes állapotát jelentheti, 
ha a munka lényege a legszemélyesebb elhivatottsággá válik, s tulajdonképpen valamennyi 
felnıtt azt teszi, amiben öröme telik. 
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 Ha ez mégsem így lesz, s a bőnök megszőnésének végleges formája, vagyis a munka 
elhivatott jellege nem valósul meg, (mindegy hogy milyen okból nem valósult meg): az embe-
riség újabb Világévet köteles megkezdeni, azaz a magasabb világokba történı emelkedésünk 
2100 év múlva, egyelıre elmarad! 
 
 

NE ÍTÉLJ! 
 
 Ne ítélj! – kéri a Kozmikus Krisztus, de naponta, „csakazértis”, fékevesztett lovakként 
száguldanak az ember gondolatai: 
 Volt Óbudán egy kedves doktorasszony, s volt neki egy intelligens, nyíltszívő, tizen-
három éves kislánya. Ma is megvannak még, de könnyen meglehet, hogy nem Óbudán lak-
nak, s az is lehet, hogy a kisleány azóta megnıtt. 
 Volt persze férj és családapa is, egyszemélyben, mint e történet fı lényege. 
 Történt, hogy a kisleány csontrendszere, állapota, járása elkezdett romlani, s vele kap-
csolatosan kora orvostudománya nem jutott eredményre. Ettıl persze az anya anya marad, 
még akkor is, ha orvos, s ez az édesanya a kislányát féltve, annak gyógyulása érdekében min-
den lehetséges eljárást felhajtott. Megjelent volna hát a képben a bioenergetika, ágytologatás, 
s a betegségek esetleges lelki eredete is. Azonban, bár a leány állapota rohamosan romlott, 
édesapjában ezen lehetséges eljárásoknak még az említése is ádáz dühöt váltott ki. 
 Mikorra mégis eljutottam hozzájuk, addigra az anyuka 45 kg-ra fogyott, az apuka pe-
dig dúvadként marcangolta naponta a felesége által hazavitt „nem tudományos” témájú kiad-
ványokat. Meg sem hallgatva, talán nem is köszönve, belépésemet követı öt percen belül, be-
hemót ökörként elém állva pedig, a következıket mondotta:  
- Tudja, mi komoly emberek vagyunk! És azt hiszem, a kislányom problémáit családon belül 
is meg tudjuk oldani. Köszönjük a segítı szándékát, de alig hiszem, hogy esetünkben ezek a 
képtelenségek szóba jöhetnének. (A jelenlévı kislány könyörgı szemekkel, várakozva hall-
gatott). Igaz, a lányomnak tönkrementek a térd-ízületei, de ez már a múlté. Én kutatóorvos va-
gyok, mindkét térd-ízületét kioperáltattam, s helyettük tökéletesebbet, platina-ízületeket épí-
tettünk be. Nekem pedig elhiheti, hogy ezek jobbak, mint az eredeti! Én magam terveztem 
ıket! 
 Az orvos-anyuka sírva fakadt, mégha férjét zavarta is e méltatlan családi jelenet:  
- De apukám! A kislány nıl. S mindene növekszik majd. Csak a platina-ízülete nem… 
- Akkor sem vállalkozom holmi képtelenségekre – förmedt rá az apuka (a fekvıhely áthelye-
zésére gondolva). Ha pedig a gyerek kinövi az ízületet, akkor majd kicseréljük nagyobbra! És 
ha megint kinövi, megint kicseréljük!… 
 Szégyenkezve kell bevallanom, szinte tajtékoztam a dühtıl és a tehetetlenségtıl. Ez a 
kutatóorvos lefőrészeltette a saját leánya térd-ízületeit a megfelelı csontvégekkel együtt, s 
komplett platina-forgókat helyeztetett el helyettük, de felkészült arra is, hogy szerencsétlen 
gyermek „platináit” ha kell, három évenként kivetesse és nagyobbakra cseréltesse ki! 
 Szó nélkül otthagytam a családot, azóta sőrőn gondolva arra, hogy vajon miképpen ol-
dotta volna meg ezt a kérdést bölcs Salamon király. Bevallom, sokszor azon járt az eszem, 
hogy ott helyben le kellett volna fogni az „apukát”, s lefőrészelni a lábait, hogy kipróbálhassa 
két platina-ízülettel, milyen érzés is a testi és a lelki fájdalom. 



Az esetleges stílustalanságért, s a lektorálatlan írásokért elnézést kér a FAKTOR BT. 

Levélcím: 1465. Budapest. Pf. 1735. (06/20/9429-720 vagy 06/28/445-739) 

24.szám 

 

Anonymus - 2000 
(Tanmesék felnıtteknek) 

 
 

 

Olcsó, egyszerő, s fıképpen: 

 semmiféle igazságot nem tartalmazó tudósítást 

tart kezében  

a  

Kedves Olvasó. 

 

Legyen ez amolyan ezredvégi romantika, 

 az egyéni útkeresésünk során. 

 

Bocsássa meg a világ, de: semmiféle cikket fel nem vállalunk, 

Kéziratot vissza nem küldünk, 

S levelekre nem reagálunk. 

 

E cikkek szerzıje maradjon névtelen, 

csak azok ismerjék, akiknek feltétlenül ismerniük kell, 

s legyen e pár oldal csupán elgondolkodtató. 
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ÜRÖM, S EGY KIS VÁRAKOZÁS 
 
 Az idei esztendı nyarának elkedvetlenítı eseménye volt a negatív erık földi világunk-
ba vetülése. Nem kétséges, hogy a gonoszság is lelkiismeretes alapossággal végzi munkáját, 
hisz a legprecízebb jelenvalóságukat tapasztalhatjuk a csalafintaságtól a kárhozatig, amelyek-
kel az emberi gondolatokat, vágyakat és érzelmeket a legsikeresebben átfogják. 
 Gondolnánk – már aki gondolkodni hajlandó -, hogy ezzel az ember kellıképpen meg-
kapta a magáét. Mégis létezett egy Erı, amely ezt nem így gondolta, s szeptember harmadik 
hetében (sajnos nem voltunk elegendıen figyelmesek az idıpontot illetıen), váratlanul, új 
földsugárzás jelentkezett. 
 Az új földsugárzás a világ elsı, térhálós szerkezető asztrál-hálója. Olyan világháló, a-
mely az egész földkerekségen fellelhetı, kellıképpen és könnyedén beazonosítható, s az elsı 
térháló, amely folyamatos és állandó mozgásban van. Mérete „embernyi”, adott helyen az el-
mozdulása a Hartmann-háló elmozdulási irányával mindenkor ellentétes. Egyéb közük köz-
vetve nemigen lehet egymáshoz, mivel a Hartmann-háló éteri térháló, az új hálórendszer pe-
dig asztrális térháló. S ez utóbbinak minden négyzetcentiméterében és csomópontjaiban a lu-
ciferi intellektuális gonoszság ısereje érzékelhetı! 
 Hirtelenjében az az érzésünk támad, hogy ez már valóban hidegzuhany, (pedig hol van 
ez még attól!), sokakban felmerülhet, hogy talán túlzás ilyeneket állítani is. Nos, nem tudni, ki 
hogyan van ezzel, de jómagam úgy érzem, hogy amennyiben elıre sejthetı, hogy valamely 
vonat már sohasem ér célba, azt az esetlegesen felszállóknak tán jogában áll tudniuk. 
 E hálórendszer, mely éjjel és nappal pásztázza az emberi gondolatainkat és érzelme-
inket, ez év december 5-én, a villányi úti kongresszusi központban bemutatásra kerül. 
 Van tehát gond, s van feladat, mégsem egészen olyan reménytelen a helyzet, amikép-
pen ezek után gondolnánk. Hogy pedig miért nem, azt fogadja a Kedves Olvasó karácsonyi 
ajándékként! 

 
 

KARÁCSONYI AJÁNDÉK 
 
 Az Atya évének október hónapjában, október hónap 12-én, a déli harangszókor, meg-
változott a világ! 
 Valahol a Kárpát-medencében sziporkázni kezdett egy piciny kavics, s mire a harang-
szó elenyészett, e kavicsból a princípiumi ıserı tisztelettel eltávozott, hogy átengedje helyét 
valamely magasabb fórumnak. E kezdettıl számított 180 percen belül a Föld kızeteinek jelen-
tıs hányadában az ısprincípiumi jelenvalóságot az angyali világnál hatalmasabb megnyilvá-
nulások váltották fel: s az Atya évének október hónapjában, október hónap 12-napján, 15 órá-
ra, a Mennyek országának valamennyi lakója, az emberi világba sugározta ıserejét! Vagyis 
nem csupán a gonoszság vetült a Földre, lesugárzódtak a Szeretet erıi is! 
 Az Atya évének október hónapjában, s annak 13. Napján, Föld-anyánkat lassú, de ál-
landó mozgásban lévı, térhálós szerkezető földsugárzás ölelte át. E sugárzás „embernyi” mé-
rető mozgása a szeptemberben megnyilvánult „luciferi” hálóval mindenütt éppen ellentétes. E 
háló a világ második asztrál-térhálója, mely minden idıpillanatban az ember gondolatait és ér-
zelmi állapotát pásztázza. S e háló vonulatának és csomópontjainak minden egyes négyzet-
centiméterében az Égi Atyánk jelenvalósága érzékelhetı! 
 Mindkét háló könnyedén beazonosítható, bemutatásukra és azonosításukra december 
5-én, a Villányi úton kerül sor. 
 Az Egy és Oszthatatlan évében, október 12-én az emberi világba áradtak az Égi Bi-
rodalom energiái, 13-án pedig sorkerült a Teremtı legnyilvánvalóbb áldás-állapotára. 
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SZENT MIHÁLY STRATÉGIÁJA 
 
 Kisebb, baráti csoporttal, néhány órás séta közben történı elbeszélgetésre készültünk, 
de mivel reggelre Aldebaran-herceg ismét felzaklatta Hold-nıvérünket, agyagossá áztak a he-
gyek. Nem baj, gondoltam, helyette megnézzük Szent Margit kápolnáját, s nyughelyét, a Mar-
git-szigeten. 
 Együtt volt már a kis csapat, amikor két barátunk is megjegyezte, hogy „Szent Mihály 
napja van”. 
 Elbizonytalanodtam. Merthogy ilyenkor illik legalább olyasmit cselekedni, ami jelen 
esetben pl Szent Mihállyal, vagy emlékével kapcsolatos. Hát, errıl jól elfeledkeztem, de im-
már a jelenlévıkre gondolva, indulni kellett. Legyen hát célunk mégis a Margit-sziget, s a kis 
kápolna! 
 Közben szégyenkezve gondoltam arra, hogy 1999-ben Mihály fejedelem igencsak ki-
tett magáért…, s pontosan róla feledkeztem volna meg? No, de Szent Margitnál majd gondo-
lunk Rá (is). 
 Meglátogattuk a kis kápolnát, felkerestük Szent Margit eredeti nyugvóhelyének vörös-
márvány síremlékét, ahol több gyertya is égett. 
 Amikor pedig leróttuk kegyeletünket, s megemlékeztünk az ugyanott, jelöletlen sírban 
nyugvó két kun királyról, elindultunk az onnan cirka kétszáz méternyire lévı kistemplom felé, 
ahol Szent Margit feltehetıleg örök nyugvóhelyre lelt. 
 Perceken belül a templomocska elıtt álltunk, s a bejárat elıtt, földbe gyökerezett láb-
bal olvastuk a feliratot: SZENT MIHÁLY temploma! 
 Állíthatom; ha kellett volna, sem tudta volna egyikünk sem megmondani, vajon hol 
lenne fellelhetı Szent Mihály temploma, hogy egyáltalában megemlékezzünk Róla. De ha az 
Igazság fejedelme maga óhajt valamit, az ellen nehéz védekezni… 
 
 

PÁRBESZÉD 
 
- Hitted volna az elıtt? 
- Ezt, ilyenformán, nem! 
- Buta kérdés, de milyen érzés volt? 
- Át kell élni! Ami történt, ténylegesen: átadhatatlan. 
- Több ilyen emberrel találkoztál esetleg? 
- Hárommal is. Akik átélhették. 
- Tudod, hogy a Vatikán szerint ilyen nemigen létezik? 
- Lehet, hogy ık hiába is várnának erre… 
- Áruljuk el: a jelenség, amelyrıl (Akirıl) szó van, nem akármilyen szimbólum. Maga, a 
Szentlélek Földre áradása. Esetedben, amikor rád ereszkedett, szárnyai voltak? 
- Feltétlenül és egyértelmően! S habár tömegben történt, másfélszáz ember látta, de nem fog-
ták fel, csak annyiban, mintha utólag szégyellték volna, hogy két percre – éppen akkor -, kiha-
gyott az agyuk. Jómagam megtapasztaltam, a tömegbıl egyidejőleg csupán hárman észlelték. 
Mindhárman abban a pillanatban sírva fakadtak. 
- Volt-e elızménye? 
- Ha megjelent, bizonyosan nem volt véletlen, habár megjegyzendı, már ennek kijelentése is 
önteltségnek minısülhet. Mert ez hatalmas felelısség, s nem evilági megpecsételés. Ebbıl az 
állapotból csak bukhat az ember, de jókorát. 
- Jó, értem én, hogy ennek oka van, de mégis: elıtte éreztél-e valamit? 
- Már elıtte hatalmas erık éltek bennem, de ezt soha, senkinek kárára nem használtam ki. Ha 
valamit kigondoltam volna, az nagy valószínőséggel bekövetkezik. De nem tettem ilyent. 
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Nos, két héttel elıtte, kétszer is álmodtam halálesetrıl, melyek során képletesen egy kicsit a 
tudattalant, de fıképpen az Egót kellett megölnöm, de ezt a fizikai síkon is, mielıbb. 
Persze, hogy ezeket az álmokat akkor, nem értettem meg. Egy hétre rá azután, hirtelen és vá-
ratlanul rosszul kezdtem érezni magam, s három nap múlva hozzám szegıdött a Szaturnusz 
angyala. Velem volt másnap és harmadnap is, s ebbıl tudtam, hogy valami nagy dolog követ-
kezik, ill. készülıdik. Nem azért jött, hogy a jeges járdán a nyakamat törjem, de ha akkor és 
ott nem értem meg a pillanat lényegét, bizonyos, hogy ennél rosszabb is történhetett volna ve-
lem. 
De folytatom: Végre megérkezett a feladat. Hatalmas volt. Ösztönzésre, ország-világ elıtt, le-
járathattam volna a gyógyítás pénzéhes és technokrata embereit. Ám e helyett róluk igen nagy 
tisztelettel és megértéssel beszéltem, hiszen a bizalom, a lehetıség, a technikai apparátus, a 
pénz, s tán még a jó szándék is náluk van elrejtve. S ekkor áradt ki rám a „magasból” a Szent-
lélek. A feladatom a korszellemnek megfelelı volt, s szeretettel hajtottam végre. Azt hiszem, 
most nem máglyán kell égni, most más a feladat. Ilyen feladat van bıven. Mondhatni: mind-
annyiunknak valamiféle „küldetése” van a Földön. De ezt kevesen értjük meg. 
- Folytasd csak, folytasd, kérünk rá! 
- Azon nyomban érzékeltem a változást, de azt is észrevettem, hogy a fizikai testem nem ele-
gendıen tiszta ennek a hatalmas energiának a befogadásához. Három napig egyáltalában nem 
voltam éhes, s két napig nem ittam egy kortyot sem. Mert ez az erı tisztította a szervezetemet. 
- Tehát benned a Szentlélek ereje él!? 
- Nem állítom, nem is dicsekednék soha, de vannak Nála hatalmasabb erık is. Ezek azok a 
beavatási fokozatok, amelyek az emberre, minden emberre, várnak. Azt hiszem, azóta tovább-
léptettek engem. Azóta történt még két beavatásom – Általuk. De ezek azért ritka folyamatok. 
- Ismersz hasonlóakat? 
- Hogyne! Egy kedves orvos barátomban Szőz Mária tükrözıdése él, egy karakán férfi-gyó-
gyítóban Jézus Krisztus ereje, s akad, akiben maga a Teremtı tükrözıdik. S ık tudják ezt: 
Mert mi megérezzük egymást. De ezt nemsokára már mások is meg fogják érezni. 
- Kapcsolódhat e tünemény másképpen is? Történhet egyéb módon is? 
- Ha az alkalomra gondolsz, a helyzet ennél sokrétőbb, s zavaró is lehet, de mindenképpen 
többszörös kegyelmi állapot, s hatalmas visszaigazolás! S kell ám hozzá az alázat! Nem is fe-
leltem meg Neki! Aznap és másnap, s tán még harmadnapon is végig forró volt a gerincem, 
többek szerint alig elviselhetı forróságot árasztottam magam körül, pedig ez épphogy nem a 
jellemzım. Közben rájöttem, hogy amennyiben reakcióimban nem szerepel a megértés és sze-
retet, akkor bizony nem jött volna! Ettıl függ hát! Ja, és eszembe jutott, hogy – bár ezt nem 
tudhattam -, pontosan azon a napon jelent meg a könyvem, amikor e kegyelmi állapot, Isten 
dicsıségére, bekövetkezett… Azt hiszem, ez a valódi Megpecsételés élménye. 
 
 

A VILÁG LEGKIVÁLÓBB BAKTÉRIUM TÁPTALAJA, ÜNNEP ELİTT 
 
 A világ legkiválóbb baktérium táptalaját oly módon készíthetjük el – ha ez esetleg va-
lakit érdekelne -, hogy állati zsírokban mindenféle fehérjéket addig fızünk, amíg valósággal 
szétfı benne minden. Nagyon jó bele minden, ami tojásos, ami állatokból származtatott belsı-
ség, esetleg többféle tejtermék, s a tészták is. Hogy mindenütt felismerjük, répaszeletekkel 
szokás színezni, s hogy a kór egyik családot se kerülje el, receptjeit suttogva terjesztik. 
 Bármi történik odahaza, türelemmel hunyjuk be szemünket, mert az orvos majdnem 
biztos, hogy ezt ajánlja táplálékul, s ha meztelenre vetkıztetünk a kórházak kapujában minden 
látogatót, ez az, ami valamennyiük bugyrából szintén elı fog kerülni. E hatalmas szellemi 
vívmány neve ugyanis: „finom, meleg húsleves”! 
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 Amikor a nagy Gandhi felesége súlyos beteg lett, az európai orvosok „erılevest”, az-
az: húslevest rendeltek neki, ı azonban e szavakat mondta: „Ritka ajándék az emberi lénynek 
erre a világra születnie, mégis inkább meghalok a párom karjai közt, semminthogy testemet 
bepiszkítsam ezzel a förtelemmel”. 
 
 

FELKÉSZÜLÉS A POLÁRIS, KÉTEZREDIK ESZTENDİRE 
 
 Amikor az Atya éve után ismét jobban a világ felé fordulhatunk, tudnunk és éreznünk 
kell, hogy feladataink napról napra módosulnak majd, küzdelmünk nemesedik, de mindenütt 
bıségesen jelen lesz a hajlam, a rosszra. Mert elérkezett az idı, melynek során – a Jelenések 
Könyvének szavaival élve -, a sátán hatalmat kapott, hogy megtámadja Krisztus-Király kato-
náit is. 
 Meg kell tanulnunk hát oly módon kitárulkozni, hogy adott helyzetekbıl maradjon e-
rınk visszahúzódni is, élni és alkotni, akár a kicsiny csiga teszi. Nem rossz, ha minket a belı-
lünk áradó együttérzésrıl, lelkiismeretességrıl és önzetlenségrıl ismernek fel mások. Nem 
baj, ha a nagy elánnal zajló világi dolgokat egyre inkább átengedjük a többieknek, akik mind-
ezt talán még nem értik. 
 A Földet jelenleg bitorló Hatalommal szemben bármit is kár lenne kezdeni, hisz e je-
lenség a Tervben; szerepel. Feladatunk most a csendes kitárulkozás, ahogyan azt sötétben a 
mécses lángja teszi, s amiképpen ı sem tehet arról, hogy növekvı sötétségben messzebbre lát-
szik a fénye. 
 Bárhová vet a Sors, jegyezzük meg, hogy a csavaros esző világban (is), a csoportos 
meditáció helye: a templom! S ez elsısorban nem azt hivatott jelezni, hogy ott a helyünk, ha-
nem éppen azt, hogy Isten felé az Út, merıben egyszemélyes! S ha igényünk lenne is, mant-
rázgassunk inkább mégis társaságban egy szentmisét, mintsemhogy valamely eszelıs, önma-
gát sem ismerı embertársunk befolyása alá kerüljünk, egy hevenyészett „meditáción”. 
Az orvostudomány által bizonyított, hogy bármiféle csoportos meditációkor, a jelenlévık 
többsége valamely igen erıs akaratú egyén befolyása alá kerül. Ez alól alig akad kivétel, s e 
befolyásoltság származhat az irányítóból, az elıadóból, a vezetıbıl, de származhat valamely, 
sorok között ülı vagy álló debil egyénbıl, vagy akár mágusból is. Mert az ilyen alkalmakkor 
ık erre készülnek, s gondolataik is erıteljesebbek. Ez pedig nem a mi utunk, bármilyen elne-
vezést találnának is ki a védelmére. 
Persze, lesz még karácsony is, hisz él még a Szeretet, s bármi történik is, s bármit hozzon a 
Sors, éreznünk kell, hogy a rossz, csakis emberben élhet. S ha bármit JÓL reagálunk le, akkor 
a rossz képtelen lesz belénk kapaszkodni. Mert a rossz éppen azért érkezik, hogy megviseljen, 
s belıle az elkövetkezendı 3,5 évben nem is lesz hiány. 
 Ügyeljünk, hogy legyen erınk és tartásunk! Ügyeljünk, mert nekünk kell továbbvin-
nünk a szeretetet! S ha ehhez már nem lenne erınk, hát keressük egymást! Ha pedig felvérte-
zıdünk, értıen gondoljunk arra, hogy a gonoszság mindig ott támad, ahol nekünk a legérzé-
kenyebb, s mindazokon keresztül, akik számunkra a legkedvesebbek. 
 
 

ÜNNEP ELİTT, A SZERETETRİL 
 
 A Szeretet az a fogalom, érzelem, vibráció, áradás, sugárzás és tény, amelyrıl az 
ember mindig reményekkel telve beszélt, de soha, mégsem érthetett meg. Mi sem értjük. 
Rudolf Steiner szerint is még kb. háromezer évnek kell eltelnie, amíg az az ember megszü-
letik, aki a Szeretet lényegét érthetıen el fogja nekünk magyarázni. 
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 A Szeretet lényegét ember nem ismerheti, mint ahogyan (állítólag) nem ismerhetik azt 
a felsıbb világok sem. 
 A Szeretet a felsıbb világokat, és azok intelligens lényeit át meg átjárja, a Szárnyas 
Dimenziók természetes közege ez, ık maguk mégsem észlelhetik, mivelhogy rossz hasonlat-
tal élve: „el vannak benne merülve”, akár a kozmikus sugárzásban az emberi test. 
 A Szeretetet, bár alkothatunk róla fogalmakat, ma a világon senki sem ismerheti, egyes 
misztikusok szerint még maga Isten sem. Mondják is gyakorta: Isten nem is lehet képes más-
ra, csupán szeretetre, hisz ez az İ közege, s „ez a dolga”. Való igaz lehet ebbıl a bölcsek 
azon állítása, mely szerint Isten éppen amiatt teremtette az embert, hogy a magasabb világok 
az ember gondolatain, érzelmein, cselekedetein és lelkén keresztül vizsgálat tárgyává tehessék 
és megérthessék a Szeretet lényegét. Ehhez szükségesek az embert az élete folyamán érı ér-
zelmi és gondolati viharok, mert kell, sürgetıen kellene már a tapasztalat. 
 A Szeretet a felsıbb világok tiszta fénye, a Dimenziók alaprezgése, mely mindig és 
mindenütt jelen van, mindenütt ott van. A világon egyes-egyedül az emberi test az a mőszer, 
amellyel e Lényeg – idıvel, saját élet-áldozatunk beteljesítése során -, jól-rosszul, kimutatha-
tóvá válhat. Mert az ember az, aki a Szeretet megfejtésére egyáltalában alkalmas lehet. Persze 
hogy nem az emberi test az, s nem is az Ego, hanem az az emberlélek, aki majd a Szárnyas 
Dimenziókba fog emelkedni, hogy a Teremtı méltó társaként a Szeret megfejtését Istene lába 
elé helyezze. 
 
 

AZÉRT TİLÜNK TOVÁBBRA SEM IDEGEN A DERŐ! 
 
 İszi elıadásaim egyikén – ami hét óra hosszáig tartott -, félidıben, elıadás közben el-
kezdtem az orrom elıtt hadonászni, a fülem mellett legyezgetni, s láttam, hogy a hallgatóság 
egyre érdeklıdıbben szemléli tevékenységemet, sıt, akik már-már szundikáltak, azok az is 
egészen felvidulhattak. Negyed óra múltán már szabadkoznom kellett, mivel addigra már, 
olykor a számat sem mertem kinyitni: 
 - Elnézést kérek – mondtam -, de ma, borotválkozást követıen úgy látszik olyan illatú 
arcszeszt használtam, hogy jönnek rám a muslincák… 
 
 

A HIÁNY 
 
 Az Anonymus az elmúlt két esztendı során oly közelrıl figyelte meg a változásokat, s 
oly gyorsan adott hírt az emberközeli világokban zajló eseményekrıl, hogy írásban megfogal-
mazott lényege esetenként még a témát elfogadók és értık számára is rettenetes teherré vál-
hatott. 
 Mondhatni persze, hogy mese és misztérium, romantika és fantasztikum, amelyet ép-
pen az emberi igény hívott életre. Ám közben ki kellett, hogy ütközzön; mindezekre a válto-
zásokra nem igazán vagyunk felkészülve. 
 Bármi történt is a világban, meg lehetett volna magyarázni bevezetett emberi fogal-
makkal, s a tudományos világ szája íze szerint. Mégis a legnagyobb gonddal járt, hogy e tan-
meséknek, s ennek a „másként-gondolkodásnak” ily rövid idı alatt nem alakulhatott ki a kor-
szellemnek megfelelı fogalomrendszere. Emiatt egyazon kifejezéseket többféle értelemmel 
volt szükséges ellátni. Bízzunk azonban abban, hogy a valódi tartalom a címzettekhez, a fela-
dótól, mégis megérkezett. 
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AMIT ÍGÉRTÜNK, BETELJESEDETT! 
 
 Elindult egyszer egy Anonymus – sorozat, hogy azokban a fordulatos hónapokban, a-
mikor ezen emberi faj legjelentısebb lélekbeni átváltozásai bekövetkeznek, fellelhetı legyen 
valami kapaszkodó, miközben kettéválik az emberiség. 
 Akkor úgy gondoltuk, maximum 27 hónap elegendı ahhoz, hogy a várható felsıbb 
impulzusok is Földre érkezzenek, most pedig közösen tehetünk tanúbizonyságot arról, hogy 
ez bekövetkezett. 
 Kár lenne elsorolni, mi minden történt, de ez idı alatt a legtöbb történt, ami csak fa-
junk léte alatt történhetett! Mert ez idı alatt, amely két esztendıt vett igénybe, megszületett a 
felsıbb beavatkozás valamennyi nyílt formája, megtörtént a megpecsételés, Földre érkeztek 
az angyali világok erıi, megtörtént az Élet Könyvének felnyitása, (s azt maga a Kozmikus 
Krisztus végezte). Szent Mihály a felsıbb világokból kiverte a gonoszság erıit, (s ez már töb-
bé rosszra nem változik), s miért is ne; mérgében a földi világba betört a sátán. 
 Ne állítsuk, s ne is álltassuk magunkat, hogy ezután csakis jobb jöhet, hisz terhünk i-
gencsak súlyosbodni fog, de annyi minıségi változás, amely az elmúlt két év alatt bekövetke-
zett, kétezer esztendıre visszatekintve sem történt! 
 Lesz még gondunk bıségesen, s e terhek érzelmekben, fizikailag, értelmileg, egészsé-
gileg halmozottakká válhatnak. Miközben nı a földi teher, egyre jobban izgulnak miattunk az 
angyali erık, de az Égi Birodalom változásai lassulni fognak. 
 Több történik majd itt a földön, s bezárulnak e lapok is, hogy ki-ki, magányosan, s ott, 
ahová helyezte a Sors, önmaga tudjon helyt állani. Lepecsételtettek e lapok, de a pecsét él, s 
nem halott. Mert izgulni ugyan nemigen lehet a további olvasandók miatt, de aki közülünk 
esendıbb, ebbıl tudni fogja, hová kell majd a levelét címeznie, s magányosságát hol enyhít-
heti. 
 Elköszönünk hát, hogy mi is izgalommal teljesíthessük a Sors akaratát, s ne gördítsünk 
akadályt a majdan lezúduló lavina elé, mert annak gonosz ereje amúgy is minden gátat a föld-
be taposna. Elköszönünk, hogy közülünk legyenek olyan befolyásolatlan lélektársak is, akik 
majd a vész elmúltával felemelik a fejüket. S elköszönünk annak biztos tudatában, hogy hoz-
zánk érkezı levél ritkán marad megválaszolatlan. 

A Faktor Bt munkatársai 
 
 

FÖLD ÉS AZ ÉG 
 
 Anyagi világban vergıdı emberi természetünkben a legritkább esetben tudatosulhat, 
hogy valamennyiünkben a Teremtı Szent Lelke lakozik. Feladatunkat hol jól, hol rosszul vé-
gezve irányadó impulzus vonatkozik valamennyi gondolatunkra, érzelmünkre és cselekede-
tünkre: Ne legyen két véglet, ne származzék széthúzás, felejthessük végre a poláris világot, s 
kettéosztottság és széttagoltság helyett önmagunkban, feltétel nélkül teremtsük meg a Felfelé, 
hazafelé áradás szeretetteljes feltételeit. 


